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1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
 
Občinski svet Občine Kočevje, kot ustanoviteljice, je na svoji 37. redni seji, dne 18.9.2018, sprejel sklep 

o pripojitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Kočevje k Javnemu zavodu Podjetniški inkubator Kočevje.  

V Uradnem listu RS št. 71/2018 z dne 9.11.2018 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2018-01-3487/odlok-o-ustanovitvi-in-delovanju-javnega-zavoda-podjetniski-inkubator-

kocevje)  je bil objavljen odlok o ustanovitvi in delovanju Javnega zavoda podjetniški inkubator Kočevje. 

Ljudska univerza Kočevje je bila 11.12.2018 s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani pripojena po 

pogodbi o pripojitvi z dne 24.10.2018, na podlagi katere se prevzemnemu zavodu Podjetniški inkubator 

Kočevje pripoji prevzeti zavod Ljudska univerza Kočevje 

Dejavnost OE Ljudska univerza Kočevje, 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 šestdesetletna 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 predstavlja projektno delo in s tem članstvo v lokalnih, regijskih in mednarodnih projektnih 

partnerstvih. 

Z našo ponudbo zagotavljamo odraslim možnosti za pridobitev osnovnošolskega izobraževanja, 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij, različnih neformalnih izobraževanj, 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 je Svetovalno središče 

Pokolpje, izvajanje projektov v okviru pristopa LAS, izvajanje programov v sklopu Univerze za tretje 

življenjsko obdobje, neformalno izobraževanje odraslih v programih Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc, 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.   

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3487/odlok-o-ustanovitvi-in-delovanju-javnega-zavoda-podjetniski-inkubator-kocevje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3487/odlok-o-ustanovitvi-in-delovanju-javnega-zavoda-podjetniski-inkubator-kocevje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3487/odlok-o-ustanovitvi-in-delovanju-javnega-zavoda-podjetniski-inkubator-kocevje
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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.  

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: 

 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 
2018/2019  

 
Za razvoj kakovosti skrbimo na Ljudski univerzi Kočevje vsi zaposleni, naši zunanji strokovni sodelavci in 

skupina za kakovost. Razvoju kakovosti smo ostali zvesti tudi v letu 2018/2019, saj nam ni vseeno, kako 

poteka izobraževanje in delo na naši ustanovi. V šolskem letu 2018/2019 je presojanje in razvijanje 

kakovosti v izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi Kočevje potekalo po že uveljavljenem modelu POKI 

− Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. 

Načrt aktivnosti za razvoj kakovosti je v šolskem letu 2018/2019 sestavila komisija za kakovost v sestavi: 

1. Sonja Hribar – predsednica komisije 

2. Maja Rupnik – predstavnica strokovnih delavcev  
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3. Nikolina Pleše – predstavnica učiteljev, zunanjih sodelavcev 

4. Melita Oražem – predstavnica svetovalne dejavnosti 

5. Ljudmila Lovšin – predstavnica udeležencev izobraževanja 

6. Milena Glavač – predstavnica delodajalcev oz. drugih partnerjev organizacije 

Poudarek pri delu na področju presoje in razvoja kakovosti je bil v šolskem letu 2018/2019 na naslednjih 

standardih kakovosti: 

V sklopu projekta Life Kočevsko organiziramo promocijski otvoritveni dogodek tematske učne poti 

Orlova pot. 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: 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. Načrtovali smo otvoritveni dogodek, pripravili in posredovali smo 

vabila udeležencem in pripravili promocijsko zloženko ter jo razdelili po gospodinjstvih. Skozi različna 

občila in preko spleta smo javnost obveščali o otvoritvenem dogodku. Po izpeljanem otvoritvenem 

dogodku smo objavili prispevke na spletni strani, na FB profilu in v različnih medijih.  

Sprotno spremljanje in evidentiranje opravljenih promocijskih aktivnosti na področju izobraževanja 

odraslih. 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Kljub vidnemu izboljšanju pogostosti objav na spletni strani in 

FB profilu LU Kočevje ter aktivnem spremljanju slednjega s strani udeležencev, je še prostor za izboljšavo 

oz. povečanje števila sledilcev in posledično vključitev v aktivnosti LU Kočevje. Ob pričetku leta smo 

pripravili načrt promocijskih aktivnosti in redno smo spremljali število sledilcev in število všečkov za 

posamezne objave. Poudarek smo dali na večje dogodke in aktivnosti, ki so zadevali širšo javnost. 

