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1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
 
Javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudsko univerzo Kočevje, je ustanovila občina Kočevje (Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Kočevje, UL  RS štev. 67/2001, z dne 10.8.2001), z 

namenom izvajanja javnega nacionalnega in lokalnega – občinskega programa izobraževanja odraslih. 

Dejavnost zavoda, ki je financirana iz javnih sredstev, šteje kot javna služba, katere izvajanje je v 

javnem interesu. 

Dejavnost, ki nima javnega vira financiranja, je tržna poslovna dejavnost, ki jo zavod izvaja glede na 

kadrovske in prostorske možnosti in glede na potrebe prebivalcev Občine Kočevje in regije. Te 

dejavnosti dopolnjujejo in prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti zavoda ter zvišujejo 

izobrazbeno strukturo prebivalstva v občini in regiji.  

Ljudsko univerzo Kočevje (v nadaljevanju LU Kočevje) odlikuje več kot petdesetletna tradicija, ki kaže 

na stalnost in trdno vpetost v okolje, na drugi strani pa prilagodljivost na nove izzive. LU Kočevje je 

prerasla v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in razvojno dejavnostjo. Vse večji 

obseg dejavnosti v zadnjih štirih letih predstavlja projektno delo in s tem članstvo v lokalnih, regijskih 

in mednarodnih projektnih partnerstvih. 

Z našo ponudbo zagotavljamo odraslim možnosti za pridobitev različnih stopenj izobrazbe (od osnovne 

šole za odrasle do srednjega strokovnega programa- poklicni tečaj), podporo in pomoč pri učenju 

(središče za samostojno učenje, učna pomoč) in različna znanja za prosti čas in boljšo kvaliteto 

življenja, še posebej za pripadnike t.i. ranljivih skupin prebivalstva, kot so pripadniki etničnih manjšin - 

Romi, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni. Z različnimi projekti, kot so Točke VŽU, neformalno 

izobraževanje odraslih, izvajanje projekta v okviru pristopa Leader, spodbujamo vseživljenjsko učenje v 

kočevski regiji. 

Za izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, razvoj lastnih programov, 

umeščanje novih oblik in možnosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja, projektno delo ter 

podporne dejavnosti v izobraževanju in učenju odraslih, skrbi ekipa stalno zaposlenih strokovnih in 

administrativno – tehničnih delavk, zaposlene sodelavke na projektih  in številni zunanji sodelavci, 

andragoški sodelavci.   

 

Koncept razvoja organizacije in dejavnosti zavoda se nenehno dinamično razvija in dograjuje. Odprta 

programska shema, stalno strokovno spopolnjevanje vseh zaposlenih kot tudi zunanjih sodelavcev, 

aktivno strokovno sodelovanje pri razvoju dejavnosti izobraževanja odraslih v Sloveniji ustvarjajo 

pogoje za novo strategijo zavoda.  

VIZIJA LU Kočevje je usmerjena: 
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 v utrjevanje prepoznavnosti položaja naše ustanove za izobraževanje odraslih od Velikih Lašč 

do Osilnice in 

 v razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za vse 

generacije na "našem" geografskem področju. 

POSLANSTVO našega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Kočevje, je izobraževati odrasle in se 

pri tem povezovati in sodelovati z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, s slovenskimi javnimi 

ustanovami ter se vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj človeških virov in z našo 

kvalitetno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture prebivalstva. 

VREDNOTE zaposlenih v našem kolektivu so naslednje: 

 STROKOVNOST (usposobljenost predavateljev in profesionalen odnos do dela in ljudi) 

 SKUPINSKO DELO (spoštovanje dela posameznikov v skupini in skupinski uspeh) 

 FLEKSIBILNOST (hitro prilagajanje spremembam na trgu) 

 MEDSEBOJNI ODNOSI (medsebojno spoštovanje, razumevanje, odkriti odnosi med sodelavci) 

 POŠTENOST, PRAVIČNOST 

 

2 NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 
2016/2017 

 
V šolskem letu 2016/17 je Ljudska univerza Kočevje presojala in razvijala kakovost po modelu 

