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1. PREDSTAVITEV LJUDSKE UNIVERZE ROGAŠKA SLATINA
PREDSTAVITEV PODJETJA
Naziv: LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Skrajšano ime: LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA
Naslov: CELJSKA CESTA 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Matična številka: 5052971000
Identifikacijska številka: SI55131603
Šifra proračunskega uporabnika: 71781
Osnovna dejavnost: Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Šifra dejavnosti: 85.590
Številka podračuna pri UJP Žalec: 01306-6030717880
Telefonska številka: 03-81-82-440
Fax: 03-81-82-446
Direktorica: Lidija Sovinc, mag., prof. mat. in kem. od 11. 11. 2013
Elektronski naslov: info@lu-rogaska.si
Internetna stran: www.lu-rogaska.si
PODATKI O USTANOVITVI IN USTANOVITELJIH
Delavsko univerzo občine Šmarje pri Jelšah je ustanovil takratni Občinski ljudski odbor,
11. novembra 1959, z namenom, da se zagotovi trajno strokovno in družbeno
izobraževanje. Ob ustanovitvi je bila jasno začrtana vsebinska usmeritev: Delavska
univerza se bo razvijala kot samostojna ustanova, ki bo delovala na področju
izobraževanja ob delu in za delo. Leta 1976 se je sedež delavske univerze iz Šmarja
pri Jelšah prenesel v Rogaško Slatino.
30. maja 2001 so občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina
in Šmarje pri Jelšah sprejele Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Rogaška Slatina. Odlok je bil objavljen v Ur. listu RS št. 61, ki je izšel 23. 07. 2001.
V okviru zavoda se je od leta 1977 poleg izobraževalne dejavnosti opravljala tudi
knjižničarska dejavnost za območje vseh šestih občin UE Šmarje pri Jelšah. V skladu z
Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/2001) se je dejavnost knjižnic začela opravljati
v samostojnih zavodih. Tako se od 1. 11. 2003 v okviru našega zavoda ne opravlja več
knjižničarska dejavnost. V Ur. l. št. 52 z dne 3. 6. 2003 je objavljen Odlok o
spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina.
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V uradnem listu št. 116 z dne 9. 12. 2008 je bil objavljen Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina (dejavnost
zavoda in svet zavoda).
V uradnem listu št. 47 z dne 31. 5. 2013 je bil objavljen odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
(glede članov sveta zavoda).
V uradnem listu št. 37 z dne 23. 5. 2016 je bil objavljen odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
(glede nove dejavnosti zavoda).

VIZIJA ZAVODA
Vizija Ljudske univerze Rogaška Slatina je utrditev njene prepoznavnosti kot vodilne
ustanove za izobraževanje odraslih na območju Obsotelja in Kozjanskega. Vsem
generacijam na tem območju bomo še naprej zagotavljali kakovostno in celovito
ponudbo na področju svetovanja, informiranja, formalnega in neformalnega
izobraževanja ter organiziranega samostojnega učenja.

POSLANSTVO
Naše poslanstvo je nuditi kakovostno izobraževanje, svetovanje, informiranje in
uporabno znanje prebivalcem Obsotelja in Kozjanskega ter jih spodbujati k učenju v
vseh življenjskih obdobjih. Prav tako se zavedamo, da lahko kakovostne storitve
gradimo le s pomočjo zadovoljnih udeležencev, zato nam je njihovo mnenje zelo
pomembno.

VREDNOTE
Kakovost – Na Ljudski univerzi Rogaška Slatina ponujamo kakovostne programe,
uporabljamo sodobne učne metode in nudimo individualno obravnavo vsakega
slušatelja.
Zanesljivost – Zanesljivost v naši ustanovi pojmujemo kot odgovoren odnos do dela
in dosledno izpolnjevanje danih obljub.
Prijaznost – Ljudska univerza Rogaška Slatina je ustanova, kjer za vsakega udeleženca
najdemo prijazno besedo in negujemo dobre odnose med zaposlenimi.
Strokovnost – Naši predavatelji in zaposleni so strokovnjaki na svojih področjih, ki se
nenehno strokovno izpolnjujejo.
Prilagodljivost – Izzivom časa se prilagajamo s širitvijo ponudbe programov, prav tako
pa dajemo velik poudarek željam slušateljev.
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Sodelovanje – Na Ljudski univerzi Rogaška Slatina verjamemo v moč skupinskega dela
in v upoštevanje mnenja slušateljev, partnerjev in zaposlenih.

FORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (ZAKLJUČNI IZPIT)
- trgovec
- gastronomske in hotelske storitve
- bolničar
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (POKLICNA MATURA)
- ekonomski tehnik
- predšolska vzgoja
- gastronomija in turizem
- kozmetični tehnik
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (POKLICNA MATURA)
- ekonomski tehnik
- gastronomija
POKLICNI TEČAJ (POKLICNA MATURA)
- predšolska vzgoja
SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE (SPLOŠNA MATURA)
- maturitetni tečaj
- ekonomska gimnazija
OSTALE DEJAVNOSTI :
TEČAJI TUJIH JEZIKOV (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Tedenska tematska srečanja, jezikovni tečaji, tečaji računalništva, poučne ekskurzije,
izleti, zabavna druženja, nordijska hoja, joga, kreativne in ustvarjalne delavnice,
kuharske delavnice, retorika in komunikacija, pevske in plesne skupine …
ŠTUDIJSKI KROŽKI
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
PARADA UČENJA
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)
IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI
KORAK
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NACIONALNI PROJEKTI:
Javni poziv za vpis v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ
Javni razpis Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016-2022
Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022
Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov – Socio –
večgeneracijski center
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju
odraslih v letu 2020
S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela (SOC-AKT)
Bil bi privatnik
Pametne vasi za jutri
ATENA

MEDNARODNI PROJEKTI:
ERASMUS + Bringing Sport to Children with Special Needs
ERASMUS + Generations in Interaction
ERASMUS + BRACKET
ERASMUS + Mr Winston, the true English bot
ERASMUS + Better integration of adult immigrants into adult educational
programmes
ERASMUS + digital@dults
ERASMUS + Sport for learning, learning by sport
ERASMUS + Parents´ skills as job opportunity
ERASMUS + Academy of Modern Senior - Critical Thinking for seniors
ERASMUS + Trans-flipping the Classroom in an Inclusive Learning Community
ERASMUS + TeaTime
ERASMUS+ CDC4HS
ERASMUS+ GOAL
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2. KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH NA LJUDSKI UNIVERZI
ROGAŠKA SLATINA
Ljudska univerza Rogaška Slatina se je v letu 2010 prvič vključila v projekt POKI –
ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. V okviru POKI smo izdelali
samoevalvacijski načrt, samoevalvacijsko poročilo, vsako šolsko leto pa pripravimo
tudi akcijski načrt, ki ga dosledno uresničujemo in tako skrbimo za kvaliteto naše
ponudbe.
V marcu 2018 smo oddali vlogo na ACS Ljubljana za podaljšanje uporabe zelenega
znaka kakovosti. V vlogi smo dokazali, da izpolnjujemo vse pogoje za zahtevane
kriterije za zagotavljanje, presojanje, razvijanje in izboljšanje kakovosti. Pravico do
uporabe znaka POKI smo dobili podaljšano do 31. 3. 2021.
Sodelujemo pri modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih ISIOŽalec. Kot konzorcijski partner UPI Ljudske univerze Žalec sodelujemo pri pripravi
Skupnega poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v
svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.
Model temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
 na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem
odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
 na zagotavljanju kakovostih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
 na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v
vseživljenjskem učenju.
Na Ljudski univerzi v Rogaški Slatini nenehno skrbimo za kakovost našega dela, zato
na načrten in metodološko podprt način spremljamo, analiziramo in vrednotimo naše
delo. Na podlagi ugotovitev nenehno iščemo izboljšave in jih tudi vpeljujemo v svoje
delo.
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3. KOMISIJA ZA KAKOVOST
Na podlagi 68. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 6/18), 49.
člena ZOFVI, 15. in 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20.
člena Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja je na
predlog direktorice svet zavoda na 8. seji Sveta JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina
dne 12. 3. 2019 sprejel Pravilnik o komisiji za kakovost in imenoval naslednjo komisijo
za kakovost za obdobje štirih let:
●
●
●
●
●

Irena Hostnik, predstavnica zaposlenih in predsednica komisije;
Nataša Hohnjec, predstavnica zaposlenih;
Lidija Hrženjak, predstavnica predavateljev;
Bernard Petanjek, predstavnik udeležencev;
Gordana Drovenik, predstavnica delodajalcev;

Komisija za kakovost Ljudske univerze Rogaška Slatina načrtuje in koordinira
presojanje ter razvijanje kakovosti v organizaciji. Skrbi za vzpostavitev in nemoteno
ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije, sodeluje in
spremlja pa tudi vse pristope zunanje presoje, v katerih sodeluje organizacija.
V letu 2020 je bilo delo komisije za kakovost tudi osredotočeno na delo za skupno
akcijo v omrežju za kakovost Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb. Skrbeli so
za uresničitev zastavljenih ciljev v Akcijskem načrtu za šolsko leto 2019/2020.
V letu 2020 se je Komisija za kakovost sestala na dveh delovnih sestankih.
Prvi sestanek je bil 31. 1. 2020. Teme sestanka:
1.
2.
3.
4.

