
IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA :    LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

 

NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V LETU 2016/2017 
 

Načrt aktivnosti je sprejela skupina za kakovost  Ljudska univerze Kočevje dne, 5.10.2016 in člani Andragoškega zbora dne, 5.10.2016 

 

Standard kakovosti: Skrb za zdravje na delovnem mestu 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

V kolektivu je zaradi narave dela prisotno 
pomanjkanje gibalne aktivnosti in ni 

vzpostavljen sistem zdravega 
življenjskega sloga v skladu z 

zakonodajo 

1.  Aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem 
mestu 

Avgust 2017   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Priprava načrta dviga zdravega življenjskega sloga 
v kolektivu 

Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti pripravi 
konkreten načrt aktivnosti (gibalne aktivnosti, izobraževalne 

aktivnosti, neformalna gibalna srečanja) za kolektiv, v katerega se 
vključi izvajanje 5-minutnega dnevnega gibalnega odmora, zimske 
športne aktivnosti, krajši ali daljši pohodi in 1x letno športni piknik.  

September 2016 
 

  

Realizacija načrta zdravega življenjskega sloga Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti skrbi za 
realizacijo načrta 

September 2016 - 
avgust 2017 

  

Izvedba 5-minutnega dnevnega gibalnega odmora Strokovni sodelavec pripravi dnevni načrt izvedbe gibalnih vaj in 
pripravi strokovna izhodišča glede na sistem dela (korigiranje 

sedečega načina dela). 

September 2016 - 
avgust 2017 

 

  

Izvedba jesenskega pohoda  Strokovni sodelavec načrtuje in koordinira izvedbo jesenskega 
pohoda  

November 2016   

Izvedba zimskega športnega druženja Strokovni sodelavec načrtuje in koordinira izvedbo zimskega 
športnega druženja na snegu ali ledu 

December – marec 
2016 

  

Izvedba letnega športnega piknika Strokovni sodelavec načrtuje in koordinira izvedbo letnega športnega 
piknika za vse zaposlene 

Maj, junij 2017   



Ažurno obveščanje o dogodkih na spletni strani in 
fb profilu LUK  

Strokovni sodelavec ažurno obvešča o izvedenih aktivnostih in 
dogodkih na spletnih straneh LUK in fb profilu (kvartalna objava) 

Oktober 2016 - 
avgust 2017 

 

  

Izvedba evalvacije o zadovoljstvu aktivnosti 
zdravega življenjskega sloga med zaposlenimi 

Strokovni sodelavec pripravi vprašalnik in izdela poročilo Avgust 2017   

Predstavitev rezultatov in priprava priporočil za 
izboljšave za nadaljnje delo skupni za kakovost in 

strokovnim sodelavcem 

Strokovni sodelavec predstavi rezultate in predlaga priporočila za 
izboljšave skupini za kakovost in članom strokovnega kolegija 

September 2017   

 

 

Standard kakovosti: Izvajanje ukrepov 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 SKRB ZA 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

Avgust 2017   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Redna tedenska srečanja strokovnih delavcev 
kolegija 

Tedensko srečanje strokovnih sodelavcev (petek) Stalna naloga 
 

  

Vzpostavljen dokument (časovnica) za pregled in 
spremljanje načrtovanih in opravljenih aktivnosti   

Strokovni sodelavci in direktor sprotno vnašajo načrtovane 
aktivnosti za posamezna področja svojega dela, z določenim 

rokom izvedbe in skrbijo za realizacijo izvedbe 

Stalna naloga oz. 
ažuriran vnos podatkov 
do tedenskega kolegija 
strokovnih sodelavcev 

(ob petkih) 

  

Priprava načrta izobraževanja strokovnih 
sodelavcev in administrativnega osebja 

Direktor pripravi načrt izobraževanja strokovnih sodelavcev in 
administracije v sklopu LDN 2016 / 2017 za posamezna področja 

September 2016   

Realizacija izobraževalnih aktivnosti na podlagi 
načrta 

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) 

September – avgust 
2017 

  

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 2017    



 

 

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 II. (nadgradnja)  

Avgust 2017   

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 2016   

Ureditev in dobava stojal v arhivu št. 3 za potrebe 
sistematične ureditve arhiva 

Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim gradivom 
poskrbi za izbor, naročilo in realizacijo postavitve stojal 

 September 2016   

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 2016   

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 
2017 

  

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 

Januar – avgust 
2017 

  

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 
2017 

  

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 
2017 

  

Priprava navodil in obrazcev za vodenje 
evidence o toku arhivske dokumentacije 

Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim gradivom 
pripravi v sodelovanju z direktorjem navodila in ustrezne 

obrazce za vodenje evidence o toku arhivske dokumentacije 

avgust 2017   

 



Standard kakovosti:  Uvedeno brezpapirno poslovanje 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Nimamo še pregledno urejenega 
brezpapirnega poslovanja in 

elektronskega arhiviranja 
dokumentacije 

4.  
UVAJANJE BREZPAPIRNEGA POSLOVANJA II. 

(nadgradnja) 
 

   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Nakup programa za izboljšanje tajniškega poslovanja Zbiranje ponudb za nakup programa in nakup programa  September 2016   

Podpis pogodbe o nakupu Podpis pogodbe s strani direktorja September 2016   

Namestitev programa na strežnik in priprava za 
uporabo 

Namestitev in ureditev strežnika, pravic in dostopa Oktober 2016   

Usposabljanje administrativnih delavcev za uporabo 
programa za tajniško poslovanje 

Izvedeno usposabljanje administrativnih delavcev December 2016   

Zbiranje ponudb in nakup strojne opreme za 
skeniranje dokumentov in čitalca črtnih kod 

(akreditirana strojna oprema) 

Izpeljava postopka oddaje evidenčnih javnih naročil in 
nakup strojne opreme 

Januar – marec 
2017 

  

Usposabljanje administrativnih delavcev za uporabo 
strojne opreme skeniranje dokumentov in uporaba 

čitalca 

Izvedeno usposabljanje Januar – marec 
2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Standard kakovosti: Vpeljano sistematično evalviranje aktivnosti 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Pomanjkljivo izvedena evalvacija na 
področju vsebine in kakovosti izvedenih 

izobraževalnih programov 

5. SISTEMATIČNO VPELJEVANJE 
EVALVACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA 

IZVEDENE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME 
 

Avgust 2017   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Priprava splošnega elektronskega evalvacijskega 
vprašalnika 

Strokovni sodelavec pripravi evalvacijski vprašalnik 
za potrebe evalvacije projektnih aktivnosti z 

namenom evalviranja: predavatelja, vsebinske 
zasnove programa, organizacije, kakovosti 

koordinacije, opremljenosti prostorov, namena 
dosega pridobitve kompetenc 

Oktober 2016    

Izvedba evalvacij pri udeležencih izobraževalnih 
programov 

Strokovni sodelavci izpeljejo evalvacijo na izvedenih 
izobraževalnih aktivnosti – 120 udeležencev 

Oktober 2016 - 
avgust 2017 

 

  

   Priprava analize evalvacijskih vprašalnikov  Strokovni sodelavci analizirajo podatke in izpostavijo 
možne izboljšave 

Oktober 2016 - 
avgust 2017 

 

  

Predstavitev rezultatov in priprava priporočil za 
izboljšave za nadaljnje delo 

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

September 2017   

 
Osnutek pripravila: Maja Rupnik, vodja skupine za kakovost  

 


