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1. Predstavitev javnega zavoda Ljudska univerza Celje 

 
Naziv javnega zavoda: Ljudska univerza Celje 

 

Naslov: Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje 

 

Matična številka: 5051827000 

 

Številka proračunskega uporabnika: 71420 

 

Številka TRR: 01211-6030714290 Banka Slovenije 

 

Davčna številka: SI 59445181 

 

Telefon: 03 428 67 50 

 

Elektronski naslov: info@lu-celje.si 

 

Spletna stran: www. lu-celje.si 

 

Začetki organiziranega izobraževanja odraslih v Celju segajo v leto 1921, ko je bilo ustanovljeno Ljudsko 

vseučilišče. Leta 1959 je bila, za izobraževalne potrebe okraja Celje, ustanovljena Delavska univerza 

Celje. Leta 1997 je Občinski svet Mestne občine Celje sprejel odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje. Naša ključna dejavnost je izobraževanje odraslih. 

Smisel in vizijo delovanja vidimo v sodobnem izobraževalnem središču, kjer se trudimo slediti vsem 

novostim na izobraževalnem področju in izobraževati ljudi po načelih vseživljenjskega učenja. Zavod 

posveča večji del svoje dejavnosti javni službi. Stalnica ostaja skrb za ranljive ciljne skupine v lokalni 

skupnosti in širše. Zavod izobražuje in usposablja ter nudi svetovanje in podporo predvsem mladim, 

priseljencem, brezposelnim osebam, zaprtim osebam, upokojencem itd. 

 

Svetovalna dejavnost je na Ljudski univerzi Celje najpomembnejša podporna dejavnost na področju 

izobraževanja odraslih. Vsem odraslim, ki potrebujejo našo pomoč, najprej pomagamo, da se odločijo za 

ustrezen način izobraževanja ali usposabljanja, nato pa spremljamo njihov napredek. Pomagamo jim 

izdelati osebni izobraževalni načrt, nudimo pomoč pri premagovanju učnih težav, svetujemo pri iskanju 

zaposlitve ali nadaljnjega izobraževanja, pomagamo iskati vire za sofinanciranja izobraževanja idr. 

Svetovalno dejavnost in več izobraževalnih programov izvajamo tudi v Zavodu za prestajanje 

mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje in v Prevzgojnem domu Radeče. 

 

Za odrasle in mladostnike, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole, izvajamo na Ljudski 

univerzi Celje Osnovno šolo za odrasle. Udeležencem prisluhnemo, jih motiviramo in skušamo 

odgovoriti na njihove individualne potrebe na tak način, da bi šolanje čim prej uspešno zaključili. 

 

Poleg osnovne šole pa na Ljudski univerzi Celje vpisujemo tudi v srednješolske programe. Izvajamo 

srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje, 
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poklicni in maturitetni tečaj. Skrbimo za uvajanje novih srednješolskih programov in s tem širimo dejavnost 

zavoda. 

 

Udeležencem omogočamo nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje, zato izvajamo različna 

neformalna izobraževanja: nacionalne poklicne kvalifikacije, jezikovne tečaje, tečaj retorike, šivanja in 

krojenja ter računalništva,  šolo risanja, delavnice osebnostne rasti itd. Poleg tega vsako leto pripravimo 

pester izbor delavnic za upokojence, ki jih izvajamo v okviru t. i. kartice za upokojence. Upokojencem 

poskušamo omogočiti čim več delavnic, povezanih z uporabnimi znanji (jezikovni tečaji, računalniško 

opismenjevanje, pametni telefoni in mobilne aplikacije, spletno nakupovanje, računalniško urejanje slik 

…). 

 

Ker imamo v Celju in okolici veliko priseljencev, izvajamo tekom celega šolskega leta v več celjskih 

osnovnih šolah tečaje slovenskega jezika za priseljence. Izvajamo tečaje slovenskega jezika za tujce 

in tudi individualno učno pomoč pri učenju slovenskega jezika. Veliko težavo nam še vedno predstavlja 

pomanjkanje primernega gradiva za priseljence, zato smo se odločili, da na podlagi večletnih izkušenj na 

tem področju in smernic Zavoda RS za Šolstvo sami pričnemo z oblikovanjem primernega gradiva za 

učenje slovenščine za učence in dijake priseljence. 

 

Želimo poudariti, da so celo leto udeležencem na voljo različne podporne dejavnosti, kjer udeleženci v 

različnih programih in tečajih dobijo poleg svetovanja tudi druge možnosti, ki so v podporo izobraževanju. 

Med temi možnostmi so Središče za samostojno učenje, Učna pomoč, Karierni kotiček, Borza znanja … 

 

Z delovanjem Družinskega centra Ljudske univerze Celje želimo odgovoriti na izzive sodobnega 

družinskega življenja. V sklopu družinskega centra organiziramo različne delavnice, izobraževanja in 

usposabljanja za družinske člane v različnih življenjskih obdobjih (otroci, mladi, starši, mame v obdobju 

priprave na porod, stari starši itd.), v času predavanj in med počitnicami nudimo varstvo za otroke, odprt 

imamo informacijsko-svetovalni kotiček, starejši se redno srečujejo v Modrem kotičku idr. Za mladostnike 

po osnovnih šolah izvajamo mladinske delavnice na vzgojne teme, ki jih mladostniki v tem obdobju razvoja 

potrebujejo. 