Samoevalvacijsko poročilo
Akcijski načrt
Skupna akcija Omrežja kakovosti
Razno

Samoevalvacijsko poročilo: seznanili, smo se, da v tem šolskem letu pripravimo
Samoevalvacijsko poročilo, z naslovom Komunikacija v učnem procesu saj slednja
predstavlja temelj našega delovanja in hkrati predstavlja enega izmed pogojev, ki
zagotavlja uspešno in kakovostno izobraževanje odraslih.
Dogovorimo se, da bo poročilo pripravljeno do septembra 2020.
Akcijski načrt: Skupaj pregledamo aktivnosti, ki smo si jih zadali v Akcijskem načrtu
za šolsko leto 2019/2020. Pri prvem področju, z naslovom Rezultati ga. Hostnik
predstavi program SNIPI in predstavi, katere aktivnosti so bile izvedene. Še vedno je
moč opaziti, da udeleženci ne uporabljajo veliko e-gradiv. Dogovorili smo se, da jih še
bolj spodbudimo k uporabi le-teh predvsem s pomočjo predavateljev in organizatorjev
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izobraževanja. Izpeljali bomo tudi anketiranje udeležencev in učiteljev glede
zadovoljstva komunikacije v učnem procesu. Ga. Sovinc predstavi, da smo
kontaktirali podjetja in jim ponudili različne možnosti sodelovanja, kot so: karierno
svetovanje za njihove zaposlene, različna izobraževanja in usposabljanja, predstavili
smo tudi program Korak. Želimo se še bolj povezati s podjetji predvsem s področja
gospodarstva, tudi z javnim sektorjem trenutno bolj sodelujemo. Ga. Hostnik pove, da
smo na področju promocije izobraževanja oblikovali nov logotip, ki smo ga predstavili
ob praznovanju 60. letnice delovanja LURS. Logotip je zelo dobro sprejet s strani naših
ustanoviteljev, partnerjev in udeležencev. Spremenili smo tudi celostno podobo
zavoda.
Glede doseganja ciljev izobraževanja pa potekajo aktivnosti na področju hospitacij
direktorice zavoda z raznimi tedenskimi sestanki.
Skupna akcija Omrežja kakovosti: Ga. Hostnik predstavi, da bomo v letu 2020
sodelovali v skupni akciji Omrežja kakovosti. Spremljali bomo kakovost učiteljevega
dela in skušali zbrati zgodbe učiteljev iz posameznih organizacij, kako sami spremljajo
svojo kakovost.
V letu 2020 bomo izvedli tudi skupno promocijo v TVU 2020: Dan za kakovost 2020.
Razno: Pri točki razno smo se dogovarjali glede priprave letnega poročila za kakovost,
kjer smo se strinjali, da sodelujejo vsi člani komisije.

Drugi sestanek je bil 16. 9. 2020. Teme sestanka:
1.
2.
3.
4.
5.

Dan za kakovost – predstavitev portala Mozaik kakovosti
Akcijski načrt
Podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti
Izobraževanje na daljavo v času Covid-19
Razno

Dan za kakovost – predstavitev Mozaik kakovosti: Ga. Hostnik je predstavila, da v
TVU poteka Dan za kakovost in sicer v petek, 18. 9. 2020. Pri nas smo se odločili, da
poteka danes, ker imamo v petek izpit iz slovenščine na osnovni ravni. Predstavila jim
je spletni strani iz področja kakovosti:
https://mozaik.acs.si/
https://kakovost.acs.si/.
Akcijski načrt za šolsko leto 2020/2021: Pregledajo se aktivnosti na področju
kakovosti na Ljudski univerzi in se določijo naslednja področja za to šolsko leto. Vsi
prisotni so se strinjali, da je zelo pomembno zadovoljstvo zaposlenih, zato so
predlagali, da se spremlja kazalnik kakovosti zadovoljstva osebja, predvsem na
področju informiranja in komunikacije o posameznih zadevah. Dogovorimo se, da
bomo spremljali podatke o zadovoljstvu s pomočjo anket, vodenega pogovora in
fokusnih skupin. Za drugi kazalnik smo si izbrali Formalni izobraževalni program v
programski ponudbi saj smo v lokalnem okolju opazili pomanjkanje ponudbe na
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področju zdravstva. Izvedli bi anketiranje med udeleženci, ki so se izobraževali in sicer
bi nas zanimalo: Kaj menijo o teh programih, ali so dovolj aktualni, ali jim je pridobljeno
znanje koristilo pri njihovi zaposlitvi? Tretji kazalnik smo si izbrali glede na trenutno
situacije epidemij: Kako je glede zagotavljanja možnosti za samostojno učenje
udeležencev? Izpeljali bomo anketiranje, fokusne skupine in pogovore glede na
zadovoljstvo učnih virov, ki so udeležencem dostopni na spletu, kako imajo
zagotovljeno podporo z naše strani in če imajo udeleženci primerno IKT opremo. Za
zadnji kazalnik smo si izbrali opremo prostorov in IKT saj smo skupaj ugotovili, da
imamo kar nekaj zastarele opreme, ki jo je potrebno posodobit.
Podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti: Ga. Hostnik je vsem
članom predstavila, da v tem šolskem letu poteče pravica do uporabe zelenega znaka
kakovosti in sicer 31. 3. 2021. Predstavi jih posamezna področja, ki jih moramo
dokazovati in vso potrebno dokumentacijo. Dogovorijo se, da bodo pri tem tudi
sodelovali.
Izobraževanje na daljavo v času Covid-19: Direktorica LURS ga. Sovinc predstavi,
kako je potekalo izobraževanje na daljavo v formalnih in neformalnih izobraževalnih
programih v času epidemije Covid-19. Posamezne programe smo izvajali preko
aplikacij Zoom, MS Teams-ov, individualno tudi preko Skyp-a. Poudarila je, da so za
učitelje pripravili različna izobraževanja za lažje delo s temi aplikacijami. Tudi vsem
udeležencem je bila ves čas na voljo tehnična podpora s strani redno zaposlenih in
zunanjih sodelavcev. Učiteljem smo tudi posodili IKT opremo, če je niso imeli.
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4. SVETOVALEC ZA KAKOVOST
Svetovalec za kakovost, Irena Hostnik, svetuje vsem, ki so v izobraževalnih
organizacijah vključeni v proces uvajanja in izpeljave samoevalvacije, svetuje v
procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti in koordinira različne
aktivnosti za razvoj kakovosti v izobraževalni organizaciji.
Svetovalka za kakovost je v letu 2020 izvedela naslednje aktivnosti:










udeležba na usposabljanjih za svetovalce za kakovost: Razvijanje kakovosti s
pomočjo dobrih zgodb (5. 3. 2020), Kakovost izvajanja izobraževanja odraslih
na daljavo (3. 12. 2020),
sodelovanje v skupni akciji omrežja Razvijanje kakovosti s področja dobrih
zgodb: Zbiranje zgodb učiteljev v izobraževanju odraslih, kako se soočajo s
vprašanji svoje kakovosti: Kaj lahko učitelj pove drugemu učitelju o svojem
delu, izkušnjah, učenju in razmišljanjih o doseganju in izboljševanju svoje
kakovosti,
izvedba dneva Dan za kakovost v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 16. 9.
2020. Sestali so se zaposleni, komisija za kakovost in andragoški zbor.
Predstavili
smo
jim
spletne
strani
https://mozaik.acs.si/
ter
https://kakovost.acs.si/. Poudarek smo imeli na izobraževanju na daljavo,
sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta za šolsko leto 2019/2020 in
2020/2021,
sodelovanje pri pripravi letnega poročila za kakovost za šolsko leto 2019/2020,
udeležba na izobraževalnem srečanju organizacij, nosilk zelenega znaka
kakovosti (15. 12. 2020).
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5. ZGLEDOVANI OBISK
V okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 20182022 smo se odločili, da opravimo zgledovani obisk za projekt v Posoškem razvojnem
centru Tolmin. Zgledovani obisk smo izvedli v torek, 23. junija 2020. Oblikovali smo
skupino po partnerjih, ki sodelujejo v projektu in sicer ga. Biserka Neuholt Hlastec (UPI
Žalec), Lea Podvornik (UPI Žalec), Špela Kumer (ŠC Celje) in Irena Hostnik (LURS). Za
izbor organizacije smo se odločili, zaradi dobrega sodelovanja in zaradi izkušenj na teh
področjih. V okviru izvajanja projekta smo opazili, da imamo kar nekaj težav glede
tega, kako bi povečali sodelovanje z lokalnim okoljem, podjetji, kakšne programe še
dodatno ponuditi za vključitev udeležencev v izobraževanja.
Za zgledovani obisk smo si izbrali naslednja področja:
1. sodelovanje z lokalnim okoljem, podjetji in drugimi deležniki operacije
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022;
Posoški center zelo dobro sodeluje z lokalnim okoljem, s podjetji s področja
javnih in gospodarskih dejavnosti. V podjetjih izvajajo različne izobraževalne
programe, kjer se del izobraževanja tudi upošteva pri njihovi delovni obveznosti.
2. izobraževalni programi, ki jih izvajamo na OE Ljudska univerza.
Izvajajo naslednje izobraževalne programe: jezikovne tečaje (ruščino,
italijanščino, angleščino, nemščino), računalniške tečaje, ZIP, UŽU –IP, UŽURŽU), različne tematske programe s področja zdrav življenjski slog.
3. primeri dobrih praks. Predstavili so nam kratek film, ki so ga posneli v okviru
programa UŽU – Izzivi podeželja in kako izvajajo ta program.
4. spremljanje kakovosti operacije Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
od 2018 do 2022. Spremljajo kakovost pri izvedbi posameznih izobraževalnih
programih s pomočjo anket, opravljajo zgledovane obiske pri drugih
organizacijah, pripravljajo različne kreativne zajtrke.
Zgledovani obisk nam je prinesel veliko novih idej, uporabnih izkušenj, da bo nadaljnje
delo vseh organizacij še bolj uspešno pri izvedbi projekta in kakovostnih izobraževalnih
programov za udeležence.
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6. FOKUSNA SKUPINA
Na Ljudski univerzi Rogaška Slatina je 22. 9. 2020 potekal pogovor v dveh fokusnih
skupinah.
V fokusni skupini so sodelovali učitelji ter organizatorji. Za uporabo metode fokusne
skupine smo se odločili, ker spada med tiste metode, ki jo zelo dobro lahko uporabimo
pri presojanju kakovosti. Prav to pa je bilo naše vodilo saj je pogovor tekel o izpeljavi
izobraževanja oz. natančneje o kakovosti komunikacije v učnem procesu. Zastavljen je
bil standard kakovosti, ki se je glasil: Udeležencem je omogočeno sprotno
komuniciranje z organizatorji izobraževanja in učitelji. Spodbuja se tudi komunikacija
med udeleženci.
S pomočjo fokusne skupine so se odkrivala različna stališča, ki so jih izrazili tako učitelji,
kot tudi organizatorji. Izpostavljeni so bili problemi, ki se pojavljajo ob izobraževanju
na daljavo, hkrati pa smo dobili bolj natančen vpogled v to, kako se komunikacija v
učnem procesu razvija, kje prihaja do napak ter kako te napake odpraviti.
V sklopu metode fokusne skupine so učitelji preučevali kakšne načine komunikacije z
udeleženci uporabijo učitelji, pri izobraževanju na daljavo. Nato pa so tako učitelji, kot
organizatorji debatirali o tem, kako pogosto udeleženci komunicirajo z učitelji pri
izobraževanju na daljavo, kakšna IKT orodja uporabljajo učitelji za sinhrono
komunikacijo z udeleženci ter na kakšen način poteka komunikacija med udeleženci
pri izobraževanju na daljavo?
Metoda fokusne skupine je omogočila, da so se izoblikovala temeljna vprašanja, ki so
bila kasneje uporabljena v anketi. Prav tako je debata v krogu učiteljev in
organizatorjev omogočila, da so se odkrile nekatere izmed pomanjkljivosti, ki se
pojavljajo v izobraževanju na daljavo, posledično so bile te napake odpravljene tekom
šolskega leta. To je omogočilo večje zadovoljstvo udeležencev izobraževanja za odrasle
na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.
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7. AKCIJSKI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
V akcijskem načrtu za šolsko leto 2019/2020 smo načrtovali in izvedli naslednje
dejavnosti:
Področje: Rezultati, Podpodročje: zadovoljstvo udeležencev in partnerjev; kazalnik
kakovosti: Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanje; Standard kakovosti: udeleženci
so zadovoljni z izobraževanje v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
V formalnih programih uporabljamo program SNIPI, opazili smo pomanjkljivosti glede
prehoda na elektronsko vpisovanje in obveščanje udeležencev. Program SNIPI smo
dopolnili in uvedli elektronsko spremljanje udeležencev, obveščanje o poteku
izobraževanja preko SMS-a ter prenos e-gradiv.
Izpeljali smo tudi anketiranje udeležencev v formalnih programih o zadovoljstvu
izobraževanja in učiteljih.