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Za razvoj skrbimo na Ljudski univerzi Kočevje vsi 

zaposleni, naši zunanji strokovni sodelavci in skupina za kakovost. Poudarek pri delu na področju 

razvoja kakovosti v šolskem letu 2016/2017 je bil na aktivnostih za izboljšanje počutja in zdravja na 

delovnem mestu, na izboljšanju delovne klime, na sistematični ureditvi arhiva glede na trajnost 

dokumentov II (nadgradnja), na uvajanju brezpapirnega poslovanja II (nadgradnja) in na sistematičnem 

vpeljevanju evalvacijskih aktivnosti za izvedene izobraževalne programe.   

 

Načrt aktivnosti za razvoj kakovosti v šolskem letu 2016/2017 je sestavila komisija za kakovost v sestavi: 

1. Maja Rupnik - vodja 

2. Sonja Hribar - članica 

3. Irena Robič - članica 

4. Jožica Pečnik - članica 

5. Sofija Šabič – članica 
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Na sestanku skupine za kakovost 24.8.2016 je vodja skupine za kakovost izpostavila pomembnost 

vključevanja aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu. V kolektivu je zaradi 

narave dela prisotno pomankanje gibalne aktivnosti in ni vzpostavljenega sistema zdravega 

življenjskega sloga v skladu z zakonodajo. Na tem področju mora organizacija delati in razviti sistem. V 

ta namen je izpostavila standard, ki bi ga bilo potrebno uvesti. Komisija se je z navedbo strinjala in je 

predlagala, da se za šolsko leto 2016/17 vključi naslednji standard kakovosti: 

 Skrb za zdravje na delovnem mestu. 

Članica skupine je izpostavila, da se naredi sistematični načrt aktivnosti za dvig zdravega življenjskega 

sloga v kolektivu in se določi sodelavca, ki bo v sodelovanju z vodjo kakovosti skrbel za realizacijo 

načrta. Članica skupine predlaga, da se v načrt vključi izvedba 5-minutnega dnevnega gibalnega 

odmora in različni športni dogodki. 

Vodja skupine za kakovost je na podlagi rezultatov evalvacije o ugotavljanju delovne klime med 

zaposlenimi  na LU Kočevje, ki je bila izvedena v šol. letu 2015/16 izpostavila, da je potrebno 

sistematično izvajati potrebne ukrepe za izboljšanje delovne klime in skrbeti za izobraževanje 

zaposlenih. Vodja skupine za kakovost predlaga, da se v akcijski načrt vključi naslednji standard 

kakovosti: 

 Izvajanje ukrepov za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi na Ljudski univerzi Kočevje z 

namenom boljše organiziranosti in motiviranosti pri delu. 

Vodja skupine je izpostavila problem razpršenosti delovnih nalog v kolektivu in posledično zmanjšano 

možnost timskega dela. Rednejša tedenska srečanja strokovnih delavcev bi izboljšala prenos informacij 

in poznavanje dela posameznika. Predlaga se, da se vzpostavi skupna časovnica, kamor se za 

posamezna področja vnašajo načrtovane aktivnosti z določenim rokom izvedbe in vsak strokovni 

sodelavec skrbi za realizacijo izvedbe.  

Članica skupine Sofija Šabič je izpostavila, da je potrebno nadaljevati ureditev arhiva iz minulega 

šolskega leta in ureditev brezpapirnega poslovanja, zato sta se v akcijski načrt vključila naslednja 

standarda kakovosti: 

 Sistematična ureditev arhiva v organizaciji glede na trajnost dokumentov II 

 Uvajanje brezpapirnega poslovanja II 

Prednostne naloge v sklopu ureditve arhiva :  

 Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva na podlagi navodil pristojnega 

zgodovinskega arhiva za odbiranje 
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 Izločanje dokumentacije s pretečenim rokom hrambe na podlagi navodil pristojnega 

zgodovinskega arhiva in uničenje dokumentarnega gradiva v skladu z zakonodajo 

 Ureditev trajnega arhiva 

 Ureditev arhiva dokumentacije od projektov 

V zavodu še nismo imeli pregledno urejenega brezpapirnega poslovanja in elektronskega arhiviranja 

dokumentacije, kar se je izkazalo kot pomanjkljivost. V skladu s tem smo načrtno in postopno uvedli 

uporabo posebnega programa ODOS, nakupili ustrezno opremo (čitalec, skener) in izvedli 

izobraževanje administarativne sodelavke in strokovnih sodelavcev za uporabo programa z namenom  

boljšega brezpapirnega poslovanja in izboljšanja tajniškega poslovanja. 

