
IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA :    LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

 

NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V LETU 2017/2018 
 

Načrt aktivnosti je sprejela skupina za kakovost Ljudske univerze Kočevje dne, 21.8.2017 in člani Andragoškega zbora dne, 14.9.2017 

Standard kakovosti:  Svetovalno središče si prizadeva za povečanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z 
izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe. 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Prenizka osveščenost različnih ranljivih 
ciljnih skupin o dostopnosti svetovalnih 

storitev za odrasle v okviru 
Svetovalnega središča Pokolpje - 

Kočevsko 

1.  Dejavni načini pridobivanja svetovancev  Avgust 2017   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Pregled dejavnosti informiranja in svetovanja, ki smo 
jih v Svetovalnem središču Pokolpje na Kočevskem 

izpeljali v šolskem letu 2016/17 zunaj sedeža 
svetovalnega središča.  

Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti 
pripravi pregled evidence dosedanjih dejavnosti 

informiranja in svetovanja Svetovalnega središča 
Pokolpje, ki so v minulem šolskem letu potekale zunaj 

sedeža svetovalnega središča. 

September 2017   

Pregled ciljnih skupin, ki jim je bilo namenjeno 
informiranje in svetovanje, ki je potekalo zunaj 

sedeža svetovalnega središča v šol. letu 2016/17. 

Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti 
pripravi pregled evidence do sedaj vključenih ciljnih 

skupin, ki jim je bilo namenjeno informiranje in 
svetovanje Svetovalnega središča Pokolpje, ki je v 

minulem šolskem letu potekalo zunaj sedeža 
svetovalnega središča. 

September 2017   

Pregled lokacij, kjer je bilo izvedeno informiranje in 
svetovanje zunaj sedeža svetovalnega središča v šol. 

letu 2016/17. 

Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti 
pripravi pregled lokacij, kjer je bilo do sedaj izvedeno 

informiranje in svetovanje Svetovalnega središča 
Pokolpje zunaj sedeža svetovalnega središča. 

September 2017   



Pregled števila in oblik izvedenih promocijskih 
dejavnosti ter katerim ciljnim skupinam so bile 
namenjene promocijske dejavnosti, ki so bile 
izpeljane v Svetovalnem središču Pokolpje.  

Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti 
pripravi pregled števila in oblik izvedenih promocijskih 

dejavnosti ter ciljnih skupin, katerim so bile 
namenjene promocijske dejavnosti, ki so bile 
izpeljane v Svetovalnem središču Pokolpje. 

September 2017   

Priprava načrta vsaj treh dejavnosti informiranja in 
svetovanja zunaj sedeža Svetovalnega središča 

Pokolpje za šol. leto 2017/18 

Strokovni sodelavec pripravi načrt dejavnosti 
informiranja in svetovanja zunaj sedeža Svetovalnega 

središča Pokolpje 

Oktober 2017   

Priprava načrta promocijskih dejavnosti Svetovalnega 
središča Pokolpje za šol. leto 2017/18 

Strokovni sodelavec pripravi načrt promocijskih 
dejavnosti Svetovalnega središča Pokolpje 

Oktober 2017   

Izvedba vsaj treh dejavnosti informiranja in 
svetovanja zunaj sedeža Svetovalnega središča 

Pokolpje. 

Strokovni sodelavec izvede vsaj tri dejavnosti 
informiranja in svetovanja zunaj sedeža Svetovalnega 

središča Pokolpje 

Oktober 2017 – 
Avgust 2018 

  

Izvedba vsaj ene promocijske dejavnosti, ki je 
posebej usmerjena v pridobivanje svetovancev. 

Strokovni sodelavec izvede vsaj eno promocijsko 
dejavnost, ki je posebej usmerjena v pridobivanje 

svetovancev 

Oktober 2017 – 
Avgust 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard kakovosti: Svetovalno središče si prizadeva za povečanje dostopnosti svetovalnih storitev posebno tistim skupinam odraslih, ki 
imajo težji dostop do izobraževanja in učenja ali potrebujejo več podpore in pomoči pri izobraževanju in učenju. 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Svetovalno središče zagotavlja 
svetovalne storitve odraslim iz svojega 

okolja; pri tem namenja posebno 
pozornost tistim skupinam odraslih, ki 
imajo težji dostop do izobraževanja in 
učenja ali potrebujejo več podpore in 
pomoči pri izobraževanju in učenju. 