Dogajanje na družbenem omrežju smo spremljali s pomočjo Facebook Analytics.  

V organizaciji spremljamo zadovoljstvo zunanjih strokovnih sodelavcev in na osnovi ugotovitev 

uvajamo potrebne izboljšave 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Ob koncu izobraževalnih aktivnosti in dogodkov smo redno 

spremljali zadovoljstvo udeležencev z izvedenimi aktivnostmi, zadovoljstvo zunanjih sodelavcev pa zgolj 

z ustno evalvacijo. Nismo pa sistematično spremljali zadovoljstva zunanjih strokovnih sodelavcev s 

podporo zaposlenih na LU Kočevje, zadovoljstvo z organizacijo, s prostori, z opremo. V prvi fazi smo 

pripravili vprašalnik za zunanje strokovne sodelavce, nato smo izvedli anketiranje (spletna anketa), in 

nato vodene intervjuje z zunanjimi strokovnimi sodelavci, ki so imeli v šol. l. 2018/19 oz. v koledarskem 

letu 2019 sklenjeno pogodbo za najmanj 100 ur izobraževalnega dela.  

Uporabljamo promocijski material, ki ga pripravimo in oblikujemo v organizaciji 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Izdelava promocijskega materiala je povezana z dodatnimi 

stroški, zato se je potrebno usposobiti za samostojno pripravo izdelave promocijskega materiala. Izvedli 

smo notranje usposabljanje za oblikovanje promocijskega materiala in sami oblikovali promocijski 

material (letaki, zloženke, vabila,…). 
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Vzpostavitev mobilne svetovalne službe v Večnamenskem romskem centru 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: Svetovalno središče Pokolpje je z vzpostavitvijo modela 

svetovanja v letu 2017 zagotovilo dostopnost svetovanja različnim ciljnim skupinam, s poudarkom na 

ranljivih skupinah. Vzpostavilo je dislokacijo, 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.  

Svetovalno središče Pokolpje na LU Kočevje zagotavlja svetovalne storitve odraslim iz svojega okolja: 

pri tem namenja posebno pozornost tistim skupinam odralih, ki imajo težji dostop do izobraževanja 

in učenja ali potrebujejo več podpore in pomoči pri izobraževanju in učenju.  

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: 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. Dogovorili smo se z 

razgovori z vodstvi društev, izvedli smo predstavitve svetovalne dejavnosti za člane društev in opravili 

razgovore glede izobraževalnih potreb ter na različne načine dvigovali delež moških vključenih v 

svetovalno dejavnost.  

Načrtovano in opravljeno delo na področju razvoja kakovosti je razvidno iz Samoevalvacijskega poročila 

2018/19 in Poročila o kakovosti 2018/19, ki sta v prilogi Poročila o delu Ljudske univerze Kočevje 

2018/19. 

 

3 STANDARD KAKOVOSTI 1: PROMOCIJSKI DOGODEK OB OTVORITVI 
ORLOVE POTI (PROJEKT LIFE KOČEVSKO) 

 
Izhodišče za določitev standarda kakovosti je bilo, da smo vzpostavili gozdno učno pot z didaktičnimi 

pripomočki, da smo izvedli programe iz gozdne pedagogike in interpretacije narave na omenjeni učni 

poti, nismo pa izvedli uradne otvoritve učne poti. Zato smo za jesen 2018, 6.10.2018, določili datum 

otvoritvenega dogodka. Sestavili smo seznam vabljenih in začrtali potek dogodka. Po posredovanju 

vabila udeležencem smo pripravili promocijski material (zloženko), ki smo jo razdelili po gospodinjstvih. 

Preko različnih lokalnih in regionalnih občil in preko spleta spleta smo javnost obveščali o otvoritvenem 

dogodku. Po izpeljanem otvoritvenem dogodku smo objavili prispevke na spletni strani, na FB profilu in 

v različnih medijih (časopis Kočevska, Dolenjski list, Radio Krka, Lovec).  
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4 STANDARD KAKOVOSTI 2: AŽURNO SPREMLJANJE IZVEDENIH 
PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PREKO ELEKTRONSKIH MEDIJEV 

 
 