Kot peti standard kakovosti smo v akcijski načrt za šol. leto 2016/17 vključili naslednji standard 

kakovosti: 

 Sistematično vpeljevanje evalvacijskih aktivnosti  za izvedene izobraževalne programe 

Ker je pri nekaterih programih v minulih letih bila pomanjkljivo izvedena evalvacija na področju vsebine 

in kakovosti izvedenih izobraževalnih programov, se je skupina za kakovost odločila, da v akcijski načrt 

vključi standard sistematičnega vpeljevanja evalvacijskih aktivnosti. Na srečanju skupine za kakovost so 

izpostavili pomembnost priprave evalvacijskih vprašalnikov, saj da je potrebno dobro razmisliti, kaj 

želimo meriti oz. ocenjevati in temu ustrezno postaviti vprašanja. 

 

 

3 STANDARD KAKOVOSTI 1: SKRB ZA ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 
 
Članica skupine Sofija Šabič je na srečanju skupine za kakovost dne 24.8.2016 izpostavila, da se naredi 

sistematični načrt aktivnosti za dvig zdravega življenjskega sloga v kolektivu in se določi sodelavca, ki 

bo v sodelovanju z vodjo kakovosti skrbel za realizacijo načrta. Predlaga Sonjo Hribar. Na srečanju 

skupine za kakovost je bil sprejet sklep, da se Sonja Hribar določi za sodelavca, ki bo v sodelovanju z 

vodjo kakovosti skrbel za realizacijo načrta aktivnosti za zdrav življenjski slog. Članica skupine Sonja 

Hribar predlaga, da se v načrt vključi izvedba 5-minutnega dnevnega gibalnega odmora in različni 

športni dogodki. Za ta standard kakovosti smo se odločili, ker je v kolektivu zaradi narave dela prisotno 

pomankanje gibalne aktivnosti in nismo imeli vzpostavljenega sistema zdravega življenjskega sloga v 

skladu z zakonodajo. Odločili smo se, da v načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti vključimo 

aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu.  
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V skladu z akcijskim načrtom, so potekale naslednje aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na 

delovnem mestu:  

1. Septembra 2016 je članica skupine za kakovost pripravila načrt dviga zdravega življenjskega 

sloga v kolektivu. Skupaj z vodjo kakovosti se je pripravil konkreten načrt aktivnosti (gibalne 

aktivnosti, izobraževalne aktivnosti, neformalna gibalna srečanja) za kolektiv, v katerega se je 

vključilo izvajanje 5-minutnega dnevnega gibalnega odmora, zimske športne aktivnosti, krajši 

ali daljši pohodi in 1x letno športni piknik.  

2. Strokovna sodelavka je v sodelovanju z vodjo kakovosti skozi celotno šolsko leto skrbela za 

realizacijo načrta zdravega življenjskega sloga.  

3. Skozi celotno šol. leto 2016/17 smo v kolektivu izvajali 5-minutni dnevni gibalni odmor, ki smo 

ga poimenovali »petka« iz dveh razlogov: prvič, ker aktivnost običajno izvajamo pet minut pred 

enajsto uro in drugič, ker gibalna aktivnost traja 5 minut. Na podlagi načrta naj bi strokovna 

sodelavka, ki skrbi za realizacijo načrta, pripravila dnevni načrt izvedbe gibalnih vaj. Ker se je 

izkazalo, da strokovni sodelavci redno ne spremljajo dokumenta na skupnem disku, ki smo ga 

vodili že preteklo leto, se je strokovna sodelavka Sonja Hribar odločila za drugo pot. Skrbela za 

določitev izvajalca aktivnosti, tako, da je zjutraj na mizo sodelavca odložila kartonček, ki je 

določil, kdo vodi dnevno aktivnost. V kolikor je bila odsotna je za prenos kartončka poskrbel 

sodelavec, ki je zadnji vodil aktivnost. Za strokovna izhodišča glede na sistem dela (npr. 

