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1 POVZETEK 
 

Ljudska univerza Kočevje (v nadaljevanju LU Kočevje) organizirano skrbi za presojanje in 

razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je 

razvil Andragoški center Slovenije. V organizaciji deluje komisija za kakovost v šestčlanski 

sestavi. 

 

Poudarek pri delu na področju kakovosti je na spremljanju zadovoljstva udeležencev 

izobraževanja, razvoju novih izobraževalnih programov glede na potrebe okolja, informiranju 

različnih javnosti in racionalni porabi finančnih sredstev. Pomemben je tudi razvoj kakovosti 

vodenja projektov in zadovoljstvo partnerjev. Delo na področju kakovosti spremlja komisija za 

kakovost. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo in vrednote organizacije, pravilnik o komisiji za 

kakovost, listina kakovosti in izjava o kakovosti LU Kočevje.  

 

Samoevalvacijo za šol. leto 2017/18 smo izpeljali po modelu POKI. Izbrali smo naslednja 3 

področja s podpodročji in kazalniki kakovosti: 

 

Izbrano področje 1: Sprotno načrtovanje, spremljanje in evidentiranje opravljenih 

promocijskih aktivnosti na področju izobraževanja odraslih 

Izbrano podpodročje: Vodenje evidence načrtovanih in izvedenih promocijskih aktivnosti 

Kazalnik kakovosti: Ažurno vodenje evidence načrtovanih in izvedenih promocijskih 

aktivnosti.  

 

Izbrano področje 2: Svetovalno središče za izobraževanje odraslih – Svetovalno središče 

Pokolpje 

Izbrano podpodročje: Potencialni svetovanci (ciljne skupine) 

Kazalnik kakovosti: Dejavni načini pridobivanja svetovancev 

 

Izbrano področje 3: Svetovalno središče za izobraževanje odraslih – Svetovalno središče 

Pokolpje 

Izbrano podpodročje: Rezultati 

Kazalnik kakovosti: Demografske lastnosti svetovancev, ranljive skupine prebivalstva 
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V samoevalvacijskem načrtu 2017/18 smo določili metode na podlagi katerih bomo zbirali 

podatke. Uporabili smo metode evalvacijskega spletnega vprašalnika, metodo 

nestrukturiranega vodenega pogovora, metodo analize dokumentacije ter metodo fokusne 

skupine, ki je bila uporabljena znotraj skupine svetovalcev v Svetovalnem središču Pokolpje. 

 

Samoevalvacijski načrt o kakovosti izobraževanja v letu 2017/2018 so sestavile članice komisije 

za kakovost v sestavi: 

1. Maja Rupnik – vodja skupine 
2. Sonja Hribar – članica  
3. Melita Oražem - članica 

 

V samoevalvacijskem poročilu za leto 2017/18 bomo prikazali ugotovitve stanja iz analize 

dokumentacije, ugotovitve stanja iz nestrukturiranega vodenega pogovora, ugotovitve 

pridobljene s spletnim evalvacijskim vprašalnikom in ugotovitve fokusne skupine. Na osnovi 

prikazanega stanja bomo povzeli ugotovitve in predlagali izboljšave. 

 

2 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. 
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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.  

 

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. 
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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 

 

3 SAMOEVALVACIJSKI NAČRT V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

3.1. IZBRANO PODROČJE 1: SPROTNO NAČRTOVANJE, 
SPREMLJANJE IN EVIDENTIRANJA OPRAVLJENIH 
PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH 

 

 
V šolskem letu 2017/18 smo na LU Kočevje za prvo področje znotraj samoevalvacijskega načrta 

določili Sprotno načrtovanje, spremljanje in evidentiranje opravljenih promocijskih aktivnosti 

na področju izobraževanja odraslih. Kot podpodročje smo določili vodenje evidence 

načrtovanih in izvedenih promocijskih aktivnosti, za kazalnik kakovosti smo določili ažurno 

vodenje evidence načrtovanih in izvedenih promocijskih aktivnosti.   

Podatke smo zbirali oz. pregledovali z metodo analize dokumentacije, z metodo evalvacijskega 

vprašalnika in z metodo vodenega pogovora.  

