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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 2018/19 smo izpeljali po modelu POKI. Izbrali smo naslednja 

področja s podpodročjem in kazalnikom kakovosti: 

 

Izbrano področje 1: Zunanji strokovni sodelavci 

Izbrano podpodročje: Zadovoljstvo zunanjih strokovnih sodelavcev s podporo, organizacijo, 

prostori in opremo  

Kazalnik kakovosti: Izvedba anketnega vprašalnika in vodenih intervjujev zunanjih strokovnih 

sodelavcev na temo njihovega zadovoljstva 

 

Samoevalvacijski načrt o kakovosti izobraževanja v letu 2018/2019 so sestavile članice komisije 

za kakovost v sestavi: 

1. Sonja Hribar, predstavnica strokovnih delavcev 
2. Maja Rupnik, predstavnica strokovnih delavcev  
3. Melita Oražem, predstavnica svetovalne dejavnosti 

 

V samoevalvacijskem poročilu za leto 2018/19 bomo prikazali ugotovitve stanja na podlagi 

ugotovitev pridobljenih z vprašalnikom in analize odgovorov vodenih intervjujev z zunanjimi 

strokovnimi sodelavci. Na osnovi prikazanega stanja bomo povzeli ugotovitve in predlagali 

izboljšave. 
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2 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 

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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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. 

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 
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3 SAMOEVALVACIJSKI NAČRT V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 
Ob koncu izobraževalnih aktivnosti in dogodkov smo redno spremljali zadovoljstvo udeležencev z 

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

Nismo torej 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.  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. 

 
 

3.1. IZBRANO PODROČJE 1: ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI – 
ZADOVOLJSTVO ZUNANJIH STROKOVNIH SODELAVCEV S 
PODPORO, ORGANIZACIJO, PROSTORI IN OPREMO 

 

 
V šolskem letu 2018/19 smo na LU Kočevje za področje znotraj samoevalvacijskega načrta 

določili področje zadovoljstvo zunanjih strokovnih sodelavcev s podporo zaposlenih na LU 

Kočevje, zadovoljstvom z organizacijo, s prostori in opremo. Pri zbiranju podatkov smo se 

odločili za izbiro kvantitative metode – anketni vprašalnik in izbiro kvalitativne metode – 

vodeni intervjuji o zadovoljstvu zunanjih strokovnih sodelavcev. 
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Analiza ankete o zadovoljstvu zunanjih strokovnih sodelavcev Ljudske univerze 

Kočevje za šol. l. 2018/19 

 

Kako ste zadovoljni z opremo, ki vam je bila na razpolago v času vašega delovanja na 

Ljudski univerzi Kočevje?  (n=28)  

 

Iz grafa je razvidno, da so predavatelji zelo zadovoljni z odzivnostjo zaposlenih na morebitne 

okvare opreme (85 %), sledi čistost in prezračenost učilnic (50 %),  temu z manj kot 50 % sledijo 

kakovost gradiva (48 %), delovanje računalnika in projektorja (44 %) ter opremljenost učilnic 

(39 %). A tu še pogledamo druge parametre, ki to prvo vrednotenje nekoliko spremenijo. Tako 

celostno ocenjujemo, da so predavatelji najboljše mnenje zadovoljstva podali kakovosti 

gradiv, sledi delovanje računalnika in projektorja, opremljenost učilnice ter nato odzivnost 

zaposlenih na morebitne okvare opreme in na zadnjem mestu čistost in prezračenost učilnic, 

kjer so izrazili tudi največje povprečno zadovoljstvo (14 %). 
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Kako ste zadovoljni z delom in sodelovanjem strokovnih sodelavk Ljudske univerze Kočevje?  

(n=28) 

 

Predavatelji so z delom in sodelovanjem strokovnih sodelavk iz Ljudske univerze Kočevje zelo 

zadovoljni pri organizaciji terminov/vsebin predavanj (79 %), kjer strokovni sodelavci 

upoštevajo njihove predloge. Temu tesno sledi z enakim deležem z oceno zelo zadovoljen 

podajanje vseh potrebnih informacij, odzivnost in prilagodljivost strokovnih delavcev Ljudske 

univerze Kočevje. Nekoliko slabše, na zadnjem mestu, je skrb za podporno dokumentacijo in 

gradivo, ki ma tudi največji procent povprečne ocene zadovoljen (7 %). 

