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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 
2019/2020  

 
V šolskem letu 2019/20 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 2019/2020 na naslednjih 

standardih kakovosti: 

 

1. Merjenje učinkov izobraževanja 
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Utemeljitev izbora standarda kakovosti: v organizaciji nismo imeli uvedenega sistematičnega 

spremljanja rezultatov in učinkov izobraževanja na vseh področjih. Želeli smo poenotiti aktivnosti pri 

izvedbi vseh izobraževalnih programov. Želeli smo razviti navodila za sistematično spremljanje rezultatov 

in učinkov izobraževanja, ki bodo na voljo za uporabo vsem organizatorjem izobraževanja. Kot standard 

kakovosti smo si zadali, da bomo redno spremljali in analizirali 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.  

 

2. Swot analiza organizacije 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti:  želeli smo identificirati prednosti, slabosti organizacije 

(notranja analiza) ter priložnosti in nevarnosti organizacije (zunanja analiza) ter v skladu z ugotovitvami 

uskladiti strateški načrt razvoja organizacije. Kot standard kakovosti smo si zadali na podlagi ugotovitev 

uskladiti strateški načrt razvoja organizacije. 

 

3. Središče za samostojno učenje 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: že leta ne dosegamo nekdanjih doseženih kazalnikov z vidika 

števila ur obiskovalcev in skupnega števila obiskovalcev. Dejstvo je, da je dandanes računalnik veliko bolj 

kot včasih dostopen vsakemu posamezniku in tudi ostala gradiva, ki so ponujena v našem središču, so 

nekatera dostopna na spletu. Uporabnikov je na ta način manj. Pametni telefoni so nadomestili tudi del 

funkcij računalnika. Izboljšave pa so možne. Potrebno je izboljšati ponudbo. Z enako ponudbo bomo 

stagnirali oz. upadali. Kot standard kakovosti smo si zadali posodobljeno in pregledano učno gradivo v 

središču za samostojno učenje z namenom povečanja števila uporabnikov.   

 

4. Reorganizacija dela v tajništvu 

Utemeljitev izbora standarda kakovosti: 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. Kot standard kakovosti smo si zadali prerazporeditev dela v tajništvu z dodelitvijo dodatne 

pomoči, določitev »uradnih ur« za sodelavce organizacije in ureditev delovnega prostora tajništva za 

nemoteno opravljanje delovnih nalog. 

 

5. Komuniciranje in pretok informacij 
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Utemeljitev izbora standarda kakovosti: ker imamo v organizaciji zaradi velikega števila različnih 

projektov  pomanjkljivo poznavanje tekočih nalog drugih sodelavcev, smo želeli z ustreznimi orodji in 

aplikacijami omogočiti pregled nad nalogami in obveznostmi vsakega sodelavca. Hkrati smo želeli 

učinkovit prenos informacij, kar smo poskusili doseči z uvedbo novih kanalov za prenos informacij. Kot 

standard kakovosti smo si zadali pregled ključnih delovnih nalog sodelavcev in učinkovit prenos 

informacij.  

 

Načrt aktivnosti za razvoj kakovosti v šolskem letu 2019/2020 je sestavila skupina za kakovost v sestavi: 

1. 1. Sonja Hribar – predsednica komisije 

2. 2. Maja Rupnik – predstavnica svetovalne dejavnosti 

3. 4. Nikolina Pleše – predstavnica učiteljev, zunanjih sodelavcev 

4. 5. Melita Oražem – predstavnica strokovnih delavcev  

5. 6. Ljudmila Lovšin – predstavnica udeležencev izobraževanja 

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

Ker se je gospa Milena Glavač v šol. letu 2019/20 upokojila, je skupina za kakovost 8. junija 2020 v 
skupino imenovala gospo Cirilo Pekica, ki je prevzela mesto predstavnice delodajalcev.  
 

