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Vsi zaposleni ter sodelujoči zunanji partnerji smo oblikovali 
listino kakovosti v okviru prenove sistema kakovosti v letu 
2015. 

 



 

 

 

 

LISTINA KAKOVOSTI 

CENTRA ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM, 
 

ki jo je sprejel svet zavoda na svoji 1. seji dne 15.7. 2015. 

 

Z listino kakovosti opredeljujemo skrb za kakovost, ki jo izvajamo v naši 

organizaciji.  
Zavedamo se odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih, ki jo vidimo 

v naslednjih ciljih: 

 v vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje na področju 

Ljubljanske urbane regije; 
 v ponudbi aktualnih izobraževalnih programov,  usposabljanj; 

 v sodelovanju in povezovanju z različnimi ustanovami v lokalnem, 
regionalnem, nacionalnem ter mednarodnem okolju; 

 z omogočanjem individualnega pristopa, svetovanja ter podpore 
odraslim pred, med in po izobraževanju; 

 s strokovnostjo, usposobljenostjo za zagotavljanje kakovosti, 

razvojno usmerjenostjo ter poslovnostjo zaposlenih ter zunanjih 
sodelavcev; 

 z ustvarjanjem odprte komunikacije ter nudenjem sprotnih informacij 
vsem deležnikom; 

 s približevanjem učenja našim udeležencem  z novimi metodami v 
izobraževanju odraslih, ki temeljijo na IKT orodjih;  

 z ustvarjanjem spodbudnega, sproščenega izobraževalnega  učnega 
okolja, podprtega z najnovejšo IKT tehnologijo. 

 
Da bi te cilje dosegli, sistematično skrbimo za kakovost, tako da: 

 
 se nenehno sprašujemo, kakšno kakovost želimo in moramo 

dosegati; 
 spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela in jih presojamo 

glede na lastne standarde kakovosti kot tudi  nacionalne ter 

mednarodno opredeljene standarde kakovosti izobraževanja odraslih; 
 razvijamo kakovost tako, da se učimo, uvajamo novosti in 

spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 OPREDELITEV KAKOVOSTI NAŠEGA DELA 
 

1.1 Imamo opredeljeno vizijo razvoja 

 

Opis: Z namenom, da bi opredelili svojo dolgoročno usmerjenost, smo 
določili vizijo razvoja. Vizijo smo ponovno opredelili in posodobili v letu 

2015. Z našo vizijo seznanjamo udeležence izobraževanja, financerje, 
partnerje in druge uporabnike naših storitev. Seznanjamo jih na skupnih 

sestankih in z letnim programom formalnega in neformalnega izobraževanja 

za posamezno šolsko leto. Vizija je objavljena na domači spletni strani. 

Način spremljanja: Vsake štiri leta presojamo ustreznost in usmerjenost 

vizije zavoda. Če je potrebno, ju spremenimo ali dopolnimo.  

 

1.2 Imamo opredeljeno svoje poslanstvo 
 

Opis: Poslanstvo smo ponovno opredelili leta 2015. Vsa leta od ustanovitve 

je bilo naše poslanstvo vodilo našega ravnanja. Poslanstvo smo oblikovali 
vsi zaposleni.  

Z našim poslanstvom  seznanjamo udeležence izobraževanja, financerje, 
partnerje in druge uporabnike naših storitev. S poslanstvom  jih 

seznanjamo na skupnih sestankih in z letnim programom formalnega in 
neformalnega izobraževanja za posamezno šolsko leto. Poslanstvo je 

objavljeno na domači spletni strani. 

Način spremljanja: Vsake štiri leta presojamo ustreznost in usmerjenost 

poslanstva zavoda. Če je potrebno, ju spremenimo ali dopolnimo. 

  

1.3 Imamo zapisane vrednote, ki nas usmerjajo pri delu 

 

Opis: Vrednote našega delovanja smo ponovno 

oblikovali v letu 2015. 

Z našimi vrednotami  seznanjamo udeležence izobraževanja, financerje, 
partnerje in druge uporabnike naših storitev. S poslanstvom  jih 

seznanjamo na skupnih sestankih in z letnim programom formalnega in 
neformalnega izobraževanja za posamezno šolsko leto. Vrednote so 

objavljene na domači spletni strani. 
 

