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Kazalniki kakovosti: Prostori so potrebni prenove. V prvi fazi je potrebno dotrajane itisone zamenjati s parketom. Učilnice je potrebno opremiti 
tako, da bodo imeli udeleženci dovolj prostora in oddaljenosti od drugih udeležencev.  

Standard kakovosti:  Prenovljeni prostori uprave in opremljene učilnice v skladu s priporočili NIJZ 

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Odgovorna 
oseba/e za 
izpeljavo 
aktivnosti 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Naši prostori so potrebni celostne 
prenove. Še posebej pa je potrebno 
zagotoviti ustrezno razporeditev miz v 
učilnici, da bo ustrezala priporočilom za 
izvedbo s strani NIJZ. Potrebna je 
zamenjava dotrajanega itisona s 
parketom in dokup novih pisarniških 
stolov (uprava), učilnico 1 in 2 je 
potrebno opremiti z novimi mizami. 
Prostor VGC potrebuje novo sedežno 
garnituro, saj je obstoječa poškodovana. 
Klopi na hodniku sta potrebi preobleke.  
 

1.  PRENOVA PROSTOROV 
- Pregled obstoječih prostorov 

in popis potrebnih del. 
- Pregled ponudnikov in 

pridobitev treh primerljivih 
ponudb (za parket in notranjo 
opremo). 

- Izbor izvajalca. 
- Izvedbena dela ter dostava in 

montaža notranje opreme. 

Melita Oražem 
Sofija Šabič 
Zunanji izvajalci del 

December 2020   



 

 

 

Kazalniki kakovosti: Aktivnosti je potrebno prilagoditi razmeram v času razglašene pandemije in hkrati poskrbeti za kakovostno izvedbo 
usposabljanj na daljavo in omogočanje udeležencem nemoteno vključevanje v izobraževanja.  

Standard kakovosti:  Izvedba aktivnosti je prilagojena delu v Covid razmerah ob zagotavljanju visoke ravni kakovosti.  

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Odgovorna 
oseba/e za 
izpeljavo 
aktivnosti 

Rok Izpeljano 

DA NE 

V času trajanja Covid pandemije smo bili 
primorani zamenjati način podajanja 
znanja in ob pričetku novega šolskega 
leta se je izkazalo, da bo novi način dela 
dolgotrajnejši, kot je sprva kazalo. 
Strokovni sodelavci in zunanji sodelavci 
se morajo dodatno usposobiti za delo v 
spletnih okoljih, saj bomo verjetno tudi 
po koncu pandemije nadaljevali s 
hibridnim načinom učenja, torej delno 
klasično v učilnicah in delno v e-učilnicah 
oziroma na daljavo.  
Imamo strokovno usposobljene izvajalce 
programov. Imajo pa pomanjkljivosti na 
področju interaktivnih gradiv, 
pripomočkov, pri uporabi novih učnih 
pristopov, uporabi spletnih aplikacij. 
Potrebno je vzpostaviti kakovostno e-
učenje. 

2.  ORGANIZACIJA DELA – 
PRILAGODITVE NA DELO V COVID 
RAZMERAH 

- Interna usposabljanja za 
zunanje strokovne sodelavce 
za delo z aplikacijami za 
videokonferenčne klice. 
(Zoom, Teams, Livestorm) 

- Pripravljenost strokovnih 
sodelavcev za stalno tehnično 
podporo zunanjim izvajalcem 
in udeležencem. 

- Skrb za izposojo tehnične 
opreme udeležencem in za 
nemoteno delovanje. Skrb za 
tehnično podporo zunanjim 
strokovnim sodelavcem pri 
izvedbi pouka na daljavo. 

- Skrb za etično in varno rabo 
osebnih podatkov pri delu na 
daljavo. 

- Upoštevanje varnostnih 
prilagoditev v skladu z NIJZ 
navodili in priporočili. 

Strokovni sodelavci September 2020–
September 2021 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

Kazalniki kakovosti: Zaradi prehoda na delo na daljavo je potrebno usposobiti vse strokovne sodelavce za delo z aplikacijami za 
videokonferenčne klice in za delo z orodji za objavo dogodkov na portalu znanja, ki omogoča prijave v aktivnosti na daljavo.  