 

Svojo dejavnost vedno bolj širimo v lokalna okolja, in sicer v Dobrno, Vojnik, Štore, Laško, kjer lokalnemu 

prebivalstvu olajšamo dostop do izobraževanja in usposabljanja, saj s svojo ponudbo izobraževalnih 

programov poskušamo odgovoriti na potrebe lokalnega prebivalstva. 

 

Prav tako vsako leto sodelujemo pri promociji vseživljenjskega učenja v Tednu vseživljenjskega učenja, 

ki poteka v mesecu maju. Strokovni delavci se skozi celo leto udeležujemo izobraževanj in usposabljanj, 

saj želimo udeležencem zagotoviti kakovostno izobraževanje in nadgraditi kvaliteto, vsebino in obseg 

naše izobraževalne dejavnosti.  

 

Vse to zaobsega delokrog zaposlenih na Ljudski univerzi Celje. V naši dejavnosti je čutiti dobro energijo 

in potrebo, da temu življenju dodamo nove kvalitete. Z našim strokovnim delom se trudimo slediti temu 

osnovnemu cilju, ki vedno bolj prepoznavno dobiva ime vseživljenjsko učenje. 
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2. Skrb za kakovost na Ljudski univerzi Celje 
 

2.1. Kratka predstavitev razvoja dela na kakovosti na LUC 

 
Ljudska univerza Celje se je vključila v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) v 
šolskem letu 2004/2005. Projekt je vodil Andragoški center Slovenije (ACS) in je bil sofinanciran iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada (ESS). POKI je bil nacionalni projekt, ki je organizacijam s področja 
izobraževanja odraslih omogočal, da so se usposobile in praktično preizkusile izpeljavo procesa 
samoevalvacije kakovosti svojega dela. Projekt je potekal dve leti. Končni cilj projekta je bil zagotoviti in 
izboljšati kakovost storitev na področju izobraževanja odraslih in vzpostavitev lastnega modela za presojanje 
kakovosti. 
 
Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI je bil povod, da smo se na Ljudski univerzi Celje odločili, 
da bomo presojali kakovost svojega delovanja tako na ravni posameznih izobraževalnih programov kot na 
ravni delovanja celotne izobraževalne organizacije. Koordinacijo dela na kakovosti na LU Celje je prevzela 
Skupina za kakovost, ki smo jo 19. 1. 2005 v okviru projekta POKI tudi ustanovili. Prvi rezultati dela Skupine 
za kakovost so bili vidni v obliki prvega Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2005/06, ki smo ga javno 
predstavili februarja 2007 in iz njega izhajajoči Akcijski načrt za šolsko leto 2006/07. 
Ob zaključku projekta POKI je bila Ljudski univerzi Celje prvič dodeljena pravica do 
uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki smo ga neprestano uporabljali od januarja 
2006 do decembra 2012. Pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti smo 
ponovno pridobili junija 2014 in smo ga lahko uporabljali do 31.marca 2017. Takrat 
smo ponovno oddali vlogo za podaljšanje uporabe Zelenega znaka kakovosti in odgovor smo prejeli 17. 
maja 2017, v katerem so nam dovoljenje za uporabo podaljšali vse do 31. 3. 2020. V vlogi predstavimo in 
dokumentiramo naše delo na področju kakovosti. Vlogo pregleda ekspertna skupina za kakovost na ACS in 
nam, v kolikor je vloga ustrezno ocenjena, podaljša pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Ker nam 
v prihodnjem letu pravica uporabe Zelenega znaka kakovosti poteče, smo že začeli aktivnosti za pripravo 
dokumentacije za vlogo za podaljšanje uporabe, ki jo bomo oddalo spomladi prihodnje leto. 
 
Ljudska univerza Celje se je v šolskem letu 2009/10 vključila v projekt ministrstva za šolstvo z naslovom  
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011.  Namen 
projekta je bil usposobiti svetovalce za kakovost, ki bodo delovali na področju izobraževanja odraslih. S 
strani Ljudske univerze Celje se je v izobraževanje in usposabljanje vključila organizatorka izobraževanja 
odraslih Darja Grdina. Maja 2010 smo na Ljudski univerzi Celje tako dobili prvo usposobljeno svetovalko za 
kakovost. Darja Grdina je delo svetovalke za kakovost opravljala do decembra 2012, ko je prenehala z 
delovnim razmerjem na Ljudski univerzi Celje. Od januarja 2013 do marca 2017 je delo na kakovosti na 
Ljudski univerzi Celje koordiniral Aleš Štepihar, nato pa je po opravljenem Temeljnem usposabljanju za 
svetovalca za kakovost bil 11. 4. 2017 imenovan Stanislav Žlof. Z imenovanjem za svetovalca za kakovost 
pa je bil vključen v Omrežje svetovalcev za kakovost, ki deluje v okviru ACS in povezuje svetovalce za 
kakovost iz izobraževalnih organizacij za odrasle z namenom, da bi skupaj skrbeli za poglobljeno, strokovno 
in sistematično delo na kakovosti.1 V šolskem letu 2018/19 je največ svojega dela na kakovosti vložil v 
skupno nalogo omrežja za kakovost, ki se je vsebinsko nanašala na predavateljevo sprotno spremljanje in 
preverjanje kakovosti svojega dela, kar bomo podrobneje opisali v nadaljevanju. 
 
