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SREČANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST LUP 

 

Postojna, 23. 12. 2021 

 

LISTA PRISOTNOSTI 

 

 

 Ime in 
priimek 

Vloga Podpis 

1. Lea Poropat predsednica komisije  

2. Tina Bazjako vodja OE LUP  

3. Erika Švara svetovalka za kakovost  

4. Maja Zalar 
Kristan 

koordinatorka proj. TPK  

5. Ana Šabec koordinatorka dejavnosti ISIO  

6. Mateja Kafol Predstavnica zunanjih 
sodelavcev 
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VSEBINA SREČANJA: 

- Pregled dela Komisije za kakovost v letu 2021. 

- Preverjanje uresničitve ukrepov, načrtovanih v Letnem akcijskem načrtu za kakovosti za 
leto 2021. 

- Preverjanje uresničitve promocijskih aktivnosti, načrtovanih v Promocijskem načrtu Ljudske 
univerze Postojna za leto 2021 

- Pregled opravljenega dela in stanja cikla poglobljene samoevalvacije – spremljanje 
uresničevanja ukrepov na podlagi akcijskega načrta oktober 2021 – december 2021. 

- Osnutek dela Komisije za kakovost v letu 2022 in zbiranje predlogov za Letni akcijski načrt 
na področju kakovosti v letu 2022. 

 

ZAPISNIK IN DOGOVORI: 

1. V letu 2022 se je komisija za kakovost srečala 5-krat. Članice se strinjajo, da je delo na 
področju vzdrževanja in razvijanja kakovosti, potekalo dobro. Kažejo se rezultati 
kontinuitete dela na tem področju in vse večje celovitosti (v področje se po malem vse 
bolj vključujejo vsi zaposleni v organizaciji) 

2. Članice preverijo, kako se je uresničeval načrt za razvoj kakovosti za leto 2021. 
Ugotavljajo, da so bile naloge ustrezno in realistično zastavljene in so skoraj v celoti 
uresničene, kar pomeni, da je delo na področju kakovosti potekalo sistematično in 
prinaša tudi vidne rezultate (npr. Letno poročilo o zadovoljstvu udeležencev, kontinuiteta 
in sistematičnost na področju promocije, spremljanje uspešnosti udeležencev programov, 
raziskava med učitelji o delu na daljavo, samoevalvacijski cikel, spremljanje razvoja 
področja kakovosti na nacionalni ravni v okviru mreže svetovalcev za kakovost). 

 
3. Članice se strinjajo, da je bil tudi promocijski načrt za leto 2021 dobro zastavljen in da so 

se aktivnosti redno udejanjale. Nagradne igre na FB strani ne dosegajo želenega odziva, 
vendar bomo s to aktivnostjo tudi v letu 2022 še nadaljevali in jo delno prilagodili. Objave 
na platformi LinkedIn pa je smiselno osredotočiti izključno na tematike, ki zadevajo svet 
podjetništva. 

4. Cikel poglobljene 2-letne samoevalvacije je v zaključni fazi. Trenutno je v teku 
uresničevanje predvidenih ukrepov, ki bo trajalo nekoliko dlje, kot smo predvidevali. 
Komisija ocenjuje, da je bila samoevalvacija kljub temu ustrezno izpeljana in pomeni 
korak dalje v razvoju kakovosti LUP. 
 

5. Članice se pogovorijo o različnih zamislih, kaj naj bi bile prednostne naloge na področju 
kakovosti LUP v letu 2022 in zberejo predloge za pripravo letnega načrta za razvoj  
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6. kakovosti (na področju internih izobraževanj za zaposlene sistematično spremljanje 

zadovoljstva z izpeljanimi izobraževanji in sistematično zbiranje predlogov za nove 
izobraževalne vsebine; na področju internih izobraževanj za učitelje sistematično 
spremljanje zadovoljstva z izpeljanimi izobraževanji in sistematično zbiranje predlogov za 
nove izobraževalne vsebine; pričetek novega 2-letnega  
 

7. samoevalvacijskega cikla; predvideti novo temo za andragoški zbor; ostale redne naloge, 
ki se letno ponavljajo). 

 

 

Zapisnik pripravila: 

Erika Švara 
svetovalka za kakovost 
 

 

 Postojna, 23. 12. 2021 


