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1 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, osipniki. Z različnimi projekti, kot so Točke VŽU, izvajanje 

projekta v okviru pristopa Leader, izvajanje programov v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje, 

neformalno izobraževanje odraslih, s programi znotraj Večgeneracijskega centra Skupaj in 

Večnamenskega romskega centra, spodbujamo vseživljenjsko učenje od Osilnice do Velikih Lašč. 

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 zunanjih sodelavcev, 

aktivno strokovno sodelovanje pri razvoju dejavnosti izobraževanja odraslih v Sloveniji, ustvarjajo pogoje 

za novo strategijo zavoda.  
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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 

 

2 NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 
2017/2018  

 
V šolskem letu 2017/18 je Ljudska univerza Kočevje presojala in razvijala kakovost po modelu Ponudimo 

odraslim kakovostno izobraževanje. Za razvoj skrbimo na Ljudski univerzi Kočevje vsi zaposleni, naši 

zunanji strokovni sodelavci in skupina za kakovost.  

Poudarek pri delu na področju presoje in razvoja kakovosti je bil v šolskem letu 2017/2018 na naslednjih 

standardih kakovosti: 

 

1. Svetovalno središče si prizadeva za povečanje dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v 

zvezi z izobraževanjem in učenjem ter se odziva na lokalne, regionalne in nacionalne potrebe. 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: izhodišče za izbor standarda kakovosti je bila prenizka 

osveščenost različnih ranljivih skupin o dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v okviru Svetovalnega 

središča Pokolpje – Kočevsko. Kot kazalnik kakovosti smo si zadali dejavne načine pridobivanja 

svetovancev in sicer tako, da ima svetovalno središče eno ali več dislokacij, da izpelje dejavnosti 
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informiranja in svetovanja zunaj sedeža svetovalnih središč in dislokacij in da se izvede promocijska 

dejavnost, ki je posebej usmerjena v pridobivanje svetovancev.  

 

2. Svetovalno središče si prizadeva za povečanje dostopnosti svetovalnih storitev posebno tistim 

skupinam odraslih, ki imajo težji dostop do izobraževanja in učenja ali potrebujejo več 

podpore in pomoči pri izobraževanju in učenju. 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: izhodišče za določitev standarda je bilo, da svetovalno središče 

zagotavlja svetovalne storitve odraslim iz svojega okolja in 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. Kot kazalnik kakovosti smo si zadali demografske lastnosti 

svetovancev in sicer sestavo po spolu, izobrazbi, pregled deleža brezposelnih svetovancev glede na vse 

vključene, pregled deleža svetovancev, ki izhajajo iz ranljivih ciljnih skupin.  

 

3. Sprotno spremljanje in evidentiranje opravljenih promocijskih aktivnosti na področju 

izobraževanja odraslih 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Izhodišče za določitev standarda kakovosti je, da nismo imeli 

vzpostavljene enotne evidence izvedenih promocijskih aktivnost, informacije so se zbirale na različnih 

mestih in niso bile pregledne. Kot kazalnik kakovosti smo si zastavili vodenje evidence izvedenih 

promocijskih aktivnosti. Strokovni sodelavci so skozi celotno šolsko leto v skupno tabelo vnašali načrt 

promocijskih aktivnosti in skrbeli za ažurno označevanje izvedenih aktivnosti. Z rednim načrtovanjem 

smo dosegli povečanje objav na družabnih omrežjih in ažurno objavljanje na spletni strani LU Kočevje. 

Na ta način smo pridobili več sledilcev. Prav tako zaradi rednega načrtovanja zaznavamo povečanje 

števila objav v spletnih časopisih in v lokalnih medijih.  

