
 

IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA : LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

 
 

NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V LETU 2018/2019 
 
 

Načrt aktivnosti je sprejela Skupina za kakovost Ljudske univerze Kočevje dne, 19.9.2018 in člani Andragoškega zbora dne, 18.10.2018 
 

 

Standard kakovosti: V sklopu projekta Life Kočevsko organiziramo promocijski otvoritveni dogodek tematske učne poti Orlova pot  

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, problemi Zap
. št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Vzpostavili smo gozdno učno pot z didaktičnimi 
pripomočki, izvedli smo programe iz gozdne 

pedagogike in interpretacije narave na omenjeni 
učni poti, nismo pa izvedli uradne otvoritve učne 

poti. 

1.  PROMOCIJSKI DOGODEK OB 
OTVORITVI ORLOVE POTI (PROJEKT LIFE 

KOČEVSKO) 

2018/19   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI IZVAJALCI AKTIVNOSTI    

Načrtovanje otvoritvenega dogodka (seznam vabljenih, 
potek dogodka). 

Tanja Struna september 2018 
 

 

Priprava in posredovanje vabila udeležencem. Tanja Struna, Sofija Šabič september–
oktober 2018 

  

Priprava promocijskega materiala (zloženka) in razdelitev 
po gospodinjstvih. 

Tanja Struna, Sofija Šabič september–
oktober 2018 

  

Obveščanje različnih javnosti o otvoritvenem dogodku in 
aktivnostih (objava na spletni strani, FB profil, letaki, 
radijska oddaja Univox). 

Tanja Struna, Sofija Šabič september–
oktober 2018 

  

Izvedba otvoritvenega dogodka. Tanja Struna, Sofija Šabič, Maja Rupnik 6.10.2018   

Prispevek o otvoritvi na spletni strani, FB profil, v lokalnih 
medijih (časopis Kočevska, Dolenjski list, Radio Krka). 

Tanja Struna oktober–november 
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 

Kljub vidnemu izboljšanju pogostosti 
objav na spletni strani in FB profilu LU 

Kočevje ter aktivnega spremljanja 
slednjega s strani udeležencev je še 
prostor za izboljšavo oz. povečanju 

števila sledilcev in posledično vključitev 
v aktivnosti LU Kočevje. 

2.  AŽURNO SPREMLJANJE IZVEDENIH 
PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PREKO 
ELEKTRONSKIH MEDIJEV 

2018/19   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI IZVAJALCI  AKTIVNOSTI    

Priprava načrta skupnih promocijskih aktivnosti glede na 
posamezne projekte in glede na skupne promocijske 
aktivnosti LU Kočevje. Načrte promocijskih aktivnosti se 
vnaša v skupno tabelo promocijskih aktivnosti 
na LU Kočevje in sicer ločeno po posameznih 
dejavnostih in projektih in glede na objave v različnih 
medijih.  

Strokovni sodelavci oktober 2018–
avgust 2019 

  

Vodenje evidence izvedenih promocijskih aktivnostih in 
poročanja na strokovnih kolegijih. 

Strokovni sodelavci. oktober 2018–
avgust 2019 

  

Potrebne dopolnitve in reden vnos promocijskih 
aktivnosti v evidenco. 

Strokovni sodelavci dopolnijo evidenco in redno 
vnašajo promocijske aktivnosti v evidenco 

oktober 2018–
avgust 2019 

  

Spremljanje sledilcev in podanih všečkov na FB profilu 
LU Kočevje predvidoma ob četrtletjih, s poudarkom na 
spremljanju večjih dogodkov in aktivnosti, ki zadevajo 
širšo javnost. Tabelarno se spremlja evidenca števila 
doseženih oseb, podanih všečkov in števila delitev 
(Facebook analytics) – poudarek na večjih dogodkih in 
aktivnostih 

Sonja Hribar 
Sofija Šabič  
Melita Oražem 

december 2018 
 
april 2019 
 
avgust 2019 

  

Predstavitev rezultatov spremljanja na strokovnih 
kolegijih zaposlenih ob četrletjih. Poročanje o rezultatih 
spremljanja izvedenih promocijskih aktivnosti ter 
podajanje predlogov za izboljšave. 

Sonja Hribar oktober 2018–
avgust 2019 

  



Standard kakovosti:  V organizaciji spremljamo zadovoljstvo zunanjih strokovnih sodelavcev in na osnovi ugotovitev uvajamo 
potrebne izboljšave. 

 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Ob koncu izobraževalnih aktivnosti in 
dogodkov redno spremljamo 
zadovoljstvo udeležencev z izvedenimi 
aktivnostmi, zadovoljstvo zunanjih 
strokovnih sodelavcev pa zgolj z ustno 
evalvacijo. Nismo sistematično 
spremljali zadovoljstva zunanjih 
strokovnih sodelavcev s podporo 
zaposlenih na LU Kočevje, 
zadovoljstvo z organizacijo, s prostori, 
z opremo. 

3. SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZUNANJIH 
STROKOVNIH SODELAVCEV 

2018/19   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI IZVAJALCI AKTIVNOSTI    

Priprava vprašalnika za zunanje strokovne 
sodelavce.  

Sonja Hribar, Melita Oražem december 2018   

Izvedba anketiranja (spletna anketa). Sonja Hribar, Sofija Šabič januar–marec 
2019 

  

Analiza rezultatov anketiranja in priprava poročila s 
predlogom izboljšav. 