 

3 STANDARD KAKOVOSTI 1: MERJENJE UČINKOV IZOBRAŽEVANJA 
 
Izhodišče za določitev standarda kakovosti je bilo, da v organizaciji nismo imeli uvedenega 

sistematičnega spremljanja rezultatov in učinkov izobraževanja na vseh področjih. Želeli smo poenotiti 

aktivnosti pri izvedbi vseh izobraževalnih programov. Želeli smo razviti navodila za sistematično 

spremljanje rezultatov in učinkov izobraževanja, ki bodo na voljo za uporabo vsem organizatorjem 

izobraževanja. Kot standard kakovosti smo si zadali, da bomo redno spremljali in analizirali 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. 

Tekom šolskega leta smo prišli do ugotovitve, da zaradi razdrobljenosti dejavnosti znotraj organizacije 

in zaradi različnih financerjev projektov, spremljanja ni moč poenotiti oz. bi si s poenotenjem ustvarili 

dodatno delo. Vsak strokovni sodelavec svoje aktivnosti spremlja na način kot mu jih predpisuje financer 

in skrbi za spremljanje učinkov izobraževanja. Smo si pa v organizaciji enotni in dajemo poudarek na 
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sprotno evalvacijo s predavatelji in udeleženci, katera nam je eden večjih pokazateljev o potrebnih 

izboljšavah tekom samih programov. V projektih Pridobivanje kompetenc in Svetovanje pa tako kot vsa 

leta do sedaj, tudi naprej nadaljujemo s spremljanjem učinkov usposabljanj tudi na trgu dela. 

 

4 STANDARD KAKOVOSTI 2: SWOT ANALIZA ORGANIZACIJE 
 
 
Izhodišče za določitev standarda kakovosti je bilo, da smo želeli identificirati prednosti, slabosti 

organizacije (notranja analiza) ter priložnosti in nevarnosti organizacije (zunanja analiza) ter v skladu z 

ugotovitvami uskladiti strateški načrt razvoja organizacije. Kot standard kakovosti smo si zadali na 

podlagi ugotovitev uskladiti strateški načrt razvoja organizacije. 

 

Kot prednosti organizacije smo prepoznali: 

- izraženo zadovoljstvo udeležencev nad izvedenimi programi je visoko;  

- število udeležencev v brezplačnih tečajih je zadovoljivo; 

- vzpostavljeno je dobro sodelovanje med učitelji in organizatorji izobraževanja; 

- pri izvedbi programov upoštevamo andragoški ciklus; 

- udeležencem ves čas izobraževanja nudimo svetovanje in informiranje; 

- vzpostavljeno je dobro sodelovanje z organizacijami v lokalnem okolju in širše; 

- zaposleni so vključeni pri komunikaciji glede usmeritve in razvoja organizacije. 

 

Kot slabosti organizacije smo prepoznali: 

- pri udeležencih premalo poudarka dajemo na ugotavljanje predhodno pridobljenega znanja;  

- udeležba v programu OŠ za odrasle je slaba; 

- evalvacija programov ni izpeljana redno; 

- za udeležence ni organizirane učne pomoči in prilagojenih gradiv; 

- ni usposabljanja in izobraževanja učiteljev kot priprava na andragoško delo; 

- administracija oziroma tajništvo v organizaciji je preobremenjeno; 

- ni dobro oblikovane vizije, vrednot, poslanstva in ciljev organizacije. 

 

Kot priložnosti organizacije smo prepoznali: 

- verificiranje novih programov;  

- pridobivanje novih sredstev na JR; 

- učinkovitejša promocija – direktni marketing preko t. i. gatekeeperjev; 
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- izobraževanje za učitelje za andragoško delo; 

- okrepiti in povečati frekvenco sestankov z različnimi deležniki in organizacijami v okolju; 

- pripraviti strateški načrt razvoja; 

- okrepljeno interno komuniciranje preko novih tehnologij; 

- kombinacija predavanj v živo in ONLINE. 