 

4. Dvig poklicnih kompetenc zaposlenih 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Izhodišče za določitev standarda kakovosti je, da je bila zaznana 

potreba po določenih znanjih in veščinah zaposlenih glede na delovni proces. Kot kazalnik kakovosti smo 

si zadali dvig znanj in veščin zaposlenih. Pripravili smo načrt skupnih izobraževanj in izvedli usposabljanja 

za zaposlene. Ob koncu izobraževanje smo zaposlenim posredovali v izpolnjevanje evalvacijske 

vprašalnike, kjer so podali svoje zadovoljstvo z izvedenim izobraževanjem.  
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5. Ažurna uporaba brezpapirnega evidentiranja udeležencev 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Izhodišče za določitev standarda je, da smo zaradi uvedbe 

brezpapirnega poslovanja, nabora vseh udeležencev in vodenja različnih statistik v zavodu, zaznali 

potrebo po elektronskem vodenju udeležencev. Za kazalnik kakovosti smo si zadali vodenje evidence 

udeležencev v programu SNIPI.  

Strokovna sodelavka v administraciji je poskrbela za vnos že obstoječe baze udeležencev v program 

SNIPI. Vsi strokovni sodelavci pa so skozi celotno leto skrbeli za ažurno dopolnjevanje obstoječih in vnos 

novih udeležencev v bazo. Z izvozov podatkov iz programa SNIPI je omogočeno lažje poročanje, lažji izvoz 

podatkov za namene različnih statističnih analiz, s čimer se zmanjša porabljen čas za izdelavo analiz in 

se poveča učinkovitost.  

 

Skozi celotno šolsko leto smo skrbeli za pregled zadovoljstva naših udeležencev s pomočjo evalvacijskih 

vprašalnikov ob koncu izobraževanj in redno smo imeli individualne pogovore z našimi zunanjimi 

sodelavci in smo tako ažurno vpeljevali izboljšave.  

 

Načrt aktivnosti za razvoj kakovosti v šolskem letu 2017/2018 je sestavila skupina za kakovost v sestavi: 

1. Maja Rupnik – vodja 

2. Sonja Hribar, članica 

3. Melita Oražem, članica 

4. Irena Robič, članica 

5. Jožica Pečnik, članica 

6. Sofija Šabič, članica 

 

3 STANDARD KAKOVOSTI 1: SVETOVALNO SREDIŠČE SI PRIZADEVA ZA 
POVEČANJE DOSTOPNOSTI SVETOVALNIH STORITEV ZA ODRASLE V 
ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJEM IN UČENJEM TER SE ODZIVA NA 
LOKALNE, REGIONALNE IN NACIONALNE POTREBE 

 
Izhodišče za izbor standarda kakovosti je bila prenizka osveščenost različnih ranljivih skupin o 

dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v okviru Svetovalnega središča Pokolpje – Kočevsko. Kot 

kazalnik kakovosti smo si zadali dejavne načine pridobivanja svetovancev in sicer tako, da ima svetovalno 

središče eno ali več dislokacij, da izpelje dejavnosti informiranja in svetovanja zunaj sedeža svetovalnih 

središč in dislokacij in da se izvede promocijska dejavnost, ki je posebej usmerjena v pridobivanje 

svetovancev.  
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Na Ljudski univerzi Kočevje smo v letu 2017 vzpostavili tri dislokacije za izvedbo dejavnosti informiranja 

in svetovanja in sicer Center za socialno delo Kočevje, Urad za delo Kočevje in Knjižnica Miklova hiša 

Ribnica.  Svetovanje na dislokacijah v okviru dejavnosti ISIO je bilo namenjeno zlasti ranljivim skupinam: 

Romom, dolgotrajno brezposelnim osebam, starejšim osebam, manj izobraženim in obsojencem. Pri 

svetovanju zaposlenim je bil poudarek na svetovanju zaposlenim starejšim od 45 let. LU Kočevje je 

mobilno svetovalno službo izvajala na sedežu društev upokojencev in invalidov, v knjižnici Kočevje, 