korigiranje sedečega načina dela) je strokovna sodelavka v mapo na skupnem disku pospravila 

pripravljene vaje v sklopu projekta Zdravko in vaje izobesila v vse učilnice in v sejno sobo, kjer 

se je odvija dnevna gibalna aktivnost.  

4. Jeseni 2016, natančneje 28. oktobra 2016, smo se sodelavci odpravili na načrtovan jesenski 

pohod okrog Kočevskega jezera. Strokovno sodelavka zadolžena za realizacijo načrta zdravja na 

delovnem mestu je poskrbela za organizacijo pohoda, ki smo ga zaključili z druženjem ob peki 

kostanjev.  

5. Glede na akcijski načrt 2016/17 smo načrtovali izvedbo zimskega športnega druženja na snegu 

ali letu. Zima 2016/17 nam ni bila naklonjena, ne glede količine snega in ne glede nizkih 

temperatur. Drsališče v Kočevju je delovalo zelo kratek čas in se nam v tistih terminih ni uspelo 

uskladiti, snega za zimsko sankanje pa tudi ni bilo dovolj. Zato smo to aktivnost glede na načrt 

nadomestili z delavnico izdelovanja keramičnih posod, ki se je odvijala v naših prostorih in z 

dvema delavnicama komunikacije.  

Prvo delavnico komunikacije pod naslovom (SE) [POSLUŠ'] – AM? smo izvedli v marcu 2017, še 

dve delavnici timskega dela z naslovom Odprte glave pa smo imeli v maju in juniju 2017. Na 

http://www.lu-kocevje.si/pohod-okoli-kocevskega-jezera-in-kostanjev-piknik-zaposlenih-na-lu-kocevje/
http://www.lu-kocevje.si/pohod-okoli-kocevskega-jezera-in-kostanjev-piknik-zaposlenih-na-lu-kocevje/
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delavnicah smo krepili medsebojne odnose, pridobivali nova znanja, ali le utrjevali že 

pridobljena znanja in veščine. 

6. Junija 2017 smo v skladu z akcijskim načrtom uspeli izpeljati letni športni piknik za vse 

zaposlene. 16. junija 2017 smo se zbrali na dogovorjeni lokaciji in se najprej odpravili na pohod 

okrog Kočevskega jezera. Po prihodu nazaj smo se najprej okrepčali, nato pa smo druženje 

nadaljevali s športnimi igrami.  

7. Glede na načrti aktivnosti smo skozi šolsko leto 2016/17 o naših aktivnostih za izboljšanje 

počutja in zdravja na delovnem mestu obveščali na spletni strani LU Kočevje in objave delili na 

FB profilu LU Kočevje.  

8. V akcijskem načrtu smo si zastavili izvedbo evalvacije o zadovoljstvu zaposlenih z aktivnostmi 

zdravega življenjskega sloga. Znotraj izvedenih aktivnosti smo evalvirali delavnico komunikacije 

(Se) [posluš'] – am? in delavnico Odprte glave, ki je potekala v dveh srečanjih. 

9. Ob zaključku šolskega leta smo na  strokovnem kolegiju predstavili rezultate minulega šolskega 

leta. Poleg rezultatov smo predstavili tudi priporočila in izboljšave za nadaljnje delo. Pred 

predstavitvijo rezultatov strokovnim sodelavcem smo rezultate predstavili tudi članom skupine 

za kakovost. 