Skupina za kakovost in svetovalec za kakovost sta promotorja dela na kakovosti na Ljudski univerzi Celje in 
spodbujata ter svetujeta tako zaposlenim kot tudi predavateljem, da bi svoje delo opravljali z vidika kakovosti 
na vseh ravneh našega dela. Kako smo v šolskem letu 2018/19 opravljali delo na kakovosti na Ljudski 
univerzi Celje, bomo predstavili v naslednjih poglavjih. 

 
1 Več o Omrežju svetovalcev za kakovost najdete na: https://kakovost.acs.si/svetovalci  

https://kakovost.acs.si/svetovalci
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2.2. Komisija za kakovost 
 

V šolskem letu 2018/19 je bilo delo Komisije za kakovost vsebinsko osredotočeno na izvajanje nalog, ki smo 
si jih zadali v omrežju za kakovost in se nanašajo na učiteljevo sprotno spremljanje kakovosti svojega dela 
in skrb za uresničitev postavljenih ciljev v Akcijskem načrtu za šolsko četo 2018/19. 
 

2.2.1. Prvo srečanje Skupine za kakovost (27. 9. 2018) 

 
Na prvi seji Komisije za kakovost smo se ustavili pri Akcijskem načrtu za preteklo leto in načrtovali novega 
za tekoče šolsko leto, pregledali smo potek izvajanja samoevalvacijskega poročila, skupne akcije Omrežja 
za kakovost, pregledali osnutek Pravilnika o kakovosti in se strinjali s predlogom nove sestave Komisije za 
kakovost. 
 

• Pri obravnavi AN za šolsko leto 2017/18 smo ugotovili, da smo načrt v večjem delu uresničili. Ostali 
sta nam dve stvari, ki jih moramo še dokončati. Anketnih vprašalnikov še nimamo za vse programe 
in procesa samoevalvacije nam ni uspelo izpeljati do konca. V zvezi s pripravo AN za šolsko leto 
2018/19 smo pregledali pripravljen osnutek AN 2018/19 in v pogovoru prečistili in precizirali 
določene načrtovane naloge uvajanja izboljšav v prihodnjem šolskem letu. V načrtu ostajata 
načrtovani akciji iz prejšnjega AN (samoevalvacija in priprava anketnih vprašalnikov), na novo pa 
smo postavili načrtno širjenje dejavnosti vseživljenjskega učenja v lokalno okolje (Vojnik in Štore) in 
uvajanje računalniške aplikacije SNIPI z namenom večje preglednosti nad udeleženci, boljše 
možnosti obveščanja, poenostavljanje določenih birokratskih postopkov. 

• Samoevalvacijsko poročilo: Kot smo zapisali v zgornji točki, moramo še dokončati analizo 
postavljenih kazalnikov in na osnovi zgledovalnega obiska poiskati primere dobre prakse za 
celostno promocijo naših dejavnosti v našem lokalnem okolju. Postavili smo si rok – do konca 
letošnjega leta morajo biti končane analize, opravljeni metodološki postopki za ugotavljanje 
pomanjkljivosti in pridobivanje pozitivnih pobud za razvoj promocije naših dejavnosti na LU Celje. 
Samoevalvacijsko poročilo naj bi izšlo v mesecu januarju 2019. 

• Stanislav Žlof je predstavil dosedanji potek skupne akcije Omrežja za kakovost. Predstavil je 
analizo, ki smo jo naredili na LU Celje o učiteljevi vlogi pri sprotnem spremljanju kakovosti svojega 
dela. S to analizo smo ugotovili, da se na tem področju opravlja kar nekaj stvari pri skrbi za kakovost, 
vendar le-te ne zaključijo »kroga kakovosti« in vodijo v nek formalni zapis izboljšav, ki jih lahko 
uvedemo kot posledico načrtne skrbi za kakovost. Analiza je pokazala, da imamo vzpostavljen dokaj 
izdelan sistem skrbi za kakovost s strani drugih oseb (direktorica, vodja izobraževanja, organizator 
izobraževanja), medtem ko je več pomanjkljivosti pokazala dejavnost za načrtno skrb za kakovost 
predavateljev samih in skrb za kakovost dela predavateljev s strani strokovnih aktivov. 

 
 
 

2.2.2. Drugo srečanje Skupine za kakovost (22. 3. 2019) 

 
Na drugi seji Komisije za kakovost smo pregledali uresničevanje Akcijskega načrta, pregledali smo potek 
izvajanja samoevalvacijskega poročila, skupne akcije Omrežja za kakovost in delo Komisije za kakovost v 
preteklem obdobju. 
 

