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1. Uvod

Svetovalno središče Koroška deluje pod okriljem javnega zavod MOCIS, Centra za 
izobraževanje odraslih, v Slovenj Gradcu od leta 2005 naprej. Doslej smo za kakovost 
delovanja svetovalnega središča nekaj let skrbeli tako, da smo v določenem obdobju 
anketirali naše stranke in tako dobili podatke o zadovoljstvu strank s svetovalno 
storitvijo. 

S prvo presojo kakovosti smo analizirali in ovrednotili nekatere objektivne podatke o 
dejavnosti svetovalnega središča. Izluščili smo določene problematike, ki bi zahtevale 
bolj poglobljeno obravnavo v kasnejšem procesu samoevalvacije. S pomočjo te 
analize podatkov smo se lahko odločili o prioritetnih področjih za poglobljen 
samoevalvacijski proces.

V nadaljevanju pa smo izpeljali anketiranje svetovancev, da bi ugotovili njihovo 
zadovoljstvo z nami ter rezultate in učinke našega dela.

2. Metodologija samoevalvacije

2.1 Osnovni podatki

Predmet samoevalvacije so bili podatki o:

strankah svetovalnega središča 
število strank
število obravnav po načinu
čas trajanja pogovora
kje je stranka izvedela za svetovalno središče
podatki o stranki: spol, starost, izobrazba, status
vrsti svetovanja in aktivnostih
vrste svetovanja
aktivnosti
vsebine svetovanja
stikih z drugimi ustanovami – zastopanje
način pogovorov
trajanje pogovorov
vsebine pogovorov

Analizo smo opravili s pomočjo dveh metod, in sicer:
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metode analize dokumentacije in
metode swot analize

Podatke za analizo smo črpali iz aplikacije SDSS, kjer vsa svetovalna središča
spremljamo svetovalno dejavnost.

2.2 Metode anketiranja

V drugem delu samoevalvacije smo uporabili metodo anketiranja. Z njo smo želeli 
preveriti zadovoljstvo naših svetovancev z našimi storitvami, prispevek svetovalnega 
središča k rešitvi svetovančevega problema in vpliv teh dveh vidikov na povečano 
vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje

3. Izpeljava samoevalvacije

3.1 Začetek samoevalvacije

Začetni del samoevalvacije – prvo presojo kakovosti smo opravili v tednu od
25. 9. 2009 do 2. 10. 2009. 

3.2 Potek samoevalvacije

Pred izvedbo samega anketiranja smo najprej pripravili anketni vprašalnik, kar smo 
storili od 10. do 13. novembra 2009. Do 13. novembra 2009 smo nato pripravili 
spremni dopis oz. povabilo (Priloga 2: Načrt anketiranja).

Hkrati smo od 12. do 16. novembra 2009 pripravili vzorec svetovancev za anketiranje 
(Priloga 3: Načrt vzorčenja). To so bili svetovanci, ki so obiskali svetovalno središče v 
času od marca 2008 do marca 2009. Vzorčenje smo opravili na podlagi pregleda 
razpoložljivih podatkov o svetovancih, ki smo jih imeli na voljo v bazi – od 1086 
svetovancev smo imeli na voljo 500 naslovov, 200 telefonskih številk in 109 
elektronskih naslovov. Na podlagi tega smo se potem odločili za kombinacijo metod 
spletnega, pisnega in telefonskega anketiranja. Po klasični pošti smo poslali 400 
anketnih vprašalnikov, od katerih smo dobili vrnjenih 67, kar predstavlja 17 %. Po 
telefonu smo od 50 klicev uspešno opravili anketo s 25 svetovanci (50 %). Nekateri 
od poklicanih so izrazili željo, da bi raje odgovarjali po elektronski ali klasični pošti in 
zato jim je bil poslan vprašalnik. Po elektronski pošti smo odposlali 109 anket, 
vrnjenih pa smo jih dobili 44 (40 %).

Samo anketiranje je potekalo v obdobju od 13. do 30. novembra 2009, vrnjene
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vprašalnike smo pregledovali sproti in vnašali v spletno bazo podatkov. Po 25.
novembru smo poslali opomnike tistim, ki smo jim anketo poslali preko elektronske
pošte.

Po končanem anketiranju smo 3. decembra 2009 pripravili izpis podatkov in jih tudi
pregledali. Skupno smo v bazo vnesli 136 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, kar
predstavlja 24 % vseh anketiranih.

3.2.1 Prikaz podatkov o sodelujočih v anketiranju

Preglednica 1: Spol
N %

1. ženski 99 72,79
2. moški 37 27,21
SKUPAJ 136 100,00

V raziskavi je sodelovalo 136 udeležencev, od tega 99 žensk (72,79 %) in 37 moških.

Preglednica 2: Starost
N %

1. do 20 let 7 5,15
2. od 21 do 25 let 28 20,59
3. od 26 do 30 let 21 15,44
4. od 31 do 40 let 50 36,76
5. od 41 do 50 let 21 15,44
6. 51 let in več 9 6,62
SKUPAJ 136 100,00

Največ udeleženih (36,76 %) je spadalo v starostno skupino od 31 do 40 let. Dobra 
petina jih je bila stara med 21 in 25 let. Po 15,44 % udeležencev je imelo med 21 in 
25 let oz. med 41 in 50 let. 9 oseb je štelo več kot 51 let, 7 pa manj kot 20 let. 
Preglednica 3: Dokončana izobrazba
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N %
1. osnovna šola 24 17,65
2. nižja poklicna šola (2 leti) 7 5,15
3. poklicna šola (3 leta) 47 34,56
4. štiriletna strokovna, tehnična ali splošna 38 27,94
5. višja/visoka izobrazba 16 11,76
6. univerzitetna izobrazba 4 2,94
7. specializacija, magisterij, doktorat 0 0,00
8. drugo 0 0,00
SKUPAJ 136 100,00

Kot je razvidno iz tabele, ima največ udeleženih dokončano 3-letno poklicno šolo
(34,56 %) ali pa štiriletno strokovno, tehnično ali splošno šolo (27,94 %). Nekaj
manj je tistih z osnovno izobrazbo (17,65 %) ali višjo/visoko izobrazbo (11,76 %). 7
udeležencev je imelo narejeno nižjo poklicno šolo, 4 pa so dosegli univerzitetno
izobrazbo.

Preglednica 4: Način obravnave v svetovalnem središču
Odgovori Odstotek enot

(kakšen % oseb se je odločilo 
za posamezno navedbo) *

N
(število 
odgovorov)

Odstotek
(izračunan iz števila 
odgovorov)

1. po telefonu 66 33,00 48,53
2. osebno 96 48,00 70,59
3. elektronska 
pošta 26 13,00 19,12

4. navadna 
pošta 11 5,50 8,09

5. drugo 1 0,50 0,74
SKUPAJ 200 100,00 147,06

* Nekateri svetovanci so bili večkrat obravnavani na različne načine oz. v 
kombinacijah, zato je število udeležencev (136) toliko manjše od števila odgovorov 
(200) – in posledično se rezultati v odstotkih, ki so izračunani iz števila odgovorov,
razlikujejo od odstotka enot (tj. % oseb se je odločilo za posamezno navedbo).
Največ udeležencev je bilo obravnavanih osebno (70,59 %). Nekaj manj jih je dobilo 
informacije po telefonu (48,53 %), 19,12 % pa po elektronski pošti. 11 vprašanj je 
bilo zastavljenih po navadni pošti, 1 oseba pa pravi, da je dobila nasvet od strokovno 
bolj usposobljenih (5. drugo).



Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.«

8

3.2.2  Bistvene značilnosti vključenih v anketiranje

Iz zgornjih tabel je razvidno, da med svetovanci prevladuje ženski spol. Največ 
udeležencev spada v starostno skupino od 31 do 40 let, najmanj pa je starejših od 51 
let in mlajših od 20 let. Povečini imajo dokončano 3-letno poklicno šolo ali pa 
štiriletno strokovno, tehnično ali splošno šolo. Velika večina svetovancev je bila 
osebno obravnavana.

4. Prikaz rezultatov 

4.1 Prikaz rezultatov iz analize dokumentacije in Swot analize (Priloga 1: 
Swot analiza po posameznih dejavnikih)

4.1.1 Sklop A – Podatki o strankah svetovalnega središča

Najprej smo pregledali podatke o strankah svetovalnega središče, in sicer nas je 
zanimalo število strank, način komunikacije med svetovalcem in svetovancem, čas 
trajanja pogovora, kje je stranka izvedela za svetovalno središče in podatki o 
strankah, kot so: spol, starost, izobrazba in status. 

Preglednica 5: Število strank po letih – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008 januar-junij 2009
Skupaj Skupaj Skupaj

Število 
klicev

Prvi 362 Prvi 514 Prvi 364
Ponovni 51 Ponovni 32 Ponovni 13

Osebni 
obisk

Prvi 162 Prvi 192 Prvi 156
Ponovni 294 Ponovni 217 Ponovni 44

Drugo 24 88 71
SKUPAJ 893 1043 648

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Iz tabele je lepo razvidno, da število prvega obiska strank z leti vidno narašča, kar je 
vsekakor pozitivno in vzpodbudno, pri ponovnem obisku pa se število z leti 
zmanjšuje, kar pa je po drugi strani lahko zaskrbljujoče. Morda bi bilo treba uvesti 
bolj dolgotrajno spremljanje in večjo spodbudo s strani svetovalcev, da bi se ponovni 
obisk povečal.
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Vsa leta je ponovni stik svetovancev večji osebno kot preko telefona. To lahko 
pripišemo temu, da je strankam pomemben osebni pristop in medsebojni stik, ki ga 
navežejo v središču.