Sonja Hribar, Melita Oražem, Komisija za kakovost marec–april 2019   

Vodeni intervjuji z zunanjimi strokovnimi sodelavci, 
ki imajo v tekočem šolskem letu sklenjeno pogodbo 
za najmanj 100 ur izobraževalnega dela.  

Sonja Hribar, Melita Oražem oktober 2018–junij 
2019 

  

Predstavitev rezultatov in predloga izboljšav na 
strokovnem kolegiju.  

Sonja Hribar junij 2019   

 

 

 

 

 

 



 

Standard kakovosti: Uporabljamo promocijski material, ki ga pripravimo in oblikujemo v organizaciji. 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Izdelava promocijskega materiala je 
povezana z dodatnimi stroški, zato se je 
potrebno usposobiti za 
samostojno pripravo izdelave 
promocijskega materiala. 

4. SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN 
OBLIKOVANJE PROMOCIJSKEGA 

MATERIALA 

2018/19   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI IZVAJALCI AKTIVNOSTI:    

Notranje usposabljanje za oblikovanje promocijskega 
materiala. 

Sofija Šabič, Sonja Hribar januar–marec 
2019 

  

Tehnična priprava za izdelavo promocijskega 
materiala. 

Sofija Šabič, Sonja Hribar januar–marec 
2019 

  

Vsebinska priprava letakov, zloženk, vabil….  Strokovni sodelavci januar–avgust 
2019 

  

Oblikovanje promocijskega materiala  Strokovni sodelavci januar–avgust 
2019 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standard kakovosti: Svetovalno središče LU Kočevje si prizadeva za povečanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v zvezi z 
izobraževanjem in učenjem pripadnikom romske skupnosti 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Svetovalno središče Pokolpje je z 
vzpostavitvijo modela svetovanja v letu 
2017 zagotovilo dostopnost svetovanja 
različnim ciljnim skupinam, s 
poudarkom na ranljivih skupinah. 
Vzpostavilo je dislokacije, mobilno 
svetovalno službo in Info točke ter 
mrežo partnerskih organizacij, ki 
sodelujejo pri motivaciji, informiranju in 
promociji svetovalne dejavnosti. Merila 
na področju kazalnika dejavni načini za 
pridobivanje svetovancev Svetovalno 
središče Pokolpje na LU Kočevje 
dosega, so pa se pokazale potrebe po 
vzpostavitvi nove točke mobilne službe 
zaradi lažjega doseganja ciljne skupine 
Romov 

5. VZPOSTAVITEV MOBILNE SVETOVALNE SLUŽBE 
V VEČNAMENSKEMU ROMSKEMU CENTRU 
(VNRC) 

 

2018/19   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI IZVAJALCI  AKTIVNOSTI:    

Predstavitev dejavnosti ISIO koordinatorju VNRC 
Sončna hiša 

Melita Oražem, Maja Rupnik september– 
oktober 2018 

  

Dogovor glede vzpostavitve mobilne svetovalne 
službe na LU Kočevje (čas, prostor, obveščanje, 
promocija) 

Melita Oražem, Maja Rupnik september – 
oktober 2018 

  

V sodelovanju z večnamenskim romskim centrom 
izvajati svetovanje tudi v romskih naseljih. 

Melita Oražem, Maja Rupnik september 2018 – 
avgust 2019 

  

 
 
 
 
 



 
Osnutek pripravile:  

 Sonja Hribar, predstavnica strokovnih delavcev 

 Maja Rupnik, predstavnica strokovnih delavcev 

 Melita Oražem, predstavnica svetovalne dejavnosti 
 

Standard kakovosti: Svetovalno središče Pokolpje na LU Kočevje 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. 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
problemi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Podatki v samoevalvacijskem poročilu 
za leto 2017 kažejo, da Svetovalno 
središče Pokolpje ne dosega merila na 
področju sestave prebivalstva po spolu, 
tako ne posamezni projektni partner kot 
ne na ravni konzorcija. Sestava po spolu 
se razlikuje za več kot 20 %, glede na 
istovrstno sestavo prebivalstva na 
območju, kjer izvajamo svetovalno 
dejavnost. Potrebno je zvišati delež 
moških vključenih v svetovalno 
dejavnost in vseživljenjsko učenje. 

6. PREDSTAVITEV SVETOVALNE DEJAVNOSTI 
DRUŠTVOM, KI V VEČJI MERI VKLJUČUJEJO 
MOŠKE ČLANE 

2018/19   

PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI IZVAJALCI  AKTIVNOSTI:    

Dogovoriti se za razgovor z vodstvi društev, v katerih 
prevladujejo moški člani in vzpostaviti sodelovanje. 

Melita Oražem, Maja Rupnik september 2018 – 
december 2019 

  

Izvesti vsaj 5 predstavitev svetovalne dejavnosti za 
člane društev: npr. glasbeniki, lovci, sadjarji, čebelarji, 
gasilci, ribiči, invalidi. 

Melita Oražem, Maja Rupnik september 2018 – 
februar 2019 

  

Opraviti vsaj 5 razgovorov glede izobraževalnih 
potreb pri društvih, krajevnih skupnostih, podjetjih, s 
poudarkom na vsebinah, ki zanimajo moško 
populacijo ter upoštevati predloge voda za razvoj 
novih programov LU Kočevje. 

Melita Oražem, Maja Rupnik september – 
december 2018 

  

Vključiti v svetovanje vsaj 10 % več moških kot v letu 
2017/18. 

Melita Oražem, Maja Rupnik september 2018 – 
avgust 2019 

  