Način spremljanja:  Vsake štiri leta presojamo ustreznost in usmerjenost 
zapisanih vrednot našega delovanja. Če je potrebno, ju spremenimo ali 

dopolnimo.  

 



 

 

 

 

1.4 Enkrat letno organiziramo pogovor s sodelavci o doseženi 

kakovosti dela ter možnih izboljšavah 
 

Opis: Enkrat letno izvedemo pogovor s sodelavci o doseženi ravni kakovosti 
dela ter možnih izboljšavah. 

Način spremljanja: Rezultate pogovora beležimo v zapisniku, v katerem 
opredelimo sprejete ugotovitve in zastavljene cilje.  

 

1.5 Standardi kakovosti kot merilo za presojanje kakovosti 

 

Pri opredeljevanju standardov kakovosti sledimo opredelitvam kazalnikov 
kakovosti izobraževanja odraslih. 

 

 

2 SPREMELJANJE IN PRESOJANJE KAKOVOSTI PROCESOV, REZULTATOV 

IN UČINKOV DELA 
 

Zavedamo se, da bomo opredeljeno kakovost svojega dela dosegali le, če 
bomo sistematično, nepristransko in metodološko utemeljeno spremljali, 

kako potekajo procesi izobraževanja, ki jih izvajamo in  kakšni so dosežki 
ali učinki našega dela. Tako pridobljene ugotovitve presojamo z vidika 

opredeljenih standardov kakovosti v našem zavodu, primerjamo jih z 
dosežki drugih v Sloveniji in z mednarodno opredeljenimi standardi 

kakovosti izobraževanja. Zato izvajamo različne aktivnosti in imamo 
različne pripomočke oz. sredstva.  

 

2.1 Izpeljujemo poglobljeno samoevalvacijo 
 

Opis: Za poglobljeno presojo kakovosti našega dela vsaki dve leti 
izpeljujemo poglobljeno samoevalvacijo. Pripravimo samoevalvacijski 

načrt, opredelimo področja, kazalnike in merila, ki jih bomo presojali. 

Samoevalvacijski načrt je podlaga za načrtovanje izpeljave samoevalvacije.  

Način spremljanja: Na podlagi samoevalvacijskega načrta vsaki dve leti 

izpeljemo samevalvacijske aktivnosti ter pripravimo samoevalvacijsko 
poročilo. Skupaj s predlogi za izboljšave v njem zberemo  ugotovitve 

izpeljanih aktivnosti v obdobju preteklih dveh let. Načrt izpeljave izboljšav 
zapišemo v akcijski načrt. Samoevalvacijsko poročilo ter akcijski načrt sta  

 



 

 

 

 

osnovi za skupni pogovor in refleksijo zaposlenih ter drugih interesnih 
skupin o rezultatih samoevalvacije ter načrtu izboljšav.  

 

2.2 Enkrat v letu merimo zadovoljstvo udeležencev izobraževanja 
 

Opis: Enkrat letno merimo zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem. 
Podatke zbiramo v spletnih učilnicah s pomočjo spletnih vprašalnikov, ki jih 

udeleženci izobraževanja izpolnjujejo po zaključku premeta/modula.  

Način spremljanja: Komisija za kakovost na svojih sestankih analizira 
rezultate anket ter predlaga potrebne izboljšave.  

 

2.3 Enkrat letno uvrstimo vprašanja kakovosti na sejo sveta zavoda 
 

Enkrat letno v svetu zavoda predlagamo pogovor o vprašanjih kakovosti.  
Podlaga za pogovore so rezultati spremljav in poglobljenih samoevalvacij, 

ki jih skupaj s člani sveta zavoda presojamo z vidika temeljnih ciljev in 
usmeritev delovanja naše organizacije.  

 

2.4 Izpeljemo zgledovalne obiske v drugi izobraževalni organizaciji 
 

Opis: Namen zgledovalnega obiska je ogled in učenje iz dobrih praks drugih 
organizacij ter vpeljava izboljšav delovanja v našem zavodu. Izpeljemo ga 

tako, da si vnaprej pripravimo natančen načrt, kaj bo predmet 
zgledovalnega obiska, kaj si želimo ogledati ali spoznati. Na tej podlagi 

zberemo organizacijo za zgledovanje in izpeljemo zgledovanje. Analiza 
ugotovitev je podlaga za vpeljavo izboljšav za naše delo. 