Izhodišče za določitev standarda kakovosti je bilo, da kljub vidnemu izboljšanju pogostosti objav na 

spletni strani in FB profilu LU Kočevje ter aktivnem spremljanju slednjega s strani udeležencev, še vedno 

imamo kar nekaj prostora za izboljšavo oz. povečanje števila sledilcev in posledično vključitev v aktivnosti 

LU Kočevje. Ob pričetku šol. leta 2018/19 smo pripravili načrt promocijskih aktivnosti za tekoči mesec, 

ločeno po posameznih dejavnostih in projektih. Na rednih strokovnih kolegij so strokovni sodelavci 

poročali o izvedenih promocijskih aktivnostih. Redno smo spremljali število sledilcev in število všečkov 

za posamezne objave na FB profilu. Poudarek smo dali na večje dogodke in aktivnosti, ki so zadevali širšo 

javnost. Dogajanje na družbenem omrežju smo spremljali s pomočjo Facebook Analytics. Tekom leta 

smo opazili viden porast sledilcev FB profila in porast všečkov posamezne objave. Objave na FB profilu 

smo objavili tako, da so uporabniki ob kliku na objavo bili preusmerjeni na spletno stran LU Kočevje, tako 

da smo na ta način povečali tudi obisk spletne strani. Rezultate spremljanje smo skozi leto na rednih 

strokovnih kolegijih predstavili zaposlenim in tako spodbujali nadaljevanje rednih objav. Podajali in 

sprejemali smo predloge za izboljšave.  

 

 

5 STANDARD KAKOVOSTI 3: SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZUNANJIH 
STROKOVNIH SODELAVCEV 

 

Ob koncu izobraževalnih aktivnosti in dogodkov smo redno spremljali zadovoljstvo udeležencev z 

izvedenimi aktivnostmi, zadovoljstvo zunanjih sodelavcev pa zgolj z ustno evalvacijo. Nismo pa 

sistematično spremljali zadovoljstva zunanjih strokovnih sodelavcev s podporo zaposlenih na LU 

Kočevje, zadovoljstvo z organizacijo, s prostori, z opremo. V prvi fazi smo pripravili vprašalnik za zunanje 

strokovne sodelavce, nato smo izvedli anketiranje (spletna anketa), in nato vodene intervjuje z zunanjimi 

strokovnimi sodelavci, ki so imeli v šol. l. 2018/19 oz. v koledarskem letu 2019 sklenjeno pogodbo za 

najmanj 100 ur izobraževalnega dela.  

Iz analize rezultatov anketiranja je razvidno, da so naši zunanji strokovni sodelavci zadovoljni z opremo, 

ki jim je na razpolago. Nižjo oceno (povprečno zadovoljni) so nekateri podali le pri čistosti in 

prezračenosti učilnic, pri delovanju računalnika in projektorja ter pri odzivnosti zaposlenih na morebitne 

okvare opreme. Ravno tako so zadovoljni z delom strokovnih sodelavk, tako pri organizaciji terminov, 

skrbi za podporno dokumentacijo, za podajanje informacij, kot tudi z njihovo odzivnostjo in 
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prilagodljivostjo. Z obsegom ur programa in številom ur posameznega srečanja so skoraj v celoti 

zadovoljni. Pri oceni strokovnosti so zadovoljni, nižje ocene pa je nekaj udeležencev podalo pri 

fleksibilnosti, medsebojnih odnosih in pravičnosti. Skoraj v celoti so vsi zadovoljni s količino podanih 

informacij, s tonom komunikacije in načinom posredovanja informacij.  

Ker smo za določena področja anketiranja želeli pridobiti podrobnejše informacije smo z našimi 

strokovnimi sodelavci, ki so v tekočem letu imeli več 100 ali več ur neposrednega dela, izvedli vodene 

razgovore o zadovoljstvu s sodelovanjem in delovanjem LU Kočevje in strokovnih sodelavk. Vodene 

razgovore smo izvedli z dvanajstimi zunanjimi sodelavci. Vodeni razgovori so pokazali, da so vsi 

zadovoljni s koordinacijo in delom strokovnih sodelavk s katerimi pobližje sodelujejo in da dobijo 

potrebne odgovore in pomoč. Ravno tako so zadovoljni s ažurnostjo obveščanja izvajalcev in 

udeležencev o izvedbi programov in ostalih dogodkov. Pri vprašanju o številu izobraževalnih ur so si 

zunanji strokovni sodelavci enotni in so zadovoljni s trenutnim številom ur svojega programa. Menijo 

tudi, da imajo ustrezno dostopnost do gradiv in druge opreme. Bi si pa želeli gradivo v obliki skript ali 

dodatno gradivo za udeležence. Opremljenost prostorov se jim zdi ustrezna in tudi čistoča v prostorih. 