Z metodo analize dokumentacije smo pregledali letni delovni načrt 2017/18, tabelo 

načrtovanih promocijskih aktivnosti Seznam dogodkov in promocij 2017, tabelo Koledar objav 

2018, poročilo o kakovosti 2017/18, analizo izvajanja komunikacijskih aktivnosti LU Kočevje 

(nastala na podlagi izobraževanja Načrtovanje in izvedba strateškega komuniciranja), analizo 

evalvacije delavnice Orodja za ustvarjanje vizualnih vsebin, načrt skupnih izobraževanj 

zaposlenih in analizo evalvacije vidnosti in prepoznavnosti LU Kočevje v različnih medijih. 

 
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 
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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. 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. 

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. 

 

Pri načrtovanem področju samoevalvacije smo uporabili tudi metodo nestrukturiranega 

vodenega pogovora. Na strokovnem kolegiju zaposlenih, 18.4.2018, je sestanek deloma 

potekal v obliki nestrukturiranega vodenega pogovora. Sestanek je vodila direktorica LU 

Kočevje in vodja skupine za kakovost, Maja Rupnik. Na kolegiju so se strokovni sodelavci na 

podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj pogovarjali o stanju in napredku.  
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Nabor vprašanj nestrukturiranega vodenega pogovora je bil sledeč: 

1. Katere aktivnosti splošne promocije izobraževanja odraslih izvajamo, za katera lokalna 

okolja in katere ciljne skupine? 

2. Kako pogosto izvajamo aktivnosti splošne promocije izobraževanja odraslih (večkrat 

letno, letno, manj pogosto)? 

3. S katerimi mediji sodelujemo pri izvajanju splošne promocije izobraževanja odraslih in 

kakšno je naše sodelovanje z njimi? 

4. Kako načrtujemo izvedbo aktivnosti splošne promocije izobraževanja odraslih (vsebina, 

sredstva, organizacija, čas)? 

Strokovni sodelavci so povedali, da se je splošna promocija izvajala za območje Kočevja in 

Ribnice in sicer s pomočjo plakatov v javnih ustanovah (oglasna deska Knjižnica Kočevje in ZD 

Kočevje, Mestna kavarna Kočevje, prostori ZD Kočevje), s pomočjo brezplačnih oglasov na 

Radiu Univox in v sklopu redne mesečne odaje LU Kočevje na Radiu Univox, preko FB profila 

in z objavami na spletni strani LU Kočevje ter v prostorih LU Kočevje. Naštete aktivnosti splošne 

promocije so se izvajale večkrat letno, nekatere mesečno (mesečni načrt aktivnosti VGC 

Skupaj, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Svetovanje, Središče za samostojno učenje), 

nekatere ob pričetku semestra (Pridobivanje kompetence, Večnamenski romski center). 

Strokovni sodelavci so povedali, da so veliko sodelovali s časopisom Kočevska, kjer imamo 

možnost objave enega prispevka na časopis, nato da so redno sodelovali z radiom Univox, da 

so posredovali prispevke na portal E-Utrip ter redno mesečno so se prispevki objavljali v e-

novičkah portala ACS in v sklopu e-novičk zveze ZLUS. Včasih so nas na dogodkih obiskali iz TV 

Kočevja, prispevki o aktivnostih so bili objavljeni tudi v časopisu Dolenjski list in na spletni 

strani Radia Krka. V oddaji So Vakeres na RTV Slovenija so občasno imeli prispevke o naših 

romskih projektih. Sodelovanje z vsemi mediji so strokovni sodelavci ocenili kot dobro.  

Strokovni sodelavci so povzeli, da izvedbo aktivnosti načrtujejo glede na ciljno skupino. V 

kolikor gre za starejše udeležence in invalide so ustreznejši načini z objavami na Radiu Univox 

in preko zloženk oz. letakov. V kolikor gre za mlajše udeležence se poslužujejo objav na FB 

profilu, v kolikor ciljamo na starše osnovnošolcev in njihove otroke objavijo tako na FB profilu 

kot v knjižnici in na vhodnih vratih šol.  
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Strokovni sodelavci so bili mnenja, da v kolikor so aktivnosti načrtovane vnaprej, je za njihovo 

izvedbo potrebnega manj časa. Prav tako so se strinjali, da se je z rednimi objavami na 

družbenih omrežjih povečalo sledenje našim objavam in tako so novice o naših aktivnostih 

dosegle večji krog ljudi kot pred uvedenim ažurnim spremljanjem objav v različnih medijih.  

 

Prikaz ugotovitev z empiričnim zbiranjem podatkov: 

Ob koncu šol. leta 2017/18 smo izvedli obsežnejšo evalvacijo, s pomočjo katere smo želeli 

pridobiti informacije o vidnosti in prepoznavnosti LU Kočevje v različnih medijih (Priloga 1). 

