
IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA :    LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 
 

NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V LETU 2015/2016 
 

Načrt aktivnosti je sprejela skupina za kakovost  Ljudska univerze Kočevje dne, 22.9.2015 in člani Andragoškega zbora dne, 29.9.2015 
 

Standard kakovosti: Sistematično izboljšanje promocijskih dejavnosti organizacije 2 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Pomanjkljivo obveščanje širše javnosti 
o izvedenih aktivnostih in premajhen 
poudarek na promocijskih aktivnostih 

organizacije 

1.  SISTEMATIČNO IZBOLJŠANJE PROMOCIJSKIH 
AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE IN SKRB ZA REDNO 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

Avgust 2016   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Vodenje evidence promocijskih aktivnosti za 
posamezne programe 

Strokovni sodelavci v sodelovanju z vodjo kakovosti vodijo evidenco 
izvedenih promocijskih aktivnosti v skupno tabelo glede na projekte 

Oktober 2015 - 
avgust 2016 

 

  

Priprava načrta objave prispevkov v lokalnih, 
nacionalnih  in spletnih medijih 

Strokovni sodelavci v sodelovanju z vodjo kakovosti pripravi načrt 
objave prispevkov v lokalnih, nacionalnih  in spletnih medijih 

(mesečna objava prispevkov) 

Oktober 2015 - 
avgust 2016 

 

  

Ažurno obveščanje o dogodkih na spletni strani in fb 
profilu LUK in posameznih projektov 

Strokovni sodelavci ažurno obveščajo o dogodkih na spletnih 
straneh LUK in fb profilu (tedenska ali mesečna objava) 

Oktober 2015 - 
avgust 2016 

 

  

Načrt mesečnih radijskih oddaj Sklenitev pogodbe in dogovor o izvajanju rednih mesečnih oddaj na 
lokalnem radiu 

Januar 2016 
 

  

Priprava kratkega promocijskega filma o delovanju 
Ljudske univerze Kočevje 

Določitev vsebinskih dogodkov o izvajanju aktivnosti posameznih 
projektov s strani strokovnih delavcev /okvirni scenarij 

September 2015 – 
februar 2016 

  

Snemanje dogodkov Snemanje posameznih dogodkov  September- 
december 2015 

  

Montaža dogodkov Montaža dogodkov, glasba v ozadju, spremna beseda Januar- februar 
2016 

  

Predstavitev filma Promoviranje filma (spletna stran, mailing lista, osebna predstavitev) April 2016   

Predstavitev rezultatov in priprava priporočil za 
izboljšave za nadaljnje delo 

Vodja skupine za kakovost pripravi osnutek izboljšav, in jih predstavi 
članom strokovnega kolegija 

   



Standard kakovosti: Sistematično izvajamo ukrepe za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi na Ljudski univerzi Kočevje z 
namenom boljše organiziranosti in motiviranosti pri delu   

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Na podlagi rezultatov evalvacije o 
ugotavljanju delovne klime med 

zaposlenimi na LUK sistematično 
izvajamo potrebne ukrepe 

2.   
IZBOLJŠANJE DELOVNE KLIME IN 

VZDRŽEVANJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH 

Avgust 2016   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Redna 14 dnevna srečanja strokovnih delavcev 
kolegija 

Direktor skrbi za kontinuiteto izvajanja kolegijev 
strokovnih sodelavcev na vsake 14 dni z dnevnim 

redom 

Stalna naloga 
 

  

večkratletne ustvarjalne ure  večkratletno se kolegij strokovnih sodelavcev zbere in 
si izmenja ideje (brainstorming)- nabor novih 

projektnih, tečajnih idej 

Stalna naloga   

Organizacija neformalnih druženj z namenom 
povezovanja in izboljšanja občutka pripadnosti 

kolektivu 

Direktor poskrbi za najmanj 1x letno organizacijo 
neformalnega druženja zaposlenih z namenom 
povezovanja in izboljšanja občutka pripadnosti 

kolektivu 

 
Oktober 2015, junij 

2016 

  

Natančno podajanje navodil za delo in določitev 
nosilca odgovornosti za posamezno aktivnost 

Na rednih kolegijih se določi natančna vloga 
posameznika za opravljanje določene aktivnosti in se 
sklep tudi ustrezno zabeleži v zapisniku (odgovornost 

osebe in rok izvedbe) 

Stalna naloga   

Predstavitev rezultatov in priprava priporočil za 
izboljšave za nadaljnje delo  

Vodja skupine za kakovost pripravi osnutek izboljšav, 
ukrepov na osnovi in jih predstavi članom 

strokovnega kolegija in skupini za kakovost 

September 2016    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standard kakovosti:  Sistematična ureditev arhiva v organizaciji 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Imamo arhiv, ki ni v celoti sistematično 
urejen v skladu s predpisi in potrebami 

poslovanja 

3.  