Tukaj so si enotni, da za čistočo in prezračevanje moramo skrbeti vsi skupaj, tako strokovni sodelavci kot 

predavatelji, ki program izvajajo in nenazadnje udeleženci. Nekateri so povedali, da jim določene učilnice 

bolj ustrezajo, kar bomo poskušali upoštevati pri določitvi urnikov.  

 

6 STANDARD KAKOVOSTI 4: SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN 
OBLIKOVANJE PROMOCIJSKEGA MATERIALA 

 

Izdelava promocijskega materiala je povezana z dodatnimi stroški, zato se je potrebno usposobiti za 

samostojno pripravo izdelave promocijskega materiala. Izvedli smo notranje usposabljanje za 

oblikovanje promocijskega materiala in tako pridobili dodatna znanja za oblikovanje promocijskega 

materiala (letaki, zloženke, vabila,…). Skozi leta smo ugotovili, da imamo sodelavci različna znanja, ki jih 

lahko prenesemo eden na drugega in si tako obogatimo svoja znanja.  

Strokovni sodelavki, ki sta bolj vešči uporabe različnih orodij in aplikacij sta izvedli usposabljanje za 

oblikovanje promocijskega materiala in objavo na spletnih straneh in FB profilu. Poleg različnih znanj 

oblikovanja word in pdf dokumenta sta predstavili tudi različna spletna orodja za ustvarjanje vizualnih 

vsebin (Canva), brezplačne baze fotografij, orodja za ustvarjanje kolažev in oblikovanje fotografij (Photo 

Editor, Picmonkey). Ravno tako sta vsakemu posameznemu sodelavcu na voljo za pomoč pri oblikovanju 

in objavah (spletna stran, FB profil, Instagram, ChimpMail).  
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7 STANDARD KAKOVOSTI 5: VZPOSTAVITEV MOBILNE SVETOVALNE 
SLUŽBE V VEČNAMENSKEM ROMSKEM CENTRU (VNRC) 

 

Svetovalno središče Pokolpje je z vzpostavitvijo modela svetovanja v letu 2017 zagotovilo dostopnost 

svetovanja različnim ciljnim skupinam, s poudarkom na ranljivih skupinah. Vzpostavilo je dislokacijo, 

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 se pa pokazale potrebe 

po vzpostavitvi nove točke mobilne službe zaradi lažjega doseganja ciljne skupine Romov.  

V šol. l. 2018/19 nam ni uspelo vzpostaviti mobilne svetovalne službe v Večnamenskem romskem centru. 

Bila je predstavljena predstavnikov občine, ki naj bi nas finančno podprla. Do realizacije zaenkrat ni 

prišlo. Dogovor, ki smo ga dosegli pa je bil, da bodo financiranje mobilne službe umestili v proračun.   

 

8 STANDARD KAKOVOSTI 6: PREDSTAVITEV SVETOVALNE 
DEJAVNOSTI DRUŠTVOM, KI V VEČJI MERI VKLJUČUJEJO MOŠKE 
ČLANE 

 

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. Zato smo se odločili, da bomo poskusili povečati delež vključenih 

moških v svetovalno dejavnost.  

Dogovorili smo se z razgovori z vodstvi društev, izvedli smo predstavitve svetovalne dejavnosti za člane 

društev in opravili razgovore glede izobraževalnih potreb ter na različne načine dvigovali delež moških 

vključenih v svetovalno dejavnost. Pri predstavitvah smo se osredotočili na vsebine, ki zanimajo moško 

populacijo.  

Po pregledu vključenih svetovancev v Svetovalno središče Pokolpje smo pri zaposlenih svetovancih ostali 

na enakem številu vključenih moških v svetovalno dejavnost. Tako v letu 2017 kot v letu 2018 smo imeli 

vključenih 21 zaposlenih moških v svetovalne obravnave. Pri brezposelnih udeležencih pa nam je v letu 

2018 uspelo povišati število vključenih moških svetovancev. V letu 2017 smo imeli vključenih 137, v letu 

2018 pa 150 brezposelnih moških svetovancev.  

 


