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1 POVZETEK 
 

Ljudska univerza Kočevje (v nadaljevanju LU Kočevje) organizirano skrbi za presojanje in 

razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je 

razvil Andragoški center Slovenije. V organizaciji deluje komisija za kakovost v šestčlanski 

sestavi. 

Poudarek pri delu na področju kakovosti je na spremljanju zadovoljstva udeležencev 

izobraževanja, razvoju novih izobraževalnih programov glede na potrebe okolja, informiranju 

različnih javnosti in racionalni porabi finančnih sredstev. Pomemben je tudi razvoj kakovosti 

vodenja projektov in zadovoljstvo partnerjev. Delo na področju kakovosti spremlja komisija 

za kakovost. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo in vrednote organizacije, listina kakovosti ter 

izjava o kakovosti LU Kočevje.  

 

Samoevalvacijo za šol. leto 2015/16 smo izpeljali po modelu POKI. Izbrali smo naslednja 

področja,  podpodročja in kazalnike kakovosti: 

Izbrano področje: Sistematično izvajanje ukrepov za izboljšanje delovne klime med 

zaposlenimi na LU Kočevje z namenom boljše organiziranosti in motiviranosti pri delu 

Izbrano podpodročje: Aktivnosti za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi 

Kazalnik kakovosti: Izvedba aktivnosti za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi 

 

V samoevalvacijskem načrtu 2015/16 smo določili metode, na podlagi katerih bomo zbirali 

podatke. Uporabili smo metodo vodenega pogovora in analize dokumentacije.  

Metodo vodenega pogovora smo uporabili na kolegiju strokovnih sodelavcev.  

Metodo analize dokumentacije smo uporabili pri pregledu letnega delovnega načrta, 

poročila o delu, akcijskega načrta in poročila o kakovosti. Dokumentacijo smo pregledali v 

skladu s samoevalvacijskim načrtom 2015/16. 

 

V samoevalvacijskem poročilu za leto 2015/16 bomo prikazali ugotovitve stanja iz analize 

dokumentacije in ugotovitve pridobljene z vodenim pogovorom. Na osnovi prikazanega 

stanja bomo povzeli ugotovitve in predlagali izboljšave. 
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2 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 
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zunanjih sodelavcev, aktivno strokovno sodelovanje pri razvoju dejavnosti izobraževanja 

odraslih v Sloveniji ustvarjajo pogoje za novo strategijo zavoda.  

VIZIJA LU Kočevje je usmerjena: 

 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 

 

3 SAMOEVALVACIJSKI NAČRT V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 
V šolskem letu 2015/16 smo na LU Kočevje vzeli pod drobnogled sistematično izvajanje 

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

organiziranosti in motiviranosti pri delu.  

Samoevalvacijski načrt o kakovosti izobraževanja v letu 2015/2016 so sestavile članice 

komisije za kakovost v sestavi: 

1. Maja Rupnik – vodja skupine 
2. Sonja Hribar – članica  
3. Melita Oražem - članica 
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Na sestanku skupine za kakovost dne 11. 9. 2015  je vodja skupine za kakovost predstavila 

samoevalvacijski načrt za šol. leto 2015/16. V samoevalvacijski načrt smo vključili področje 

sistematično izvajanje ukrepov za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi na LU Kočevje z 

namenom boljše organiziranosti in motiviranosti pri delu. Kot podpodročje smo si v 

samoevalvacijskem načrtu zastavili pregled izvajanja aktivnosti za izboljšanje delovne klime 

med zaposlenimi.   

Zaposleni v kolektivu imajo zelo različne delovne naloge in nemalokrat veliko razpršenost le 

teh. Čeprav delujejo v isti organizaciji, z enakimi vrednotami in cilji, velikokrat ne poznajo 

delo sodelavca, ki dela v neposredni bližini. Posledično je velikokrat zmanjšana motiviranost 

za delo in organizacija dela. V šolskem letu 2014/15 smo izvedli evalvacijo ugotavljanja 

delovne klime med zaposlenimi in na podlagi rezultatov smo se odločili izvajati potrebne 

ukrepe za izboljšanje delovne klime in vzdrževanje motivacije v šolskem letu 2015/16.  

 

3.1 KAZALNIK KAKOVOSTI: IZVEBA AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 
DELOVNE KLIME MED ZAPOSLENIMI 
 

V samoevalvacijskem načrtu smo si zastavili samoevalvacijska vprašanja, na katera smo nato 

odgovarjali z metodama vodenega pogovora in analizo dokumentacije. Vprašanja, ki smo si 

jih zastavili so sledeča: 

- Katere aktivnosti za izboljšanje delovne klime bomo izvajali in katere aktivnosti so se 

izkazale kot spodbudni ukrepi k boljši organiziranosti in motiviranosti pri delu? 