2. Swot analiza

Analiza prednosti

Število strank je iz leto v leto višje, tako se svetovalna dejavnost širi tako preko 
telefona kot tudi osebno.
Analiza pomanjkljivosti
Zaznan upad ponovnega obiska je posebej očiten pri telefonskem svetovanju, dobro 
viden pa je tudi pri osebnem svetovanju.

Analiza nevarnosti

Neugodna geografsko prometna lega – lokalne ceste so v zelo slabem stanju, kar 
negativno vpliva na obisk središča. Poleg tega IKT-infrastruktura in znanje o njej niso 
zadovoljivi, kar predstavlja dodatno oviro za telefonsko svetovanje in svetovanje 
preko elektronske pošte.

Analiza priložnosti

Vlaganje v popravilo in razvoj krajevnih prometnih povezav ter razvoj medkrajevnega 
optičnega kabelskega omrežja bi pomenila velik doprinos ne le k razvoju in pozitivni 
rasti svetovanja ampak celotne regije.

Preglednica 6: Število obravnav po načinu obravnave – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
št. % št. % št. %

po 
telefonu 413 46,25 546 52,35 377 58,18

klical/a 
str. 7 0,78 3 0,29 0 0
osebno 456 51,06 409 39,21 200 30,86
e-mail 17 1,9 84 8,05 71 10,96
pisno 0 0 1 0,1 0 0
drugo 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 893 100 1043 100 648 100



Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.«

10

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)

Večina svetovancev je obravnavanih osebno ali po telefonu, s tem da je pri prvi obliki 
zaznano upadanje, pri drugi pa porast. Vedno višjo priljubljenost telefonskega
svetovanja in naraščanju uporabe e-pošte lahko pripišemo hitremu tempa življenja in 
dejstvu, da vedno več ljudi dostopa do informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Slabost takih načinov obravnav je pomanjkanje človeškega stika in osebnega 
pristopa. Preostale oblike obravnave so uporabljane zelo redko ali pa sploh ne.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Spodbudno povečanje števila obravnav kot spodbuda za v prihodnje. Pozitiven porast 
e-obravnav kot nov način komuniciranja in dostopnosti.

Analiza pomanjkljivosti

Zmanjševanje osebnega obiska. Kako ga povečati?

Analiza nevarnosti
Slabša prometna in telekomunikacijska povezanost podeželja z večjimi kraji zagotovo 
pripomore k manjšemu obisku.

Analiza priložnosti
Krepiti IKT-infrastrukturo in posledično izobraževanje, da bo kljub razpršenosti 
prebivalstva po regiji do svetovanja lahko dostopalo čim več ljudi.

Preglednica 7: Čas trajanja pogovora – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
minute št. % št. % št. %
0-5 0 0 0 0 1 0,15

6-10 1 0,11 11 1,05 34 5,25
11-15 80 8,96 237 22,72 110 16,98
16-30 505 56,55 456 43,72 198 30,56
31-60 205 22,96 281 26,94 272 41,98
61-999 102 11,42 58 5,56 33 5,09

SKUPAJ 893 100 1043 100 648 100
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Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Največ pogovorov traja med četrt ure in eno uro, klici pod četrt ure in nad eno uro 
pa so redki.

Kot je razvidno iz tabele, je optimalna dolžina za svetovalni pogovor med pol ure in 
eno uro – tukaj na splošno lahko govorimo o pozitivnem trendu med leti, še posebej 
pa je viden porast v letošnjem letu, kar kaže na širitev bolj poglobljenega svetovanja.
Z leti poleg števila pogovorov narašča tudi dolžina le-teh, kar kaže poleg razvoja in 
širitve svetovalne dejavnosti tudi na večjo odprtost in pripravljenost na učenje 
prebivalcev.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Z leti narašča število minut oz. dolžina pogovorov.

Analiza pomanjkljivosti
Tudi v krajšem času lahko dobijo ljudje potrebno informacijo – namesto preobširne 
razlage bolj kratek in jedrnat odgovor.

Analiza nevarnosti
Prepočasno uvajanje novih telekomunikacijskih storitev in porazna prometna 
infrastruktura sta zagotovo največji oviri pri uporabi oz. dostopnosti svetovalnih 
storitev.

Analiza priložnosti
Izgradnja hitre ceste in nove železniške proge ter razvoj medkrajevnega optičnega 
kabelskega omrežja omogočata razširitev in okrepitev svetovalne dejavnosti.

Preglednica 8: Kje je stranka izvedela za svetovalno središče – od januar 2007 do 
junij 2009

2007 2008 januar–junij 2009
SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
št. % št. % št. %

prijatelji, znanci 225 25,17 350 33,4 164 24,66

mediji 179 20,02 291 27,77 225 33,83

delodajalci, 
podjetja 88 9,84 45 4,29 18 2,71
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zavod za 
zaposlovanje

67 7,49 118 11,26 106 15,94

občina 2 0,22 3 0,29 0 0

starši, sorodniki 28 3,13 45 4,29 5 0,75

izobraževalne 
organizacije

298 33,33 161 15,36 56 8,42

center za 
socialno delo

0 0 0 0 0 0

interesna in 
gospodarska 
združenja

2 0,22 1 0,1 2 0,3

regionalna 
razvojna 
agencija

1 0,11 0 0 0 0

promocijsko 
gradivo in 
dogodki

3 0,34 13 1,24 33 4,96

študentski servis 0 0 0 0 0 0
zdravstveni dom 0 0 0 0 0 0
drugo 1 0,11 7 0,67 56 8,42
neznano 0 0 14 1,34 0 0

SKUPAJ 894 100 1048 100 665 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
K razpoznavnosti središča očitno največ pripomorejo mediji ter prijatelji in znanci, saj 
je dobro viden vsako leto večji delež z njihove strani (skoraj 50,00 %), medtem ko 
naj bi starši in sorodniki žal vedeli in pripomogli vedno manj. 

Počasi narašča povezanost z Zavodom za zaposlovanje in učinek promocijskih gradiv 
– še bolj povezati za večji učinek. Po drugi strani lahko zaznamo upad prispevka
delodajalcev, podjetij in izobraževalnih organizacij med leti. Še posebej velja 
premisliti o upadu slednje povezave, saj bi moralo biti to – ob vzpostavljanju mreže 
in sodelovanju – ravno obratno. Morda je za to kriva vedno večja tekmovalnost oz. 
konkurenčnost, ali pa gre le za napačen pristop. Potreben ukrep bi lahko izvedli na 
podlagi poznavanja njihovega mišljenja, ki bi ga pridobili bodisi z (anonimnimi) 
anketami bodisi z javnim sestankom – povečanje sodelovanja namreč ne bi bilo 
dobro in potrebno le za obe strani ampak za razvoj celotne regije.
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Minimalno ali skoraj nično sodelovanje z regijo se vidi pri nizkih rezultatih z
interesnimi in gospodarskimi združenji, regionalno razvojno agencijo in občino. Ti 
rezultati kar kličejo po večji povezanosti in sodelovanju. 
S študentskimi servisi in zdravstvenim domom ni vidna nobena povezava, čeprav ima 
svetovalno središče sedež prav v slednjem. Prav tako žal ni opaziti nobenega 
sodelovanja s centrom za socialno delo.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Dobro sodelovanje z mediji. Naraščanje komunikacije z zavodom za zaposlovanje.

Analiza pomanjkljivosti
Nizka stopnja interakcije z občino in regijo ter upad sodelovanja z drugimi 
izobraževalnimi organizacijami in podjetji – najprej je potrebno razmisliti o vzrokih, 
šele nato se lotiti popravkov.

Analiza nevarnosti
Čedalje slabša mrežna povezanost organizacij in ustanov v regiji zmanjšuje 
prepoznavnost tako svetovalnega središča in njegovih storitev kot sodelovanje med 
organizacijami.

Analiza priložnosti
Več promocije od ust do ust – »dober glas seže v deveto vas« – za dvig 
prepoznavnosti.
Sodelovanje s centrom za socialno delo za večjo vključenost socialno šibkejših.

Preglednica 9: Podatki o stranki – spol – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
št. % št. % št. %

moški 224 25,08 296 28,38 168 25,93

ženske 669 74,92 747 71,62 480 74,07

SKUPAJ 893 100 1043 100 648 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Število uporabnikov obeh spolov iz leta v leto narašča. Ženski spol je ves čas 
približno trikrat bolj zastopan kot moški. 
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2. Swot analiza

Analiza prednosti
Porast strank obeh spolov.

Analiza pomanjkljivosti
Moški spol veliko manj zastopan.

Analiza nevarnosti
Delež žensk med vsemi brezposelnimi osebami v koroški regiji je že presegel 
51,00 %, kar pomeni, da so moški bolj zaposljivi in posledično manj iščejo svetovalno 
pomoč.

Analiza priložnosti
Glede na to, da je ženske populacije v regiji le malenkost več kot moške (0,20 %), je 
na mestu razmislek o tem, kako bolj pritegniti močnejši spol – morda z 
organiziranjem tečajev in delavnic v zvezi z njihovimi delovnimi mesti oz. na sedežu 
podjetij, kjer delajo – ker je znano, da se moški bolj pogosto udeležujejo 
izobraževanj, ki se tičejo njihovih karier.
Vzpostavitev informacijskega središča, ki bo nudilo ženski populaciji na Koroškem 
podporo in pomoč pri uveljavljanju na trgu dela – spremljanje, vzpodbujanje, 
informiranje, usmerjanje, svetovanje in usposabljanje te ciljne skupine.

