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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 2016/17 smo izpeljali po modelu POKI. Izbrali smo naslednja 

področja,  podpodročja in kazalnike kakovosti: 

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 

 

V samoevalvacijskem načrtu 2016/17 smo določili metode na podlagi katerih bomo zbirali 

podatke. Uporabili smo metodo evalvacijskega spletnega vprašalnika in metodo analize 

dokumentacije. Metodo evalvacijskega spletnega vprašalnika smo uporabili pri evalvaciji 

delavnic komunikacije in timskega dela. 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 2016/17. 

 

V samoevalvacijskem poročilu za leto 2016/17 bomo prikazali ugotovitve stanja iz analize 

dokumentacije in ugotovitve pridobljene s spletnim evalvacijskim vprašalnikom. Na osnovi 

prikazanega stanja bomo povzeli ugotovitve in predlagali izboljšave. 

 

 



LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE  

    

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 

   3 
 

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 
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3 SAMOEVALVACIJSKI NAČRT V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 
 
V šolskem letu 2016/17 smo na LU Kočevje vzeli pod drobnogled Skrb za zdravje na 

delovnem mestu. Za kazalnik kakovosti smo določili izvedbo aktivnosti za izboljšanje počutja 

in zdravja na delovnem mestu.   

Samoevalvacijski načrt o kakovosti izobraževanja v letu 2016/2017 so sestavile članice 

komisije za kakovost v sestavi: 

1. Maja Rupnik – vodja skupine 
2. Sonja Hribar – članica  
3. Melita Oražem - članica 
 

Na sestanku skupine za kakovost dne 24. 8. 2016  je vodja skupine za kakovost povedala, da 

je v kolektivu 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 Skrb za zdravje 

na delovnem mestu, ki ga je skupina za kakovost vključila v akcijski načrt 2016/17.  Izbrano 

področje smo vključili tudi v samoevalvacijski načrt 2016/17. Kot podpodročje smo si v 

samoevalvacijskem načrtu zastavili pregled izvajanja aktivnosti za izboljšanje počutja in 

zdravja na delovnem mestu. Osredotočili se bomo na izvedene aktivnosti.  

 

3.1 KAZALNIK KAKOVOSTI: IZVEBA AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 
POČUTJA IN ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
 

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 počutja in zdravja na delovnem mestu bomo izvajali? 

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

mestu (večkrat letno, letno, manj pogosto)? 

- S katerimi akterji bomo sodelovali pri izvajanju aktivnosti za izboljšanje počutja in 

zdravja na delovnem mestu in kakšno je naše sodelovanje z njimi? 

- Kako načrtujemo aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu 

(vsebina, sredstva, organizacija, čas)? 
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Z metodo analize dokumentacije smo pregledali sledeče dokumente: Letni delovni načrt 

2016/17, Letno Poročilo 2016/17, Akcijski načrt 2016/17, Poročilo o kakovosti 2016/17, 

Načrt dviga zdravega življenjskega sloga. 

Pri pregledu dokumenta načrt dviga zdravega življenjskega sloga in primerjavi le-tega s 

Poročilom o kakovosti 2016/17 smo ugotovili, da so bile načrtovane aktivnosti izvedene. Do 

nerealizacije je prišlo le pri izvedbi zimskih športnih aktivnosti, na kar pa so vplivale 

neustrezne vremenske razmere.  

Strokovna sodelavka je ob pričetku šolskega leta skupaj z vodjo kakovosti pripravila 

konkreten načrt aktivnosti (gibalne aktivnosti, izobraževalne aktivnosti, neformalna gibalna 

srečanja) za kolektiv, v katerega se je vključilo tudi izvajanje 5-minutnega dnevnega 

gibalnega odmora, zimske športne aktivnosti, krajši ali daljši pohodi in 1x letno športni 

piknik. Glede na Poročilo o kakovosti 2016/17 je strokovna sodelavka v sodelovanju z vodjo 

kakovosti skozi celotno šolsko leto skrbela za realizacijo načrta zdravega življenjskega sloga. 