 

 
 

4 STANDARD KAKOVOSTI 2: IZVAJANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE 
DELOVNE KLIME MED ZAPOSLENIMI NA LU KOČEVJE Z NAMENOM 
BOLJŠE ORGANIZIRANOSTI IN MOTIVIRANOSTI PRI DELU 

 
 
Vodja skupine je izpostavila problem razpršenosti delovnih nalog v kolektivu in posledično zmanjšano 

možnost timskega dela. Rednejša tedenska srečanja strokovnih delavcev bi izboljšala prenos informacij 

in poznavanje dela posameznika. V akcijski načrt za šol. leto smo vključili standard kakovosti izvajanje 

ukrepov za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi na LU Kočevje z namenom boljše organiziranosti 

in motiviranosti pri delu. Za vključitev tega standarda smo se odločili na podlagi rezultatov evalvacije o 

ugotavljanju delovne klime med zaposlenimi na LU Kočevje v šol. letu 2015/16. 

V skladu z akcijskim načrtom, so potekale naslednje dejavnosti za izboljšanje delovne klime in skrbi za 

izobraževanje zaposlenih:  

1. V akcijskem načrtu 2016/17 smo predvideli redna tedenska srečanja strokovnih delavcev 

kolegija. Predvideli smo tedenska srečanja strokovnih delavcev, predvidoma ob petkih. Zaradi 

narave dela in razpršenosti nalog se je predlagano izkazalo za težko izvedljivo. Uradne kolegije 
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smo v prvem delu šol. leta 2016/17 izvajali na štirinajst dni, v drugem delu šolskega leta pa na 

mesec do dva. Razlog, da smo v drugem delu leta zmanjšali število kolegijev, je ta, da smo se 

vse težje uspeli sodelavci zbrati v tako kratkih rokih (terenska dela, vpisi na različnih lokacijah). 

Smo se pa sodelavci navadili, da se ob petkih zberimo na jutranji kavi in si izmenjamo 

pomembnejše informacije tekočega tedna in novosti prihodnjega.   

2. Vzpostavili smo dokument (časovnica) za pregled in spremljanje načrtovanih in opravljenih 

aktivnosti za celotno šolsko leto. Vsak strokovni sodelavec ažurno vodi načrtovane aktivnosti 

in njihovo realizacijo. Ažurno se vnašajo načrtovane aktivnosti za posamezna področja dela. 

Redno se spremljajo roki in v kolikor aktivnosti ni bila opravljena v roku, se je za to navedel 

tudi razlog.  

3. Septembra 2016 je direktorica LU Kočevje je pripravila načrt izobraževanja strokovnih 

sodelavcev in administrativnega osebja. Za dvig poklicnih veščin so se zaposleni udeležili 

delavnic komunikacije in timskega dela. Na delavnici komunikacije (Se) [posluš'] – am? smo se 

v prvem delu posvetili spoznavanju sebe kot osebnosti z vsem spektrom lastnosti. V drugem 

delu delavnice pa smo se posvetili učinkoviti komunikaciji, timskemu delu in delno javnemu 

nastopanju. Delavnico smo zaključili tako, da smo drug drugemu napisali eno pozitivno 

lastnost, za katero menimo, da ga najbolj označuje. Spomladi 2017 pa smo se udeležili 

delavnice v dveh srečanjih z naslovom Odprte glave. Osrednji temi na obeh delavnicah sta bili 

timsko delo in javno nastopanje: kako učinkovito delovati v timu, kako učinkovito reševati in 

rešiti težave, fleksibilnost v timu, kako izboljšati tehnike prezentacij in javnega nastopanja, 

prezentacijske strategije, … Na delavnicah smo krepili medsebojne odnose, pridobivali nova 

znanja, ali le utrjevali že pridobljena znanja in veščine. 

4. Kot naslednjo aktivnost smo si v načrtu zadali redno spremljanje izobraževalnih aktivnosti na 

podlagi načrta in opravljene delovne naloge. Na rednih kolegijih smo natančno določili vlogo 

posameznika za opravljanje določene aktivnosti in sklep ustrezno zabeležili v zapisniku. Poleg 

imena se je zavedla tudi odgovornost osebe in predviden rok izvedbe.  

