
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU SVETOVALNEGA 

SREDIŠČA KOROŠKA  

v obdobju 1.1. - 31.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 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; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in 

učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.  

 

 



V času od 1. 1.–31. 12. 2011 smo v Svetovalnem središču Koroška izvajali 
dejavnost svetovanja in informiranja na sedežu in 2 dislokacijah (Ravne in 

Radlje ob Dravi). Svetovalni process je bil na voljo tako posameznikom kot 
skupinam. V  obdobju 1.1.- 31.12.2011  smo opravili skupno 1298 
obravnav svetovanja in informiranja za 1173 strank. Od tega je bilo na 

dislokacijah Ravne in Radlje skupno 112 svetovanj (Ravne 60 in Radlje 
52) za 40 strank. Izpeljali smo tudi 44 skupinskih svetovanj za različne 

ciljne skupine, v katere je bilo vključenih skupno  580 udeležencev.  
 
V okviru izvajanja dejavnosti smo v Svetovalnem središču poleg neposrednega 

svetovalnega dela načrtovali, spremljali in evalvirali svoje delo, pripravljali 
mesečne preglede  izvajanja dejavnosti ter se povezovali tako s 

strokovnimi kot konzorcijskimi partnerji CVŽU Koroška in z njimi usklajevali 
aktivnosti pri izvajanju dejavnosti.  
 

PROMOCIJA: 
 

Izvedli smo promocijske aktivnosti Svetovalnega središča Koroška, kar 
prikazuje naslednja tabela: 

MESEC V 
LETU  DATUM, NASLOV OBJAVE IN   NAVEDBA MEDIJA 

Datum in naziv 
dogodka Navedba medija 

oz. lokacija 
izvajanja 

Ciljna skupina 

 

Število 
udeležencev 

 
JANUAR 
2011 
 
 
 

1.1.-31.1.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.1.-

31.1.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.1.-31.1.2011 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 CATV Slovenj 

Gradec (1.1.-

31.1.2011) 

Gledalci CATV Slovenj 

Gradec 

 

1.1.-31.1.2011             

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Program 

prireditev za 

Koroško ( 1.1.-

31.1.2011) 

Bralci Programa 

prireditev za Koroško 

 

16.1.2011 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

CVŽU skupini 

brezposelnih 

 Prostori MOCIS-a Brezposelni 26 

19.1.2011   

Predstavitev 

dejavnosti ISIO  

udeležencem JOB 

KLUBA ( Invel, d.o.o.)  

  Prostori MOCIS-

a 

Brezposelni 

(udeleženci Job kluba) 

 

11 

20.1.2011   

Predstavitev 

dejavnosti SSK 

članom  društev 

upokojencev na 

 Prostori MOCIS-a Člani  društev 

upokojencev Slovenj 

Gradec,  Radlje ob 

Dravi, Dravograd 

17 



Koroškem  - 

Delavnica »Poskrbimo 

zase« 
FEBRUAR 
2011 

1.2.-28.2.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.2.-

28.2.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.2.-28.2.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO  

 CATV Slovenj 

Gradec (1.2.-

28.2.2011) 

Gledalci CATV Slovenj 

Gradec 

 

1.2.-28.2.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO  

 Program 

prireditev za 

Koroško ( 1.2.-

28.2.2011) 

Bralci Programa 

prireditev za Koroško 

 

2.2.2011 

Predstavitev 

dejavnosti in izvedba 

delavnice Učni tipi 

in učni stili za 

udeležence programa 

UŽU BIPS 

 OŠ Prežihovega 

Voranca Ravne 

na Koroškem 

Udeleženci programa 

UŽU BIPS 

7 

9.2.2011 

Predstavitev 

dejavnosti in izvedba 

delavnice Učne 

tehnike za 

udeležence programa 

UŽU BIPS 

 OŠ Prežihovega 

Voranca Ravne 

na Koroškem 

Udeleženci programa 

UŽU BIPS 

7 

11.2.2011   

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

izvedba  delavnice 

Učni tipi in učni stili 

 II. OŠ Slovenj 

Gradec 

Učenci 4. razreda 2. 