Prav tako je iz Poročila o kakovosti 2016/17 razvidno, da smo v šol. letu 2016/17 v kolektivu 

izvajali 5-minutni dnevni gibalni odmor, ki smo ga poimenovali »petka«. Strokovna 

sodelavka, ki skrbi za realizacijo načrta, je skrbela tudi za realizacijo dnevne gibalne 

aktivnosti in je poskrbela tudi za gibalne vaje glede na sistem dela (npr. korigiranje sedečega 

načina dela).  

Iz Poročila o kakovosti 2016/17 je razvidno, da so se sodelavci jeseni 2016 odpravili na 

načrtovan jesenski pohod okrog Kočevskega jezera. Strokovno sodelavka zadolžena za 

realizacijo načrta zdravja na delovnem mestu je poskrbela za organizacijo pohoda, ki so ga 

zaključili z druženjem ob peki kostanjev.  

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

snegu ali letu. Zima 2016/17 s količino snega ni bila naklonjena in tudi temperature so bile 

precej visoke. 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. Glede na analizirano dokumentacijo je bila 

prva delavnica komunikacije pod naslovom (SE) [POSLUŠ'] – AM? izvedena v marcu 2017, še 

dve delavnici timskega dela z naslovom Odprte glave pa v maju in juniju 2017. Na delavnicah 
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so sodelavci krepili medsebojne odnose, pridobivali nova znanja, ali le utrjevali že 

pridobljena znanja in veščine.  

Glede na Poročilo o kakovosti 2016/17 je v skladu z akcijskim načrtom potekal tudi letni 

športni piknik za vse zaposlene in sicer 16. junija 2017.  Piknik smo pričeli s pohodom okrog 

Kočevskega jezera. Nadaljevali z malico in druženje zaključili s športnimi igrami.  

V akcijskem načrtu 2016/17 smo si zadali, da bomo o aktivnostih za izboljšanje počutja in 

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

profilu LU Kočevje. Glede na Poročilo o kakovosti 2016/17 in glede na pregled objav na 

spletni strani LU Kočevje in na FB profilu LU Kočevje je navedeno bilo realizirano.  

Glede na akcijski načrt 2016/17 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. Z metodo spletnega evalvacijskega vprašalnika smo izvedli obe evalvaciji. 

 

3.2 PRIKAZ UGOTOVITEV Z EMPIRIČNIM ZBIRANJEM PODATKOV 

3.2.1 ANALIZA VPRAŠALNIKA ZA UDELEŽENCE: delavnica (Se) [posluš'] 
– am? in delavnica Odprte glave 
 

Udeleženci izobraževanja, zaposleni na LU Kočevje, so izpolnjevali spletni vprašalnik od 31. 

marca 2017 do 11. aprila 2017.  Vprašalnik je bil sestavljen iz deset (10) vprašanj, od tega je 

bilo demografsko samo vprašanje o starosti,  ostala vprašanja pa so se nanašala na vsebino. 

Udeležence smo povprašali, kako so bili zadovoljni s celotnim programom, kako ocenjujemo 

delo predavateljice, kako so bili zadovoljni z vsebino programa in pridobljenim znanjem, kaj 

jim je bilo na usposabljanju všeč, kaj ne in kaj bi predlagali, da bi v prihodnje naredili 

drugače. Postavili smo še splošno vprašanje, ali imajo kakšne pripombe, predloge ali 

pohvale. 

 

Kot je razvidno iz spodnje slike, je bila večina od 9 udeležencev, 40 odstotkov, starih od 31 

do 40 let, 20 odstotkov jih je bilo starih od 21 do 30 let, 20 odstotkov od 41 do 50 in 20 

odstotkov 51 let oziroma več. 
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Slika 1: Starost udeležencev 

 

Velika večina, 80 odstotkov udeležencev je program ocenila z najvišjo oceno (5), 10 

odstotkov z oceno 4 in 10 odstotkov z oceno 3, kar kaže na dejstvo, da so bili udeleženci s 

programov večinoma zelo zadovoljni. 