Standard kakovosti: Usposobljenost za tehnično podporo pri izvedbi izobraževanj na daljavo ob zagotavljanju visoke ravni kakovosti.  

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, 
izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Odgovorna oseba/e 
za izpeljavo 
aktivnosti 

Rok Izpeljano 

DA NE 

V času prvega vala Covid pandemije smo 
se morali zelo hitro prilagoditi na delo na 
daljavo, pri čemer nismo uspeli 
zagotavljati tako visoko mero kakovosti, 
kot bi si želeli. Ker obstaja možnost 
ponovitve oz. drugega vala in verjetno še 
tretjega, želimo dodatno usposobiti 
strokovne sodelavce za delo na daljavo, 
da bodo izvedena usposabljanja na 
daljavo izkazovala visoko mero kakovosti 
in bodo potekala nemoteno. Če pa že 
pride do težave, da bomo tudi te znali 
odpraviti.  

3.  INTERNA USPOSABLJANJA ZA 
DELO Z APLIKACIJAMI ZA 
VIDEOKONFERENČNE KLICE IN 
ZA DELO Z ORODJI ZA OBJAVO 
DOGODKOV NA PORTALU 
ZNANJA 

- Interno usposabljanje za 
strokovne delavce za delo z 
aplikacijami za 
videokonferenčne klice 
(Zoom, Teams, Livestorm) in 
za delo z orodjem Joomla. 

- Napotitev strokovnih 
sodelavcev na različna 
usposabljanja za delo na 
daljavo za zagotavljanje čim 
višje ravni kakovosti 
usposabljanj in za tehnično 
podporo zunanjim strokovnim 
sodelavcem. 

Sodelavci enote 
Podjetniški inkubator 
in Jana Pintar 
Strokovni sodelavci 

September 2020–
Junij 2021 

  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kazalniki kakovosti: Vzpostavitev ažurne in redne promocije v lokalnem okolju.  

Standard kakovosti: Izboljšana raven promocije v lokalnem okolju in s tem povečanje prepoznavnosti dejavnosti organizacije.  

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna oseba/e 
za izpeljavo 
aktivnosti 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Pokrivamo široko 
geografsko območje, kjer 
delujejo različni lokalni 
mediji in kjer informacij do 
udeležencev prihajajo skozi 
različne kanale. Do sedaj 
smo veliko sodelovali z 
Radiem Univox, ki pa nima 
poslušalcev iz občin Loški 
Potok, Ribnica in Sodražica. 
Hkrati imajo druge lokalne 
časopise, kjer moramo 
povečati pojavnost.  

4.  PROMOCIJA V LOKALNEM OKOLJU 
- Skrb za mesečne objave v lokalnem 

časopisu Kočevska, Krošnjar, Suhorobar. 
- Skrb za tedenske objave na FB 
- Stojnica na mestni ploščadi (september 

2020). 
- Sodelovanje na Festivalu ZaTE jesen 2020. 
- Sodelovanje na dnevnih Svetovalnih 

središč jesen 2020. 
- Predstavitev dejavnosti LU Kočevje na 

osebnih srečanjih s šolskimi svetovalci, 
kadrovskimi službami in svetovalci CSD in 
ZRSZ – Gatekeepers. 

- Predstavitev dejavnosti LU Kočevje na 
večjih lokalnih dogodkih. 

 

Strokovni sodelavci September 2021   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kazalniki kakovosti: Priprava elektronskih evalvacijskih vprašalnikov za spremljanje zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem. 

Standard kakovosti: Enoten način evalvacije po zaključku posameznega usposabljanja za zagotavljanje primerljivosti.  

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna oseba/e 
za izpeljavo 
aktivnosti 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Vpeljano smo imeli 
spremljanje zadovoljstva 
udeležencev in zunanjih 
strokovnih sodelavcev z 
orodjem 1ka spletna anketa. 
Izvoz grafov in sumarnikov 
je v minulem letu postal 
plačljiv. Ker orodje večinoma 
potrebujemo ob semestru ali 
na koncu šolskega leta, se 
nam plačljiva oblika ne zdi 
primerna. Odločili smo se za 
uvedbo oz. prehod na 
brezplačna orodja.  