SISTEMATIČNA UREDITEV ARHIVA GLEDE NA 
TRAJNOST DOKUMENTOV 

Avgust 2015   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Ureditev in popis dokumentarnega gradiva arhiva Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim 
gradivom in udeleženec javnih del popisujeta in uredita 
dokumentarno gradivo v arhivu 

December 2015   

Vzpostavitev kontakta s pristojnim arhivom za 
pripravo navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz 

dokumentarnega gradiva 

Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim 
gradivom vzpostavi kontakt s pristojnim arhivom (ZAL) 

December 2015   

Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega 
gradiva na podlagi navodil pristojnega 

zgodovinskega arhiva za odbiranje 

Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim 
gradivom in udeleženec javnih del odbirata AG iz DG 

Januar– avgust 
2016 

  

Izločanje dokumentacije s pretečenim rokom 
hrambe na podlagi navodil pristojnega 

zgodovinskega arhiva in uničenje dokumentarnega 
gradiva v skladu z zakonodajo 

Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim 
gradivom in udeleženec javnih del izločita AG iz DG in 

izpeljeta postopek uničenja izločenega gradiva 

   

Ureditev trajnega arhiva Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim 
gradivom in udeleženec javnih del uredita 

dokumentarno gradivo v arhivu, kjer hranimo trajno 
dokumentacijo 

Januar– avgust 
2016 

  

Ureditev arhiva dokumentacije od projektov Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim 
gradivom in udeleženec javnih del uredita 

dokumentarno gradivo v arhivu, kjer hranimo projektno 
dokumentacijo 

Januar – avgust 
2016 

  

 
 
 

 

 

 
 



Standard kakovosti:  Uvedeno brezpapirno poslovanje 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Nimamo pregledno urejenega 
brezpapirnega poslovanja in 

elektronskega arhiviranja 
dokumentacije 

4.  
UVAJANJE BREZPAPIRNEGA POSLOVANJA 

 

   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Vzpostavitev sistema razvrščanja zadev in 
dokumentov po klasifikacijskem načrtu ter 

dodeljevanje zadev in dokumentov v reševanje 

Vodja skupine  za kakovost sodeluje s strokovnimi 
sodelavkami in vodstvom LU Kočevje pri vzpostavitvi 

sistema razvrščanja zadev in dokumentov po 
klasifikacijskem načrtu ter dodeljevanju zadev in 

dokumentov v reševanje 

September 2015- 
junij 2016 

  

Priprava notranjih pravil za zajem in e-hrambo Vodja skupine za kakovost sodeluje z odgovorno osebo 
za delo z dokumentarnim gradivom in usposobljenim 
sodelavcem, ki dela z dokumentarnim gradivom pri 

pripravi notranjih pravil notranjih pravil za zajem in e-
hrambo 

December 2015   

Predstavitev notranjih pravil Odgovorna oseba za delo z dokumentarnim gradivom in 
usposobljenim sodelavcem predstavi notranja pravila 

strokovnim sodelavcem 

Januar 2016   

Predstavitev razvrščanja dokumentov in urejanja 
dokumentov po klasifikacijskem načrtu 

Odgovorna oseba za delo z dokumentarnim gradivom in 
usposobljenim sodelavcem predstavi razvrščanje 
dokumentov po kl. načrtu strokovnim sodelavcem  

Februar 2016    

Nakup programa za izboljšanje tajniškega poslovanja Zbiranje ponudb za nakup programa in nakup programa  December 2015   

Usposabljanje administrativnih delavcev za uporabo 
programa za tajniško poslovanje 

Izvedeno usposabljanje administrativnih delavcev Januar – april 2016   

 
Osnutek pripravili:  
Maja Rupnik, vodja skupine za kakovost  
Sonja Hribar, članica skupine za kakovost 