Področje: Izpeljava izobraževanja, Podpodročje: izobraževalni proces; kazalnik
kakovosti: komunikacija v učnem procesu; Standard kakovosti: Udeležencem je
omogočeno stalno in sprotno komuniciranje z organizatorji izobraževanja in učitelji.
Spodbuja se tudi komunikacija med udeleženci.
V formalnih programih smo pri komunikaciji v učnem procesu opazili, da moramo biti
pozorni pri udeležencih, ki so se že izobraževali pri nas in so prekinili izobraževanje.
Izvedli smo naslednje aktivnosti: spodbujanje učiteljev k stalni in sprotni komunikaciji
z udeleženci in organizatorji izobraževanja. Organizatorji izobraževanja namenijo več
pozornosti komunikaciji z udeleženci.
Izvedeno je bilo tudi anketiranje učiteljev ter udeležencev izobraževanja odraslih. Naše
vodilo, pri sestavi anketnega vprašalnika, je bila komunikacija v učnem procesu.
V spletni anketi, ki so jo izpolnili učitelji, so bila sledeča vprašanja:
-

Na kakšne načine komunicirate z udeleženci izobraževanja na daljavo?
Kako pogosto komunicirate z udeleženci izobraževanje odraslih?
Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite odzivnost udeležencev izobraževanja
odraslih.
V primerjavi z izobraževanjem v živo, se vam zdi, da pri pripravi učnih ur za
izobraževanje na daljavo porabite koliko časa?
V primerjavi z izobraževanjem v živo, se vam zdi, da pri izobraževanju na daljavo
udeleženci pridobijo koliko znanja?