Preglednica 10: Podatki o stranki – starost – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
leta št. % št. % št. %
0-0 88 9,85 199 19,08 155 23,92

1-20 76 8,51 120 11,51 50 7,72
21-25 175 19,6 194 18,6 70 10,8
26-30 161 18,03 159 15,24 79 12,19
31-40 268 30,01 206 19,75 92 14,2
41-50 95 10,64 86 8,25 99 15,28
51-999 30 3,36 79 7,57 103 15,9
SKUPAJ 893 100 1043 100 648 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
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Z leti upada število uporabnikov do 40 let. Iz tega bi lahko sklepali, da se še 
izobražujejo – v šolah ali ob delu. Tako ne potrebujejo svetovanja ali pa mogoče ne 
vedo, da ga potrebujejo?

Vzpodbuden porast starejših odraslih. Z raznimi projekti CVŽU-ja (računalniška 
delavnica za upokojence, delavnica likovnega ustvarjanja za starejše odrasle, masaža 
obraza, nega in ličenje zrele kože, predavanje o branju invalidnim in starejšim 
osebam …) več vlagamo tudi v pridobivanje starejše populacije, kar se je očitno 
obrestovalo.

Kar nekaj pa je tudi strank, katerih starost je neznana.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Vedno višje število starejših odraslih.

Analiza pomanjkljivosti
Vedno manj strank do 40 let.

Analiza nevarnosti
Neprilagojenost in nepripravljenost svetovalnega središča na staranje prebivalstva.

Analiza priložnosti
Ustanovitev Univerze za tretje življenjsko obdobje, več programov in delavnic, 
namenjenih starejši generaciji.

Preglednica 11: Podatki o stranki – izobrazba – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
stopnja 
izobrazbe št. % št. % št. %
nedokončana 
osnovna šola

29 3,25 13 1,25 4 0,62

osnovna šola 137 15,34 143 13,71 85 13,12
nižja poklicna 
šola 19 2,13 6 0,58 11 1,7

poklicna šola 217 24,3 212 20,33 96 14,81
štiriletna 
strokovna, 
tehnična ali 
splošna

264 29,56 321 30,78 118 18,21
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višja/visoka 
izobrazba

80 8,96 103 9,88 51 7,87

univerzitetna 70 7,84 89 8,53 28 4,32
specializacija, 
magisterij, 
doktorat

5 0,56 8 0,77 6 0,93

neznano 72 8,06 148 14,19 249 38,43
SKUPAJ 893 100 1043 100 648 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Največ uporabnikov ima dokončano osnovno, poklicno ali pa štiriletno strokovno, 
tehniško ali splošno srednjo šolo. Občutno manj jih je končalo višje/visoko in 
univerzitetno šolanje, a številka vseeno z leti narašča. Vedno manjši je delež oseb z
nižjo poklicno izobrazbo, tistih z nedokončano osnovno šolo pa je še manj.
Podatki so vzpodbudni, saj kažejo na dvig ravni izobrazbe prebivalstva. Morda bi bila 
na mestu večja pozornost strankam, ki imajo najnižjo/najvišjo izobrazbo – za prve bi 
lahko bolj promovirali brezplačno osnovno šolo, slednje pa spomnili, da lahko tudi z 
izobraževanjem po neformalni poti pridobimo ogromno.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Večina strank ima vsaj osnovno, če že ne srednjo izobrazbo. Na splošno je zaznati 
dviganje stopnje izobrazbe po letih, k čemur je pripomogla tudi naša svetovalna 
dejavnost. 

Analiza pomanjkljivosti
Počasna rast števila svetovancev, ki že imajo višjo stopnjo izobrazbe.
Analiza nevarnosti
Premalo finančnih virov za uvajanje novih izobraževalnih programov in slaba 
ponudba obstoječih programov ne ponujata veliko možnosti za usmeritev 
svetovancev – svetovalna storitev je zelo omejena.

Analiza priložnosti
Razvoj visokega šolstva v regiji in regionalno povezovanje institucij v mreže 
predstavljata večje in širše možnosti za razširitev svetovalne dejavnosti in s tem 
nadaljnjega izobraževanja in razvoja posameznikov.
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Preglednica 12: Podatki o stranki – status – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
status št. % št. % št. %
ni podatka 69 7,73 146 14 133 20,52

zaposlen 450 50,39 411 39,41 139 21,45
samozaposlen 7 0,78 6 0,58 6 0,93
brezposeln 309 34,6 340 32,6 215 33,18
upokojenec 23 2,58 53 5,08 50 7,72
kmet 0 0 0 0 36 5,56
gospodinja 0 0 1 0,1 3 0,46
dijak/študent 12 1,34 86 8,25 66 10,19
otroci do 15. 
leta 23 2,58 0 0 0 0

neznano 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 893 100 1043 100 648 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Največ strank je še vedno zaposlenih, čeprav je zaznan upad po letih, kar lahko 
pripišemo recesiji. Iz tega tudi sledi porast števila brezposelnih – v zadnjih mesecih 
brezposelnost v koroški regiji ponovno narašča, kar nam kaže tako 10,5-odstotna 
stopnja registrirane brezposelnosti (slovensko povprečje: 8,8 %) kot tudi to, da je
število brezposelnih v prvem polletju v primerjavi s koncem preteklega leta višje kar 
za 32,6 odstotka – število pa še naprej vsak mesec narašča.
Povečuje se tudi število upokojencev, kar je rezultat posebnih aktivnosti v okviru 
CVŽU-ja (število udeležencev kot tudi delavnic je iz leta v leto višje).
Samozaposlenih ter dijakov in študentov je le za vzorec. 
Zaskrbljujoče nizka – skoraj 0,00 %, le letos malo bolje – je predvsem številka pri 
gospodinjah in kmetih, ki so več kot očitno ranljive skupine. 
V skupini otrok do 15. leta sicer v zadnjih letih ne beležimo obiskov, kar je pa tudi 
razumljivo, saj ne gre za skupino, ki ji je naša dejavnost prioritetno namenjena.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Pozitiven trend po letih. Naraščanje števila udeleženih upokojencev.
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Analiza pomanjkljivosti
Upad zaposlenih udeležencev. Ker so postali brezposelni? Prenizka udeležba ranljivih 
skupin (gospodinje, kmeti). Kako se jim približati?

Analiza nevarnosti
Staranje prebivalstva. Veliko število brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, ki so težje 
zaposljive. Če tem ranljivim skupinam ne bomo posvečali posebne pozornosti, se 
lahko rezultati še poslabšajo.

Analiza priložnosti
Spodbuditi prebivalce za vključevanje v različne oblike vseživljenjskega učenja.

4.1.2 Sklop B – Podatki o vrsti svetovanja in aktivnostih

Pregledali smo tudi podatke o vrsti svetovanja, aktivnostih in vsebinah svetovanja. 

Preglednica 13: Vrste svetovanja – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
št. % št. % št. %

pred 643 72 895 85,81 599 92,44

med 229 25,64 123 11,79 46 7,1
po 21 2,35 25 2,4 3 0,46

SKUPAJ 893 100 1043 100 648 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Prevladuje svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje – in to število z leti vidno 
narašča in v prvi polovici letošnjega leta preseže 90,00 %. 
Svetovanje med izobraževanjem z leti upada, kar pripisujemo premajhni pozornosti 
spremljanja svetovančevega razvoja. 
Najnižja raven je po zaključku izobraževanja – vsa leta manj kot 3,00 % – pa še ta je 
vedno nižja.
Nujno potrebno ustrezno dajanje in sprejemanje povratne informacije za zvišanje in 
razvoj ostalih dveh vrst (med in po).
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2. Swot analiza

Analiza prednosti
Več ljudi se na novo zanima za vključevanje v izobraževanje – zato je število višje.

Analiza pomanjkljivosti
Najvišji delež svetovanja bi moral biti med izobraževanjem, ker je od začetka 
delovanja središča minilo že več kot 2 leti, pa temu ni tako – največ je še vedno 
svetovanja pred vključitvijo v izobraževanje.

Analiza nevarnosti
Pomanjkanje ambicij, nizka stopnja motiviranosti in vztrajnosti prebivalstva v regiji 
zaradi naraščajoče brezposelnosti.

Analiza priložnosti
Povezava z lokalnimi izobraževalnimi organizacijami za vzpostavitev enotnega 
sistema informiranja in rednega pretoka informacij – za večjo informiranost, 
poznavanje možnosti fleksibilnejših oblik zaposlovanja, dodatna usposabljanja, 
izobraževanja in hkrati druženja z ljudmi v enakem položaju.

Preglednica 14: Aktivnosti – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
št. % št. % št. %

informiranje 599 39,2 821 44,07 423 36,37

nasvetovanje 546 35,73 450 24,15 312 26,83
ovrednotenje 130 8,51 152 8,16 39 3,35
svetovanje 238 15,58 431 23,13 388 33,36
zastopanje 10 0,65 3 0,16 1 0,09
usposabljanje 0 0 0 0 0 0
povratne 
info.

5 0,33 6 0,32 0 0

SKUPAJ 1528 100 1863 100 1163 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Prevladujejo informiranje, nasvetovanje in svetovanje, od katerih prvo in slednje 
najbolj naraščata skozi leta.
Opazno manjši odstotek zasedata ovrednotenje in zastopanje. 
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Usposabljanje in povratna informacija predstavljata zanemarljiv delež, kar velja vzeti 
v zakup in premisliti, kako bi to stanje spremenili. 