Centru za socialno delo Ribnica, v Podjetniškem inkubatorju, društvu za osebe s težavami v duševnem 

zdravju in srednji šoli. Vzpostavljenih je bilo 10 info točk: na centrih za socialno delo, uradu za delo, 

knjižnicah, društvu upokojencev, društvu invalidov, društvu za osebe s težavami v duševnem zdravju, 

podjetniškem inkubatorju, srednji šoli. Info kotiček je bil vzpostavljen v okviru regijskega festivala zaTE, 

dnevov svetovalnih središč, festivala za 3. življenjsko obdobje,  dneva odprtih vrat LUK, občinskega 

praznika Občine Kočevje in na Kariernem sejmu v Kočevju.Pri izvajanju promocijskih aktivnosti smo 

izhajali iz načrta promocije, ki je bil zapisan v elaboratu obeh projektov in komunikacijskega načrta. 

Poudarek je bil na sodelovanju s ključnimi deležnik: društvi (upokojenci, invalidi, osebe s težavami v 

duševnem zdravju), uradi za delo, centri za socialno delo, regionalnimi agencijami, zavodi, krajevnimi 

skupnostmi, knjižnicami, obrtnimi zbornicami in podjetji. Organizirane so bile predstavitve za člane 

različnih društev, na uradih za delo in centrih za socialno delo. Širšo javnost smo obveščali o pomenu 

svetovalne dejavnosti in možnostih vključevanja v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno 

pridobljenih znanj s sporočili v medijih, preko spletnih strani in socialnih omrežij. Pripravili smo pisna 

sporočila: zgibanke, plakate, oglase, članke. Svetovalno dejavnost smo promovirali v okviru dejavnosti 

festivala UTŽO, v okviru info kotičkov, na dislokacijah in mobilnih svetovalnih točkah ter na prireditvah 

v okolju (stojnice). Dejavnost ISIO smo predstavili na Dnevih svetovalnih središč in na Regijskem festivalu 

zaTe, ki je potekal v sodelovanju z RIC Novo mesto. Sodelovali smo v radijskih oddajah na Radiu Univox. 

Na spletni strani poslovodečega partnerja je bil objavljen film o svetovalni dejavnosti. 

 

Ugotovitve ob koncu spremljanja standarda kakovosti so, da je vključen premajhen delež moških, tako 

pri svetovanju zaposlenim kot pri dejavnosti informiranje in svetovanje 2018. Izpostaviti velja tudi 

starejše brezposelne osebe, ki kažejo nižjo motivacijo za vključitev v svetovanje in vseživljenjsko učenje. 

Tukaj je potrebno delati na tem, da se delež teh poveča. Kot dodatno je potrebno vzpostaviti svetovanja 

za Rome v večnamenskih romskih centrih. Pozornost velja nameniti tudi invalidom, še zlasti invalidom, 

ki so zaposleni.  

Pri svetovanju na dislokacijah se je izpostavilo, da je najboljše, da se ohrani le dislokacija na Centru za 

socialno delo Kočevje, kjer so ustrezni pogoji za izvajanje te dejavnosti in ustrezen obisk, medtem ko bi 

se dislokaciji UD Kočevje in Knjižnica Miklova hiša Ribnica preoblikovali v mobilno svetovalno službo, saj 
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je na teh lokacijah manj potreb po svetovanju. Vključili bomo več sodelovanja z delodajalci in poskušali 

vzpostaviti mobilne svetovalne službe pri njih. 

 

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 služno in info točke ter mrežo partnerskih organizacij, ki sodelujejo pri motivaciji, 

informiranju in promociji svetovalne dejavnosti. Organizirane so bile predstavitve svetovalnega središča 

v okolju, potekalo je informiranje o svetovalni dejavnosti na različnih prireditvah. Predlogi za izboljšanje 

dejavnosti so naslednji: 

 v svetovanje je potrebno v večji meri približati moškim, starejšim brezposelnim, ženskam 

priseljenkam, invalidom, brezdomcem v okolju, 

 vzpostaviti sodelovanje z večnamenskimi romskimi centri, 

 dve dislokaciji: Urad za delo Kočevje in Knjižnica Miklova hiša Ribnica preoblikovati iz dislokacije 

v mobilno svetovalno službo,  

 razširiti in okrepiti mobilno svetovalno službo na: upravne enote, podjetja, območne obrtno-

podjetniške zbornice, društva invalidov, društva vinogradnikov, konjerejcev, sadjarjev, 