V spletni anketi, ki so jo rešili udeleženci, so bila sledeča vprašanja:
-

Na kakšen način komunicirate z organizatorjem izobraževanja na daljavo?
Na kakšne načine komunicirate z učitelji pri izobraževanju na daljavo?
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-

Katera IKT orodja uporabljajo učitelji za komunikacijo z vami?
Kako pogosto komunicirate z učitelji pri izobraževanju na daljavo?
Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite odzivnost učiteljev pri izobraževanju
na daljavo.
Udeležence smo prosili, da ocenijo zadovoljstvo s stalno in sprotno
komunikacijo.
Zanimalo nas je, koliko časa porabijo udeleženci pri izobraževanjem na daljavo,
v primerjavi z izobraževanjem v živo.
Povprašali smo, koliko znanja pridobijo pri izobraževanju na daljavo, v
primerjavi z izobraževanjem v živo.
Anketiranci so ocenili splošno zadovoljstvo z izobraževanjem na daljavo.
Kaj bi želeli izboljšati pri procesu izobraževanja na daljavo na Ljudski univerzi
Rogaška Slatina?

Večina udeležencev je v spletni anketi izrazila zadovoljstvo z našo organizacijo ter z
našim delom. Za nas pa je pomembno, da to stopnjo zadovoljstva vzdržujemo še
naprej in jo po potrebi še izboljšamo.
Področje: Izobraževalni program, Podpodročje: Ugotavljanje izobraževalnih potreb;
kazalnik kakovosti: Izobraževalne potrebe okolja; Standard kakovosti: Organizacija, ki
izobražuje odrasle, pozna potrebe po izobraževanju odraslih v lokalnem, regionalnem
in nacionalnem okolju.
Na osnovi analiz potreb lokalnega okolja in glede na trende v gospodarstvu, turizmu,
zdravstvu, opažamo vedno večje potrebe po sodelovanju s podjetji glede svetovalne
dejavnosti in izobraževanja zaposlenih. Na območju Obsotelja in Kozjanskega smo
kontaktirali podjetja in jim ponudili različne možnosti sodelovanja, kot so karierno
svetovanje, ponudba izobraževanj in usposabljanj, analiza potreb po izobraževanju,
predstavili smo jim tudi projekta Korak in TPK 2018-2022.
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Področje: Promocija v izobraževanju odraslih in animacija odraslih za izobraževanje,
Podpodročje: Promocija izobraževanja odraslih; kazalnik kakovosti: Splošna promocija
izobraževanja odraslih; Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle,
dejavno načrtuje in izpeljuje splošno promocijo izobraževanja odraslih v okolju in med
različnimi ciljnimi skupinami.
Pri spremljanju promocijske dejavnosti glede celostne podobe posameznih partnerjev
smo opazili, da sta naš logotip in celostna podoba zastarela. Oblikovali smo nov logotip
ob praznovanju 60-letnice delovanja Ljudske univerze in ga slovesno predstavili na
prireditvi 60-letnice.
Oblikovali smo tudi novo celostno podobo, kot so beležke, transparent, rolo stojalo.
Ob praznovanju šestdesetletnice Ljudske univerze Rogaška Slatina smo spremenili in
posodobili našo celostno podobo, kar je zelo pomembno za naše uspešno delovanje
na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Spremenil se je tudi naš logotip, ki je
oblikovan po vseh predpisanih smernicah in normativih. Hkrati pa ima vsebinski
pomen.
Trikotnik – matematični lik – simbol povezovanja – mreženja
Knjiga – simbol učenja, odprta knjiga simbolizira vseživljenjsko učenje, venomer
strmimo k učenju
Pero – pisalo, zgodovina, akademik. S pisalom pišemo zgodovino in ustvarjamo nove
cilje in poti
Konj – moč, učljivost, svoboda in uspeh. Verjamemo v trdo delo in učljivost, ki
prinašata svobodo in uspeh
LURS – energetsko zelo močne črke, Ljudska univerza Rogaška Slatina
Ko vse to združimo dobimo naš nov logotip
PEGAZ – mitološko bitje, krilati konj. S svojimi krili naj bi človeka povzdignil proti nebu,
proti novim uspehom. Tako si želimo tudi za našo LJUDSKO UNIVERZO, da ostane še
naprej uspešna in skupaj gradimo nove uspešne poti.
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Področje: Rezultati, Podpodročje: Dosežki v znanju; kazalnik kakovosti: Doseganje
ciljev izobraževanja; Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, redno
spremlja in analizira, koliko se dosegajo cilji izobraževanja.
V zadnjih letih opažamo, da se motivacija pri udeležencih spreminja saj se vpisujejo
vedno mlajši udeleženci, to pa predstavlja nekaterim učiteljem težavo, ker se težko
prilagajajo njihovi mladostniški subkulturi. Uvedli smo delavnice za učitelje namenjene
razumevanju mladostniške subkulture. Uvedli sprotno spremljanje učiteljev s
hospitacijami direktorice in tedenskimi sestanki ter kratkimi poročili na andragoških
zborih.