• Pri obravnavi AN za šolsko leto 2018/19 smo ugotovili, da smo AN delno že uresničili, največ težav 
imamo s samoevalvacijskim poročilom in s pripravo anket o zadovoljstvu udeležencev. Po krajši 
razpravi smo sprejeli dva sklepa, in sicer: v okviru TVU 2019 bomo izvedli promocijsko dejavnost za 
promocijo kakovosti v našem javnem zavodu. Ena izmed konkretnih dejavnosti bo delavnica za 
zaposlene, kjer bo vsak izmed nas naredil spletni vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev za svoje 
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področje. Na ta način bomo »presekali« odlaganje in pomanjkanje časa in si uredili anketne 
vprašalnike, ki jih potem lahko po potrebi spreminjamo. Za samoevalvacijsko poročilo smo določili 
svetovalca za kakovost in Majo Bizjak, da na osnovi načrta samoevalvacije speljeta aktivnosti, da 
se samoevalvacijsko poročilo konča do konca šolskega leta. 

• Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti – poročilo o opravljenem delu, 
pregled aktivnosti in naloge. Posamezne razgovore na temo učiteljevega sprotnega spremljanja 
kakovosti svojega dela smo izvedli na andragoškem zboru in strokovnih aktivih. Zaradi relativno 
slabega obiska predavateljev smo se z nekaterimi na to temo pogovorili tudi individualno. Ugotovili 
smo, da se veliko dela na individualnih razgovorih s posameznimi predavatelji, vendar se potem teh 
pogovorov ne formalizira v obliki zapisa. Odločili smo se, da bomo izvedli kratko spletno anketo za 
predavatelje, kjer jih bomo vprašali po njihovem sprotnem spremljanju kakovosti. Nato bomo iz 
rezultatov anket in iz analize razgovorov v strokovnih aktivih in andragoškem zboru predlagali 
minimalne standarde, ki naj bi jih predavatelji na LU Celje izpolnjevali pri svojem sprotnem 
spremljanju kakovosti. 

• Predvsem za novi članici Komisije za kakovost smo še enkrat predstavili namen srečevanj in dela 
Komisije za kakovost. Nato pa smo se v krajšem pogovoru ustavili ob realnih problemih, s katerimi 
se  člani komisije srečujemo pri delu za kakovost. Velik problem je, da smo »ujeti« v kronično 
pomanjkanje časa, in da v večini doživljamo delo za kakovost kot nekaj, kar nam je še poleg drugega 
dela dodatno »naloženo«. Dejansko pa tega dela ni malo (npr. samoevalvacijsko poročilo). 
Strinjamo se, da je potrebno aktivno spremljati delo za kakovost na LU Celje in dejstvo je, da je skrb 
za kakovost naloga vseh zaposlenih, mi kot člani Komisije za kakovost pa smo promotorji teh 
dejavnosti in aktivnosti. Potruditi se moramo, da bodo dela, namenjena spremljanju kakovosti, 
dejansko kvalitetno izvedena. 

 

2.2.3. Tretje srečanje Skupine za kakovost (5. 9. 2019) 

 
Na tretjem srečanju Skupine za kakovost, smo najprej pregledali potek uresničevanja AN, pregledali potek 
skupne akcije omrežja za kakovost in se dogovorili vse v zvezi s pripravo Letnega poročila za kakovost. 
 

• AN 2018/19 – Pri obravnavi AN za šolsko leto 2018/19 smo ugotovili, da smo večino nalog uresničili, 
največ težav imamo s samoevalvacijskim poročilom. V okviru TVU 2019 smo 17. 5. 2019 izvedli 
Dan za kakovost, v okviru katerega smo postavili razstavni kotiček s predstavitvijo dejavnosti na 
področju skrbi za kakovost na LU Celje. V okviru Dneva za kakovost smo imeli srečanje zaposlenih, 
s katerimi smo v spletni aplikaciji 1-ka posodobili in naredili anketne vprašalnike o zadovoljstvu 
udeležencev za vsa področja delovanja, ki jih s svojimi aktivnostmi pokrivamo. Tako smo pripravili 
anketne vprašalnike in se dogovorili za redno spremljanje zadovoljstva udeležencev v vseh 
programih. Dogovorili smo se, da bi vsako leto pri anketnih vprašalnikih izpostavili kak vidik, ki bi ga 
mi kot ustanova za izobraževanje odraslih radi analizirali in izpopolnili. V pogovoru smo sklenili, da 
bo svetovalec za kakovost poskrbel za predloge o spremljanju zadovoljstva, ki bi jih v šolskem letu 
radi spremljali. Delo na samoevalvacijskem poročilu je ponovno zastalo zaradi vpetosti zaposlenih 
v prijavo treh večjih projektov v mesecu maju in juniju, ki sta sama po sebi naporna meseca, saj se 
poleg rednih aktivnosti odvija TVU 2019, matura in zaključni izpiti. Dogovorili smo se, da bomo 
aktivnost speljali do konca koledarskega leta, zanje pa sta odgovorna Stanislav Žlof in Maja Krivec. 
Ta tema se vključi v AN za šolsko leto 2019/20. V pogovoru smo podali še vsebine, ki bi jih lahko 
vključili v AN za prihodnje šolsko leto (posodabljanje IT-opreme, prenova Krebsovega stanovanja 
za uporabo dejavnosti družinskega centra, priprave nove grafične podobe za LU Celje, sodelovanje 
s podjetji na področju kariernega svetovanja). O teh predlogih se bomo pogovorili na kolegiju in 
izluščili tri naloge, s katerimi bomo v prihodnjem šolskem letu dvignili kakovost delovanja v našem 
zavodu. 