Anketo smo posredovali udeležencem izobraževalnih oblik in našim zunanjim sodelavcem. 

Anketo je v celoti izpolnilo 186 anketirancev.  

Želeli smo izvedeti po katerih kanalih naši udeleženci pridobijo informacije o naših programih. 

Možnih je bilo več odgovorov, a najbolj je naša izobraževalna ponudba med anketiranci slišana 

s prispevki LU Kočevje na radiu Univox, nato sledi spletna stran LU Kočevje, nato prispevki v 

tiskanih medijih, nekaj manj smo zaznani z zgibankami in letaki, 33% anketiranih nas spremlja 

na FB profilu, enak odstotek informacije pridobi prek osebnih predstavitev strokovnih 

sodelavcev. V manjši meri anketiranci pridobijo informacije o naši ponudbi prek obvestil po 

pošti, s prispevki LU Kočevje v e-časopisih, na tematskih konferencah in sestankih. Kot druge 

opcije so anketiranci zapisali preko podjetja, reklama od ust do ust, obvestila po e-pošti in 

preko sodelovanja na projektih.  

Anketirance smo povprašali o podobi nove spletne strani LU Kočevje. Večina anketirancev je 

obliko in postavitev vsebin, vizualno podobo, kakovost informacij in ažurnost vsebin ocenila z 

oceno 5, sledila je ocena 4, nekaj pa jih je našo spletno stran ocenilo z oceno nižjo od 3 (ker 

iskalnik ni viden in ker ima spletna stran preveč piškotkov).  

Le 32 % anketirancev nas spremlja na FB profilu, 13 % nima FB računa, 12 % ne vem, da imamo 

odprt FB profil, večina, to je 43 %, pa nas na FB profilu ne spremlja. Tisti, ki spremljajo so 

večinoma ocenili, da imamo pogosto oz. zadostno pojavnost na profilu.  

Naše plakate iz. letake anketiranci najbolj zaznajo v prostorih LU Kočevje, zatem v Knižnjici 

Kočevje, sledi ZD Kočevje, v manjši meri nas opazijo na vhodih osnovnih šol, Mestni kavarni in 

v prostorih Urada za delo Kočevje. Z informacijami navedenimi na plakatih oz. letakih so 
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zadovoljni. Prav tako je večina anketirancev izrazila, da so dovolj seznanjeni z izobraževalno 

ponudbo LU Kočevje. 

Zanimala nas je tudi koliko naših udeležencev in zunanjih sodelavcev nas spremlja na Radiu 

Univox. Tukaj je le 23 % odgovorilo, da nas spremljajo, večji delež 47 %, je odgovorilo, da nas 

ne spremljajo na radiu. 19 % vprašanih ne posluša Radia Univox, 11 % pa jih ni vedelo, da 

imamo na Radiu Univox redno mesečno oddajo. 

Izsledki analize so pokazali, da si udeleženci želijo zbir vseh izobraževalnih programov na enem 

mestu, da težko najdejo posamične informacije na naši spletni strani, ker je do končne 

informacije preveč korakov. V večini so anketiranci našo pojavnost v medijih ocenili kot zelo 

dobro, v zadnje pol leta se je tudi bistveno povečalo število sledilcev na našem FB profilu. 

Redno načrtovanje medijskih objav se je izkazalo za zelo dober pristop, saj se z rednim 

pojavljanjem v različnih medijih doseže vedno večji krog ljudi.  

 

3.2. IZBRANO PODROČJE 2 in 3: SVETOVALNO SREDIŠČE ZA 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – SVETOVALNO SREDIŠČE 
POKOLPJE 

 

Za drugo in tretje področje znotraj samoevalvacijskega načrta za šol. leto 2017/18 smo izbrali 

Svetovalno središče za izobraževanje odraslih – Svetovalno središče Pokolpje. Kot 

podpodročje smo določili potencialne svetovance (ciljne skupine) in rezultate. Za kazalnike 

kakovosti smo določili dejavne načine pridobivanja svetovancev, demografske lastnosti 

svetovancev in ranljive skupine prebivalstva.   

Podatke smo zbirali oz. pregledovali z metodo analize dokumentacije, z metodo fokusne 

skupine in z metodo vodenega pogovora.   