čebelarjev, gasilcev, podeželskih žensk, 

 pripraviti predstavitve dejavnosti svetovanja za športna in kulturna društva ter krajevne 

skupnosti, 

 povezati dejavnost svetovanja z delavnicami v knjižnicah, 

 skozi dejavnosti večgeneracijskih centrov in razvoj novih projektov poskušati širiti možnosti 

izobraževanja, predvsem za svetovance, ki niso zaposleni, 

 na področju promocijskih dejavnosti izkoristiti možnosti brezplačnega oglaševanja, 

predstavljanja dejavnosti v medijih, izvajati osebne predstavitve, ker pri dejavnosti informiranja 

in svetovanja 2018 ni finančnih sredstev za te aktivnosti, 

 financerja MIZŠ opozoriti na neustrezno financiranje dejavnosti za osebe, ki niso zaposlene, ker 

finančna sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov, niti na pokrivajo vseh stroškov dela, 

za promocijo in materialne stroške sredstva sploh niso zagotovljena. 
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4 STANDARD KAKOVOSTI 2: SVETOVALNO SREDIŠČE SI PRIZADEVA ZA 
POVEČANJE DOSTOPNOSTI SVETOVALNIH STORITEV POSEBNO 
TISTIM SKUPINAM ODRASLIH, KI IMAJO TEŽJI DOSTOP DO 
IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA ALI POTREBUJEJO VEČ PODPORE IN 
POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU IN UČENJU 

 
 
Izhodišče za določitev standarda je bilo, da svetovalno središče zagotavlja svetovalne storitve odraslim 

iz svojega okolja in 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. Kot 

kazalnik kakovosti smo si zadali demografske lastnosti svetovancev in sicer sestavo po spolu, izobrazbi, 

pregled deleža brezposelnih svetovancev glede na vse vključene, pregled deleža svetovancev, ki izhajajo 

iz ranljivih ciljnih skupin.  

Za pregled področja smo izbrali metodo analize dokumentacije. Pregledali smo Podatke o značilnostih 

strank Svetovalnega središča Pokolpje za obdobje od 1.9.2017 do 31.12.2017, ki smo jih pridobili iz 

aplikacije za spremljanje svetovancev. S tem smo pridobili podatke o tem, koliko so se ciljne skupine, ki 

smo jin načrtovali v elaboratu, vključevale v svetovanje. Pregledali smo dostopne podatke o strukturi 

prebivalstva v regiji (Statistični urad RS), nato dostopne podatke o brezposelnih osebah (Zavod RS za 

zaposlovanje) in dokumente Svetovalnega središča Pokolpje: elaborat obeh projektov, načrt ISIO 2017, 

poročilo o delu ISIO 2017 .  

Kot merilo za doseganje standarda kakovosti smo si zastavili, da: 

- se sestava svetovancev po spolu ne razlikuje za več kot 20 %, glede na istovrstno sestavo 

prebivalstva v regiji, 

- je glede na izobrazbeno strukturo vsaj 50 % svetovancev, ki imajo manj kot štiriletno srednjo 

šolo,  

- je med vsemi svetovanci vsaj enak delež brezposelnih, kot je stopnja registrirane brezposelnosti 

v regiji. 

Podatki 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. 

Pri dejavnosti informiranja in svetovanja 2017 je ta razlika 33,6 %, na področju svetovanja zaposlenim 

pa je še nekoliko višja, 35,6 %.  
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V prihodnje bo treba nameniti več pozornosti motiviranju moških za vključitev v svetovalno dejavnost. 

Potrebno bo vzpostaviti sodelovanje z društvi v okolju, kjer so člani v večji meri moški: vinogradniki, 

sadjarji, gasilci, čebelarji, lovci ipd. ter s podjetji, kjer je zaposlenih več moških. 