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Porast krovnih pojmov svetovalnega dela, kar pomeni, da jih ustrezno uporabljamo. 

Analiza pomanjkljivosti
Zelo nizek delež zastopanja, usposabljanja in povratne informacije. Kaj storiti?

Analiza nevarnosti
Neinovativnost prebivalstva ter pomanjkanje samoiniciativnosti poleg tega pa še 
nemobilnost ter nemotiviranost za reševanje lastnega problema brezposelnosti.

Analiza priložnosti
S povečanjem informiranosti prebivalstva o svetovalnih aktivnostih v središču 
zmanjšati neorganiziranost populacije – večanje motivacije za sodelovanje v 
neformalnih oblikah izobraževanja, usposabljanja.

Preglednica 15: Vsebine svetovanja – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
št. % št. % št. %

pridobitev 
izobrazbe na višji 
stopnji

249 26,83 235 22,05 26 2,8

prekvalifikacija -
sprememba 
poklica na isti 
stopnji

120 12,93 165 15,48 24 2,58

neformalne oblike 
izobraževanja za 
delo, poklic

298 32,11 314 29,46 405 43,55

neformalne oblike 
izobraževanja za 
osebni razvoj

88 9,48 248 23,26 442 47,53

kako se učiti, 
pomoč - težave 
pri učenju

71 7,65 14 1,31 8 0,86

financiranje 
izobraževanja

5 0,54 2 0,19 1 0,11
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pridobitev 
nacionalne 
poklicne 
kvalifikacije

0 0 8 0,75 0 0

urejanje statusnih 
vprašanj

0 0 1 0,09 0 0

opravljanje 
različnih izpitov 57 6,14 62 5,82 16 1,72

možnosti 
zaposlitve 6 0,65 6 0,56 3 0,32

pridobitev 
izobrazbe na višji 
stopnji

34 3,66 11 1,03 5 0,54

SKUPAJ 928 100 1066 100 930 100

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Prevladuje svetovanje o neformalnih oblikah izobraževanja (za delo ali pa za osebni 
razvoj) in le-ta tudi narašča (letos skupaj presegata 90,00 %). Pozitiven porast 
pripisujemo vedno bolj uspešnim dejavnostim projekta CVŽU (število udeležencev se 
je iz 92 (leto 2008) povišalo na 380 (letošnje leto, ki pa še vedno traja) in raznim 
usposabljanj v okviru MOCIS-a (mediacija, zakon o upravnem postopku, tuji jeziki, 
računalniški tečaji, prostočasni tečaji …).

Nekaj še vedno svetovanja za pridobitev izobrazbe na višji stopnji in prekvalifikacije –
a oboje je v primerjavi s prejšnjimi leti kar močno upadlo. To pripisujemo temu, da 
zaenkrat to ni potrebno oz. da so informacije o tem pridobili drugje. 
Minimalen delež svetovanja je namenjen financiranju izobraževanja in pomoči pri 
učenju. Slednje je še posebej zaskrbljujoče, saj je najpomembnejše naučiti se učiti 
se. Potrebno posvetiti več pozornosti izpeljavi različnih delavnic na to temo.
Urejanje statusnih vprašanj in pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij
predstavljata najmanjši, skoraj ničen delež. 

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Večanje zavedanja prebivalcev o pomenu vseživljenjskega učenja – predvsem 
neformalnega dela.

Analiza pomanjkljivosti
Manjšanje ostalih vsebin svetovanja – kako se spoprijeti?
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Analiza nevarnosti
Upad zanimanja za pridobitev izobrazbe na višji stopnji. Ni dovolj vpisa v določene 
izobraževalne programe. Ni regijske koordinacije višjih šol.

Analiza priložnosti
Regionalno povezovanje izobraževalnih institucij in razvoj novih programov v skladu s 
potrebami trga dela.

4.1.3 Sklop C – Stiki z drugimi ustanovami - zastopanje

Pri zadnjem sklopu nas je zanimalo, na kakšen način, kako dolgo in s kakšno vsebino 
so potekali pogovori med svetovalcem in drugimi ustanovami v imenu svetovanca. 

Preglednica 16: Način pogovorov – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

Št.   % Št.       % Št.       %
po telefonu 10 100 0 0 0 0

osebno 0 0 0 0 0 0

e-mail 0 0 0 0 0 0
pisno 0 0 0 0 0 0
drugo 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 10 100 0 0 0 0

Komentar:

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Le leta 2007 je bilo 10 telefonskih pogovorov. Leta 2008 in 2009 pa niti eden. 
Absolutno odklonilen trend.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Samostojnost, ni potrebe po pomoči.

Analiza pomanjkljivosti
Ni izmenjave izkušenj, mnenj.

Analiza nevarnosti
Nesoglasje in tekmovalnost v regiji predstavljata veliko oviro za razvoj tako lastne kot 
drugih institucij.
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Analiza priložnosti
Ustanovitev širše mreže ponudnikov izobraževanja – za večje povezovanje in 
sodelovanje institucij.

Preglednica 17: Trajanje pogovorov – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

minute SKUPAJ % SKUPAJ   % SKUPAJ   %
0–5 0 0 0 0 0 0

6–10 0 0 0 0 0 0

11–15 0 0 0 0 0 0
16–30 10 100 0 0 0 0
31–60 0 0 0 0 0 0
61–999 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 10 100 0 0 0 0

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
Vseh 10 pogovorov leta 2007 je trajalo med četrt in pol ure. Za leti 2008 in 2009 pa 
ni nič zabeleženo. Zopet govorimo o velikem upadu.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Ustrezno usposobljen kader.

Analiza pomanjkljivosti
Ni možnosti drugega mnenja.

Analiza nevarnosti
Nedostopnost, egocentričnost organizacij – namesto mrežne povezanosti.

Analiza priložnosti
Odprtost in sodelovanje z ostalimi institucijami.

Preglednica 18: Vsebina pogovorov – od januar 2007 do junij 2009

2007 2008
januar–junij 
2009

SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ
Leta št. % št. % št. %
pridobitev 0 0 0 0 0 0
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izobrazbe na višji 
stopnji
prekvalifikacija -
sprememba poklica 
na isti stopnji

5 50 0 0 0 0

neformalne oblike 
izobraževanja za 
delo, poklic

0 0 0 0 0 0

neformalne oblike 
izobraževanja za 
osebni razvoj

0 0 0 0 0 0

kako se učiti, 
pomoč - težave pri 
učenju

0 0 0 0 0 0

financiranje 
izobraževanja 0 0 0 0 0 0

pridobitev 
nacionalne poklicne 
kvalifikacije

0 0 0 0 0 0

urejanje statusnih 
vprašanj 0 0 0 0 0 0

opravljanje 
različnih izpitov 5 50 0 0 0 0

možnosti zaposlitve 0 0 0 0 0 0
drugo 0 0 0 0 0 0
SKUPAJ 10 100 0 0 0 0

1. Kratek opis podatkov po letih (analiza dokumentacije/podatkov)
S 5 ustanovami so se leta 2007 pogovarjali o prekvalifikacijah, s 5 pa o opravljanju 
različnih izpitov. Leta 2008 in 2009 niso potekali nobeni pogovori. Brez dvoma 
negativna usmeritev.

2. Swot analiza

Analiza prednosti
Nadgradili so svoje znanje, da o teh področjih niso več potrebovali spraševati drugih.

Analiza pomanjkljivosti
Morda bi drugje dobili uporabnejše in primernejše informacije – več glav več ve.
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Analiza nevarnosti
Egoističen pristop ni vedno najboljši – ostaneš sam, tudi če bi nekoč potreboval 
pomoč. Nesodelovanje z ostalimi ustanovami predstavlja tako nepoznavanje 
konkurence kot tudi nezmožnost vedenja, kdo ti lahko kdaj koristi in kako.

Analiza priložnosti
Povezava z ostalimi za širitev lastnega – in njihovega – obzorja.

4.2. Prikaz rezultatov anketiranja

4.2.1 Področje: Rezultati

Izbrani kazalnik 1: Zadovoljstvo svetovancev

4.2.1.1  Prikaz rezultatov iz anketiranja

Preglednica 19: Zadovoljstvo z naslednjimi vidiki
Zelo 
nezadovoljen(-
na)

Ne posebno
zadovoljen(-
na)

Dokaj
zadovoljen(-
na)

Zadovoljen(-
na)

Zelo
zadovoljen(-
na)

Ne morem
oceniti

SKUPAJ

N % N % N % N % N % N % N %
1. z 
odnosom, ki 
ga je imel(-
a) 
svetovalec(-
ka) do vas

3 2,21 4 2,94 12 8,82 30 22,06 85 62,50 2 1,47 136 100,00

2. s časom, 
ki si ga je 
svetovalec(-
ka) vzel(-a) 
za pogovor z 
vami

2 1,47 9 6,62 13 9,56 38 27,94 70 51,47 4 2,94 136 100,00

3. s 
pridobljenimi 
informacijami
in nasveti

2 1,47 9 6,62 17 12,50 38 27,94 68 50,00 2 1,47 136 100,00

4. s 
predlaganimi 
rešitvami

5 3,68 7 5,15 26 19,12 32 23,53 62 45,59 4 2,94 136 100,00
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Tabela nam kaže, da bilo največ svetovancev (85 oz. 62,50 %) zelo zadovoljnih z 
odnosom svetovalca(-ke) do njih – zadovoljstvo s tem je izrazila tudi dobra petina 
ostalih. 12 oseb je bilo dokaj zadovoljnih, 4 ne posebno, 3 pa so bili zelo 
nezadovoljni. 2 udeleženca pa menita, da tega ne moreta oceniti.