- Kako pogosto bomo izvajali aktivnosti za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi 

(večkrat letno, letno, manj pogosto)? 

- Kako načrtujemo izvedbo aktivnosti za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi 

(vsebina, sredstva, organizacija, čas)? 

 

Z metodo vodenega pogovora smo na strokovnem kolegiju sodelavcev 5.7.2016 pridobili 

mnenja sodelavcev o izvedenih aktivnostih za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi.   

Sodelavce smo vprašali, za katere od izvedenih aktivnosti za izboljšanje delovne klime 

menijo, da so spodbuden ukrep za boljšo organiziranost in motiviranost pri delu? Sodelavka 
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Milena Petek je kot pozitivne poudarila vse aktivnosti, saj so vplivale na boljšo povezanost 

kolektiva, predvsem tridnevni izlet v Sarajevo in športni piknik. Veseli pa se še izleta v Križno 

jamo. Ostali strokovni delavci so se strinjali in prav tako posebej izpostavili dvodnevni športni 

piknik. Sodelavka Barbara Mavrin je pozdravila organizacijo kuharske delavnice in 

sodelovanje na vseslovenski čistilni akciji. Nato smo jih vprašali, ali se jim je pogostost 

izvajanja aktivnosti zdela ustrezna? Sodelavec Jurij Pelc je povedal, da se mu zdi primerno, da 

smo imeli daljše druženje ob pričetku šolskega leta in nato ob koncu, vmes pa smo približno 

na mesec ali dva imeli krajša druženja. Sofija Šabič je izpostavila pomembnost kreativnih, 

ročnih delavnic, ki izboljšujejo razmišljanje in konstruiranje novih idej.  Sodelavka Majda 

Valda je pozdravila pestrost različnih vsebin, bi pa želela skupni izlet z bolj strokovno 

ekskurzijo. Direktorica Maja Rupnik je dodala, da smo tukaj žal omejeni s sredstvi, da pa 

bomo upoštevali podano mnenje. Nato smo prisotne povprašali še o tem, kako se jim zdi 

primerna vsebina, kako so zadovoljni z organizacijo in časovno umestitvijo dogodkov ter 

kako se jim stroškovno zdi ustrezno? Sodelavki Barbara Mavrin in Milena Petek sta se 

strinjali, da je organizacija bila dobra, da so bile izbrane ustrezne lokacije in da so bili o vsem 

pravočasno obveščeni. Direktorica Maja Rupnik je izpostavila oz. podala predlog, da se delež 

stroškov , ki je vezan na zdravje na delovnem mestu oz. šport in ustvarjanje lahko črpa iz 

sredstev LU Kočevje, kar posledično pomeni zmanjšanje deleža stroškov zaposlenih pri 

posamezni dejavnosti. Izpostavila je, da vse aktivnosti niso upravičene do sofinanciranja in 

jih mora vsak zaposleni samoiniciativno financirati, za namen dobrega skupnega sodelovanja 

v timu. Sodelavka Barbara Mavrin je še dodala, da glede na to, da zaposleni v veliko večini 

določen delež stroškov prispevajo sami, smo bili pri izvedbi in izboru zelo racionalni. 

Direktorica Maja Rupnik je dodala, da smo poskušali organizirati tridnevno strokovno 

ekskurzijo v spomladanskih mesecih v Plitvice in Kornate, pa nam zaradi previsoke cene ni 

uspelo zbrati zadostno število oseb.  

 

Z metodo analize dokumentacije smo pregledali sledeče dokumente: Letni delovni načrt 

2015/16, Poročilo o delu 2015/16, Akcijski načrt 2015/16 in Poročilo o kakovosti 2015/16. 

V akcijskem načrtu smo si zadali, da bo direktor skozi celotno šolsko leto 2015/16 skrbel za 

kontinuiteto izvajanja strokovnih kolegijev zaposlenih z dnevnim redom in sicer v kolikor bo 

čas dopuščal, na vsake 14 dni. Glede na razpršenost delovnih nalog in s tem povezano 
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nerazpoložljivost vseh zaposlenih za redne 14 dnevne kolegije, smo glede na Poročilo o 

kakovosti 2015/16 in glede na zapisnike kolegijev ugotovili, da smo srečanje kolegijev izvedli 

najmanj enkrat mesečno (od septembra do decembra 2015 smo imeli dva redna kolegija, od 

januarja do avgusta 2016 pa šest rednih kolegijev). Zaradi že omenjene težave skupnih 

rednih kolegijev, smo se tukaj za izmenjavo idej odločili v času naše redne dnevne do 

tedenske 5-minutne gibalne aktivnosti. Skozi sprostitveno dejavnost smo izmenjevali različne 

ideje in velikokrat tudi težave.  Povezali smo ustvarjalne ure z neformalnim druženjem z 

namenom hitrejšega pretoka informacij. Zelo pomembno povezovalno pot smo videli v 

organizaciji neformalnih druženj z namenom povezovanja in izboljšanja občutka pripadnosti 

kolektivu. Glede na akcijski načrt 2015/16 smo si zastavili, da bo direktor poskrbel za najmanj 

enkrat letno organizacijo neformalnega druženja zaposlenih. V šolskem letu 2015/16 smo 

glede na Poročilo o kakovosti 2015/16 organizirali več dogodkov, kjer so se imeli sodelavci 

možnost povezati, si v neformalnem okolju deliti izkušnje in tako graditi vezi med njimi.  