• Sprotno spremljanje kakovosti učiteljevega dela – Svetovalec za kakovost je predstavil 
posamezne naloge, ki so bile do sedaj narejene v sklopu izvajanja skupne akcije Omrežja za 
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kakovost (načrtovanje minimalnih standardov, delo v strokovnih aktivih, predstavitve na strokovnih 
aktivih in Andragoškem zboru idr.). Predstavil je anketni vprašalnik, ki ga bomo poslali predavateljem 
in smo ga v pogovoru dopolnili s predlogi članov komisije. Težava z izvedbo ankete je, da se je 
nabor predavateljev v letošnjem šolskem letu precej spremenil, da so dosedanji odšli, prišli novi, 
tako da bo za nove predavatelje vsebina nova. Sklenili smo, da bomo anketo kljub temu izvedli in 
da bo analiza ankete ena izmed osnov za črpanje vsebine pri postavljanju minimalnih standardov 
za sprotno spremljanje kakovosti svojega dela pri učiteljih. Anketo bosta uredila in izpeljala Stanislav 
Žlof in Ines Stilin. 

• Letno poročilo o kakovosti – Do seje Sveta zavoda je potrebno napisati letno poročilo o kakovosti. 
Pregledali smo vsebine dela na kakovosti, ki so se izvajale poleg tistega, kar smo obravnavali pri 
AN. Za koordinacijo priprave Poročila o kakovosti smo določili Stanislava Žlofa, ostali člani komisije 
pa bodo pri tem pomagali. 

• Zeleni znak kakovosti – Pod točko razno je svetovalec za kakovost razložil članom komisije, da 
nam marca 2020 poteče dovoljenje za uporabo Zelenega znaka kakovosti in da bomo začeli s 
pripravljanjem dokumentacije za vlogo za podaljšanje dovoljenja za uporabo. Več o tej temi se bomo 
pogovorili na prihodnjem srečanju komisije. 

 
 
 

2.3. Svetovalec za kakovost 

 
Svetovalec za kakovost je v šolskem letu 2018/19 svoje delo usmerjal v pripravo letnega poročila o 
kakovosti, skrbel za izvajanje nalog skupne akcije Omrežja za kakovost na temo sprotno spremljanje 
kakovosti svojega dela pri učiteljih, skrbel je za izvajanje akcijskega načrta ter delo komisije za kakovost in 
organiziral promocijski dan za kakovost. Njegovo delo lahko strnemo v naslednje točke: 
 

1. Predstavitev namestnici direktorice Ines Stilin naloge svetovalca za kakovost v šolskem letu 2018/19 
in uskladitev okvirnega načrta dela svetovalca za kakovost na Ljudski univerzi Celje. 

2. Priprava Letnega poročila za kakovost za leto 2017/18 (koordinacije, priprava in izvedba ter 
predstavitev na Svetu zavoda oktobra 2018). 

3. Koordinacija in izdelava Akcijskega načrta za šolsko leto 2018/19 ter sprotno preverjanje 
uresničevanja le tega. 

4. Sodelovanje na srečanjih Omrežja za kakovost (19. 9. 2018 na ACS, 6. 2. 2019 na ACS), kjer smo 
poročali o delu na skupni akciji ter usklajevali naloge, dobili navodila za nadaljnje korake, izmenjali 
dosedanje izkušnje pri izvajanju skupne akcije in postavljali načrte izvedbe za posamezne faze te 
naše skupne akcije. 

5. 17. 5. 2019 smo v okviru TVU 2019 izvedli t. i. Dan za kakovost, kjer smo naredili manjšo razstavo 
publikacij in literature, ki se nanašajo na delo za kakovost, in izvedli delavnico, kjer smo zaposleni v 
spletni aplikaciji 1-ka posodobili in izdelali anketne vprašalnike o zadovoljstvu udeležencev za vsa 
področja našega delovanja. 