Nekoliko manjše popolno zadovoljstvo (51,47 %) vidimo pri zadovoljstvu s časom, ki
si ga je svetovalec(-ka) vzel(-a) za pogovor z njimi – s tem je bila zadovoljna tudi
dobra četrtina udeležencev, dokaj zadovoljnih pa jih je bilo 13. 9 oseb ni čutilo
posebnega zadovoljstva, 2 pa sta bila zelo nezadovoljna. 4 udeleženi tega niso mogli
oceniti.

50,00 %  popolno zadovoljstvo zaznamo pri zadovoljstvu s pridobljenimi
informacijami in nasveti – s tem je bilo zadovoljna tudi dobra četrtina ostalih, 17
oseb pa je bilo delno zadovoljnih. 9 udeležencev je bilo manj zadovoljnih, 2 osebi pa
sta bili izrazito nezadovoljni. Prav tako 2 osebi nista mogli izraziti svojega mnenja.

Najmanjši odstotek zadovoljstva (45,59 %) je opaziti pri zadovoljstvu s predlaganimi
rešitvami – zadovoljnih je bilo še 23,53 %, delno zadovoljnih pa 19,12 %. 7 oseb ni
bilo posebej zadovoljnih, 5 pa jih je bilo nezadovoljnih. 4 svetovanci pa tega niso
mogli oceniti.

Preglednica 20: Strinjanje z izjavami
Sploh se ne
strinjam

Deloma se
strinjam

Zelo se
strinjam

SKUPAJ

N % N % N % N %
1. Informacije so bile ustrezne/natančne. 7 5,15 49 36,03 80 58,82 136 100,00
2. Količina informacij je bila ustrezna. 4 2,94 50 36,76 82 60,29 136 100,00
3. Informacije so bile razumljive. 3 2,21 39 28,68 94 69,12 136 100,00

V največji meri (69,12 %) so bile informacije za udeležence razumljive. 28,68 % se 
jih s tem strinja le deloma, 3 osebe pa se sploh ne strinjajo.
82 oseb je mnenja, da je bila količina informacij ustrezna, 36,76 %  pa se jih s tem 
strinja le deloma. 4 svetovanci pa se s to izjavo ne strinjajo.
Najnižjemu %, a še vedno več kot polovici svetovancev (58,82 %), so se pridobljene 
informacije zdele ustrezne oz. natančne, 36,03 % pa malo manj. 7 oseb pa se s tem 
s tem sploh ne strinja. 
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Preglednica 21: Strinjanje s trditvami
Sploh se ne
strinjam

Deloma se
strinjam

Zelo se
strinjam

Ne morem
oceniti

SKUPAJ

N % N % N % N % N %
1. Strokovnost svetovalca(-
ke) je bila dobra.

1 0,74 20 14,71 110 80,88 5 3,68 136 100,00

2. Svetovalec(-ka) je 
poskrbel(-a) za zaupnost 
pogovora.

6 4,41 17 12,50 104 76,47 9 6,62 136 100,00

3. Svetovalec(-ka) je imel(-
a) do mene spoštljiv odnos.

0 0,00 12 8,82 116 85,29 8 5,88 136 100,00

4. Svetovalec(-ka) je bil(-a) 
do mene prijazen(-na).

0 0,00 14 10,29 111 81,62 11 8,09 136 100,00

Iz tabele je razvidno, da se največ svetovancev (85,29 %) v celoti strinja s tem, da je
bila strokovnost svetovalca(-ke) dobra, 12 oseb pa je izrazilo delno zadovoljstvo. 8
udeležencev tega ne more oceniti.

Nekoliko manjše popolno strinjanje (81,62 %) vidimo pri trditvi o prijaznosti
svetovalca(-ke). S tem je bilo 14 oseb malo manj zadovoljnih, 11 pa jih ni moglo
izraziti svojega mnenja.

80,88 % udeležencev se popolno strinjanja s tem, da je bila strokovnost svetovalca
(-ke) dobra, 14,71 % pa se jih s tem ne strinja v celoti. 1 oseba se z navedenim
sploh ne strinja, 5 pa jih o tem ni moglo soditi.

Najmanjši odstotek strinjanja (76,47 %) je opaziti pri izjavi o tem, da je svetovalec 
(-ka) poskrbel(-a) za zaupnost pogovora. 17 udeležencev se s tem strinja le deloma,
6  oseb pa se jih sploh ne strinja. 9 svetovancev pa ni moglo podati svoje ocene.

Preglednica 22: Motnje/pomanjkljivosti pri svetovanju

N %
1. Ne. 127 93,38
2. Da. 9 6,62
SKUPAJ 136 100,00

Udeležence v veliki večini (127 oz. 93,38 %) ni motilo nič. 
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Preglednica 23: Motnje/pomanjkljivosti pri svetovanju – izpis odprtih odgovorov (2. 
Da)

N
Pomanjkljive/površne informacije 4
Nerazumevanje vprašanja 2
»Neoglašanje« na telefon 1
Neprava pomoč 1
Obsežen odgovor * 1
SKUPAJ 9

* Navedeni spodaj.

Od preostalih 9 oseb pa so 4 mnenja, da je bilo premalo informacij oz. so bile le-te 
preveč pomanjkljive ali površne, kar je eden izmed njih pripisal nepoznavanju 
področja, ki je njega zanimalo. 1 svetovanca je motilo »neoglašanje« na telefon, 
drugi pa se je razpisal in pojasnil, kar ga moti, takole: »Moti me to, da se strokovni 
svetovalci kot mi koristniki sploh ne ali pa povsem nezadostno pogovarjamo o tem, 
da računalništvo oziroma računalnik sam kot takšen vsestransko napreduje, sledenje 
temu zelo težko obvladljivemu trendu pa je problematično in nas še dodatno 
obremenjuje z nezaupanje v tisto malo znanja, ki ga imamo.« Nekdo pa je mnenja, 
da ni dobil potrebne pomoči. 2 udeleženca očitno nista prav razumela vprašanja, saj 
sta kljub temu, da sta označili, da ju nekaj moti, to potem obrazložila s tem, da je 
bilo vse lepo oz. je eden od njiju pohvalili dobro družbo mentoric.

Preglednica 24: Priporočilo obiska svetovalnega središča znancem, prijateljem

N %
1. Ne. 15 11,03
2. Da. 121 88,97
SKUPAJ 136 100,00

15 svetovancev znancem in prijateljem ne bi priporočilo obiska svetovalnega 
središča. Velika večina – 121 udeležencev oz. 88,97 % vseh – pa bi to storila.

Preglednica 25: Priporočilo obiska svetovalnega središča znancem, prijateljem – izpis 
odprtih odgovorov (1. Ne).

N
Pomanjkanje časa 5
Ne vem 4
Nezadovoljstvo s predavanjem/predavateljem 3
Ni bilo dovolj zanimivo 1
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Vsak se naj sam odloči 1
Težko prepričati 1
SKUPAJ 15

15 svetovancev znancem in prijateljem ne bi priporočilo obiska svetovalnega 
središča. Tretjina jih to ne bi storila zaradi pomanjkanja časa, 4 pa ne vedo, zakaj 
tega ne bi storili oz. se ne spomnijo razloga. 3 udeleženci ne bi priporočili obiska 
prijateljem, ker niso bili zadovoljni s predavanji oz. predavatelji. Ena oseba obiska ne 
bi priporočala ostalim, ker njej ni bilo dosti zanimivo, drugi je mnenja, da naj se vsak 
sam odloči za obisk, tretji pa prizna, da zelo težko kogar koli prepriča za 
profesionalno aktivnost.

Preglednica 26: Priporočilo obiska svetovalnega središča znancem, prijateljem – izpis 
odprtih odgovorov (2. Da).

N
Prijaznost ustanove 29
Ustrezne in uporabne informacije/nasveti 20
Ker je bilo dobro 9
Pomoč pri določitvah 9
Obisk se je obrestoval 8
Koristno svetovanje 7
Novo znanje in možnosti 7
Dober kolektiv/ustanova na nivoju 6
Pohvala predavateljem 5
Obsežen odgovor * 4
Pohvala svetovalcem 3
Nadvse zanimivo 3
Način reševanja problemov 3
Strokovnost oz. profesionalnost 3
Ne vem 2
Naj si pridobijo izkušnje z računalnikom 2
Ker bi jih zanimale različne delavnice 2
Vedo, kaj delajo 1
Vsekakor 1
Brezplačno izobraževanja 1
Iskanje zaposlitve 1
Informacije o prekvalifikaciji 1
SKUPAJ 127**
* Navedeni spodaj.
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** Odgovorov je po številu več kot udeležencev, ker so nekateri izmed njih napisali 
več mnenj.

Velika večina – 121 udeležencev oz. 88,97 % vseh – bi znancem in prijateljem 
priporočila obisk svetovalnega središča. 