2.   
Demografske lastnosti svetovancev 

   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Pregled sestave svetovancev v Svetovalnem središču 
Pokolpje v šol. letu 2016/17 po spolu in izobrazbi. 

Strokovni sodelavec pripravi pregled evidence 
svetovancev v Svetovalnem središču Pokolpje v šol. 

letu 2016/17 glede na spol in izobrazbo. 

September – 
oktober 2017 

  

Pregled deleža brezposelnih svetovancev glede na 
vse vključene v svetovanje v šol. letu 2016/17. 

Strokovni sodelavec pripravi pregled deleža 
brezposelnih svetovancev glede na vse vključene v 

svetovanje v šol. letu 2016/17. 

September – 
oktober 2017 

  

Pregled deleža svetovancev, ki izhajajo iz ranljivih 
ciljnih skupin (migranti, begunci, brezdomci, Romi, 

odrasli s posebnimi potrebami, starejši manj 
izobraževani zaposleni, mlajši odrasli brez poklicne 

izobrazbe) glede na vse vključene v svetovanje v šol. 
letu 2016/17. 

Strokovni sodelavec pripravi pregled deleža 
svetovancev, ki izhajajo iz ranljivih ciljnih skupin 
(migranti, begunci, brezdomci, Romi, odrasli s 

posebnimi potrebami, starejši manj izobraževani 
zaposleni, mlajši odrasli brez poklicne izobrazbe) 

glede na vse vključene v svetovanje v šol. letu 
2016/17. 

September – 
oktober 2017 

  

Glede na analizo stanja se pripravi načrt aktivnosti za 
povečanje dostopnosti svetovalnih storitev skupinam 

odraslih, ki potrebujejo več podpore in pomoči pri 
izobraževanju in učenju. 

Strokovni sodelavec pripravi načrt aktivnosti za 
povečanje dostopnosti svetovalnih storitev skupinam 

odraslih, ki potrebujejo več podpore in pomoči pri 
izobraževanju in učenju.  

September - 
oktober 2017 

  

Izvedba vsaj ene aktivnosti za povečanje dostopnosti 
svetovalnih storitev skupinam odraslih, ki potrebujejo 
več podpore in pomoči pri izobraževanju in učenju. 

Strokovni sodelavec izvede vsaj eno aktivnost za 
povečanje dostopnosti svetovalnih storitev skupinam 

odraslih, ki potrebujejo več podpore in pomoči pri 
izobraževanju in učenju.  

September 2017 – 
avgust 2018  

  



Standard kakovosti:  Sprotno spremljanje in evidentiranje opravljenih promocijskih aktivnosti na področju 
izobraževanja odraslih. 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Nimamo vzpostavljene enotne 
evidence izvedenih promocijskih 
aktivnosti, informacije se zbirajo 

na različnih mestih in niso 
pregledne. 

3.  

VODENJE EVIDENCE IZVEDENIH 
PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI  

   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:     

Priprava načrta skupnih promocijskih aktivnosti 
glede na posamezne projekte in glede na skupne 
promocijske aktivnosti LU Kočevje. V načrtu se 

upoštevajo promocijske aktivnosti na LU Kočevje 
tudi glede na objave v različnih v medijih. 

Strokovni sodelavci pripravijo posamezne načrt. 
Strokovni sodelavec pripravi skupni načrt vseh 
promocijskih aktivnosti na LU Kočevje po posameznih 
dejavnostih in projektih in glede na objave v različnih 
medijih.  

September 2017   

Tehnična priprava evidence Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti Oktober 2017   

Vodenje evidence izvedenih promocijskih 
aktivnostih in mesečno poročanje na strokovnih 

kolegijih. 

Strokovni sodelavci. September 2017 – 
avgust 2018 

  

Potrebne dopolnitve in reden vnos promocijskih 
aktivnosti v evidenco. 