5.  VPELJAVA SPLETNEGA ANKETIRANJA Z 
APLIKACIJO GOOGLE FORMS IN OFFICE 
FORMS 

- Interno usposabljanje strokovnih sodelavk 
za uporabo aplikacij Google Forms in Office 
Forms. 

- Priprava osnutka spletnega vprašalnika v 
aplikacijah Google Forms in Office Forms. 

- Pomoč pri izdelavi analiz. 

Sonja Hribar 
Sofija Šabič 

September 2021   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kazalniki kakovosti: Udeležencem v lokalnem okolju želimo omogočiti opravljanje Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti v lokalnem 
okolju in jim omogočiti vključitev v vrednotenje vprašalnika v lokalni organizaciji.  

Standard kakovosti:  Vzpostavljena lokalna točka SVOS 

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. 
št. 

Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna oseba/e 
za izpeljavo 
aktivnosti 

Rok Izpeljano 

DA NE 

V lokalnem okolju še ni 
vzpostavljene lokalne točke 
SVOS. 

6.  VZPOSTAVITEV LOKALNE TOČKE SVOS 
- Usposabljanje strokovnih sodelavk za delo 

s spletnim vprašalnikom SVOS. 
- Vzpostavitev lokalne točke. 
- Postavitev podstrani z informacijami na 

spletni strani organizacije. 
- Promocija lokalne točke SVOS skozi 

različne medije.  
 

Urška Brinovec 
Sonja Hribar 
Maja Rupnik 

Januar 2021 X  



 
 

 

Kazalniki kakovosti: V času novonastalih razmer se želimo posvetiti kakovostni izvedbi pouku na daljavo in opolnomočiti in doizobraziti vse vključene 
deležnike. Povečati želimo število aktivno vključenih udeležencev, jim omogočiti dostopnost do IKT tehnologije in izposojo le-te. 

Standard kakovosti: Povečanje števila aktivno vključenih pri pouku na daljavo 

Izhodišče, ugotovljene 
pomanjkljivosti, izzivi 

Zap. št. Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti Odgovorna oseba/e 
za izpeljavo 
aktivnosti 

Rok Izpeljano 

DA NE 

Ugotovili smo, da je ob 
prehodu na delo na daljavo 
padlo število aktivnih 
udeležencev. Pokazale so se 
razlike pri dostopu do IKT 
tehnologije.  Zaradi strahu 
pred okužbo so tudi po 
ponovni možnosti 
izobraževalnega procesa v 
učilnici udeleženci raje izbrali 
možnost izobraževanja na 
daljavo.   

7.  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 
- Priprava seznama zunanjih strokovnih 

sodelavcev in seznama vpisanih v program OŠ 
za odrasle v šol. l. 2020/21. 

- Priprava anketnega vprašalnika za zunanje 
strokovne sodelavce in udeležence v programu 
OŠ za odrasle.  

- Priprava vprašanj za izpeljavo fokusne skupine in 
priprava vprašanj za vodene individualne 
razgovore. 

- Evalvacija zadovoljstva učiteljev in udeležencev 
s prilagoditvami pouka na daljavo. 

- Izpeljava fokusne skupine z učitelji v OŠ za 
odrasle o zadovoljstvu dela, s poudarkom na 
prilagoditvah pri delu na daljavo. 

- Vodeni individualni razgovori z učenci v OŠ za 
odrasle o zadovoljstvu dela, s poudarkom na 
prilagoditvah pri delu na daljavo. 

- Individualna usposabljana IKT za zunanje 
sodelavce programa OŠ za odrasle – 
predstavitve dela z aplikacijami Zoom, Livestorm, 
Teams. 

- Predstavitev rezultatov anketiranja, vodenih 
razgovorov in fokusne skupine članom skupine 
za kakovost in strokovnim sodelavcem. 

Urška Brinovec 
Sofija Šabič 
Sonja Hribar 
Strokovni sodelavci 

September 
2021 

  



Osnutek pripravile:  
 Sonja Hribar, predstavnica strokovnih delavcev 

 Urška Brinovec, predstavnica svetovalne dejavnosti  

 Melita Oražem, predstavnica strokovnih delavcev 

 