Od tega jih je 29 za glavni vzrok navedlo prijaznost ustanove, 5 ostalih je v zvezi s 
tem dodatno pohvalilo predavatelje, 3 pa svetovalce. 20 jih meni, da so že sami 
dobili ustrezne in uporabne informacije in nasvete, na podlagi katerih so se nato lažje 
odločili. 9 oseb je mnenja, da je bilo preprosto dobro oz. »fajn«, 3 pa da je bilo 
nadvse zanimivo. Drugih 9 je bilo najbolj zadovoljnih s pomočjo pri odločitvah, 7 z 
ustreznim in koristnim svetovanjem, 3 pa z njihovim načinom reševanja problemov. 8 
oseb bi obisk priporočilo drugim, ker se je njim samim obrestoval, 7 pa zaradi 
pridobivanja novega znanja in možnosti – 2 ostala bi želela, da podobne izkušnje z 
računalništvom pridobijo tudi njuni prijatelji, znanci, druga dva sta prav tako mnenja, 
da bi različne delavnice utegnile zanimati njune bližnje. 6 svetovancev je prepričal 
dober kolektiv (»Mocis je zakon«) oz. ustanova na nivoju, ki so vredni zaupanja, 3 pa 
še posebej njihova strokovnost oz. profesionalnost, 1 pa je prepričan, da vedo, kaj 
delajo. Medtem ko je eden kratko in jedrnato napisal, da bi vsekakor priporočil obisk, 
drugi ni vedel, kaj napisati, tretji pa je preprosto napisal, da ne ve. 1 oseba bi 
priporočila obisk zaradi možnosti brezplačnega izobraževanja, druga zaradi iskanja 
zaposlitve, tretja pa bi jih napotila tja, če bi se kdo želel pozanimati o prekvalifikaciji. 
4 osebe so svoje odgovore podale bolj konkretno in obširno, in sicer sta dve od njih 
napisale: »Ker se resnično trudite za najlažji in najučinkovitejši način, da pridemo 
oziroma osvojimo izbrano izobrazbo.«, nekdo drug je dejal: »Ker je uspeh in obstoj 
človeške civilizacije in civilizacije na sploh v veliki meri odvisen od tega, kaj bomo 
naredili iz računalnika.«, zadnji pa je mnenja, da: »se učimo in nadgrajujemo svoje 
znanje skozi celo življenje in ne le v mladosti!«.

4.2.1.2 Ugotovitev/Interpretacija

Zadovoljstvo svetovancev s storitvami svetovalnega središča je se giblje od 69,12 % 
(predlogi in rešitve) pa vse do 84,56 % (odnos svetovalke).

Več kot polovici svetovancev (najmanjši % popolnega zadovoljstva znaša 58,82 %, 
drugi so višji) so se pridobljene informacije zdele ustrezne oz. natančne ter 
razumljive, njihova količina pa je bila ustrezna.

Zelo visok odstotek zadovoljstva opazimo pri strinjanju s trditvami o svetovalcu, kjer
je opaziti najnižji % (76,47 %) pri izjavi o tem, da je svetovalec (-ka) poskrbel(-a) za
zaupnost pogovora, pri ostalih kategorijah (prijaznost, spoštljivost, strokovnost) pa
zadovoljstvo preseže 80,00 %.

Udeležence pri svetovanju v veliki večini (127 oz. 93,38 %) ni motilo nič. 
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Velika večina – 121 udeležencev oz. 88,97 % vseh bi tudi znancem in prijateljem
priporočila obisk svetovalnega središča. 

Zgornji podatki so v veliki meri razveseljivi, a vseeno lahko stremimo k izboljšavam. 
Povprečno 10 ljudi je bilo namreč manj zadovoljnih ali nezadovoljnih s posameznimi 
kategorijami, odstotek delno zadovoljnih pa se giblje od 8,82 pa do 19,12 %, kar 
kaže na potrebne izboljšave.

V zakup je potrebno vzeti tudi to, da so se približno tretjini svetovancev informacije 
zdele le deloma razumljive, natančne in količinsko ustrezne.

Pozornost velja usmeriti še na to, da je 9 oseb vendarle nekaj zmotilo pri svetovanju 
in da iz odprtih odgovorov lahko razberemo, da so največkrat omenili površne 
informacije.

Prav tako je potrebno vzeti na znanje odprte odgovore tistih, ki znancem in 
prijateljem ne bi priporočili obiska svetovalnega središča – ti so sicer maloštevilni 
(15), a največkrat omenjajo pomanjkanje časa ali nezadovoljstvo s predavanjem. 

Povprečno zadovoljstvo svetovancev s storitvami svetovalnega središča je 77,76 %, s
čimer dosegamo merilo, da mora biti vsaj 75 odstotkov vprašanih svetovancev
zadovoljnih s storitvami svetovalnega središča (preglednica 19). Še posebej so bili
zadovoljni z odnosom svetovalke (84,56 %) in s časom, ki si ga je svetovalec vzel za
njih (79,41 %). V premislek je treba vzeti kategorijo zadovoljstva s predlogi in
rešitvami, kjer je najnižji odstotek (69,12 %). Ker je tukaj tudi hkrati največji delež
delno zadovoljnih (19,12 %), lahko predvidevamo, da lahko nižji delež pripišemo
previsokim in/ali nerealnim pričakovanjem svetovancem.

4.2.2 Področje: Rezultati

Izbrani kazalnik 2: Prispevek svetovalnega središča k rešitvi svetovančevega 
problema
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4.2.2.1 Prikaz rezultatov iz anketiranja

Preglednica 27:  Rešitev problema s pomočjo svetovalnega središča

N %
1. Ne. 13 9,56
2. Bolj ne kot ja. 11 8,09
3. Delno. 61 44,85
4. Zelo. 31 22,79
5. Odločilno. 13 9,56
6. Svojega problema še nisem rešil(-a). 7 5,15
SKUPAJ 136 100,00

Če odštejemo tiste svetovance, ki svojega problema še niso rešili, dobimo 129 ljudi 
kot celoto in tako nastane nova tabela:

Preglednica 28:  Rešitev problema s pomočjo svetovalnega središča 2

N %
1. Ne. 13 10,08
2. Bolj ne kot ja. 11 8,53
3. Delno. 61 47,28
4. Zelo. 31 24,03
5. Odločilno. 13 10,08
SKUPAJ 129 100,00

Največ, to je 47,28 %, udeležencev pravi, da je svoj problem delno rešilo s pomočjo 
svetovalnega središča. Slaba četrtina meni, da je središče zelo pripomoglo k rešitvi 
njihovega problema, 10,08 % pa, da odločilno. 13 oseb svojega problema ni rešilo s 
pomočjo svetovalnega središča, 11 pa bolj ne kot ja. 

7 svetovancev svojega problema sicer še ni rešilo, kljub temu pa so v večini 
zadovoljni s storitvami svetovalnega središča, kar prikazujemo v spodnji tabeli.
Preglednica 29: Zadovoljstvo tistih svetovancev, ki svojega problema še niso rešili z 
naslednjimi vidiki:



Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.«

33

Zelo
nezadovoljen(-
na)

Ne posebno
zadovoljen(-
na)

Dokaj
zadovoljen(-
na)

Zadovoljen(-
na)

Zelo
zadovoljen(-
na)

Ne morem
oceniti SKUPAJ

N % N % N % N % N % N % N %
1. z 
odnosom, ki 
ga je imel(-
a) 
svetovalec(-
ka) do vas

1 14,29 0 0,00 0 0,00 2 28,57 4 57,14 0 0,00 7 100,00

2. s časom, 
ki si ga je 
svetovalec(-
ka) vzel(-a) 
za pogovor z 
vami

1 14,29 0 0,00 1 14,29 1 14,29 3 42,86 1 14,29 7 100,00

3. s 
pridobljenimi 
informacijami
in nasveti

1 14,29 0 0,00 0 0,00 2 28,57 4 57,14 0 0,00 7 100,00

4. s 
predlaganimi 
rešitvami

1 14,29 0 0,00 0 0,00 2 28,57 4 57,14 0 0,00 7 100,00

4.2.2.2 Ugotovitev/Interpretacija:

81,39 % udeležencev je svoj problem rešilo vsaj delno če že ne v celoti prav s 
pomočjo svetovalnega središča, 7 svetovancev problema sicer še ni rešilo, kljub temu 
pa so v večini zelo zadovoljni s storitvami središča.

Potrebno je razmisliti o dejstvu, da slaba polovica (47,28 %) udeležencev pravi, da je 
svoj problem le delno rešilo s pomočjo svetovalnega središča, 24 oseb pa bolj ne kot 
ja oz. sploh ne. Morda se osebnostno niso ujeli s svetovalcem ali pa je potrebno 
spremeniti pristop.

Kot lahko vidimo v preglednici 29, je več kot 50 odstotkov (85,71 % oz. 57,15 %) 
vprašanih svetovancev, ki še niso rešili svojega problema, zadovoljnih s storitvijo
svetovalnega središča, kar pomeni, da dosegamo ta standard kakovosti.

Naslednje merilo pa je bilo, da mora vsaj 75 odstotkov vprašanih svetovancev, ki so 
rešili svoj problem, meniti, da je pomoč svetovalnega središča pripomogla k rešitvi 
njihovega problema, kar smo prav tako dosegli z 81,39 % (preglednica 28).
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4.2.3 Področje: Učinki 

Izbrani kazalnik 1: Povečana vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje

4.2.3.1. Prikaz rezultatov iz anketiranja

Preglednica 30: Uresničen namen iskanja pomoči v svetovalnem središču

Nasveti mi
sploh niso pomagali

Nasveti so mi
deloma pomagali

Nasveti so mi
zelo pomagali

Nisem potreboval(-
a)
takega nasveta

SKUPAJ

N % N % N % N % N %
1. Da 
dokončam 
šolanje.