5. Rezultate aktivnosti in priporočil za nadaljnje delo je vodja skupine predstavila na strokovnem 

kolegiju. 
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5 STANDARD KAKOVOSTI 3: SISTEMATIČNA UREDITEV ARHIVA GLEDE 
NA TRAJNOST DOKUMENTOV II (nadgradnja) 

 
 
Ker se je izkazalo, da je zaradi velikega obsega dela potrebno nadaljevati ureditev arhiva iz minulega 

šolskega leta, smo v akcijski načrt vključil standarda kakovosti Sistematična ureditev arhiva v 

organizaciji glede na trajnost dokumentov II. 

Prednostne naloge v sklopu ureditve arhiva so bile načrtovane sledeče:  

 Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva na podlagi navodil pristojnega 

zgodovinskega arhiva za odbiranje 

 Izločanje dokumentacije s pretečenim rokom hrambe na podlagi navodil pristojnega 

zgodovinskega arhiva in uničenje dokumentarnega gradiva v skladu z zakonodajo 

 Ureditev trajnega arhiva 

 Ureditev arhiva dokumentacije od projektov 

 

V skladu z akcijskim načrtom, so potekale naslednje dejavnosti: 

1. Od septembra do decembra 2016 je potekala ureditev in popis dokumentarnega gradiva 

arhiva. Usposobljeni sodelavec, ki dela dokumentarnim gradivom in udeleženec javnih del sta 

popisala in uredila dokumentarno gradivo v arhivu.  

2. Septembra 2016 smo uredili nabavo kovinskih stojal v arhivu št. 3 za potrebe sistematične 

ureditve arhiva. Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim gradivom je pred tem 

poskrbel za izbor, naročilo in realizacijo postavitve stojal.  

3. Decembra 2016 naj bi usposobljen sodelavec, ki dela z dokumentarnim gradivom vzpostavil 

kontakt s pristojnim arhivom (ZAL) za pripravo navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz 

dokumentarnega gradiva. Ker je količina dokumentarnega gradiva obsežna in ker usposobljeni 

sodelavec zaradi drugih tekočih aktivnosti ni uspel dokončno popisati in urediti dokumentarno 

gradivo, smo aktivnost prestavili. 

4. Od januarja do avgusta 2017 naj bi v skladu z načrtom potekalo odbiranje in izločanje 

arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva na podlagi navodil pristojnega zgodovinskega 

arhiva za odbiranje. Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, zaradi drugih 
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delovnih nalog ni uspel dokončati seznama dokumentarnega gradiva, ki je podlaga za nadaljnje 

delo. Na podlagi seznama ZAL poda navodila za odbiranje.  

5. V istem mesečnem obdobju je sledila ureditev trajnega arhiva. Usposobljeni sodelavec, ki dela 

z dokumentarnim gradivom in udeleženec javnih del sta uredila dokumentarno gradivo v 

arhivu, kjer hranimo trajno dokumentacijo.  

6. Sledila je ureditev arhiva dokumentacije od projektov. Usposobljeni sodelavec, ki dela z 

dokumentarnim gradivom in udeleženec javnih del sta uredila dokumentarno gradivo v arhivu, 

kjer hranimo projektno dokumentacijo. 

7. Ob koncu šolskega leta je sledila priprava navodil in obrazcev za vodenje evidence o toku 

arhivske dokumentacije. Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, je v 

sodelovanju z direktorjem pripravil navodila in ustrezne obrazce za vodenje evidence o toku 

arhivske dokumentacije.  

 

6 STANDARD KAKOVOSTI 4: UVAJANJE BREZPAPIRNEGA 
POSLOVANJA II (nadgradnja) 

 
V zavodu še nismo imeli pregledno urejenega brezpapirnega poslovanja in elektronskega arhiviranja 

dokumentacije, kar se je izkazalo kot pomanjkljivost. V skladu s tem smo načrtno in postopno uvedli 

uporabo posebnega programa ODOS, nakupili ustrezno opremo (čitalec, skener) in izvedli 

izobraževanje administrativne sodelavke in strokovnih sodelavcev za uporabo programa z namenom  

boljšega brezpapirnega poslovanja in izboljšanja tajniškega poslovanja. 