Kako ste zadovoljni z urnikom izvedbe delavnice? 

(n=28) 

 

Pri zadovoljnosti  z urnikom izvedbe delavnic so predavatelji zelo zadovoljni z uro izvedbe 

posameznega srečanja, na drugem mestu je zadovoljnost z obsegom ur programa, medtem ko 

je z največjim deležem povprečne zadovoljnosti (7 %) na tretjem mestu zadovoljnost s 

številom ur posameznega srečanja. 



LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE  

    

IZBRANO PODROČJE 1: ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI – ZADOVOLJSTVO ZUNANJIH STROKOVNIH SODELAVCEV 

S PODPORO, ORGANIZACIJO, PROSTORI IN OPREMO 

   8 
 

Kako ste zadovoljni z delovanjem Ljudske univerze Kočevje v skladu z vrednotami 

institucije? 

(n=28) 

 

Z delovanjem Ljudske univerze Kočevje v skladu z vrednotami institucije so predavatelji najbolj 

zadovoljni glede strokovnosti, temu sledi pravičnost, poštenost, nakar so zadovoljivi 

medsebojni odnosi, tem v manjši meri sledi fleksibilnost, ob kateri je 7 % predavateljev podalo, 

da so s slednjim povprečno zadovoljni. Na koncu sledi skupinsko delo, ob katerem je nekaj 

predavateljev podalo nezadovoljno oceno. 

 

Koliko veljajo za Ljudsko univerzo Kočevje naslednje trditve?  (n = 28)  

 

 

Vsi anketirani predavatelji so v celoti potrdili (100 %), da je ton komunikacije sproščen, 

prijateljski in lahkoten. Medtem ko sta na drugi dve trditvi, ali s strokovnimi sodelavkami 

dobro sodelujejo in komunicirajo in ali jim strokovna delavka posreduje dovolj informacij za 
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dobro opravljeno delo, procenta enakovredna (96 %), vendar je ob le-tema trditvama nekaj 

anketirancev bilo neopredeljenih, kar nam poda ti trditvi v razmislek. 

 

Analiza odgovorov vodenih intervjujev o zadovoljstvu zunanjih strokovnih 

sodelavcev 

Med zunanjimi sodelavci, ki so se udeležili vodenega intervjuja o njihovem zadovoljstvu pri 

delu v programih na Ljudski univerzi Kočevje, so prevladovale ženske (83,3 % oziroma 10 oseb 

od skupno 12 oseb). Največ oseb pripada starostni skupini s starostjo od 41 do 50 let (41,7 % 

ali 5 oseb), sledi starostna skupina od 51 in več let (33,3 % oziroma 4 osebe), nekoliko manj 

oseb je iz starostne skupine od 31 do 40 let (z 16,7 % oziroma 2 osebi), samo en intervjuvanec 

pa je star manj kot 30 let (8,3 %). Polovica strokovnih sodelavcev (50 % oziroma 6 oseb) ima 

univerzitetno izobrazbo 2. bolonjske stopnje, polovico manj jih ima pridobljeno univerzitetno 

izobrazbo 1. bolonjske stopnje (25 % oziroma 3 osebe), dve osebi imata opravljeno srednjo 

šolo (16,7 %), ena oseba (8,3 %) pa ima opravljeno pedagoško akademijo. Večina udeležencev 

ima opravljeno pedagoško andragoško izobrazbo, nimajo je opravljene zgolj trije udeleženci 

oziroma 25 % vprašanih. Večina intervjuvancem ima prav tako opravljen strokovni izpit iz 

vzgoje in izobraževanja (66,7 % oziroma 8 oseb). V povprečju imajo udeleženci 12 let delovnih 

izkušenj na področju izobraževanja odraslih, pri čemer jih ima ena oseba kar 30 let, najmanj 

pa 3 leta. 