 

Slika 2: Ocena zadovoljstva s programom 

 

 Spodnja slika prikazuje ocene predavateljice, ki so na vseh obravnavanih področjih zelo 

dobre oziroma odlične.  

 

Slika 3: Ocena predavateljice Nene Veber 
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Kot je razvidno iz slike 4, so udeleženci program ocenili kot zelo aktualen, pridobljeno znanje 

kot zelo uporabno tako za osebno življenje, kot tudi za delo in vsebino programa kot zelo 

uporabno. 

 

Slika 4: Zadovoljstvo z vsebino programa in pridobljenim znanjem 

 

 

Spodnje slike 5, 6 in 7 prikazujejo dobeseden zapis odgovorov na odprta vprašanja, na 

podlagi katerih smo želeli izvedeti, kaj je bilo udeležencem na usposabljanju všeč, kaj jim ni 

bilo všeč in njihove predloge za izboljšave v prihodnje ter morebitne druge pripombe, 

predloge in pohvale. V splošnem lahko povzamemo, da je bilo usposabljanje udeležencem 

všeč, dobrodošli so bili praktični primeri in visoka aktivnost udeležencev ter ukvarjanje s 

samim seboj. 1 udeleženec je izpostavil predlog izvedbe delavnice v času izven delovnika, 1 

pa je bil mnenja, da nekateri udeleženci zadeve niso vzeli dovolj resno.  

 

Slika 5: Odprti odgovori na vprašanje (Kaj vam je bilo na usposabljanju všeč?) 

  delavnica je potekala v sproščenem vzdušju  

  dinamika delavnice, dobri učni primeri 

  globlje razmišljanje o sebi. poudarek o pomembnosti timskega deal. 

  vse, od izvedbe do praktičnih primerov, iger in aktivno vključevanje udeležencev 

  všeč mi je bilo aktivno neformalno preživljanje prostega časa s sodelavci in drug pogled na svoje razmišljanje. 

  aktivna vpetost sodelujočih, spoznavanje vrednost sodelavcev. 

  malo teorije, veliko praktičnega osebnega sodelovanja. 

  konkretizacija primerov, delo s samim seboj 

  resnično vse. 
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Slika 6: Odprti odgovori na vprašanje (Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje 

naredili drugače? 

  morda predlog izvedbe delavnice v popoldanskem terminu po delovniku. 

  - 

  / 

  tako kot je, je odlično 

  nekateri udeleženci niso vzeli zadeve dovolj resno.  

  ve je bilo dobro, nil ne bi spremenila. 

 

Slika 7: Nam želite sporočiti še kaj (vaše pripombe, predlogi, pohvale).   
 

  super predavanje, marsikaj novega sem spoznal, predvsem ocenjevanje samega sebe. 

  / 

  z veseljem se udeležim podobne delavnice! 

  odlična vsebina in organizacija...veselim se naslednjih delavnic ;) 

  uporabnost znanja za delo v kolektivu.  

  hvala 

  pohvala predavateljici. 

 

3.1.2 ANALIZA VPRAŠALNIKA ZA UDELEŽENCE: delavnica Odprte glave 
 

Udeleženci izobraževanja, zaposleni na LU Kočevje, so izpolnjevali spletni vprašalnik od 12. 

junija 2017 do 16. junija 2017.  Vprašalnik je bil sestavljen iz deset (10) vprašanj, od tega je 

bilo demografsko samo vprašanje o starosti,  ostala vprašanja pa so se nanašala na vsebino. 

Udeležence smo povprašali, kako so bili zadovoljni s celotnim programov, kako ocenjujemo 

delo predavateljice, kako so bili zadovoljni z vsebino programa in pridobljenim znanjem, kaj 

jim je bilo na usposabljanju všeč, kaj ne in kaj bi predlagali, da bi v prihodnje naredili 

drugače. Postavili smo še splošno vprašanje, ali imajo kakšne pripombe, predloge ali 

pohvale. 