6. Udeležba na usposabljanjih za svetovalce za kakovost, ki so v letošnjem letu bila vsebinsko vezana 
na sprotno spremljanje kakovosti učiteljevega dela učitelja samega in nas kot izvajalce izobraževanj 
oz. usposabljanj (19. 9. 2018 na ACS, 6. 2. 2019 na ACS). 
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2.4. Akcijski načrt za šolsko leto 2018/19 

 
 

Akcijski načrt je nabor konkretnih nalog, ki smo si jih zadali, da jih bomo v prihodnjem šolskem letu izpolnili 
in s tem ohranili ali dvignili kakovost storitev na Ljudski univerzi Celje. Konkretne naloge so vezane na 
kazalnike kakovosti, ki jih na področju izobraževanja odraslih uporabljamo za presojanje in razvijanje 
kakovosti. Zbirka kazalnikov kakovosti je strukturirana tako, da je izobraževanje odraslih razdeljeno na 11 
področij, ki se bolj konkretizirajo v podpodročjih, le te pa določajo posamezni kazalniki kakovosti. Standard 
kakovosti opiše željeno kakovost za določen kazalnik, merila kakovosti, pa so orodja za »merjenje« oz. 
vrednotenje določenega standarda. V akcijskem načrtu za šolsko leto 2017/18 smo si zadali naloge, ki jih 
bomo predstavili v nadaljevanju. 
 
 

2.4.1. Širitev dejavnosti LU Celje v lokalna okolja 

 
Pri našem delu opažamo potrebo po navzočnosti in izvajanju naših storitev tudi v lokalnem okolju, kjer so 
programi izobraževanja in usposabljanja ljudem bolj dostopni in se jih lažje udeležijo. V AN smo zapisali, da 
bomo v šolskem letu 2018/19 izvedli v Vojniku in Štorah vsaj dve obliki izobraževanja ali usposabljanja 
odraslih in v tem istem okolju izpeljali eno promocijsko akcijo vseživljenjskega učenja. Dejansko smo v tem 
šolskem letu v omenjenih lokalnih okoljih izvedli naslednje aktivnosti: 

- Študijske krožke v Vojniku (Splet odpira nov svet), Štorah (S pametnim telefonom po pameti) in 
Laškem (Lepa duša lepo piše). 

- 120-urni program UŽU IP v Štorah (komunikacija, nemščina, peka kruha in peciva, zelišča idr.). 
- Štore – udeležba in promocija dejavnosti na tamkajšnjem bazarju, ki ga organizira Občina Štore. 

 
 

2.4.2. Nabava IKT-opreme in oprema prostorov 
 

V preteklem šolskem letu smo nadaljevali z nabavo IKT-opreme, in sicer smo nabavili šest prenosnih 
računalnikov, kupili smo deset SSD-diskov, ki smo jih vgradili v računalnike in jim podaljšali dobo delovanja. 
Štiri smo namestili v računalniško učilnico 12, šest jih je pripravljenih za delo na terenu. Nabavili smo dva 
LCD-projektorja (širokokotni objektiv), ki ju potrebujemo za nemoteno delo v učilnici 7 in Info centru. Kupili 
smo tudi dva stacionarna računalnika, ki smo ju namestili v računalniško učilnico 2, nadomeščena 
računalnika pa namestili v računalniško učilnico št. 12. Pri nabavi velja omeniti še centralno stikalo, ki bo 
nadomestil staro in nam bo omogočilo normalne internetne hitrosti v pisarnah in računalniški učilnici. 
V okviru nabave gradiva in literature smo nadaljevali z opremljanjem Središča za samostojno učenje, kjer 
smo nabavili knjige za učenje slovenskega jezika in za posamezne predmete za osnovnošolsko 
izobraževanje. 
 
 

2.4.3. Ankete o zadovoljstvu udeležencev 
 

17. maja 2019 smo v okviru Dneva za kakovost izvedli delavnico za zaposlene in na njej v spletni platformi 
1-ka posodobili in naredili anketne vprašalnike o zadovoljstvu udeležencev za vse programe, ki jih izvajamo 
v okviru LU Celje. Uporabili jih bomo ob zaključku tečajev, usposabljanj in drugih oblik izobraževanja, da 
bomo dobili povratne informacije o zadovoljstvu udeležencev z izobraževanjem. Obstoječe anketne 
vprašalnike bomo sproti posodabljali in nadgrajevali z vsebinami, ki jih bomo določili za posamezno šolsko 
leto, da bi jih želeli spremljati in preverjati. 
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2.4.4. Samoevalvacijsko poročilo 
 

Postopek samoevalvacije se nam je »ustavil« v fazi izdelave analize zaradi številnih dejavnosti, ki smo jih 
imeli v pomladnem času (prijave na tri različne projekte, TVU 2019, matura ...). Postopek samoevalvacije 
bomo nadaljevali in zaključili do konca koledarskega leta. 
 
 

2.4.5. Izboljšave, realizirane izven okvirov akcijskega načrta 
 

Poleg načrtovanih  aktivnosti se tekom leta pokažejo potrebe ali pa možnosti, da se uresničijo aktivnosti, ki 
dvigajo kvaliteto delovanja našega zavoda. Tako smo v preteklem letu poleg zgoraj opisanih aktivnosti 
opravili še: 
 

- Uspešno prijavo na javni razpis Podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih, v sklopu katerega 
smo izvedli štiri 30-urna usposabljanja za strokovne delavce in izobraževalce, ki delajo s starejšimi 
50+, dolgotrajno brezposelnimi in mladimi brezposelnimi do 30 let. Ob organizaciji tovrstnega 
usposabljanja se nam je porodila ideja o nadaljevanju izobraževanja za strokovne sodelavce z 
možnostjo vpisa v katalog KATIS, kar posledično pomeni možnost pridobitve točk za usposabljanje 
strokovnih sodelavcev. 