 

Prav vsi intervjuvanci so odgovorili, da so s koordinacijo in delom strokovnih sodelavk na LU 

Kočevje zelo zadovoljni. Pri tem večinoma poudarjajo tudi pripravljenost zaposlenih na LU za 

pomoč pri realizaciji novih idej in predlogov učiteljev ter fleksibilnost zaposlenih pri izvedbi in 

koordinaciji programov. Iz odgovorov je moč razbrati tudi, da so navodila s strani strokovnih 

sodelavk vedno podana zelo jasno in pregledno. Intervjuvanci so prav tako poudarili, da se v 

kolektivu počutijo zaželeno in spoštovano. Obenem so učitelji nemalokrat na tem mestu 

izpostavili tudi dejstvo oziroma zavedanje njihove odgovornosti za učinkovitost samega 

učnega procesa. 

 

Pri vprašanju, kako bi lahko izboljšali sodelovanje z zaposlenimi na LU Kočevje oziroma, na 

katere pomanjkljivosti bi nas opozorili, so zunanji sodelavci soglasno izrazili mnenje, da nimajo 



LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE  

    

IZBRANO PODROČJE 1: ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI – ZADOVOLJSTVO ZUNANJIH STROKOVNIH SODELAVCEV 

S PODPORO, ORGANIZACIJO, PROSTORI IN OPREMO 

   10 
 

prav nobenih pripomb in da je sodelovanje vedno zelo dobro. Izpostavili so, da od zaposlenih 

pričakujejo predvsem dobro in ažurno pripravljeno gradivo za njihove udeležence, ki je vedno 

predano pravočasno in odlično pripravljeno. Prav tako pri tem vprašanju učitelji znova 

poudarjajo, da gre za vzajemen, dvosmeren proces, kjer se morajo tudi sami zavedati svoje 

odgovornosti in dela ter s tem soustvarjati dobre zgodbe. 

 

Prav vsi zunanji sodelavci menijo, da so o informacijah v zvezi z izvedbo njihovega programa, 

v katerem poučujejo, in tudi o ostalih dogodkih na LU Kočevje obveščeni ažurno, pravočasno 

in korektno. 

 

Prav vsi vprašani menijo, da LU Kočevje primerno informira udeležence o možnostih 

izobraževanja. Nekateri so na tem mestu izpostavili tudi predloge za izboljšanje promocije in 

komuniciranje o možnostih izobraževanja, da bi doseg do ciljnih uporabnikov bil še večji, kot 

so večja promocija tudi v drugih krajih izven občine Kočevje, uporabo več kanalov (FB, radio, 

lokalna TV, glasila, podjetja), izpostavili pa so tudi potrebo po še večji in pogostejši pojavnosti 

na družbenih omrežjih. 

 

Glede spodbujanja in doseganja motivacije jo učitelji razumejo predvsem kot odgovornost njih 

samih v razmerju do udeležencev. Izpostavljajo posebnosti izobraževanja odraslih, na katere 

mora učitelj biti še toliko bolj pozoren, kot so različen nivo znanja, udeleženci so različnih 

profilov in interesov, obstaja stiska s časom, nekateri udeleženci so zaposleni, imajo družine … 

Kot pristope, ki jih uporabljajo in jih želijo nadgraditi pri spodbujanju notranje kot zunanje 

motivacije pri udeležencu izobraževanj odraslih, prepoznavajo razvijanje nivojskega pouka, 

ustrezno »okleščenje« učnih ciljev in učnih vsebin, vključevanje odraslih kot aktivne 

soustvarjalce učnega procesa ter gradnjo motivacije prek pristopa »manj je več«. Prav tako s 

področja učenja tujih jezikov so učitelji izpostavili organizacijo morebitnih končnih izletov v 

tujino in vključitev naravnih govorcev pri jezikovni uri. Tako kot velik dejavnik notranje 

motivacije prepoznavajo npr. druženje z ostalimi udeleženci in ohranjanje pozitivnega vzdušja 

v skupini. 
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Sodelovanje in komuniciranje s strokovnimi delavci vsi učitelji ocenjujejo kot zelo dobro. 

Izpostavljajo, da želijo še naprej komunicirati večinoma osebno in prek telefona, pri čemer 

poudarjajo, da so strokovni delavci na LU vedno prisotni za pomoč in komunikacijo. Nekateri 

predlagajo organizacijo kakšnega dodatnega neformalnega druženja in pa dodatno 

usposabljanje za zunanje strokovne sodelavce s področja andragoškega dela v izobraževanju 

odraslih. 