 

Kot je razvidno iz slike 1, je bila večina od 11 udeležencev, 46 odstotkov, starih od 31 do 40 

let, 18 odstotkov od 21 do 30 let, 18 odstotkov od 41 do 50 let in 18 odstotkov 51 let ali več. 
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Slika 1: Starost udeležencev 

 

Slika 2 prikazuje, da je velika večina, 72 odstotkov udeležencev, program ocenila z najvišjo 

oceno (5), 10 odstotkov z oceno 4 in 18 odstotkov z oceno 3, na podlagi česar lahko 

razberemo, da so bili udeleženci s programov večinoma zelo zadovoljni. 

 

Slika 2: Ocena zadovoljstva s programom 

 

Spodnja slika prikazuje ocene predavateljice, ki so na vseh obravnavanih področjih zelo 

dobre oziroma odlične. 

 

Slika 3: Ocena predavateljice  
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Kot je razvidno iz slike 4, so udeleženci program ocenili kot zelo aktualen, pridobljeno znanje 

kot zelo uporabno tako za osebno življenje, kot tudi za delo in vsebino programa kot zelo 

uporabno. 

 

Slika 4: Zadovoljstvo z vsebino programa in pridobljenim znanjem 

 

 

Spodnje slike 5, 6 in 7 prikazujejo dobeseden zapis odgovorov na odprta vprašanja, na 

podlagi katerih smo želeli izvedeti, kaj je bilo udeležencem na usposabljanju všeč, kaj jim ni 

bilo všeč in njihove predloge za izboljšave v prihodnje ter morebitne druge pripombe, 

predloge in pohvale. Usposabljanje je bilo udeležencem všeč, še posebno praktični nasveti 

oziroma primeri,  konkretizacija vsebine v prakso, ustvarjalno vzdušje. 1 udeležencu ni bila 

všeč vaja z dvigovanjem metra, 1 je zmotilo, ker je predavateljica poudarjala pomembnost 

točnosti, potem pa smo predvideno uro zaključka prekoračili za več kot pol ure. 1 udeleženec 

je predlagal  udeležbo vseh zaposlenih, ne glede na obveznosti. Med pripombami so 

udeleženci podali predvsem zahvale, 1 udeleženec bi želel možnost nadaljevanja 

izobraževanja. 

 

Slika 5: Odprti odgovori na vprašanje (Kaj vam je bilo na usposabljanju všeč?) 

  praktični nasveti glede javnega nastopanja, komunikacije, timskega dela. 

  neformalno druženje s sodelavci, pogled na moje delo iz drugega zornega kota in kako ga vidijo sodelavci.  

  konkretno delo na izbrane teme, sodelovanje vseh udeležencev. 

  razgibano delo, praktični primeri. 

  praktični primeri, malo teorije 
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  konkretizacija vsebine v prakso, ki jo je potrebno ponavljati  povratna informacija s strani udeležencev- čeprav ne v celoti 

  pogled tretjega očesa na moje delo/nastop/komunikacijo ... in predvsem konkretni predlogi za izboljšavo. 

  ustvarjalno vzdušje 

  prijaznost, profesionalnost 

 

Slika 6: Odprti odgovori na vprašanje (Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje 

naredili drugače? 

  / 

  dvigovanje metra 

  zmotilo me je, ker je predavateljica poudarjala pomembnost točnosti, potem pa smo predvideno uro zaključka prekoračili za več kot pol ure. 

  udeležba vseh zaposlenih, ne glede na obveznosti 

 

Slika 7: Nam želite sporočiti še kaj (vaše pripombe, predlogi, pohvale).   

  hvala in uspešno delo vam želim še naprej! 

  / 

  hvala za delavnico komunikacije. 

  pohvala organizatorki za izbor predavateljice. 

  super delavnica, zelo koristna! 

  možnost nadaljevanja izobraževanja 

  pohvala predavateljici za izvedbo. 
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4 SKUPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI  
 
 

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

ohraniti oziroma krepiti: aktivnosti za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu so se 

izkazale za zelo dober način povezovanja sodelavcev. Hkrati na neformalen način 

izmenjujemo izkušnje in ideje ter pridobivamo predloge. Skozi te aktivnosti se je izboljšala 

tudi delovna klima v kolektivu.  