6 4,41 18 13,24 71 52,21 41 30,15 136 100,00

2. Da si 
pridobim višjo 
stopnjo od že 
dosežene 
izobrazbe.

4 2,94 21 15,44 72 52,94 39 28,68 136 100,00

3. Da se
vključim v 
različne 
tečaje, 
delavnice.

6 4,41 32 23,53 73 53,68 25 18,38 136 100,00

4. Da se 
naučim učiti 
se.

7 5,15 23 16,91 60 44,12 46 33,82 136 100,00

5. Da najdem 
možnosti za 
financiranje 
izobraževanja.

7 5,15 26 19,12 60 44,12 43 31,62 136 100,00

Tabela nam kaže, da so nasveti najbolj pomagali tistim, ki so v svetovalno središče 
prišli z namenom, da se vključijo v različne tečaje oz. delavnice (53, 68 %). Pri tem 
so 32 osebam nasveti delno pomagali, 6 pa sploh ne. 25 pa jih takega nasveta ni 
potrebovalo.

Malo manjši % (52,94 %) vidimo pri zadovoljstvu z informacijami v zvezi z 
pridobivanjem višje stopnje od že dosežene izobrazbe. 21 ljudem so ti nasveti le 
deloma prišli prav, 4 pa ne. 39 oseb ta tematika ni zanimala.

Še nekoliko nižje popolno zadovoljstvo (52,21 %) prepoznamo pri dokončanju 
šolanja. Tu so nasveti delno pomagali 18 osebam, 6 sploh ne, 41 ljudi pa ni 
potrebovalo tovrstne pomoči.
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44,12 % svetovancev je v središču dobilo zelo ustrezne nasvete o tem, kako se 
naučiti učiti se. Delno so nasveti pomagali 23 osebam, 7 pa sploh ne. 46 oseb ni 
potrebovalo takega nasveta.

Prav tako 44,12 % udeležencev je bilo zelo zadovoljnih z nasveti v zvezi z iskanjem 
možnosti za financiranje izobraževanja. 26 osebam so nasveti bili v delno pomoč, 7 
pa nikakor ne. Tega nasveta ni potrebovalo 43 ljudi.

Pri odprtih odgovorih (rubrika Drugo.) je ena oseba navedla, da se je vpisala v tečaj 
tujega jezika, druga je pripomnila, da je sodelovala tudi kot izvajalka delavnic, tretja 
pa je mnenja, da ji je bilo vse skupaj v veliko pomoč. Nekdo pa se je razpisal takole: 
»Ker je življenje šola, bo najbolje, da se držim starega kitajskega pregovora: "V vsem 
zmernost" in ni dobro, da se administrativnih in drugih bujnih sposobnosti 
računalnika lotevam s takšno strastjo, da bi se šlo za življenje in smrt.«

Preglednica 31: Vključitev v izobraževanje po stiku s svetovalnim središčem

N %
1. Ne. 19 13,97
2. Da. 73 53,68
3. Sem bil(-a) že prej vključen(-a). 44 32,35
SKUPAJ 136 100,00

Dobra tretjina (32,35 %) svetovancev je bila v izobraževanje vključena že pred 
obiskom svetovalnega središča. 

Preglednica 32: Vključitev v izobraževanje po stiku s svetovalnim središčem – odprti 
odgovori (2. Da)

N
Računalniški tečaj 21
Predšolska vzgoja 14
Tečaj tujega jezika 12
Delavnice 10
Trgovec 9
Ekonomski tehnik 6
Obsežen odgovor * 3
PUM 2
Dokončanje in nadaljevanje izobraževanja 2
Različni tečaji 2
Fakulteta 1
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Izobraževanje za invalide 1
Fov, Zup in strojepisje 1
SKUPAJ 83**
* Navedeni spodaj.
** Odgovorov je po številu več kot udeležencev, ker so nekateri izmed njih napisali 
več različnih odgovorov.

Več kot polovica udeleženih (53,68 %) se je po stiku s svetovalnim središčem 
vključila v vsaj eno izmed oblik izobraževanja. 21 se jih je odločilo za računalniški 
tečaj, 12 se jih je udeležilo tečaja tujega jezika, 2 sta obiskala različne tečaje, od 
tega 1 tečaj masaže. 14 oseb se je vključilo v program predšolske vzgoje, 9 v 
program trgovec, 6 pa v program ekonomski tehnik. V različne delavnice se je 
vključilo 10 ljudi, od tega 2 na temo restavriranja in 2 na temo zelišč. 2 osebi sta se 
po obisku središča vključili v program PUM, 2 pa sta se odločile za dokončanje in 
nadaljevanje izobraževanja. 1 svetovanec se je vpisal na fakulteto, drugi na 
izobraževanje za invalide, tretji se je vpisal na Fakulteto za organizacijske vede in 
opravil izpit iz ZUP-a ter opravil tečaj strojepisja. 

1 udeleženka je pojasnila, da se je vključila zaradi pojasnila svetovalke, da je vsak
problem rešljiv in da nikoli ni prepozno za izobraževanje, 2 udeleženca pa sta podala 
še svoje vtise po zaključku programa, in sicer je ena udeleženka dejala, da je po 
končanem programu imela tudi večjo možnost, da si je izboljšala svoj standard, kar ji 
je tudi uspelo. Drug udeleženec pa je povedal, da ima sedaj več ambicij, da svoje 
delo na računalniku razširi v širše kroge medmrežja. 

Preglednica 33: Vključitev v izobraževanje po stiku s svetovalnim središčem – odprti 
odgovori (1. Ne)

N
Pomanjkanje časa. 7
Ni potrebe, motiva. 4
Finančni razlogi. 1
Ni bilo ustrezno organizirano. 1
Zadostovale so dobljene informacije v središču. 1
Ne vem. 1
Ni še pravi čas. 1
Nedokončano izobraževanje. 1
Priprava na maturo. 1
Iskanje zaposlitve. 1
SKUPAJ 19
* Navedeni spodaj.
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19 svetovancev ali 13,97 % vseh se izobraževanja po obisku svetovalnega središča 
oz. stiku z njim ni udeležila. 7 jih je za razlog navedlo pomanjkanje časa, 4 pa da ni 
bilo pravega zanimanja oz. potrebe. 1 osebi predstavlja največjo oviro denar, drugi 
pa to, da ni bilo ustrezno organizirano. Nekdo je bil zadovoljen že z informacijami, ki 
jih je pridobil v središču, 1 pa ni vedel, kaj napisati, spet drugi je mnenja, da za to še 
ni prišel pravi čas. 1 svetovanec še ni dokončal izobraževanja, drugi čaka na rezultate 
mature, tretji pa trenutno išče zaposlitev in ne izobraževanja.

4.2.3.2 Ugotovitev/Interpretacija

V več kot 50,00 % so nasveti najbolj pomagali tistim, ki so v svetovalno središče 
prišli z namenom, da bi se vključili v različne tečaje oz. delavnice, tistim, ki so 
potrebovali informacije v zvezi s pridobivanjem višje stopnje izobrazbe in tistim, ki so 
iskali pomoč glede dokončanja šolanja. Več kot 44,00 % ljudi je v središču dobilo 
zelo ustrezne nasvete o tem, kako se naučiti učiti se in nasvete v zvezi z iskanjem 
možnosti za financiranje izobraževanja. 

Dobra tretjina (32,35 %) svetovancev je bila v izobraževanje vključena že pred 
obiskom svetovalnega središča, več kot polovica (53,68 %) pa se jih je po stiku s 
središčem vključila v vsaj eno izmed oblik izobraževanja.

V obzir je potrebno vzeti, da se v povprečju po 30 svetovancem ni uresničil namen 
iskanja pomoči v svetovalnem središču oz. se jim je uresničil le delno.

Prav tako moramo biti pozorni na dejstvo, da se 19 svetovancev izobraževanja po 
obisku svetovalnega središča oz. stiku z njim ni udeležilo.

V 53,68 % meri dosegamo standard kakovosti, da je svetovalna pomoč odraslemu
pomagala pri odločitvi za nadaljnje formalno ali neformalno učenje. 32,35 %
svetovancev pa je bilo v izobraževanje vključenih že pred obiskom svetovalnega
središča.

4.3 Nekaj sporočil svetovancev …

Zadnje anketno vprašanje je svetovance pozvalo k izrazu mnenja, ki/če ga niso mogli
izraziti že prej. Velika večina se je odzvala zelo pozitivno in v primer njihovega
resničnega zadovoljstva podajamo nekaj naslednjih izjav:

»Želim vam še veliko uspeha v nadaljnjem izvajanju programov, ter da bi se čim več
ljudi vključevalo v vaše programe, ki so kvalitetni in tudi uspešno izpeljani. Lep
pozdrav.«
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»Ostanite takšni kot ste! Vem da imate vsi ogromno obveznosti, vendar bi opozorila
le na začetno "zmedo", mislim na začetku poučevalnega obdobja, ko nekatere stvari
še niso dorečene. Verjetno ni prav vse odvisno le od vas( kar se organizacije tiče), pa
vendar... Ampak, v celoti gledano, jaz sem zelo zadovoljna z vašim delom!«

»To delo zahteva predanost in močne živce, saj si v stalnem kontaktu z ljudmi-kar pa
včasih ni lahko, saj je potrebno ohraniti nivo komunikacije in prijaznost. V
svetovalnem središču pa so me vedno sprejeli prijazni, strokovno podkovani
uslužbenci, pripravljene pomagati.«

»Več takšnih ljudi na takih mestih kot pri vas in želela bi da bi bili za vzgled ostalim
izobraževalnim ustanovam. imela sem razgovore na veš šolah ampak pri vas je že
prvi vtis bil nekaj posebnega in bi bila zelo vesela da bi se še bolj oglaševali v medijih
in mogoče povabili kakšnega vašega slušatelja da bi lahko povedal kako si
prizadevate za vsakega človeka posebej. Vse težave se dajo z vašo pomočjo rešit. 
Jaz
osebno sem vam zelo hvaležna in še sedaj ko sem končala šolanje se rada srečam z
vami in mi date pozitivno energijo. Hvala vam vsem.«

Vsa sporočila svetovancev si lahko ogledate v prilogi 4 (Sporočila svetovancev).