- V okviru istega projekta smo vzpostavili spletni portal AKTIVIRAJLETA.SI, ki je namenjen starejšim 
brezposelnim in delodajalcem in omogoča povezovanje le-teh in ponuja informacije o vseh možnih 
oblikah izobraževanj in usposabljanj za brezposelne, možnosti svetovanja in primere dobrih praks. 

- Uspešno smo se prijavili na projekt Socialna aktivacija albansko govorečih žensk, ki ga bomo v 
naslednjih treh letih izvajali v treh središčih (Celje, Velenje in Slovenske Konjice). V skladu s 
projektom smo zaposlili pet novih sodelavk (od tega tri organizatorke izobraževanja in dve kulturni 
mediatorki), ki bodo izvajale projekt v omenjenih središčih. 

- V okviru družinskega centra smo se začeli odzivati na individualne stiske ljudi, ki so se obrnili na 
nas in jim omogočili individualno svetovanje s strokovnjakom, ki so ga potrebovali. Tovrstne storitve 
niso bile predvidene v razpisu, vendar pa se pojavijo stiske ljudi in z omogočanjem individualnega 
svetovanja odgovarjamo na tovrstne potrebe. 

- Zaposleni smo bili na strokovni ekskurziji v Sarajevu, kjer smo si  pri partnerski organizaciji ogledali 
primere dobrih praks, izmenjali izkušnje delovanja na področju izobraževanja odraslih. 

- Sodelovanje v mednarodnih projektih Erasmus+ K2, kamor smo se kot partnerji prijavili v dva 
projekta, ki sta se začela izvajati v Pragi (usposabljanje starejših) in na Finskem (svetovalno orodje 
za učitelje). Na ta način smo naredili korak naprej v mednarodnem sodelovanju, kjer smo do sedaj 
bili vključeni v programe Erasmus+ K1. 

 
Zgoraj opisane aktivnosti, ki so vezane na  posamezne prijave na različne projekte, so odraz trenutnih 
potreb, ki se pojavijo tekom šolskega leta ali pa so vezane na razpisano izobraževanje, ki ga dolgoročno ni 
mogoče načrtovati. V vsakem primeru pa pomenijo bogatitev naše ponudbe in dvig kakovosti naših storitev. 
 
 

3. Akcijski načrt za šolsko leto 2019/20 
 
Glede na opravljeno delo (v celoti ali delno) na področju kakovosti v šolskem letu 2018/19 se nam na LU 
Celje za novo šolsko leto postavljajo novi izzivi, ki smo jih postavili v Akcijski načrt za šolsko leto 2019/20. 
Vsebinsko smo se dotaknili področij programske ponudbe (sodelovanje s podjetji), splošne opremljenosti 
prostorov in posodobitev IKT-opreme, dokončanja postopka samoevalvacije in posledično ureditve 
promocije na sistemski ravni (uskladiti in izvajati najbolj koristne oblike promocije, spremeniti grafično 
podobo LU Celje). Akcijski načrt za prihodnje šolsko leto smo zasnovali tako: 
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AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH NA LJUDSKI UNIVERZI CELJE  

Za obdobje od septembra 2019 do avgusta 2020 
Akcijski načrt za razvoj kakovosti je izdelan na podlagi ugotovitev v letu 2018/2019. Oblikovala ga je komisija za 

kakovost na sestanku 5. 9. 2018. 
 

Izbrano področje 1 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 

Izbrano podpodročje 1.2 UGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 

Kazalnik kakovosti 1.2.1 IZOBRAŽEVALNE POTREBE OKOLJA 

Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, pozna potrebe po izobraževanju 
odraslih v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. 

 

Ugotovljene 
pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane aktivnosti za 
razvoj kakovosti 

Zadolženi za 
izpeljavo 

Rok izpeljave Izpeljano 

DA NE 

 
Po analizi potreb 
lokalnega okolja in glede 
na trende v gospodarstvu 
se moramo vedno bolj 
odzivati na potrebo po 
sodelovanju s podjetji 
(svetovalna dejavnost, 
izobraževanje in 
usposabljanje idr.) 

 
Do konca junija 2019 bomo 
kontaktirali 30 podjetij in jim 
ponudili različne možnosti 
sodelovanja (možnost 
kariernega svetovanja za 
zaposlene, ponudba 
izobraževanja in 
usposabljanja, analizo potreb 
po izobraževanju zaposlenih 
v podjetju). 