 

V Svetovalnem središču Pokolpje dosegamo merila glede na izobrazbeno strukturo, saj ima več kot 50 % 

svetovancev končano manj kot štiriletno srednjo šolo. V prihodnje bo še naprej poudarek na svetovanju 

prebivalcem z nižjo izobrazbo, predvsem osebam z nedokončano in končano osnovno šolo. 

 
Podatki kažejo, da na ravni konzorcija kot posameznega partnerja v konzorciju dosegamo zapisano 

merilo, ki pravi, da mora biti med vsemi svetovanci vsaj enak odstotek brezposelnih, kot je odstotek 

registrirane brezposelnosti v regiji. Delež vključenih brezposelnih je pri vseh treh partnerjih veliko višji 

kot je stopnja registrirane brezposelnosti na področju, kjer izvaja svetovalno dejavnost. V prihodnje bo 

še vedno poudarek na svetovanju brezposelnim osebam, predvsem v Beli krajini in v Kočevju, kjer je 

brezposelnost še vedno nadpovprečno visoka glede na brezposelnost v Sloveniji. Pomembno je ohraniti 

sodelovanje z Uradi za delo in Centri za socialno delo ter omogočiti svetovanje na dislokacijah in v okviru 

mobilne svetovalne službe. 

 

 

5 STANDARD KAKOVOSTI 3: SPROTNO SPREMLJANJE IN 
EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI NA 
PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

 
Izhodišče za določitev standarda kakovosti je, da nismo imeli vzpostavljene enotne evidence izvedenih 

promocijskih aktivnost, informacije so se zbirale na različnih mestih in niso bile pregledne. Kot kazalnik 

kakovosti smo si zastavili vodenje evidence izvedenih promocijskih aktivnosti.  

Ker nismo imeli vzpostavljene enotne evidence izvedenih promocijskih aktivnosti in so se informacije 

zbirale na različnih mestih in niso bile pregledne, smo ob pričetku šolskega leta pripravili tabelo skupnih 

promocijskih aktivnosti glede na posamezne projekte in glede na skupne promocijske aktivnosti LU 

Kočevje. Strokovni sodelavci so v tabelo vnašali načrte svojih promocijskih aktivnosti glede na 

posamezne dejavnosti in glede na objave v različnih medijih.  

Januarja 2018 smo za sodelavce LU Kočevje imeli izobraževanje na temo priprave promocijskih besedil 

in objave le-teh v različnih medijih z naslovom Načrtovanje in izvedba strateškega komuniciranja. 

Predavateljica nam je predstavila načine, kako najbolje promovirati svoje dejavnosti in kako družbene 

medije izkoristiti sebi v prid. Predstavljeno nam je bilo, kako najbolje napisati kratko besedilo (upoštevati 
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5 k-jev – kdo, kdaj, kje, kako, zakaj). Na google drive smo uredili posodobljeno promocijsko tabelo, 

namenjeno vodenju načrta objav. Vsak strokovni sodelavec ima nalogo, da glede na projektne dejavnosti 

vpisuje načrtovane objave. Skrbimo tudi za objave na družabnih omrežjih in sicer, da se objavi 1 objava 

na projekt na teden, največ 2 objavi na dan za celotno organizacijo. Predavateljica ga. Majda Dodevska 

je nekaj mesecev po zaključku izobraževanja spremljala naše objave na spletni strani organizacije in na 

FB profilu ter ostalih spletnih medijih in  pripravila pisno analizo stanja, kjer je navedla tudi priporočila 

za izboljšave. 

Aprila 2018 je skupina za kakovost na kolegiju strokovnih sodelavcev predstavila potek aktivnosti v 

sklopu standarda kakovosti spremljanja promocijskih aktivnosti in na kratko povzela analizo s strani ge. 