 

Kot nevarnosti organizacije smo prepoznali: 

- odvisnost financiranja s strani MIZŽ/MDDSZ, odvisnost od javljanja na razpise; 

- odvisnost od (ne)udeležbe udeležencev; 

- upad vključevanja udeležencev zaradi drugih virov izobraževanja (splet …); 

- ustrezen nabor zunanjih delavcev (prevelika obdavčitev avtorskega dela učiteljev, 

obremenjenost z rednim delom). 

 

Tabela 1: Swot analiza LU Kočevje 

NOTRANJA 

ANALIZA 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- izraženo zadovoljstvo udeležencev nad izvedenimi 
programi je visoko;  
- št. udeležencev v brezplačnih tečajih je 
zadovoljivo; 
- vzpostavljeno je dobro sodelovanje med učitelji in 
organizatorji izobraževanja; 
- pri izvedbi programov upoštevamo andragoški 
ciklus; 
- udeležencem ves čas izobraževanja nudimo 
svetovanje in informiranje; 
- vzpostavljeno je dobro sodelovanje z 
organizacijami v lokalnem okolju in širše; 
- zaposleni so vključeni pri komunikaciji glede 
usmeritve in razvoja organizacije. 

- pri udeležencih premalo poudarka dajemo na 
ugotavljanje predhodno pridobljenega znanja;  
- udeležba v programu OŠ za odrasle je slaba; 
- evalvacija programov ni izpeljana redno; 
- za udeležence ni organizirane učne pomoči in 
prilagojenih gradiv; 
- ni usposabljanja in izobraževanja učiteljev kot 
priprava na andragoško delo; 
- administracija oziroma tajništvo v organizaciji je 
preobremenjeno; 
- ni dobro oblikovane vizije, vrednot, poslanstva in 
ciljev. 

ZUNANJA 

ANALIZA 

PREDNOSTI  SLABOSTI  

- verificiranje novih programov;  
- pridobivanje novih sredstev na JR; 
- učinkovitejša promocija – direktni mktg  preko t. i. 
gatekeeperjev; 
- izobraževanje za učitelje za andragoško delo; 
- okrepiti in povečati frekvenco sestankov z 
različnimi deležniki in org. v okolju; 
- strateški načrt razvoja; 
- okrepljeno interno komuniciranje preko novih 
tehnologij; 
- kombinacija predavanj v živo in ONLINE 

- odvisnost financiranja s strani MIZŽ/MDDSZ, 
odvisnost od javljanja na razpise; 
- odvisnost od (ne)udeležbe udeležencev; 
- upad vključevanja udeležencev zaradi drugih virov 
izobraževanja (splet …); 
- ustrezen nabor zunanjih delavcev (prevelika 
obdavčitev avtorskega dela učiteljev, 
obremenjenost z rednim delom). 

 
Na podlagi swot analize smo ugotovili, da moramo dati večji poudarek na izvedbo tržne dejavnosti in 

skrbeti moramo za ustrezen nabor zunanjih delavcev oz. poskrbeti, da bodo obstoječi še naprej 

sodelovali z nami, saj se pogoji za ustreznost zaostrujejo. Velika slabost je upad obiska v programu OŠ za 



LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

    
 

9 
 

odrasle, na kar je delno vplivala situacije pandemije. Zato bo to področje kakovosti v prihodnjem letu. 

Priložnosti vidimo v nenehnem strokovnem usposabljanju sodelavcev, v povečanju promocijske 

aktivnosti in tako povečanju obiska. Velika priložnost se kaže tudi pri uvedbi novih tehnologij v tekoče 

delo. Hibridni način poučevanja bo lahko ostal naša stalnica.  

 
 

5 STANDARD KAKOVOSTI 3: SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 
 

Ker že leta ne dosegamo nekdanjih doseženih kazalnikov z vidika števila ur obiskovalcev in skupnega 

števila obiskovalcev, smo si kot izhodišče za določitev standarda kakovosti zadali posodobljeno in 

pregledano učno gradivo v središču za samostojno učenje z namenom povečanja števila uporabnikov. 

