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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 2019/20 smo izpeljali po modelu POKI. Izbrali smo naslednje 

področja s podpodročjem in kazalnikom kakovosti: 

 

Izbrano področje 1: Strokovni sodelavci 

Izbrano podpodročje: Komuniciranje in pretok informacij 

Kazalnik kakovosti: Izboljšanje poznavanja nalog sodelavcev organizacije in boljši pretok 

informacij 

 

Samoevalvacijski načrt o kakovosti izobraževanja v letu 2019/2020 so sestavile članice komisije 

za kakovost v sestavi: 

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

 

V samoevalvacijskem poročilu za leto 2019/20 bomo prikazali ugotovitve stanja iz pregleda 

internih dokumentov, ugotovitve pridobljene s spletnim evalvacijskim vprašalnikom in 

ugotovitve poročanj strokovnih sodelavcev na rednih kolegijih. 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 2019/2020 
 

3.1. IZBRANO PODROČJE 1: STROKOVNI SODELAVCI – 
KOMUNICIRANJE IN PRETOK INFORMACIJ 

 

 
V šolskem letu 2019/20 smo na LU Kočevje za področje znotraj samoevalvacijskega načrta 

določili področje komuniciranja in pretoka informacij. 

Ker imamo zaradi velikega števila različnih projektov  v organizaciji pomanjkljivo poznavanje 

tekočih nalog drugih sodelavcev, smo želeli z ustreznimi orodji in aplikacijami omogočiti 

pregled nad nalogami in obveznostmi vsakega sodelavca. Hkrati smo iskali učinkovit prenos 

informacij, kar smo si zadali 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, smo želeli najti načine dela za čim bolj tekoč način 

prenosa 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. Kot drugo pa smo naredili ustno evalvacijo s strokovnimi sodelavci in smo 

sprotno spremljali uporabo aplikacij in prednosti in slabosti posameznih orodij.  

 

Ker imamo v organizaciji veliko število različnih projektov in delovnih nalog na različnih 

področjih, smo za celostno razumevanje najprej pregledali naloge vseh strokovnih sodelavcev. 

Pregled smo naredili s pomočjo internih dokumentov (poročilo o delu, letni delovni načrt).  

Da dobimo boljši pregled nalog strokovnih sodelavcev smo v šolskem letu 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.   
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4 ZAKLJUČEK 
 

Strokovni sodelavci smo skozi celotno šolsko leto, ki ga je zaznamovala pandemija Covid-19, 

zelo dobro uspeli v delovni proces vključiti izmenjavo informacij s pomočjo orodja Basecamp 

in z ustvarjanjem ekip z aplikacijo Teams. Ugotovili smo, da razpršenosti nalog, kljub raznim 

ponujenim orodjem na trgu, ne moremo poenostaviti. Narava dela v organizaciji je takšna, da 

je veliko različnih razdrobljenih nalog. Se je pa orodje Basecamp izkazalo kot odlično ogrodje 

za postavitev temeljev neke naloge in na ta način prenos informacij med sodelavci na več 

različnih lokacijah.   

Z rednimi tedenskimi kolegiji in uporabo ustvarjanja timov v aplikaciji Teams smo tudi v času 

dela od doma ostali bistveno bolj povezani in smo lažje sledili nalogam in obveznostim 

posameznega strokovnega sodelavca. Nenazadnje so naloge vsakega posameznika naloge 

vseh nas, saj smo vsi tvorci vsebin naše ljudske univerze.  

  


