
 

 

 

 

IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA : PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, OE LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

 
 

NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V LETU 2019/2020 
 
 

Načrt aktivnosti je sprejela Skupina za kakovost Ljudske univerze Kočevje dne, 19.9.2019 in člani Andragoškega zbora dne, 5.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Kazalniki kakovosti: Število in značilnosti odraslih v izobraževanju; Udeležba ranljivih skupin v izobraževanju; Število odraslih, ki uspešno dokončajo 
izobraževanje; Udeležba odraslih v nadaljnjem neformalnem izobraževanju; Udeležba odraslih v nadaljnjem formalnem izobraževanj; Povečane 
zaposlitvene možnosti; Napredovanje na delovnem mestu; Krepitev socialnih vezi. 

Standard kakovosti:  Organizacija za izobraževanje odraslih redno spremlja in analizira podatke o številu in značilnostih udeleženih odraslih v 
organiziranih oblikah izobraževanja in dejavnosti v podporo izobraževanju, podatke o udeležbi odraslih iz ranljivih skupin in podatke o številu in 
značilnostih odraslih, ki uspešno dokončajo izobraževanje. Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja udeležbo odraslih v neformalnem in 
formalnem izobraževanju, spremlja učinke svoje izobraževalne dejavnosti na trgu dela, spremlja koliko je uspešno dokončanje izobraževanja odraslim 
pripomoglo k napredovanju na delovnem mestu in koliko je izobraževanje okrepilo socialne vezi odraslih v družbi. 

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna 
oseba za 
izpeljavo 

Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

V organizaciji nimamo 
uvedenega sistematičnega 
spremljanja rezultatov in 
učinkov izobraževanja na 
vseh področjih. Potrebno je 
poenotiti aktivnosti pri 
izvedbi vseh izobraževalnih 
programov, kar pomeni, da 
se zagotovi enak standard 
kakovosti. Potrebno je razviti 
navodila za sistematično 
spremljanje rezultatov in 
učinkov izobraževanja, ki jih 
bodo lahko uporabljali vsi 
organizatorji izobraževanja. 

1.  MERJENJE UČINKOV IZOBRAŽEVANJA 
- Priprava seznama udeležencev, ki so 

zaključili izobraževanje v šol. letu 2017/18 
in 2018/19 

- Izbor in priprava vprašanj za merjenje 
učinkov izobraževanja 

- Priprava spletnih vprašalnikov v aplikaciji 
1ka 

- Izvedba spletnega anketiranja 
udeležencev, izvedba razgovorov z 
udeleženci 

- Priprava analize rezultatov in ugotovitev 
- Obravnava rezultatov in predlogov 

izboljšav na komisiji za kakovost, v 
kolektivu in strokovnih organih 

 
 

Sonja Hribar September 2020   



 

 

 

 

 
 

 

Kazalniki kakovosti: Identifikacija prednosti, slabosti organizacije kot notranjo analizo ter priložosti in nevarnosti organizacije kot zunanjo 
analizo in delovanje v skladu z ugotovitvami 

Standard kakovosti:   Na podlagi ugotovitev uskladiti strateški načrt razvoja organizacije 

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna 
oseba za 
izpeljavo 

Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Potreben je jasen premislek 

glede prednosti in slabosti 

organizacije. Pri tem gre za 

notranje dejavnike, na katere 

imamo kot institucija vpliv za 

prilagoditve, razvoj in 

različne ukrepe.  Jasno je 

potrebno identificirati tudi 

priložnosti in nevarnosti. Pri 

slednjih gre sicer za zunanje 

dejavnike, na katere kot 

organizacija nimamo 

neposrednega vpliva, lahko 

pa jih preko njihove 

identifikacije bolje 

spoznamo in se na njih bolje 

in lažje odzivamo ter 

prilagajamo. 

 

2.  SWOT ANALIZA ORGANIZACIJE 
 Opravljena notranja analiza: 

Identifikacija prednosti in slabosti organizacije kot 
notranjih dejavnikov 

 Opravljena zunanja analiza: 
Identifikacija priložnosti in nevarnosti  kot zunanjih 
dejavnikov 

Urška 
Brinovec 
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Kazalniki kakovosti: Posodobitev gradiva in opreme z namenom povečanja števila uporabnikov v središču za samostojno učenje.  

Standard kakovosti:  Posodobljeno in pregledano učno gradivo v središču za samostojno učenje z namenom povečanja števila uporabnikov.  

