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SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 2019/20 
 
 

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

Izbrano področje: STROKOVNI SODELAVCI 

Izbrano podpodročje: komuniciranje in pretok informacij 
 

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

Kakšni želimo biti? Kaj bomo proučevali? Kako 
bomo ugotovili, ali že 
dosegamo standard 
kakovosti? 

Od koga/ iz katerih virov 
bomo pridobivali podatke? 

Kako bomo zbirali podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

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 

Katere so ključne naloge 
strokovnih sodelavcem? Katere 
so skupne naloge strokovnih 
sodelavcev? 

Strokovni sodelavci Pregled nalog strokovnih 
sodelavcev – pregled internih 
dokumentov (Poročilo o delu, 
LDN) 

Katere kanale komunikacije 
uporabljajo strokovne sodelavke 
na LU Kočevje in katere 
sodelavci na enoti Podjetniški 
inkubator? 

Strokovni sodelavci Ustna evalvacija 



želimo učinkovit prenos 
informacij, kar bomo poskusili 
doseči z uvedbo novih kanalov 
za prenos informacij. 
Po pripojitvi LU Kočevje 
Podjetniškemu inkubatorju 
Kočevje se je kolektiv bistveno 
povečal. Spremenila sta se 
tudi obseg in vsebina nalog, 
saj se je spremenila krovna 
organizacija. Za lažje 
poznavanje vseh specifik 
organizacije iščemo načine 
dela za čim bolj tekoč način 
prenosa informacij. 

Katere komunikacijske kanale bi 
lahko uporabili za skupno 
delovanje in sodelovanje? 
Na kakšen način bi potekal 
pretok informacij? 

Kako pogosto bi želeli imeti 
skupne strokovne kolegije obeh 
enot? Kako pomemebne se vam 
zdi osebni stik sodelavcem? 
Kako vidite pretok informacij do 
sedaj? 
Kateri kanal se vam zdi najbolj 
ustrezen za krovni kanal za 
pretok informacij – Teams, 
Basecamp 

Strokovni sodelavci Ustna evalvacija 

Strokovni sodelavci Ustna evalvacija 

 

Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 

Povečana uporaba aplikacij Teams in Basecamp za ustvarjanje povezav med sodelavci in ekipami znotraj kolektiva.  
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