 

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

na naslednjih področjih: v spletnih evalvacijskih vprašalnikih so udeleženci izkazali željo po 

nadaljnjih izobraževanjih, zato si bomo naslednjem šolskem letu prizadevali za nadaljevanje 

izvajanja podobnih aktivnosti. Dodatno pa se bomo osredotočili še na dvig poklicnih veščin 

zaposlenih. 
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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 metodo spletnega 

evalvacijskega vprašalnika. Ugotovili smo, da dobro izvajamo aktivnosti za izboljšanje počutja 

in zdravja na delovnem mestu. Zaposleni so z vsebinami zadovoljni in bi se želeli še v 

prihodnje udeleževati podobnih delavnic in srečanj, predvsem pa si želijo še delavnic za dvig 

poklicnih veščin.  
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6 PRILOGE:  
 

- Priloga 1: Vprašalnik za udeležence delavnice Se poslušam? 

- Priloga 2: Vprašalnik za udeležence delavnice Odprte glave? 

- Priloga 3: Načrt aktivnosti zdravega življenjskega sloga na LU Kočevje 
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(SE) [POSLUŠ‘] –AM? 

 

 

 

 

  

 
Kratko ime ankete: Se poslušam  

Dolgo ime ankete: Se poslušam  

Število vprašanj: 10  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 31.03.2017 Aktivna do: 11.04.2017 

Avtor: sonjahribar  Spreminjal: sonjahribar  

Dne: 31.03.2017 Dne: 11.04.2017 

Opis: Kopija ankete: <a 

href="https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?a

nketa=151461">RDO IKT Zidar individualno</a> 

 

 

 
Spoštovani!Vključeni ste v izobraževalni program, ki ga Ljudska univerza Kočevje izvaja v okviru notranjega 

presojanja kakovosti in sicer v sklopu kazalnika kakovosti Skrb za zdravje na delovnem mestu. Prosimo vas, da 

nam sporočite vaše zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja. Vaše mnenje in predlogi nam bodo koristili pri 

uvajanju izboljšav.   
 

 
Q1 - PROGRAM: (SE) [POSLUŠ‘] –AM?  
 
Q2 - Starost (Označite odgovor.) 

  

 
 do 20 let  
 od 21 do 30 let  
 od 31 do 40 let  
 od 41 do 50 let  
 51 let in več  

 

 

 

 
Q3 - Ocenite vaše zadovoljstvo s programom z oceno od ena do pet. (Ena je najnižja ocena, pet je najvišja 

ocena.) 

  

 
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
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Q4 - Kako ocenjujete delo predavateljice NENE VEBER? (V vsaki vrstici označite izbrani odgovor.) 

  
 

sploh ne 

(1) 

delno (2) srednje (3) skoraj v 

celoti (4) 

v celoti (5) 

Dobro razlaga snov.      
Ure so zanimive in podkrepljene s praktičnimi 

primeri.      

Spodbuja naše sodelovanje.      
Je prijazna in nas razume.       
Gradivo je pregledno in razumljivo.       
Svetuje glede dodatnega gradiva.       
Upošteva naše izkušnje.       
Drugo (vpišite odgovor):      
 

 
Q5 - Prosimo, da zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 

 

  

 

Q6 - Kako ste zadovoljni z vsebino programa in s pridobljenim znanjem? (V vsaki vrstici označite izbrani 

odgovor.) 

  

 
 sploh ne 

(1) 

delno (2) srednje (3) skoraj v 

celoti (4) 

v celoti (5) 

Vsebina programa je uporabna.       
Vsebina programa je aktualna.      
Znanje je uporabno za moje delo.       
Znanje je uporabno za moje osebno življenje.       
Drugo (vpišite):      
 

 
Q7 - Kaj vam je bilo na usposabljanju všeč?  
 

 

  

 

 
Q8 - Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače?  
 