Strokovni delavci dopolnijo evidenco in redno vnašajo 
promocijske aktivnosti v evidenco 

Skozi celotno 
šolsko leto 

2017/18 

  

Vsebinski  pregled evidence promocijskih aktivnosti 
(sodelovanje z mediji, tiskani materiali, osebne 

predstavitve, pisna vabila …) 

Strokovni sodelavec v sodelovanju s strokovnimi 
sodelavci pripravi pregled evidence promocijskih 
aktivnosti in ga predstavi na strokovnem kolegiju. 

avgust 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard kakovosti:  Dvig poklicnih kompetenc zaposlenih 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Zaznavamo potrebo po določeni znanjih 
in veščinah zaposlenih glede na delovni 

proces 

4. Dvig znanj in veščin zaposlenih 
 

   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

Pripravi se načrt skupnih izobraževanj vseh 
zaposlenih in je opredeljen v LDN 2017/18. 

Strokovni sodelavec v sodelovanju z vodjo kakovosti 
pripravi načrt skupnih izobraževanj za vse zaposlene in 

ga vključi v LDN 2017/18. 

September 2017   

Pridobivanje zunanjih izvajalcev za izobraževanje. Strokovni sodelavec s strani zunanjih izvajalcev pridobi 
ponudbe za izvedbo izobraževanj za zaposlene glede na 

letni načrt. 

September 2017 - 
julij 2018 

  

Priprava obvestila za zaposlene. Strokovni sodelavec pripravi obvestilo za zaposlene s 
termini in lokacijami izobraževanj. 

September 2017 - 
julij 2018 

  

Izvedba usposabljanj glede na LDN 2017/18. Strokovni sodelavci se udeležijo izobraževanj.  Oktober 2017 – 
julij 2018 

  

Izvede se evalvacija zadovoljstva zaposlenih z 
izvedenim izobraževanjem. 

Strokovni sodelavec pripravi in izvede evalvacijo 
zadovoljstva zaposlenih z izobraževanji. Strokovni 

sodelavec pripravi evalvacijsko poročilo.  

Oktober 2017 – 
julij 2018 

  

Predstavitev rezultatov evalvacije zadovoljstva 
zaposlenih z izobraževanji na strokovnem kolegiju. 

Strokovni sodelavec predstavi rezultate evalvacije 
zadovoljstva zaposlenih z izobraževanji na strokovnem 

kolegiju. 

Po vsaki zaključeni 
izvedbi 

izobraževanja  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Standard kakovosti: Ažurna uporaba brezpapirnega evidentiranja udeležencev 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Zaradi uvedbe brezpapirnega 
poslovanja, nabora vseh udeležencev in 
vodenja različnih statistik v zavodu smo 

zaznali potrebo po elektronskem 
vodenju udeležencev 

5. Vodenje evidence udeležencev v programu 
SNIPI 

 

   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI OPIS  AKTIVNOSTI:    

 
Vnos obstoječe baze udeležencev v program SNIPI. 

Strokovni sodelavec poskrbi za vnos že obstoječe 
baze udeležencev v program SNIPI 

September 2017   

Obveščanje udeležencev s pomočjo SMS sporočili 
znotraj programa SNIPI. 

Strokovni sodelavci udeležence o izvedbah 
programov in ostalih zadevah obveščajo s pomočjo 

SMS sporočili v programu SNIPI 

September 2017 – 
junij 2018 

  

Ažurno dopolnjevanje obstoječih in vnos novih 
udeležencev s strani strokovnih sodelavcev. 

Strokovni sodelavci ažurno dopolnjujejo obstoječo 
bazo udeležencev z novimi udeleženci.  

September 2017 - 
avgust 2018 

 

  

Izvedba statistične analize podatkov s pomočjo 
programa SNIPI. 

Strokovni sodelavci analizirajo podatke s pomočjo 
programa SNIPI in izpostavijo možne izboljšave glede 

izvoza statističnih podatkov 

September 2017 - 
avgust 2018 

 

  

Pripravi se osnutek izboljšav vsebinske uporabnosti 
in se ga predstavi na strokovnem kolegiju. 

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

Avgust 2018   

 
Osnutek pripravila:  

 Maja Rupnik, vodja skupine za kakovost 

 Sonja Hribar, članica skupine za kakovost 

 Melita Oražem, članica skupine za kakovost 