Drugo načrtovano delo v zvezi s kakovostjo:







obnovitev pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti
priprava poročila o samoevalvaciji in drugih aktivnostih za presojanje in
razvijanje kakovosti za šolsko leto 2019/2020
izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih vsako leto določi slovensko omrežje
svetovalcev za kakovost
izpeljava Dneva kakovosti v okviru TVU 2020
nova celostna podoba LURS (logotip, beležke, transparent, plakati…)
oblikovan je interni projektni tim, ki ga sestavljajo zaposlene na LURS, ki se
redno sestaja ter spremlja in ocenjuje napredek projekta, finance ter načrtuje
projektne aktivnosti za vnaprej.
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8. AKCIJSKI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
NA LJUDSKI UNIVERZI ROGAŠKA SLATINA
Za obdobje od septembra 2020 do september 2021

Področje: 1. VODENJE IN UPRAVLJANJE
Podpodročje: 1.1 RAZVOJ OSEBJA

Kazalnik kakovosti: 1.1.1 ZADOVOLJSTVO OSEBJA
Standard kakovosti:
-

Osebje je zadovoljno z načini informiranja in komunikacijo o zadevah, pomembnih za
delo v izobraževanju odraslih.
Osebje je zadovoljno z delovnimi odnosi.
Organizacija, ki izobražuje odrasle, skrbi za zadovoljstvo osebja z delom v
izobraževanju odraslih in ga redno spremlja.

Ugotovljene pomanjkljivosti,
problemi

Načrtovane
aktivnosti za
razvoj kakovosti

Zadolženi za
izpeljavo

Rok
izpeljave

Izpeljano

DA

Na LURS se zavedamo pomena
kazalnika
ZADOVOLJSTVO
ZAPOSLENIH
z
delovnimi
razmerami, odnosi, komunikacijo,..
Če nam uspe to področje uspešno
razvijati, ustvarjati in vzdrževati, so
številni procesi, postopki, delovna
opravila, ki jih je potrebno izpeljati
za
uspešno
in
kakovostno
delovanje organizacije, veliko lažje
izvedljiva, se jih lotevamo z
navdušenjem, imamo ustvarjalno
ozračje in je prisotna večja
pripravljenost postoriti še več kot
je
obvezni
minimum.
Kot

Spremljali
in
pridobivali bomo
podatke
o
zadovoljstvu
osebja s pomočjo
ankete, vodenega
pogovora,
fokusnih skupin.
Analizirali
bomo
pridobljene
podatke, sprejeli
sklepe o nadaljnjih
ukrepih
in
izboljšavah
na
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Direktorica
Zaposleni
delavci
LURS
Komisija
kakovost

na

za

Začetek
januarja
2021 do
konca
septembra
2021

NE

zadovoljni zaposleni lahko bistveno
več naredimo za razvoj kakovosti
na LURS.

področju, kjer bo
izraženo
nižje
zadovoljstvo.

Področje: 2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Podpodročje: 2.1 OBLIKOVANJE PROGRAMSKE PONUDBE

Kazalnik kakovosti: 2.1.1 FORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V PROGRAMSKI PONUDBI
Standard kakovosti: Organizacija, ki izvaja formalno poklicno in strokovno izobraževanje za
odrasle, uvršča v svojo programsko ponudbo izobraževalne programe za poklice, ki so s
stališča zaposljivosti obetavnejši

Ugotovljene
pomanjkljivosti,
problemi
Na LURS se
zavedamo, da je zelo
pomembna pestra
ponudba formalnih
izobraževalnih
programov na
področju poklicnega
in strokovnega
izobraževanja za
odrasle. Pri
programski ponudbi
je pomembno proučiti
področje ugotavljanja
izobraževalnih potreb
okolja, stroke in
potencialne ciljne

Načrtovane aktivnosti
za razvoj kakovosti
Izpeljali
bomo
anketiranje med tistimi,
ki so bili v preteklem
šolskem letu udeleženi v
formalnih programih, ki
sestavljajo programsko
ponudbo,
ter
bomo
ugotavljali, kaj menijo o
teh programih – ali so
dovolj aktualni, ali jim je
pridobljeno
znanje
koristilo, ali je po njih še
povpraševanje, ali bi
želeli razširitev ponudbe.