 

Predavatelji so si složni v mnenju, da ne sme izobraževalnih ur na posamezno srečanje biti ne 

preveč in ne premalo. V kolikor jih je preveč, tj. nad tri ure, pri udeležencih pada koncentracija 

in s tem motivacija za nadaljnje delo, v 1 uri pa da je pri večjem številu udeležencev nemogoče 

predati dovolj snovi in v sodelovanju vključiti vse prisotne. Izpostavljajo tudi, da se jim dve uri 

zdita optimalni glede trajanja samega predavanja, ko gre za učenje tujega jezika, prav tako 

poudarjajo, da pri romski populaciji ugotavljajo precej kratkotrajno pozornost udeležencev, 

pri čemer prav tako predlagajo optimalno izvedbo na posamezno srečanje po največ 2 

izobraževalni uri.  

 

Vsi udeleženci menijo, da s strani strokovnih sodelavcev na LU Kočevje dobijo vse potrebne 

informacije za dobro opravljeno delo. Nekateri so na tem mestu izpostavili predvsem potrebo 

pri pridobivanju realnih, kritičnih ter sprotnih povratnih informacij o zadovoljstvu udeležencev 

tečaja, strokovnost predavatelja in odnose z udeleženci, saj je le ta nujna in potrebna za rast 

in napredovanje predavatelja.  

 

Predavatelji so v splošnem navedli, da je dostop do računalnikov in interneta dober, da pa se 

nekoliko manj poslužujejo uporabe gradiv. Prav tako so podali nekaj predlogov, kako gradiva 

narediti še bolj dostopna za udeležence, in sicer so predlagali uporabo t. i. skript za posamezne 

predmete in v primeru, ko je primarno gradivo preobsežno za udeležence ter dokup različnih 

delovnih zvezkov za uporabo med samimi predavanji. 

 

Vsi predavatelji ocenjujejo čistost prostorov in prezračevanje, za katerega poskrbijo kar sami, 

kot ustrezno, nižje zadovoljstvo pa je bilo izraženo glede ustrezne opremljenosti prostorov in 

učilnic. Podali so skeptičnost glede velikosti učilnic, saj naj bi te bile premajhne za večje 
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skupine, pri tem dojemajo učilnico 2 kot manj ustrezno zaradi njene majhnosti. Obenem so 

izpostavili možnost dostopnosti do pitne vode za udeležence in predavatelje in avtomat za 

kavo, oziroma organizacijo prostora, kjer bi bila mogoča priprava čaja ali kave. Prav tako 

pogrešajo koš za papir za odpadni papir, ki nastaja pri učnem procesu. 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

Povzetek analize in možnosti za izboljšave in nadaljnje delo 
 
Analiza odgovorov vprašalnika in vodenih intervjujev o zadovoljstvu zunanjih strokovnih 

sodelavcev je pokazala, da so vprašani zadovoljni s podporo strokovnih sodelavcev, z 

organizacijo, prostori in opremo na Ljudski univerzi Kočevje in večina dejavnikov ocenjujejo 

kot na zelo visoki ravni. Z odgovori pa smo pridobili tudi koristne predloge in mnenja, s 

katerimi lahko v prihodnje še izboljšamo sodelovanje s predavatelji in posledično vplivamo na 

še boljšo kakovost učnega procesa. Tako dodaten izziv vidimo v še večjem vlaganju v promocijo 

in komuniciranje potencialnim udeležencem o možnostih izobraževanja prek različnih kanalov 

komuniciranja, da bi zagotovili večji doseg prebivalstva v regiji. Za spodbujanje in doseganje 

predvsem notranje motivacije za aktivno vključevanje v izobraževanja bomo načrtovali končna 

skupna druženja in izlete, seveda ob upoštevanju epidemioloških ukrepov. Prav tako bomo 

dodatno premislili o oblikah in metodah dela in poskusili pri jezikovnih tečajih vsaj deloma kot 

izvajalce vključevati tudi naravne govorce, ki bodo lahko iz prve roke udeležencem predstavili 

svojo kulturo, tako naredili program še bolj privlačen in zanimiv, udeleženci pa bodo imeli 

