
 

 

IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA :    LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

 
 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 2016/2017 
 
 

Načrt aktivnosti je sprejela skupina za kakovost Ljudske univerze Kočevje dne, 24.8.2016 in člani Andragoškega zbora dne, 5.10.2016  
 
 

Izbrano področje: Skrb za zdravje na delovnem mestu 

Izbrano podpodročje: Aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu 

Kazalnik kakovosti: Izvedba aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu  

Kakšni želimo biti? Kaj bomo proučevali? Kako 
bomo ugotovili, ali že 
dosegamo standard 
kakovosti? 

Od koga/ iz katerih virov 
bomo pridobivali podatke? 

Kako bomo zbirali podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

V kolektivu je zaradi narave 
dela prisotno pomanjkanje 
gibalne aktivnosti in ni 
vzpostavljen sistem zdravega 
življenjskega sloga v skladu z 
zakonodajo in potrebami v 
kolektivu. 

Katere aktivnosti za izboljšanje 
počutja in zdravja na delovnem 
mestu bomo izvajali?  

strokovni sodelavci  
Evalvacijski vprašalnik 
 

Letni delovni načrt 2016/17; 
Letno poročilo 2016/17, Akcijski 
načrt 2016/17, Poročilo o 
kakovosti 2016/17, načrt dviga 
zdravega življenjskega sloga 

Analiza dokumentacije 

 Kako pogosto bomo izvajali 
aktivnosti za izboljšanje počutja 
in zdravja na delovnem mestu 

strokovni sodelavci  
Evalvacijski vprašalnik 
 



(večkrat letno, letno, manj 
pogosto)? 

Letni delovni načrt 2016/17; 
Letno poročilo 2016/17, Akcijski 
načrt 2016/17, Poročilo o 
kakovosti 2016/17, načrt dviga 
zdravega življenjskega sloga 

Analiza dokumentacije 

 S katerimi akterji bomo sodelovali 
pri izvajanju aktivnosti za 
izboljšanje počutja in zdravja na 
delovnem mestu in kakšno je 
naše sodelovanje z njimi? 

strokovni sodelavci  
Evalvacijski vprašalnik 
 

Letni delovni načrt 2016/17; 
Letno poročilo 2016/17, Akcijski 
načrt 2016/17, Poročilo o 
kakovosti 2016/17, načrt dviga 
zdravega življenjskega sloga  

Analiza dokumentacije 

 Kako načrtujemo aktivnosti za 
izboljšanje počutja in zdravja na 
delovnem mestu (vsebina, 
sredstva, organizacija, čas)? 

strokovni sodelavci Evalvacijski vprašalnik 
 

Letni delovni načrt 2016/17; 
Letno poročilo 2016/17, Akcijski 
načrt 2016/17, Poročilo o 
kakovosti 2016/17, načrt dviga 
zdravega življenjskega sloga 

Analiza dokumentacije 

 
 
 
 
 
 
Samoevalvacijski načrt pripravile:  

 Maja Rupnik, vodja skupine za kakovost 

 Sonja Hribar, članica skupine za kakovost 

 Melita Oražem, članica skupine za kakovost 

 