Dodevske. Predavateljica v analizi povzema, da je opazen napredek pri načinu in pogostosti pojavljanja 

v medijih, da so objave usmerjene k ciljnim skupinam, vendar je še vedno prostor za izboljšave. Nadalje 

priporoča na FB profilu 2 objavi dnevno na organizacijo, ena zjutraj in ena zvečer. Svetuje, da se 

izogibamo objavam samo z besedilom, ali objavam samo s slikami, URL povezave na FB objavi zbrišemo. 

Svetuje, da naj bodo na spletni strani v glavi 3 do 4 aktualne vsebine, neaktualne vsebine odstranimo. 

Med tekoče projekte se doda nove projekte in se stare odstrani. Priporočila za objavo novic na spletni 

strani so sledeča: kratek aktualen naslov, fotografija, vsebina pokriva 5 k. Neprimerna je objava, kjer ni 

kratke vsebine, kjer ni fotografije ali naslova, kjer manjka podatek, komu je dogodek namenjen in kdaj 

se je dogajalo.  

Nekateri sodelavci so po predstavljeni analizi izrazili potrebo po izobraževanju v zvezi s pripravo objave 

(slikovna podlaga) oz. plakata, tako za FB profil kot spletno stran. Na predlog direktorice smo organizirali 

izvedbo kratkega internega izobraževanje za strokovne sodelavce. Izobraževanje je vodila Sonja Hribar. 

V torek, 8.5.2018, so se strokovne sodelavke udeležile krajšega izobraževanja na temo oblikovanja 

besedil in fotografij za objavo na spletni strani in na FB profilu. Vsebina delavnice: delo s spletnim 

orodjem Canva, delo z orodjem FotoEditor, predstavitev programa Picasa 3, spletna stran Unsplash in 

Pixabay, kako ustvariti galerijo fotografij na spletni strani LUK, umeščanje fotografij na spletni strani LUK, 

objava novice na FB profilu (vsebina, razpored, izbor fotografije), kako iz Word dokumenta narediti sliko. 

 

Strokovni sodelavci so skozi celotno šolsko leto v skupno tabelo vnašali načrt promocijskih aktivnosti in 

skrbeli za ažurno označevanje izvedenih aktivnosti. Z rednim načrtovanjem smo dosegli povečanje objav 

na družabnih omrežjih in ažurno objavljanje na spletni strani LU Kočevje. Na ta način smo pridobili več 

sledilcev. Prav tako zaradi rednega načrtovanja zaznavamo povečanje števila objav v spletnih časopisih 

in v lokalnih medijih. 
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6 STANDARD KAKOVOSTI 4: DVIG POKLICNIH KOMPETENC 
ZAPOSLENIH 

 
Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Izhodišče za določitev standarda kakovosti je, da je bila zaznana 

potreba po določenih znanjih in veščinah zaposlenih glede na delovni proces. Kot kazalnik kakovosti smo 

si zadali dvig znanj in veščin zaposlenih. Pripravili smo načrt skupnih izobraževanj in izvedli usposabljanja 

za zaposlene. Ob koncu izobraževanje smo zaposlenim posredovali v izpolnjevanje evalvacijske 

vprašalnike, kjer so podali svoje zadovoljstvo z izvedenim izobraževanjem.  

S pričetkom šolskega leta strokovna sodelavka Sonja Hribar v sodelovanju z vodjo  skupine za kakovost 

pripravi načrt skupnih izobraževanj vseh zaposlenih na podlagi individualnih letnih načrtov strokovnih 

sodelavcev. Iz načrtov izobraževanj zaposlenih je razvidno, da so največje potrebe po skupinski izvedbi 

tečaja angleščine, Excela, ostalo pa so individualne potrebe na posameznih področjih. Strokovna 

sodelavka je na podlagi izdelanega skupinskega načrta pridobila ponudbe za izvedbo izobraževanj. Ker 

se je izkazalo, da je načrt zaradi potreb promocijskih aktivnosti potrebno prilagoditi, smo načrtovano 

izobraževanje za Excel nadomestili z izobraževanjem na temo priprave in objave besedil v promocijske 

namene z naslovom Načrtovanje in izvedba strateškega komuniciranja. Ob koncu izobraževanja je 

predavateljica sledila našemu delu še nadaljnje tri mesece in na podlagi tega pripravila analizo izvajanja 

komunikacijskih aktivnosti na LU Kočevje. Ob koncu izobraževanja smo udeležencem posredovali 

evalvacijski vprašalnik, kjer so udeleženi zelo dobro ocenili izvedeno izobraževanje.  