možnost se naučiti kar se da pravilne izgovorjave in naglasa besed. Iz odgovorov je bilo tudi 

moč razbrati, da se učitelji počutijo spoštovane in sprejete kot del ekipe LU Kočevje, vendar 

pa si želijo več neformalnega druženja zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Ker sem nam počutje 

in občutek sprejetosti naših predavateljev zdi zelo pomemben, bomo poskusili uvesti vsaj 1 

neformalno srečanje andragoškega zbora letno. Prav tako so učitelji predlagali možnost 

dodatnih usposabljanj za zunanje strokovne sodelavce, pri čemer bomo preučili možnosti in 

ponudili poleg internih in individualnih sprotnih izobraževanj, ki že potekajo, ponudili tudi 

dodatna usposabljanja za delo s področja andragoškega dela. S predavatelji bomo tudi v 

nadalje se skupaj dogovarjali o trajanju oziroma številu ur posameznega srečanja, da bo le to 

kar se da najbolj ustrezalo določeni ciljni skupini. Še naprej se bomo trudili za dostopnost 
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gradiv in skupaj z učitelji pripravili oziroma prenovili učna gradiva in skripte za posamezne 

vsebine in predmete. V učilnice bomo namestili dodatne kartonaste škatle, ki bodo 

predavateljem služile za odlaganje odpadnega materiala, ki nastaja pri učnem procesu.  

 
 
 
 

PRILOGA A:  VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU ZUNANJIH STROKOVNIH 
SODELAVCEV LJUDSKE UNIVERZE KOČEVJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19  
 

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika: spodaj se nahajajo vprašanja, s katerimi želimo oceniti 

vaše zadovoljstvo na različnih področjih delovanja Ljudske univerze Kočevje. Oceno 

zadovoljstva lahko označite (obkrožite) na lestvici od ena do pet, kjer ena (1) pomeni 

»Popolnoma nezadovoljen/na«, dva (2) pomeni »Nezadovoljen/na«, tri (3) pomeni 

»Povprečno zadovoljen/na«, štiri (4) pomeni »Zadovoljen/na«, pet (5) pomeni »Zelo 

zadovoljen/na«. Prosimo, bodite pozorni, saj se vprašanja nanašajo na šolsko leto 2018/19. 

Na podlagi vaših odgovorov bomo poskušali izboljšati kritična področja v prihodnje, zato vas 

prosimo, da so vaše ocene zadovoljstva iskrene.   

  

Kako ste zadovoljni z opremo, ki vam je bila na razpolago v času vašega delovanja na Ljudski 

univerzi Kočevje?  

 ali so pisala na voljo 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 čistost in prezračenost učilnic 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 delovanje računalnika in projektorja  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 odzivnost zaposlenih na morebitne okvare opreme 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 kvaliteta gradiva (barvno, čb, spenjanje, skripte) 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

   

Kako ste zadovoljni z delom in sodelovanjem strokovnih sodelavk Ljudske univerze 

Kočevje?  

 pri organizaciji terminov/vsebini predavanj upošteva moje predloge   

                                                                                              1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 skrbi za podporno dokumentacijo in gradivo 1   -   2   -   3   -   4   -   5  
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 poda mi vse potrebne informacije 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 je odziven/odzivna 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 je prilagodljiva  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

   

Kako ste zadovoljni z urnikom izvedbe delavnice?  

 z obsegom ur programa 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 z uro izvedbe posameznega srečanje (dopoldne, popoldne) 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 s številom ur na posameznem srečanju 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

  

Kako sami ocenjujete, ali je delovanje organizacije v skladu z vrednotami organizacije 

(http://www.lu-kocevje.si/)?  

 strokovnost 1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 skupinsko delo  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 fleksibilnost  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 medsebojni odnosi  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 pravičnost, poštenost  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

   

Koliko veljajo za organizacijo naslednje trditve?  

 strokovni sodelavec mi posreduje dovolj informacij za dobro opravljanje dela  

                                                                                              1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 ton komunikacije je sproščen, prijateljski, lahkoten  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 s strokovnimi sodelavci dobro sodelujem in komuniciram  1   -   2   -   3   -   4   -   5  

 
 

PRILOGA B: VODENI INTERVJU O ZADOVOLJSTVU ZUNANJIH 
STROKOVNIH SODELAVCEV  

 