Izhodišče za določitev področja samoevalvacije je bila prenizka osveščenost različnih ranljivih 

skupin o dostopnosti svetovalnih storitev za odrasle v okviru Svetovalnega središča Pokolpje 

– Kočevsko. Drugo izhodišče 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 dejavne načine pridobivanja 
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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. Kot 

kazalnik kakovosti smo si zadali tudi 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.  

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,   v okviru dni 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 
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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 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 je na teh lokacijah manj potreb po svetovanju. Vključili bomo 

več sodelovanja z delodajalci in poskušali vzpostaviti mobilne svetovalne službe pri njih. 

 

Za pregled področja 3 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. 



LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE  

    

IZBRANO PODROČJE 2 in 3: SVETOVALNO SREDIŠČE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – SVETOVALNO SREDIŠČE 

POKOLPJE 

   12 
 

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 %.  

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. 

 

Pridobivanje podatkov na podlagi vodenih razgovorov z direktoricami vseh treh partnerskih 

organizacij v Svetovalnem središču (LU Kočevje, ZIK Črnomelj, CIK Trebnje) je potekalo v času 

od 15.1. 2018 do 30. 1. 2018. Razgovor, ki je potekal na področju kazalnika dejavni načini za 

pridobivanje svetovancev, so vodile svetovalke posamezne partnerske organizacije. Potekal je 

na podlagi naslednjih vprašanj: 

1. Koliko promocijskih dejavnosti je bilo izpeljano v vaši organizaciji, ki so bile posebej 

usmerjene v pridobivanje svetovancev? 
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2. Kakšne oblike promocije so bile izpeljane na področju svetovalne dejavnosti? 

3. Katerim ciljnim skupinam so bile namenjene promocijske dejavnosti? 

4. Ali je potrebno aktivnosti usmerjene promocije svetovanja okrepiti, spremeniti ali na 

novo razviti? Če da, na kakšen način? 

5. S katerimi ustanovami/podjetji/društvi v okolju bi še lahko razvili sodelovanje pri 

izvajanju promocije svetovanja? 

Vse tri vprašane so izpostavile, da so potekale promocijske aktivnosti na podlagi elaborata 

projekta in pripravljenega komunikacijskega načrta. Promocija je potekala za strokovno in 

širšo javnost, pri osebnih predstavitvah je bil poudarek na ranljivih skupinah. Zlasti so bile 

pogoste osebne predstavitve pri dejavnosti informiranje in svetovanje 2017, ker ni bilo 

zagotovljenih finančnih sredstev za promocijo. Zelo pomembna se jim zdi vzpostavitev mreže 

partnerskih organizacij in strateškega sveta, kar lahko pomembno vpliva na informiranje in 

promoviranje ISIO. Vzpostavljene so bile tudi spletne strani pri vseh partnerjih in objavljanje 

informacij preko FB. Pomembno se jim zdi dobro sodelovanje z mediji in vzpostavitev info 

kotičkov na prireditvah v okolju. Zlasti v času izvedbe Dnevov svetovalnih središč in festivala 

zaTE je bila okrepljena promocija na različne načine: zloženka, spletne objave, vabila, tiskovna 

konferenca, predstavitve, objave v medijih. Vse tri menijo, da je potrebno ohraniti aktivnosti 

na področju promocije in jih povezati z izobraževalno ponudbo v okolju. Potrebno je 

vzpostaviti še več sodelovanja z društvi v okolju ter pripraviti osebne predstavitve. Direktorica 

LU Kočevje je poudarila, da je potrebno približati svetovalno dejavnost Romom v okviru 

aktivnosti večnamenskih romskih centrov, s podjetniškim centrom pa se dogovarjajo o 

okrepitvi področja kariernih sejmov, da ne bi ostal le kot enkratni dogodek v posameznem 

letu, temveč bi to možnost ponudili preko trajne spletne platforme. Mobilne točke 

nameravajo razširiti tudi po vasem, po možnosti v gasilske domove, da bi se tako približali 

ranljivim skupinam, ki živijo v bolj oddaljenih območjih, na podeželju. Direktorica LU Kočevje 

je poudarila pomembnost ureditve finančne podpore za realizacijo projekta svetovanja, vsaj 

za pokritje stroškov dela svetovalke. 

 

Pridobivanje podatkov po metodi fokusne skupine je potekalo 30. januarja 2018. Fokusna 

metoda je kvalitativna metoda za zbiranje, analizo in interpretacijo podatkov.  