Dejstvo je, da je dandanes računalnik veliko bolj kot včasih dostopen vsakemu posamezniku in tudi ostala 

gradiva, ki so ponujena v našem središču, so nekatera dostopna na spletu. Uporabnikov je na ta način 

manj. Pametni telefoni so nadomestili tudi del funkcij računalnika. Izboljšave pa so možne. Potrebno je 

izboljšati ponudbo. Z enako ponudbo bomo stagnirali oz. upadali. 

  

V minulem šolskem letu smo prevetrili vsebino gradiva v središču za samostojno učenje, kupili smo nov 

učbeniški komplet za poučevanje in učenje slovenskega jezika, pregledali smo vse računalnike in dodatno 

opremo, v središče smo namestili nov projektor in na usposabljanje smo napotili mentorico svetovalko 

v središču za samostojno učenje, Urško Brinovec (Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za 

samostojno učenje v organizaciji Andragoškega centra Slovenije, 15. 6. 2020). 

 

6 STANDARD KAKOVOSTI 4: REORGANIZACIJA DELA V TAJNIŠTVU 
 

Kot izhodišče za določitev standarda kakovosti smo si zadali prerazporeditev dela v tajništvu z dodelitvijo 

dodatne pomoči, določitvijo »uradnih ur« za sodelavce organizacije in ureditev delovnega prostora 

tajništva za nemoteno opravljanje delovnih nalog. 

Trenutno zaposlena delavka v tajništvu opravlja veliko 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.  
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Za dodatna administrativna dela smo na delovno mesto v tajništvu razporedili zaposleno, ki skrbi za vnos 

v elektronski arhiv, v sistem Odos in ki skrbi za vnos udeležencev v aplikacijo za spremljanje udeležencev 

Snipi. Dodatno smo uvedli t.i. »uradne ure« za zaposlene v organizaciji. Določili smo okvirne ure znotraj 

delovnega časa, ki so namenjene izključno opravljanju administrativnih del in delavke v tajništvu naj v 

tem času ne bi motili. Tako ji zagotovimo kakovosten čas za izvedbo nujnih opravil. Sprejeli smo dogovor, 

da se v času dnevnih dežurstev v tajništvu zagotovi prisotnost enega od dveh dežurnih zaposlenih, ki 

skrbi za predajo ključev in ostalih stvari predavateljem in udeležencem. S tem omogočimo zaposleni v 

tajništvu, da opravi ostalo administrativno delo.  Poskrbeli smo za ureditev delovnega prostora, za 

arhiviranje starih registratorjev in ostale dokumentacije in uredili smo mape v skupni elektronski bazi. 

 

7 STANDARD KAKOVOSTI 5: KOMUNICIRANJE IN PRETOK 
INFORMACIJ 

 

Izhodišče za določitev standarda smo videli v pretoku informacij in načinih komunikacije. Kot standard 

kakovosti smo si zadali pregled ključnih delovnih nalog sodelavcev in učinkovit prenos informacij. 

Ker imamo v organizaciji zaradi velikega števila različnih projektov  pomanjkljivo poznavanje tekočih 

nalog drugih sodelavcev, smo želeli z ustreznimi orodji in aplikacijami omogočiti pregled nad nalogami 

in obveznostmi vsakega sodelavca. Hkrati smo želeli učinkovit prenos informacij, kar smo poskusili doseči 

z uvedbo novih kanalov za prenos informacij.  

 

V minulem šolskem letu smo zato uvedli delo z orodjem Basecamp, ki je orodje za upravljanje nalog 

posameznika ali ekipe. Uvedli smo tudi tedenske kolegije strokovnih delavcev. Prešli smo na delo z Office 

365, znotraj katerega uporabljamo več aplikacij (Teams, Forms, Sharepoint). Za prenos informacij, za 

sestavo timov in videokonferenčne klice se je kot odlično orodje izkazal Microsoft Teams. Kljub vsem 

naštetim aplikacijam pa skrbimo za osebni stik, tako s sodelavci kot z našimi uporabniki.   

 