 
 
Organizatorji 
izobraževanja 
odraslih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Junij 2019 
 
 

  

 

Izbrano področje 2 PROSTORI IN OPREMA 

Izbrano podpodročje 2.2 OPREMA PROSTOROV 

Kazalnik kakovosti 2.2.1 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 NE 

 
Pri pregledu IKT-opreme 
smo ugotovili, da 
računalniki v 
računalniških učilnicah 
delujejo prepočasi za 
redno izobraževanje in 
usposabljanje. Zato 
potrebujemo nadaljnjo 
prenovo in nadgradnjo 
IKT-opreme. 

  
      Pregledati je potrebno 

računalnike in se odločiti 
bodisi za nadgradnjo ali pa za 
postopen nakup nove 
računalniške opreme in druge 
IK-tehnologije, bodisi zaradi 
dotrajanosti zamenjati ali 
kupiti novo zaradi potreb dela 
na terenu (Velenje, Slovenske 
Konjice). 

 
 

 

 
 

Direktorica 
 

Organizatorji 
izobraževanja 

odraslih. 
 

 
Februar 2020 
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Izbrano področje 3 VODENJE IN OPRAVLJANJE. 

Izbrano podpodročje 3.1 PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI 

Kazalnik kakovosti 3.1.1 Načrt samoevalvacije 

Standard kakovosti: Samoevalvacijski načrt za določeno časovno obdobje je pripravljen v 

pisni obliki in ima naslednje sestavine: opredelitev samoevalvacijskih vprašanj, subjektov in 

virov, od koder se zbirajo podatki, metode zbiranja podatkov, čas izpeljave posameznih faz 

samoevalvacije. 

 

Ugotovljene 
pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane aktivnosti za 
razvoj kakovosti 

Zadolženi za 
izpeljavo 

Rok izpeljave Izpeljano 

DA NE 

Ob pridobitvi dovoljenja 
za uporabo Zelenega 
znaka kakovosti za 
naslednja tri leta smo 
načrtovali, da bomo v letu 
2018 izvedli 
samoevalvacijo izbranih 
področij. 

 

  Nadaljevali bomo s pripravo 
samoevalvacijskega poročila, 

ki ga moramo pripraviti na 
osnovi že narejenega  načrta 

samoevalvacije. 

Skupina za 
kakovost 

December 2019 
 
 
 
 

 

  

 

Izbrano področje 4 PROMOCIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH IN ANIMACIJA ODRASLIH ZA 
IZOBRAŽEVANJE 

Izbrano podpodročje 4.1 PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Kazalnik kakovosti 4.1.1 SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

 4.1.2 USMERJENA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Standard kakovosti:  

1. Organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje splošno promocijo 

izobraževanja odraslih v okolju in med različnimi ciljnimi skupinami. 

2. Organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje usmerjeno promocijo 

izobraževanja odraslih v okolju in med ciljnimi skupinami, z njo poudarja posebne 

vidike, cilje in možnosti tega izobraževanja. 

 

Ugotovljene 
pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane aktivnosti za 
razvoj kakovosti 

Zadolženi za 
izpeljavo 

Rok izpeljave Izpeljano 

DA NE 

Ob pogledu na 
promocijsko dejavnost 
ugotavljamo, da je na LU 
Celje izvajanje zelo 
razpršeno, nenačrtovano 
in premalo ciljno 
usmerjeno. Potreba po 
boljši prepoznavnosti 
polaga pred nas izziv po 
novi celostni grafični 
podobi LU Celje. 

 

Na osnovi analize 
promocijske dejavnosti bomo 
promocijo na LUC sistemsko 

uredili in bolj usmerili k 
posameznim ciljnim 

skupinam. Ogledali si bomo 
tudi primer dobre prakse, ki 

nam bo v pomoč pri 
načrtovanju promocijskih 

aktivnosti.  

 

Komisija za 
kakovost  

 
 
 
 

Organizatorji IO 
 
 
 
 
 
 

 

marec 2019 
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4. Za zaključek 

 
V Letnem poročilu o kakovosti Ljudske univerze Celje za šolsko leto 2018/19 smo predstavili kratek časovni 
pregled dela na kakovosti na Ljudski univerzi Celje, nato pa smo predstavili tiste aktivnosti, ki smo jih v 
letošnjem letu opravili na področju skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti na različnih nivojih delovanja 
naše ustanove in na področju različnih strokovnih delavcev, ki na LU Celje skrbimo za kakovost. Strnjen 
pregled dela na kakovosti ponudi sliko razvoja, ki ga kot Ljudska univerza uresničujemo skozi leta. Zato nam 
je tovrstni pregled lahko v veselje, v kolikor vidimo »rezultate svojega dela«, in v vzpodbudo, da je še 
marsikaj za storiti, da bomo v prihodnjem letu kakovost naših storitev še izboljšali.  Za konec smo predstavili 
osnutek Akcijskega načrta za šolsko leto 2019/20, ki je »odskočna deska« našega dela na kakovosti v 
prihodnjem šolskem letu.   

 

Celje, 6. 11. 2019 

 
 

Pripravil: Direktorica: 

Stanislav Žlof Dubravka Milovanović, prof. 