V fokusni skupini so sodelovale: 
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 vodja svetovalnega središča Pokolpje , 

 dve svetovalki na ZIK Črnomelj, 

 svetovalka na CIK Trebnje 

 svetovalka na Ljudski univerzi Kočevje. 

V skupini je sodelovalo pet (5) oseb, vse ženskega spola. Dve v starosti od 30 do 39 let, dve 

osebi od 40 do 49 let in ena oseba od 50 do 59 let. Štiri članice fokusne skupine imajo 

univerzitetno izobrazbo, ena oseba magisterij. Vse članice fokusne skupine so organizatorice 

izobraževanja odraslih in opravljajo svetovalno delo. Ena oseba ima do 5 let delovne dobe, dve 

od 10 do 15 let, ena od 20 do 25 let in ena od 26 do 30 let delovne dobe. 

Namen fokusne skupine je bil narediti pregled na področju svetovanja različnim ciljnim 

skupinam in dostopnosti svetovanja. Na področju promocije, ugotoviti ali smo dovolj aktivni 

oziroma ali so potrebne izboljšave, razmisliti o ciljnih skupinah, ki jim je namenjeno svetovanje 

in promocija, o uvajanju novih aktivnosti in možnostih sodelovanja v okolju. 

V uvodnem delu razgovora smo se pogovarjali o poteku dejavnosti informiranja in svetovanja 

v Svetovalnem središču Pokolpje v letu 2017. Sledilo je vprašanje o ciljnih skupinah, ki jim je 

bilo namenjeno informiranje in svetovanje zunaj sedeža organizacij in dislokacij. Zadnje 

vprašanje v uvodnem delu pa se je nanašalo na sodelovanje na področju svetovalne dejavnosti 

z organizacijami v okolju. 

Temeljno pozornost v fokusni skupini smo namenili ciljnim skupinam, ki jih še nismo uspeli 

vključiti v svetovanje ali pa je zaznati premalo vključitev. Pogovarjali smo se glede svetovanja 

na dislokacijah in mobilnih svetovalnih službah ter po potrebi vzpostavitvi novih. Naredili smo 

oceno ali je potrebno vpeljane promocijske aktivnosti spremeniti ali okrepiti oziroma vpeljati 

nove ter razmišljali o novih možnostih sodelovanja v okolju z ustanovami, podjetji in društvi. 

Zlasti je bil poudarek na predlogih za uvajanje novih aktivnosti za pridobitev  ranljivih ciljnih 

skupin, ki jih organizacije manj vključujejo v svetovanje in na predlogih za sodelovanje z 

institucijami ter društvi v lokalnem okolju. 

Na zaključku srečanja so članice fokusne skupine poudarile kaj je najbolj pomembno za 

povečanje dostopnosti svetovalnih storitev. 
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Ugotovite in predlogi:  

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 %. 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. 

Na ravni konzorcija v dejavnosti informiranje in svetovanje 2017 dosegamo merila glede na 

izobrazbeno strukturo, saj ima več kot 50 % svetovancev končano manj kot štiriletno srednjo 

šolo. Pri partnerju CIK Trebnje je ta delež nekoliko nižji, 48 %. V prihodnje bo še naprej 

poudarek na svetovanju prebivalcem z nižjo izobrazbo, predvsem osebam z nedokončano in 

končano osnovno šolo. 

Merilo, ki pravi, da je med svetovanci vsaj 20 % takšnih, ki izhajajo iz ranljivih skupin 

prebivalstva, dosegamo, saj imamo 38 % svetovancev, ki jih uvrščamo med ranljive skupine. V 

prihodnje bo potrebno več pozornosti nameniti ranljivim skupinam v okviru svetovanje 

zaposlenim, s poudarkom na invalidnih osebah in starejših osebah, ki imajo manj kot končano 

poklicno šolo. Vzpostavili bomo sodelovanje z društvi invalidov in invalidskimi podjetji v okolju. 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

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. 

 

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

dostopnost svetovanja različnim ciljnim skupinam, s poudarkom na ranljivih skupinah. 
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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 preoblikovali 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. 