 

  

 

 
Q9 - Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače?  
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Q10 - Nam želite sporočiti še kaj (vaše pripombe, predlogi, pohvale).  
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Odprte glave 

 

 

 

 

  

 
Kratko ime ankete: Odprte glave  

Dolgo ime ankete: Odprte glave  

Število vprašanj: 10  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 12.06.2017 Aktivna do: 16.06.2017 

Avtor: sonjahribar  Spreminjal: sonjahribar  

Dne: 12.06.2017 Dne: 16.06.2017 

Opis: Kopija ankete: <a 

href="https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?a

nketa=151461">RDO IKT Zidar individualno</a> 

 

 

 
Spoštovani!Vključeni ste v izobraževalni program, ki ga Ljudska univerza Kočevje izvaja v okviru notranjega 

presojanja kakovosti in sicer v sklopu kazalnika kakovosti Skrb za zdravje na delovnem mestu. Prosimo vas, da 

nam sporočite vaše zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja. Vaše mnenje in predlogi nam bodo koristili pri 

uvajanju izboljšav.   
 

 
Q1 - PROGRAM: Odprte glave 

  

 
Q2 - Starost (Označite odgovor.) 

  

 
 do 20 let  
 od 21 do 30 let  
 od 31 do 40 let  
 od 41 do 50 let  
 51 let in več  

 

 
Q3 - Ocenite vaše zadovoljstvo s programom z oceno od ena do pet. (Ena je najnižja ocena, pet je najvišja 

ocena.) 

  

 
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
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Q4 - Kako ocenjujete delo predavatelja/ice? (V vsaki vrstici označite izbrani odgovor.) 

  
 

sploh ne 

(1) 

delno (2) srednje (3) skoraj v 

celoti (4) 

v celoti (5) 

Dobro razlaga snov.      
Ure so zanimive in podkrepljene s praktičnimi 

primeri.      

Spodbuja naše sodelovanje.      
Je prijazna in nas razume.       
Gradivo je pregledno in razumljivo.       
Svetuje glede dodatnega gradiva.       
Upošteva naše izkušnje.       
Drugo (vpišite odgovor):      
 

 
Q5 - Prosimo, da zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 

 

  

 

 

Q6 - Kako ste zadovoljni z vsebino programa in s pridobljenim znanjem? (V vsaki vrstici označite izbrani 

odgovor.) 

  

 
 sploh ne 

(1) 

delno (2) srednje (3) skoraj v 

celoti (4) 

v celoti (5) 

Vsebina programa je uporabna.       
Vsebina programa je aktualna.      
Znanje je uporabno za moje delo.       
Znanje je uporabno za moje osebno življenje.       
Drugo (vpišite):      
 

 
Q7 - Kaj vam je bilo na usposabljanju všeč?  
 

 

  

 

 
Q8 - Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače?  
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Q9 - Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače?  
 

 

  

 

 
Q10 - Nam želite sporočiti še kaj (vaše pripombe, predlogi, pohvale).  
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Načrt aktivnosti zdravega življenjskega sloga na Ljudski univerzi 
Kočevje 

 
I. Vzpostavitev sistema: 
 
1. Oblikovanje strokovnega tima 

 Direktor LU Kočevje 

 Strokovni sodelavec  
 
2. Redno spremljanje izvajanja programa 

 Direktor sprejme načrt zdravega življenjskega sloga, ki ga je izdelal strokovni tim. 

 Strokovni tim enkrat letno obravnava izvajanje načrta zdravega življenjskega sloga in 
v primeru odstopanj sprejme ukrepe za dosego načrtovanih ciljev. 

 
3. Ukrepi za promocijo zdravja 
Ljudska univerza Kočevje si že od svojega nastanka prizadeva skrbeti za varne delovne 
razmere, človeku prijazno delovno okolje in  dobro počutje vseh zaposlenih, predavateljev in 
slušateljev. 
 
II. Skrb za zdravje na delovnem mestu 

 Redno izvajanje predhodnih zdravstvenih pregledov zaposlenih pred nastopom dela. 

 Redno izvajanje obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov glede na oceno 
tveganja in mnenje izvajalca medicine dela. 