Zadolženi za
izpeljavo

Direktorica
Komisija za kakovost
Ostale zaposlene na
LURS
Učitelji
Partnerji
Udeleženci

Izpeljane bodo fokusne
skupine organizatorjev,
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Rok
izpeljave

Od
septembra
2020 do
konca
septembra
2021

Izpeljano

skupine. V lokalnem
okolju opažamo
pomanjkanje
ponudbe za področje
zdravstva,
nadgradnja programa
bolničar – negovalec.

partnerjev, učiteljev za
analizo
programske
ponudbe na LURS in
možnost
širitve
programske
ponudbe,
glede na vse kazalnike.

Izbrano področje: 3. PODPORA UDELEŽENCU PRI IZOBRAŽEVANJU IN
UČENJU
Izbrano podpodročje: 3.1 PODPORA POSAMEZNIKU PRI SAMOSTOJNEM
UČENJU

Kazalnik kakovosti: 3.1.1 ZAGOTAVLJANJE MOŽNOSTI ZA SAMOSTOJNO UČENJE
Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, ponuja posamezniku dobre
možnosti za samostojno učenje.

Ugotovljene
pomanjkljivosti,
problemi

Načrtovane
aktivnosti za razvoj
kakovosti

Zadolženi za
izpeljavo

Rok
izpeljave

Izpeljano

DA

Pri
zagotavljanju
možnosti
za
samostojno učenje in
glede na trenutne
razmere, ugotavljamo
da bi lahko še izboljšali
možnosti
za
samostojno učenje v
organizaciji
za
izobraževanje odraslih

Do konca meseca
junija 2021 bomo
izvedli ankete, fokusne
skupine in pogovore s
pomočjo katerih bomo
presojali in analizirali
zadovoljstvo z vrsto
učnih virov, ki so
udeležencem dostopni
po spletu, na kakšen
način
udeleženci
dostopajo do učnih
virov za samostojno
učenje, kako se s
strani LURS zagotavlja

Direktorica
Komisija
kakovost
Ostale
zaposlene
LURS
Učitelji
Udeleženci
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za

na

Začetek
september
2020
do
konca junija
2021

NE

tehnična podpora pri
samostojnem učenju
na daljavo, na kakšen
način imajo udeleženci
zagotovljen
prostor,
namenjen
za
samostojno učenje in
računalnik z dostopom
do spleta.

Izbrano področje: 4. PROSTOR IN OPREMA
Izbrano podpodročje: 4.1 OPREMA PROSTOROV

Kazalnik kakovosti: 4.1.1 SPLOŠNA OPREMA PROSTOROV IN INFORMACIJSKO
KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
Standard kakovosti: Učni prostori in prostori, ki so v podporo izobraževanju, so
primerno opremljeni in urejeni – spodbujajo k učenju.

Ugotovljene
pomanjkljivosti,
problemi

Načrtovane
aktivnosti za razvoj
kakovosti

Zadolženi za
izpeljavo

Rok
izpeljave

Izpeljano

DA

Pri pregledu IKTopreme smo ugotovili,
da
so
stacionarni
računalniki in ostala
IKT
oprema
v
računalniških učilnicah
(v Rogaški Slatini in
dislocirani
enoti
Šmarje pri Jelšah)
počasni in zastareli ter
brez
ustrezne
programske opreme
za
redno

Pregledat je potrebno
IKT opremo in se
odločiti
bodisi
za
nadgradnjo ali pa za
postopke nakup nove
IKT opreme.

Direktorica
Komisija
kakovost
Zaposleni
delavci
LURS
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za

na

September
2021

NE

izobraževanje
in
usposabljanje
na
daljavo.
Zato
bo
potrebna nadgradnja
IKT opreme.
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9. ZAKLJUČEK
LURS je vključena v nacionalni razvojni projekt Poki, vseskozi pa se zaposleni trudijo,
da dosegajo najvišje standarde kakovosti. Pri delu nas vodi vizija in naše poslanstvo,
ki ga gradimo na vrednotah, kot so: kakovost, zanesljivost, prijaznost, strokovnost,
prilagodljivost in nenazadnje tudi sodelovanje, ki pa ne poteka le med zaposlenimi,
organizatorji temveč tudi med udeleženci programov.
V sklopu poročila so predstavljena različna stališča, na kratko smo predstavili Ljudsko
univerzo, njene začetke, programe ter se nato posvetili kakovosti v izobraževanju
odraslih. Izpostavljena je tudi komisija in svetovalec za kakovost. Ne smemo pa
spregledati fokusne skupine ter zgledovanega obiska, ki se je odvijal v okviru projekta
Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022 v Posoškem
razvojnem centru Tolmin. Prav fokusna skupina predstavlja dobro osnovo, da smo
začeli graditi na samoevalvacijskem poročilu.
Tekom letnega poročila za kakovost sta predstavljena tudi dva akcijska načrta in sicer
za šolsko leto 2019/2020 in za šolsko leto 2020/2021.

Rogaška Slatina, september 2020

Pripravila:

Direktorica:

Irena Hostnik, mag.

Lidija Sovinc, mag.
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