 

Merila na področju kazalnika dejavni načini za pridobivanje svetovancev dosegamo: 

Svetovalno središče ima vzpostavljeno več dislokacij (8 dislokacij), v enem letu je izpeljal več 

kot tri dejavnosti informiranja in svetovanja zunaj sedeža svetovalnih središč in dislokacij ter 

izpeljali več kot eno promocijsko dejavnost, ki je bila posebej usmerjena v pridobivanje 

svetovancev (31 predstavitev ISO z namenom usmerjene promocije in sodelovanje pri 

organizaciji Dnevov svetovalnih središč in festivala zaTE). 
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5 PRILOGE:  
 

- Priloga 1: Evalvacijski vprašalnik Analiza vidnosti in prepoznavnosti Ljudske univerze 

Kočevje v različnih medijih 

 

PRILOGA 1 

 

Analiza vidnosti in prepoznavnosti Ljudske univerze Kočevje v različnih medijih 

 
 
 
 
  

 
Kratko ime ankete: Analiza vidnosti in 
prepoznavnosti LUK 

 

Dolgo ime ankete: Analiza vidnosti in 
prepoznavnosti Ljudske univerze Kočevje v 
različnih medijih 

 

Število vprašanj: 22  
Avtor: sonjahribar  Spreminjal: sonjahribar  
Dne: 5.08.2018 Dne: 30.08.2018 
Opis:   
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Spoštovani, Ljudska univerza Kočevje ima prenovljeno spletno stran (www.lu-kocevje.si). Pri izdelavi smo 
upoštevali zadnje standarde, tako pri uporabljenih tehnologijah kot tudi zagotavljanju dobre uporabniške 
izkušnje. Kot vsa leta do sedaj svoje aktivnosti in dogodke oglašujemo na javno dostopnih mestih na 
Kočevskem, v lokalnih časopisih in na lokalnem radiu. V zadnjem letu smo aktivni tudi na FB profilu. Vljudno vas 
prosimo, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anketo. S pomočjo rezultatov bomo analizirali obstoječe stanje. 
Hkrati nam bodo ugotovitve služile tudi pri uvajanju sprememb in izboljšav. Prosimo, če si vzamete nekaj minut 
in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. Ob koncu ankete prosimo kliknite na gumb 
Konec. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.Ljudska univerza Kočevje   
 
 
Q1 - Spol (označite odgovor):  
 

 ženski  
 moški  

 
 
Q2 - Starost (označite odgovor):  
 

 do 20 let  
 od 21 do 30 let  
 od 31 do 40 let  
 od 41 do 50 let  
 51 let in več  

 
 
Q3 - Izobrazba (označite odgovor):  
 

 osnovna šola  
 srednja šola  
 višja strokovna šola  
 visoka strokovna šola oz. 1. bolonjska stopnja  
 univerzitetna izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij stroke)  
 znanstveni magisterij  
 doktorat  
 drugo (vpišite odgovor):  

 
 
Q4 - Status (označite odgovor):  
 

 dijak  
 študent  
 brezposeln  
 zaposlen  
 upokojen  
 drugo (vpišite odgovor):  

 
 
Q5 - Kako pogosto uporabljate internet? (Označite izbrani odgovor.)  
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 Nikoli.  
 Občasno.  
 Vsak dan.  

 
 
Q6 - Kje ste slišali za Ljudsko univerzo Kočevje? (Označite izbrani odgovor.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Prek prijateljev.   
 V tiskanih medijih.  
 Prek TV-ja.  
 Prek socialnih omrežij.   
 Prek radia.  
 Drugo (vpišite odgovor):  

 
 
Q7 - V katerih medijih in po katerih kanalih ste zasledili obvestila Ljudske univerze Kočevje o njihovi 
izobraževalni ponudbi? (Označite izbrani odgovor.)  
Možnih je več odgovorov  
 

 Obvestila po pošti.  
 Na tematskih konferencah, sestankih.  
 S prispevki LU Kočevje v tiskanih medijih.  
 S prispevki LU Kočevje v e-časopisih.  
 S prispevki LU Kočevje na radiu.  
 Na socialnem omrežju (Facebook).  
 Na spletni strani LU Kočevje.  
 Z zgibankami in letaki.  
 Prek osebnih predstavitev strokovnih sodelavcev LU Kočevje.   
 Drugo (vpišite odgovor):  

 
 
Q8 - Ste že zasledili napisano ali omenjeno spletno mesto www.lu-kocevje.si? (Označite izbrani odgovor.)  
Možnih je več odgovorov  
 

 nikoli  
 na televiziji  
 na internetu  
 na radiu  
 v časopisu, reviji  
 v e-časopisu  
 drugo (vpišite odgovor):  

 
 
Q9 - Ali ste seznanjeni z novo podobo spletne strani LU Kočevje?  
 