 Možnost krajšega delovnega časa zaradi starševskih pravic. 

 Upoštevanje zdravstvenih omejitev iz odločb invalidske komisije in omejitev 
predlaganih s strani osebnih zdravnikov, v kolikor organizacija dela to dopušča.  

 Redno izvajanje usposabljanje po programu  s področja: 
o usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu,  
o usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom. 

 
III. Preprečevanje dela pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi  
7. aprila 2015 je bil sprejet pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali 
omamljenosti ter o prepovedi kajenja. 
Delavec ne sme: 
• prihajati na delo v alkoholiziranem stanju ali pod vplivom NPS, 
• uživati alkoholnih pijač in/ali NPS, 
• prinašati alkohol in/ali NPS, 
• ponujati alkoholnih pijač in/ali NPS. 
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za zdravila, ki jih delavec jemlje po navodilu 
izbranega zdravnika in z vednostjo pooblaščenega zdravnika medicine dela. 
Direktor lahko odredi izvedbo preizkusa alkoholiziranosti v primerih, ko obstaja sum, da je 
zaposleni pod vplivom alkohola. O opravljenem preizkusu alkoholiziranosti se sestavi zapisnik 
s predpisano vsebino. 
V primeru, da mora zaposleni po navodilu svojega zdravnika jemati določena psihoaktivna 
zdravila, mora o tem obvestiti direktorja.   
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Kajenje je prepovedano v vseh prostorih JZ Ljudske univerze Kočevje. 
Zavod mora zagotovi spoštovanje prepovedi kajenja v vseh navedenih prostorih. 
 
 
IV. Aktivnosti za zagotovitev dobrega počutje zaposlenih, vzpodbujanje k zdravim 
aktivnostim in za zmanjšanje psihosocialnega tveganja 

 Na delovnem mestu 
o Gibljiv delovni čas za zaposlene. 
o Možnost oblikovanja doprinosa in možnost njegovega koriščenja. 
o Mesečni sestanki zaposlenih. 
o Možnost zapuščanja delovnega mesta zaradi zadovoljevanja osebnih potreb 

(stranišče, pijač, sprehod, razgibavanje) med delovnim časom v soglasju z 
nadrejenim. 

o Zaposleni lahko načrtujejo koriščenje letnega dopusta in ga koristijo v času 
partnerjevega kolektivnega dopusta. 

o Zagotovljena večopravilnost omogoča nadomeščanje zaposlenih v primeru 
njihovih potreb. 

 

 Izven dela 
o Organizacija novoletnega srečanja zaposlenih in nakup priložnostnih daril. 
o Občasna organizacija letnih piknikov za zaposlene. 
o Izplačevanje nadomestil za prehrano in za pot na delo in iz dela do višine, ki ni 

obdavčena. 
o Izplačevanje regresa za letni dopust v skladu z zakonom. 

 
Dodatno: 

 Promoviranje in izvajanje dnevne gibalne aktivnosti na delovnem mestu – »petka« 
pet minut za zdravje.  

 Seznanjanje in promoviranje zdrave, redne in pravilne prehrane zaposlenih. 

 Promoviranje in organizacija športnih aktivnosti, neformalna druženja, pikniki, izleti – 
izvedba jesenskega pohoda (jesen 2016), izvedba zimskega športnega druženja na 
snegu (zima 2016/17), izvedba letnega športnega piknika (pomlad 2017). 

 Izvedba evalvacije o zadovoljstvu aktivnosti zdravega življenjskega sloga med 
zaposlenimi. 

 Sodelovanje zaposlenih pri organizaciji in izvedbi aktivnosti. 

 Medsebojni odnosi in komuniciranje. 

 Obvladovanje stresa. 

 Prerazporejanja zaposlenih na primerna dela, v skladu z izpolnjevanjem izobrazbenih 
in referenčnih pogojev.  

 
 
Kočevje, september 2016                   
 
Pripravila:       Odgovorna oseba:                                                         
Sonja Hribar, org. izobraževanja odraslih   Maja Rupnik, direktorica 
 