 Tečaj angleščine nismo uspeli oblikovati za celotno skupino, saj je razpon znanja strokovnih sodelavcev 

na zelo različnem nivoju. Načrtovano usposabljanje iz interpretacije narave in gozdne pedagogike smo 

iz aprila 2018 prestavili na september 2018, saj je prišlo do zamika izvedb zaradi naravnih razmer in 

nedokončanih del na jezu pri vstopu na Orlovo pot, kar je onemogočilo varen dostop udeležencev na 

učno pot.  

Kasneje se je pokazala potreba po dodatni delavnici na temo priprave objave (slikovna podlaga) oz. 

plakata, tako za FB profil kot spletno stran. Na predlog direktorice smo organizirali izvedbo kratkega 

internega izobraževanje za  strokovne sodelavce. Izobraževanje je vodila Sonja Hribar. V torek, 8.5.2018, 

so se strokovne sodelavke udeležile krajšega izobraževanja na temo oblikovanja besedil in fotografij za 

objavo na spletni strani in na FB profilu. Vsebina delavnice: delo s spletnim orodjem Canva, delo z 

orodjem FotoEditor, predstavitev programa Picasa 3, spletna stran Unsplash in Pixabay, kako ustvariti 

galerijo fotografij na spletni strani LUK, umeščanje fotografij na spletni strani LUK, objava novice na FB 

profilu (vsebina, razpored, izbor fotografije), kako iz Word dokumenta narediti sliko. Tudi ob koncu te 

delavnice smo udeležencem posredovali v izpolnitev evalvacijski vprašalnik. Odzivi so bili zelo pozitivni 

in tovrstnih izobraževanj bi se zaposleni z veseljem še udeležili.  
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Skozi celotno šolsko leto so se strokovni sodelavci individualno udeleževali različnih usposabljanj glede 

na potrebe organizacije.  

7 STANDARD KAKOVOSTI 5: AŽURNA UPORABA BREZPAPIRNEGA 
EVIDENTIRANJA UDELEŽENCEV 

 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Izhodišče za določitev standarda je, da smo zaradi uvedbe 

brezpapirnega poslovanja, nabora vseh udeležencev in vodenja različnih statistik v zavodu, zaznali 

potrebo po elektronskem vodenju udeležencev. Za kazalnik kakovosti smo si zadali vodenje evidence 

udeležencev v programu SNIPI.  

Strokovna sodelavka v administraciji je poskrbela za vnos že obstoječe baze udeležencev v program 

SNIPI. Vsi strokovni sodelavci pa so skozi celotno leto skrbeli za ažurno dopolnjevanje obstoječih in vnos 

novih udeležencev v bazo. Z izvozov podatkov iz programa SNIPI je omogočeno lažje poročanje, lažji izvoz 

podatkov za namene različnih statističnih analiz, s čimer se zmanjša porabljen čas za izdelavo analiz in 

se poveča učinkovitost.  

S pomočjo programa je bistveno olajšana priprava različnih analiz in statistik. Strokovni sodelavci 

analizirajo različne podatke s pomočjo programa in sproti vodstvu in tajništvu izpostavijo možne 

izboljšave glede izvoza statističnih podatkov.  

Kot zadnja točka načrta omenjenega standarda je navedeno, da se pripravi osnutek izboljšav vsebinske 

uporabnosti in se ga predstavi na strokovnem kolegiju. Slednjega nismo naredili v začrtani obliki, ampak 

se je nabor izboljšav skozi tekoče delo prenašal na vzdrževalce programa, ki so sproti uvajali izboljšave 

in dodajali novosti.  

 

 