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna 
oseba za 
izpeljavo 

Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Že leta ne dosegamo 
nekdanjih doseženih 
kazalnikov z vidika števila ur 
obiskovalcev in skupnega 
števila obiskovalcev.  
Dejstvo je namreč, da je 
dandanes računalnik veliko 
bolj kot včasih dostopen 
vsakemu posamezniku in 
tudi ostala gradiva, ki so 
ponujena v našem središču. 
Uporabnikov je na ta način 
manj. Pametni telefoni so 
nadomestili tudi del funkcij 
računalnika.  
Izboljšave pa so možne. 
Potrebno je izboljšati 
ponudbo 
Z isto ponudbo bomo 
stagnirali oz. upadali.  

3.  SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 
- Posodobitev oz. nadgradnja gradiva – 

nakup nove opreme in knjižničnega 
gradiva, tehnologija, programi na 
računalniku 

- Izboljšanje promocije 
- Sprememba ponudbe: foto knjige, uporaba 

pametnih telefonov, povezava telefona z 
računalnikom  

- Dodatno usposabljanje mentorice 
svetovalke v središču za samostojno 
učenje 

Melita 
Oražem 
Urška 
Brinovec 
Sonja Hribar 

September 2020   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kazalniki kakovosti: Urejen prostor za stranke, celostna podpora strokovnim sodelavcem in osrednja točka za uporabnike  

Standard kakovosti:  Prerazporeditev dela v tajništvu z dodelitvijo dodatne pomoči, določitev »uradnih ur« za sodelavce organizacije in 
ureditev delovnega prostora tajništva za nemoteno opravljanje delovnih nalog 

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna 
oseba za 
izpeljavo 

Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Trenutno zaposlena delavka 
v tajništvu opravlja preveliko 
število zelo razpršenih nalog 
in veliko dela ostalih 
strokovnih delavk je odvisen 
od hitrosti in odzivnosti dela 
v tajništvu. To za zaposleno 
delavko predstavlja veliko 
obremenitev. Hkrati pa velika 
količina nalog ostaja 
nedokončanih.  
Nenazadnje se 
obremenjenost kaže tudi 
navzven in lahko negativno 
vpliva na udeležence.  

4.  REORGANIZACIJA DELA V TAJNIŠTVU  
- Dodatna pomoč pri delu: za vnos v Odos in 

Snipi, za potne, za št. pogodb 
- Določitev okvirnih ur znotraj delovnega 

časa, ki so namenjene izključno opravljanju 
administravnih del in se delavke v tem 
času ne moti 

- V času dežurstva zaposlenih (od 15. do 17. 
ure, ko je posameznik dežuren) se 
zagotovi prisotnost enega od dveh 
dežurnih na posamezen 

- Ureditev delovnega prostora v tajništvu – 
arhiviranje starih registratorjev in ostale 
dokumentacije in ureditev map v skupni 
elektronski bazi (brisanje odvečnih in 
sistematično poimenovanje map po 
sklopih) 

Melita 
Oražem 
Sonja Hribar 
Sofija Šabič 
Irena Dukić 

September 2020   



 
 

 

 
 
Osnutek pripravile:  

 Sonja Hribar, predstavnica strokovnih delavcev 

 Maja Rupnik, predstavnica svetovalne dejavnosti  

 Melita Oražem, predstavnica strokovnih delavcev 

 

Kazalniki kakovosti: Izboljšanje poznavanja nalog sodelavcev organizacije in boljši pretok informacij.  

Standard kakovosti:  Zaradi razpršenosti delovnih nalog sodelavcev in zaradi specifik posameznega projekta, želimo imeti pregled ključnih 
nalog in obveznosti posameznega sodelavca in čim učinkovitejši prenos informacij.  

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna 
oseba za 
izpeljavo 

Rok 
 

Izpeljano 

DA NE 

Ker imamo zaradi velikega 
števila različnih projektov  v 
organizaciji pomanjkljivo 
poznavanje tekočih nalog 
drugih sodelavcev, želimo z 
ustreznimi orodji in 
aplikacijami omogočiti 
pregled nad nalogami in 
obveznostmi vsakega 
sodelavca. Hkrati želimo 
učinkovit prenos informacij, 
kar bomo poskusili doseči z 
uvedbo novih kanalov za 
prenos informacij.  

5.  KOMUNICIRANJE IN PRETOK INFORMACIJ 
Basecamp 
Osebni stik 
Komunikacija 
Usklajevalni sestanek 
Tedenski kolegiji 
Teams 
Zadovoljstvo zunanjih strokovnih sodelavcev s podporo 
zaposlenih na LU Kočevje, z organizacijo, s prostori, 
opremo. 

 September 2020   