SPLOŠNI PODATKI  
1. Spol (Obkrožite izbrani odgovor)  

1. ženski  
2. moški  

  
2. Starost (Obkrožite izbrani odgovor)  
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1. do 30 let  
2. od 31 do 40 let  
3. od 41 do 50 let  
4. 51 in več let  

  
3. Izobrazba  

1. srednja šola (srednja strokovna ali srednja splošna)  
2. višja strokovna šola  
3. visoka strokovna šola (1. bolonjska stopnja)  

             4. univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)  
5. univerzitetna izobrazba (2. bolonjska stopnja)  
6. magisterij, doktorat  
7. drugo: (Vpišite) _____________________  

  
4. Ali imate pedagoško- andragoško izobrazbo? (Obkrožite izbrani odgovor)  

1. da  
2. ne  
3. v postopku pridobivanja  

  
5. Ali imate strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja? (Obkrožite izbrani odgovor)  

1. da  
2. ne  
3. v postopku pridobivanja  

  
6. Kakšne so vaše delovne izkušnje v izobraževanju odraslih? (Obkrožite izbrani odgovor. Na 
črto vpišite število let delovnih izkušenj.)   

1. V poučevanju odraslih imam izkušnje v obsegu ________ let.   
2. Nimam izkušenj v poučevanju odraslih.   
3. Drugo: (Vpišite) ____________________________________________________  

  
  
  
VPRAŠALNIK – VODENI INTERVJU O ZADOVOLJSTVU ZUNANJIH STROKOVNIH 
SODELAVCEV  S PODPORO ZAPOSLENIH NA LU KOČEVJE, ZADOVOLJSTVO Z ORGANIZACIJO, 
S PROSTORI, Z OPREMO (Vpišite svoj odgovor.)  
  
7. Kako ste zadovoljni s koordinacijo in delom strokovnih sodelavk na LU Kočevje? Ali so vam 
zaposleni v naši izobraževalni organizaciji pripravljeni prisluhniti in odgovoriti na vprašanja?  
  
  
8. Kako bi izboljšali sodelovanje z zaposlenimi na LU Kočevje?  
     Na katere pomanjkljivosti bi nas opozorili in kakšni so vaši predlogi za izboljšavo?  
  
  
9. Ali ste dovolj ažurno obveščeni o informacijah v zvezi z izvedbo vašega programa ali 
programov in ostalih dogodkih na LU Kočevje?  
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10. Ali menite, da LU Kočevje primerno informira udeležence o možnostih izobraževanja?  
    Kako bi izboljšali informiranost o programih, da bi bilo boljše?  
  
  
  
11. Ali menite, da predavatelji in drugi zaposleni dovolj spodbujajo udeležence k 
samostojnemu delu in uporabi sredstev, ki so pripravljena v ta namen?  
      Ali menite, da bi morali uvesti še kakšne druge motivacijske ukrepe ? Katere?  
  
  
12. Kako bi želeli še sodelovati in komunicirati s strokovnimi delavci Ljudske Univerze 
Kočevje?  
  
  
13. Kolikšno števil izobraževalnih ur na posamezno srečanje bi bilo za vas sprejemljivo in zakaj 
toliko?  
  
  
14. Katere informacije za vaše dobro opravljeno delo bi si želeli še prejeti s strani strokovnih 
sodelavcev LU Kočevje?   
  
  
15. Kako ocenjujete delovanje LU Kočevje, dostopnost do učnih gradiv, računalnikov in 
interneta za LUK-ove udeležence?  
      Kako bi izboljšali podporno dokumentacijo in gradivo, da bi bilo boljše?  
  
  
16. Tekom preteklih evalvacij smo prepoznali, da je ustrezna opremljenost prostor, čistoča in 
prezračevanje prostorov eden pomembnih dejavnikov, za katerega so bile podane nižje ocene. 
Zanima nas vaše mnenje o ustreznosti in opremljenosti prostorov za izvedbo predavanj in 
ustreznost čistoče?  
  
  

Hvala za sodelovanje!  
Kolektiv LU Kočevje  

  
Kraj in datum: _____________________________  
Pogovor vodil: Sonja Hribar  
 
 

 