- Jeseni so se od 9. do 11. oktobra 2015 odpravili na tridnevno ekskurzijo v 

Sarajevo, obiskali smo še Jajce, Travnik in Mostar. 

- 14. decembra 2015 so se zaposleni udeležili kreativne delavnice izdelave 

novoletnega aranžmaja. 

- 18. decembra 2015 smo se odpravili na prednovoletno druženje, povezano z 

gledališko predstavo. 

- 22. decembra 2015 je LU Kočevje obiskal Božiček 

- 8. marca 2016 smo se zbrali na krajšem druženju, da počastimo dan žena. 

- 22. marec 2016 smo se udeležili kuharske delavnice. 

- 3. in 4. junija 2016 smo se udeležili dvodnevnega športnega piknika. 

- 2. aprila 2016 smo prisostvovali na vseslovenski čistilni akciji »Očistimo 

Kočevsko«. 

- 15. julija 2016 pa smo šolsko leto zaključili z strokovnim izletom v Križno jamo.  

 

Glede na Poročilo o kakovosti 2015/16 so zaposleni skozi celotno šolsko leto skrbeli za 

zdravje na delovnem mestu in so se dnevno udeleževali »petke«. Tako so poimenovali 

dnevnih pet minut za zdravje.  
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Glede na akcijski načrt 2015/16 smo si zastavili bolj jasno in natančno podajanje navodil za 

delo in za določitev nosilca odgovornosti za posamezno aktivnost. Na rednih kolegijih smo 

določili natančno vlogo posameznika za opravljanje določene aktivnosti in smo sklep 

ustrezno zabeležili v zapisniku (kdo je odgovorna oseba in rok izvedbe). Za takšen način dela 

se je skrbelo skozi celotno šolsko leto.  

 

4 SKUPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI  
 
 

Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale naslednje prednosti, ki jih kaže 

ohraniti oziroma krepiti: kot zelo pomembna za krepitev odnosov v kolektivu in izboljšanje 

delovne klime v organizaciji so se izkazala neformalna druženja, namen katerih je bil 

povezovanje in izboljšanje občutka pripadnosti kolektivu ter izboljšanje učinkovitosti pri delu 

na različnih področjih. V šolskem letu 2015/16 smo se zato odločili za organizacijo več 

dogodkov, kjer smo se imeli sodelavci možnost povezati, si v neformalnem okolju deliti 

izkušnje in tako graditi vezi med nami. Neformalna druženja so pripomogla h 

konstruktivnemu reševanju morebitnih težav v komunikaciji s sodelavci, kreiranju novih 

projektnih idej in razvoju idej za povečevanje ugleda in razvoj institucije. Aktivnosti so bile v 

kolektivu dobro sprejete in kolektiv pozdravlja takšen ukrep za izboljšanje organiziranosti in 

boljšo motiviranost pri delu.  

 

Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale, da je potrebno uvajati izboljšave 

na naslednjih področjih: potrebno bi bilo sistematično vodenje aktivnosti za izboljšanje 

počutja in zdravja na delovnem mestu, kot dopolnitev dosedanjim ukrepom za izboljšanje 

delovnem klime.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

Samoevalvacijsko poročilo o izbranem področju kakovosti Sistematično izvajanje ukrepov za 

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

in motiviranosti pri delu na Ljudski univerzi Kočevje je bilo narejeno z namenom ugotavljanja 

in izboljšanja kakovosti v organizaciji. Izhajali smo iz vizije, poslanstva in vrednot naše 

organizacije, ki nam predstavljajo vodilo pri načrtovanju izboljšav kakovosti. Pripravili smo 

samoevalvacijski načrt. Izbrali smo metode in pripravili instrumente za izvajanje 

samoevalvacije. Uporabili smo metodo analize dokumentacije in vodeni pogovor. Ugotovili 

smo, da dobro izvajamo aktivnosti za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi. Potrebno bi 

bilo sistematično vodenje aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu, kot 

dopolnitev dosedanjim ukrepom za izboljšanje delovnem klime. 

 

Poročilo pripravila: Sonja Hribar 

Odgovorna oseba: Maja Rupnik 