5. Skupne ugotovitve, zaključki

5.1 Povzetek prednosti, pomanjkljivosti, nevarnosti, priložnosti

Prednosti:
število strank iz leta v leto narašča
konstruktivni pogovori trajajo med pol ure in eno uro
sodelovanje z zavodom za zaposlovanje se izboljšuje
dobra obveščenost
narašča število starejših odraslih
narašča zanimanje za neformalno učenje

Pomanjkljivosti:
ponovne obravnave se manjšajo
število osebnih obiskov se manjša
pomanjkanje sodelovanja z regijo in izobraževalnimi institucijami ter podjetji v regiji
preveč strank, kjer je starost neznana
svetovanje moškim je bistveno manjše kot ženskam
zelo nizek procent svetovanja pri rubriki »kako se učiti – pomoč, težave pri učenju«
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Nevarnosti:
ozka usmerjenost
staranje prebivalstva
slaba prometna in telekomunikacijska infrastruktura v regiji
tekmovalnost v regiji
nezaupanje izobraževalnih institucij

Priložnosti:
navezovanje stikov s podjetji, kjer so zaposleni moški
povečati sodelovanje z OŠ in SŠ
spremeniti pristop pri svetovanju (povečati ponovni obisk, pridobiti manjkajoče 
podatke)
razvoj prometnih povezav v regiji
povečati osebni obisk
povečati sodelovanje s CSD
regijsko povezovanje

5.2 Ugotovljene problematike in iz njih izhajajoči predlogi za 
vpeljave izboljšav

Na podlagi rezultatov analize dokumentacije in SWOT-analize smo ugotovili, da se 
skozi leta zmanjšuje število ponovnih obravnav in osebnih obiskov. Za povečanje teh 
dveh dejavnikov menimo, da moramo ne le pridobivati popolne podatke, ampak tudi 
spremeniti pristop in metode dela pri svetovanju. Slednje nam bo tudi prav gotovo 
pomagalo dvigniti odstotek svetovanja pri vseh rubrikah, še posebej pa pri »kako se 
učiti – pomoč, težave pri učenju«, kar je eden izmed najpomembnejših temeljev, kar 
jih lahko damo svojim svetovancem.

Preko navezovanja stikov s podjetji, kjer so zaposleni pretežno moški, bomo skušali 
dvigniti odstotek svetovanja za »močnejši« spol, ki je sedaj mnogo nižji od 
svetovanja za ženske.

Ozko usmerjenost prebivalstva in staranje le-tega bomo vzeli kot izziv, saj se bomo 
skušali na inovativne in drzne načine približati vsem, še posebej pa ranljivim 
skupinam.

Ker se kaže veliko pomanjkanje sodelovanja z regijo in izobraževalnimi institucijami 
ter podjetji v regiji, bomo delali na tem, da to spremenili. Za večje povezovanje na 
celotnem območju Koroške želimo najprej izboljšati sodelovanje s centrom za 
socialnim delom ter osnovnimi in srednjimi šolami v regiji. Zavedamo se problematike 
prometnih in telekomunikacijskih infrastruktur na Koroškem, na kar bomo v prihodnje 
še bolj vestno opozarjali, saj bi razvoj le-tega bistveno pripomogel k razvoju same 
regije. V skladu s tem je potrebno dvigniti zavest in zaupanje o tem, da je 
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sodelovanje boljše in bolj donosno kot tekmovanje, saj lahko skupaj dosežemo 
bistveno več.

Ob zaključku anketiranja svetovancev smo sicer spoznali, da dosegamo vse naslednje 
standarde kakovosti:

Vsaj 75 odstotkov vprašanih svetovancev je zadovoljnih s storitvami svetovalnega 
središča.

Vsaj 50 odstotkov vprašanih svetovancev, ki še niso rešili svojega problema, je 
zadovoljnih s storitvijo svetovalnega središča. 

Vsaj 75 odstotkov vprašanih svetovancev, ki so rešili svoj problem, meni, da je 
pomoč svetovalnega središča pripomogla k rešitvi njihovega problema. 
Svetovalna pomoč je odraslemu pomagala pri odločitvi za nadaljnje formalno ali 
neformalno učenje. 

Kljub zadovoljivim rezultatom pa se zavedamo, da lahko dosežemo še več. 
Potruditi se moramo, da zvišamo zadovoljstvo svetovancev s predlaganimi rešitvami z 
uporabo drugačnih tehnik. V skladu s tem moramo posamezniku čim bolj prilagoditi 
svoje metode dela, da bodo informacije in nasveti zanj v največji možni meri 
ustrezne, natančne in količinsko ustrezne – tako se bomo izognili nerazumljivosti oz. 
površnosti. 

Predvsem moramo vzeti v zakup vse odprte odgovore, posebej še tiste z daljšo 
vsebino, iz katerih lahko črpamo marsikateri dober nasvet za naše nadaljnje delo. 
Prijaznost svetovalca sicer ne zagotavlja osebnostnega ujemanja z vsakim 
udeležencem, je pa dober začetek, čemur bomo še vnaprej posvečali veliko 
pozornosti. Na kar se da korekten, a vendarle prizanesljiv način, bomo svetovance 
poskušali postaviti na realna tla ob njihovih previsokih ali neuresničljivih 
pričakovanjih, kot je na primer to, da jim je po obisku našega svetovalnega središča 
zagotovljeno novo delovno mesto in lepše življenje. Delali bomo na tem, da jim 
povemo, da jim sicer stojimo ob strani, ampak da v vsakem primeru glavni akterji za 
spremembe ostajajo oni sami. Bolj kot bodo namreč svetovanci zadovoljni z našim 
delom in rezultati, višje bo tudi naše lastno zadovoljstvo, kar pa je izvrstna motivacija 
za še boljše delo v prihodnje.

Na podlagi vseh pridobljenih rezultatov analiz in anketiranja pa smo dognali tudi 
naslednja dejstva, katera je nujno potrebno vzeti v zakup: 
V prvi vrsti je potrebno izboljšati bazo podatkov, kjer je nujno treba dodati prostor za 
vnos elektronskega naslova svetovancev. 

Ker je bilo nemalo težav s pošiljanjem oz. izvajanjem anket zaradi pomanjkljivih in/ali 
nepravilnih podatkov, je na mestu opozorilo svetovancem, kako pomembno je, da se 
lahko po potrebi z njimi stopi v stik.
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Pri telefonskem anketiranju vprašalnik ne sme biti daljši od 15 vprašanj – to velja 
tako ali tako za vse vrste vprašalnikov, saj z višanjem števila vprašanj upada 
motivacija za reševanje – 12 se jih je tokrat izkazalo za povsem primerno. 
Za zelo dobro izkušnjo se je izkazalo to, da je bolje, če svetovance anketira in tudi 
vnaša v bazo podatkov neka druga oseba, ki ni neposredno vključena v središče 
(študenti, dijaki), saj tem ljudje bolj zaupajo, ker jim je na ta način zagotovljena 
popolna anonimnost.

Nadvse koristno je bilo tudi sprotno vnašanje podatkov v bazo, ki je omogočalo 
sprotno spremljanje in razvoj podatkov.

V anketo je potrebno vključiti vprašanji po načinu obravnave (osebno, telefonsko …) 
in, ali so bili svetovanci na svetovanju enkrat ali večkrat – kajti tisti, ki so bili večkrat, 
se ne le bolje odzivajo na anketiranje, ampak lahko predvsem bolj realno ocenijo 
delo središča in je njihove predloge in pripombe še posebej pomembno vzeti v 
zakup.
Svetovancem je potrebno dati več časa na razpolago, da lahko vrnejo izpolnjene 
ankete (predvsem po klasični in elektronski pošti), saj je bila tokratna 14-dnevna 
omejitev resnično prekratka – če bi imeli več časa, bi bilo zagotovo več odgovorov in 
bi lahko bili tudi bolj kvalitetni, saj nekateri ljudje ne pregledujejo svoje spletne pošte 
vsak dan sproti in ljudje iz vasi in podeželja ne gredo vsak dan na pošto. V skladu s 
tem se pojavlja vprašanje, kako doseči tiste skupine, ki so bile manj udeležene, pri 
nas so bili to še posebej upokojenci.

Za najuspešnejšo se je izkazala kombinacija več metod anketiranja, kjer pri klasični 
in elektronski pošti ne smemo pozabiti naknadno poslati motivacijskega pisma kot 
opomnik. Dejstvo pa je, da se osebno in telefonsko lažje razjasnijo morebitne 
zadrege in vprašanja anketirancev. Napisana navodila so namreč večinoma le 
površno prebrana.

Napake oz. nejasnosti so se dogajale tudi zaradi tega, ker svetovanci niso dobro 
pogledali, v katero smer je obrnjena ocenjevalna lestvica oz. kaj piše na njej – tako 
so večkrat prihajali v protislovja s svojimi odgovori.

Zaradi majhnosti vzorca je posploševanje sicer vprašljivo, se pa nedvomno kažejo 
neki trendi, ki jih v prihodnje velja upoštevati. Za večjo angažiranost in odziv bo tako 
nadvse pomembno nekoliko spremeniti pristop in metode dela.

Na ta način smo si pripravili izhodišče za delo v prihodnje, za še bolj uspešno 
presojanje in razvijanje kakovosti našega dela