 

V skladu z akcijskim načrtom, so potekale naslednje dejavnosti: 

1. Septembra 2016 smo kupili program za izboljšanje tajniškega poslovanja ODOS. S postopkom 

evidenčnega javnega naročanja smo izbrali najcenejšega ponudnika iskane opreme in opravili 

nakup. Nakup smo opravili skupaj z ZIK Črnomelj in tako znižali stroške nakupa in uporabe.  

2. Sledil je podpis pogodbe o nakupu s strani direktorja. 

3. Oktobra in novembra 2016 je sledila namestitev programa na strežnik in priprava na uporabo. 

Uredila se je namestitev programa, ureditev strežnika, uredile so se pravice dostopa in dostop.  

4. Decembra 2016 je potekalo usposabljanje administrativnih delavcev za uporabo programa za 

tajniško poslovanje ODOS.  

5. Z zbiranjem ponudb za nakup strojne opreme za skeniranje dokumentov in čitalca črtnih kod 

(akreditirana strojna oprema) smo pričeli že oktobra 2016. Strokovna sodelavka v tajništvu je 
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izpeljala postopek oddaje evidenčnih javnih naročil in uredila nakup opreme. Čitalec črtnih kod 

nismo kupili, ker se je izkazalo za ne nujno, ker že skener omogoča prepoznavanje črtnih kod.  

6. V obdobju od januarja od marca 2017 je potekalo usposabljanje administrativnih delavcev za 

uporabo strojne opreme skeniranja dokumentov in uporaba čitalca.  

 

 

7 STANDARD KAKOVOSTI 5: SISTEMATIČNO VPELJEVANJE 
EVALVACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA IZVEDENE IZOBRAŽEVALNE 
PROGRAME 

 

V zavodu zaznavamo pomanjkljivo izvedene in pripravljene evalvacije na področju vsebine in kakovosti 

izvedenih izobraževalnih programov, zato smo sistematično vpeljali evalvacijske aktivnosti v 

posamezne programe. Pripravili smo evalvacijski vprašalnik za potrebe evalvacije projektnih aktivnosti 

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

koordinacije, namena dosega pridobitve kompetenc in ga evalvirali in analizirali pri najmanj 120 

udeležencih programov na LU Kočevje. 

 

V skladu z akcijskim načrtom, so potekale naslednje dejavnosti: 

1. Oktobra 2016 je strokovna sodelavka pripravila osnutek evalvacijskega vprašalnika in ga 

posredovala strokovnih sodelavcem. Ker se izobraževalne oblike razlikujejo po dolžini in ciljnim 

skupinam, smo se dogovorili, da vsak sodelavec priredi in vodi evalvacijo svojih programov 

glede na potrebe. Ker so v nekatere programe vključeni udeleženci, ki doma ne razpolagajo z 

možnostjo povezave na internet, smo se odločili, da za te programe vprašalnike še vedno 

delimo v fizični obliki. Za potrebe projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 

2016 do 2019 pa je strokovna sodelavka vprašalnik vnesla v sistem EnKlik Anketa. Razlog za 

spletno izvedbo je v tem, ker znotraj projekta poteka veliko programov (v šol. letu 2016/17 

smo znotraj omenjenega projekta izvedli skupno 27 programov). 

2. Skozi celotno šolsko leto so strokovni sodelavci skrbeli za izvedbo evalvacij pri udeležencih 

izobraževalnih programov.  

3. Strokovni sodelavci so za svoje programe pripravili analize, na podlagi katerih bodo lahko 

vpeljevali izboljšave.  
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4. Ob koncu šolskega leta je strokovna sodelavka Sonja Hribar na strokovnem kolegiju predstavila 

povzetek analiz izobraževalnih programov v projektu Pridobivanje kompetenc, pri čemer se je 

osredotočala predvsem na odgovore pri prostih vprašanjih.  

 

 

 

Poročilo pripravila: Sonja Hribar 

Odgovorna oseba: Maja Rupnik 

 