 Da.  
 Ne.  
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IF (1) Q9 = [1] ( Da. )    
Q10 - Kakšna se vam zdi oblikovna podoba in vsebina spletne strani LU Kočevje (www.lu-kocevje.si)? (Pri vsaki 
trditvi označite po en odgovor, pri čemer je ena najnižja ocena, pet je najvišja ocena.) 

  
 

 1 2 3 4 5 
Oblika in postavitev vsebin.      
Vizualna podoba spletne strani (barve, 
preglednost, berljivost, pisava).      

Ažurnost vsebin.      
Preglednost vsebin.      
Kakovostna vsebina.      
 
 
IF (1) Q9 = [1] ( Da. )    
Q11 - Prosimo, da zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 
 

  

 
 
IF (1) Q9 = [1] ( Da. )    
Q12 - Kakšna se vam zdi navigacija in uporabnost spletne strani LU Kočevje (www.lu-kocevje.si)? (Pri vsaki 
trditvi označite po en odgovor, pri čemer je ena najnižja ocena, pet je najvišja ocena.)  
 

 1 2 3 4 5 
Pregleden dostop do informacij.      
Enostaven dostop do informacij.      
Možnost iskalnika (za lažje iskanje po 
vsebini).      

 
 
IF (1) Q9 = [1] ( Da. )    
Q13 - Prosimo, da zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 
 

  

 
 
Q14 - Ali spremljate LU Kočevje na Facebooku? (Označite izbrani odgovor.)  
 

 Da, spremljam.   
 Ne, ne spremljam.  
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 Nisem vedel, da imate Facebook profil.  
 Nimam Facebook računa.   

 
 
Q15 - Kako ocenjujete pojavnost objav dogodkov, aktivnosti in različnih programov LU Kočevje v medijih?  (V 
vsaki vrstici označite izbrani odgovor.)  
 

 Prenizka 
pojavnost. 

Zadostna 
pojavnost. 

Pogosta 
pojavnost.  

Nisem 
zasledil/a 

objav. 
Pojavnost objav na Facebook profilu.     
Pojavnost objav na spletni strani.     
Pojavnost objav v e-časopisih.     
Pojavnost objav v tiskanih medijih.     
Pojavnost objav v javnih prostorih v 
Kočevju (Zdravstveni dom, Mestna kavarna, 
Knjižnica Kočevje, osnovne šole). 

    

Pojavnost LU Kočevje na javnih dogodkih.     
 
 
Q16 - V katerih javnih prostorih v Kočevju ste zasledili plakate oz. letake o izobraževalni ponudbi LU Kočevje 
in o ostalih aktivnostih in dogodkih.  (Označite izbrani odgovor.)  
Možnih je več odgovorov  
 

 Zdravstveni dom Kočevje  
 Mestna kavarna  
 Knjižnica Kočevje  
 prostori LU Kočevje  
 avle oz. vhodi osnovnih šol  
 prostori Urada za delo Kočevje  
 nikjer  
 drugo (vpišite odgovor):  

 
 
Q17 - Ali na letaku, plakatu, zgibanki prejmete vse potrebne informacije? (Označite izbrani odgovor.)  
 

 Da.  
 Ne.  
 Nisem zasledil/a vaših letakov, plakatov, zgibank.  

 
 
IF (2) Q17 = [2] ( Ne. )    
Q18 - Prosimo zapišite, katere informacije pogrešate.  
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Q19 - Ali menite, da ste dovolj seznanjeni z izobraževalno ponudbo LU Kočevje? (Označite izbrani odgovor.)  
 

 Da.  
 Ne.   

 
 
IF (3) Q19 = [2] ( Ne.  )    
Q20 - Kaj menite, da so vzroki za to, da niste dovolj seznanjeni z izobraževalno ponudbo LU Kočevje?  
 
 

  

 
 
Q21 - Ali spremljate redno mesečno oddajo Ljudske univerze Kočevje na Radiu Univox (praviloma vsako 
drugo sredo v mesecu)? (Označite izbrani odgovor.)  
 

 Da, spremljam.   
 Ne, ne spremljam.   
 Nisem vedel, da imate oddajo na Radiu Univox.  
 Ne poslušam Radia Univox.  

 
 
Q22 - Ali nam želite sporočiti še kaj? (Vpišite odgovor.)  
 
 

  

 
 
 