Načrt spremljanja: V letnem delovnem načrtu zapišemo, kdaj in kje bomo 
izvedli zgledovalni obisk. Obisk poteka po vnaprej zastavljenem načrtu. 

Rezultate zabeležimo in predstavimo skupini za kakovost.  

 

2.5 V letnem  poročilu o delu  vsako leto ocenimo doseženo raven 

kakovosti 
 

Opis: Ob sprejemanju poslovnega poročila vsako leto v svetu zavoda 
obravnavamo doseženo kakovost dela, zadovoljstvo udeležencev in 

sodelavcev z doseženo ravnijo kakovosti.  

Način spremljanja: Enkrat letno na svetu zavoda obravnavamo doseženo 

raven kakovosti.  

 



 

 

 

 

2.6 Imamo knjigo pohval in pritožb 
 

Pohvale in pritožbe zbiramo tudi s knjigo pohval in pritožb, ki se nahaja v 

informacijski pisarni našega zavoda. Pritožbe in pohvale obravnavamo 

dvakrat letno in se v primeru pritožb po presoji odzovemo s potrebnimi 
izboljšavami.  

 

 

3 RAZVOJ KAKOVOSTI NAŠEGA DELA 
 

3.1 Vsaki dve leti pripravimo akcijski načrt za razvoj kakovosti 
 

Opis: Na vsaki dve leti po analizi samoevalvacijskega poročila pripravimo 

akcijski načrt za razvoj kakovosti. Rezultate in akcijski načrt predstavimo 
zaposlenim ter drugim interesnim skupinam.  

Način spremljanja: Komisija za kakovost sproti spremlja izvajanje in 

uresničevanje akcijskega načrta. V primeru odstopanj od načrtovanega  išče 
vzroke , predvsem pa primerne rešitve za izvedbo sprejetega akcijskega 

načrta za razvoj kakovosti.  

 

3.2 Razvijamo različne komunikacijske poti za zagotavljanje 

učinkovitega sporazumevanja zaposlenih med seboj, z 

udeleženci, z zunanjimi sodelavci, partnerji ter drugimi 

pomembnimi deležniki 
 

Opis: V zavodu skrbimo za učinkovito sporazumevanje zaposlenih med 

seboj, z udeleženci, z zunanjimi sodelavci, partnerji ter drugimi 
pomembnimi deležniki na različne načine: pisno, po telefonu, po e-pošti, 

preko SMS sporočil, na oglasni deski, z letaki, s sestanki, osebnimi 

razgovori, z objavami v spletnih učilnicah, na spletnih straneh, na družabnih 
omrežjih Facebook in Twitter ter z objavami v medijih.  

Način spremljanja: Komisija za kakovost spremlja uvajanje dogovorjenih 
novosti pri komuniciranju zaposlenih med seboj, z udeleženci z zunanjimi 

sodelavci in partnerji ter drugimi pomembnimi deležniki.  

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3 V letnem delovnem načrtu opišemo vsako leto načrte za 

izboljšanje dosežene ravni kakovosti 
 

V letnem delovnem načrtu zapišemo načrtovane aktivnosti za izboljšanje 
kakovosti. Temu dodamo še morebitne druge dejavnosti za razvoj 

kakovosti, ki izvirajo iz ugotovljenih potreb v preteklem letu.  

 

3.4 Zaposlenim omogočamo, da se na letni ravni udeležujejo 

izobraževanj, namenjenih izboljšanju kakovosti njihovega dela 
 

Opis: Zaposlene spodbujamo, da se izobražujejo na svojem delovnem 

področju z namenom izboljšanja kakovosti dela. Načrt izobraževanj je 
zapisan v letnem delovnem načrtu. Po udeležbi na izobraževanju vsak 

zaposleni na kratko poroča ostalim.  

Način spremljanja: Udeležbo na izobraževanjih spremljamo s zapisi v tabeli.  

 

3.5 Usposabljanje za sistematično delo pri razvoju kakovosti 
 

V zavodu imamo vsaj enega zaposlenega, ki je usposobljen za delo pri 
razvoju kakovosti.  

 

 

 

 
 

 

CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM 
Grošljeva 4, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/583 92 70;  

fax: 01/583 92 97 
 

e-naslov: info@cdi-univerzum.si 
spletni naslov: http://www.cdi-univerzum.si/ 
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