OŠ Slovenj Gradec 

18 

 

 

16. 2. 2011 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

izvedba delavnice 

Učni tipi in učni stili 

 Prostori MOCIS-

a 

Udeleženci UŽU-MI 20 

 

17.2. – 24.2.2011     

SSK obvešča o 

aktualnih razpisih 

2011/2012 MŠŠ 

 

Koroški radio Poslušalci Koroškega 

radia 

 

 

MAREC 
2011 

1.3.-31.3.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani 

MOCIS-a (1.3.-

31.3.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 
 

1.3.-31.3.2011 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

CATV Slovenj 

Gradec (1.3.-

31.3.2011) 

Gledalci CATV Slovenj 

Gradec 
 

1.3.-31.3.2011  

Predstavitev 

Program prireditev 

za Koroško ( 1.3.-

Bralci Programa 

prireditev za Koroško 
 



dejavnosti ISIO 31.3.2011) 

4. 3. 2011 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

izvedba delavnice 

Učni tipi in učne 

tehnike 

 II. OŠ Slovenj 

Gradec 

Učenci 4. razreda 2. 

OŠ Slovenj Gradec 

17 

7. 3. 2011  
Predstavitev projekta 
CVŽU in ISIO članom 
Društva upokojencev 
Slovenj Gradec in 

brezposelnim  ZRSZ 

 Prostori MOCIS-a Upokojenci in 

brezposelni 

12 

16. 3. 2011 
Predstavitev 
izobraževalne ponudbe 
in Svetovalnega središča 
Koroška predstavnikom 

Preventa 
 

 Prostori MOCIS-a Vodilni v družbah 
Prevent 

 9 

23.3.2011 
Predstavitev dejavnosti 
SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 

otroku pri učenju 

 Prostori MOCIS-a Starši otrok 8 

30.3.2011 
Predstavitev dejavnosti 

SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 

otroku pri učenju 

 OŠ Prežihovega 
Voranca Ravne 

na Koroškem 

Starši otrok 7 

31.3.2011 
Predstavitev dejavnosti 
ISIO in CVŽU aktivu 
Kmečkih žena Slovenj 
Gradec 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci aktiva 
kmečkih žena Slovenj 
Gradec 

18 

APRIL 2011 1.4.-30.4.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.4.-

30.4.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.4.-30.4.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 CATV Slovenj 

Gradec (1.4.-

30.4.2011) 

Gledalci CATV 

Slovenj Gradec 

 

1.4.-30.4.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Program prireditev 

za Koroško ( 1.4.-

30.4.2011) 

Bralci Programa 

prireditev za 

Koroško 

 

7.4.2011 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

CVŽU  

Gozdarski dom 

Prevalje 

Članice društva 

Kmečkih žena 

Mežiške doline 

38 

21.4.2011 
Predstavitev dejavnosti 
ISIO in CVŽU članom 
koronarnega društva 
Slovenj Gradec 

2 Prostori društva Člani društva 11 



 20.4. 2011 
Predstavitev dejavnosti 
ISIO in CVŽU 
udeležencem Job kluba 

 Prostori MOCIS-a Brezposelni ( 
udeleženci Job kluba) 

20 

MAJ 2011 1.5.-31.5.2011  
Predstavitev dejavnosti 
ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.5.-

31.5.2011) 

Obiskovalci spletnih 
strani MOCIS-a 

 

1.5.-31.5.2011  
Predstavitev dejavnosti 
ISIO 

 Program prireditev 
za Koroško ( 1.5.-
31.5.2011) 

Bralci Programa 
prireditev za Koroško 

 

17.5.2011  
Predstavitev dejavnosti 

ISIO in CVŽU  na 
stojnici znanja v okviru 
TVU 2011 

 Stojnica znanja v 
Slovenj Gradcu  

Naključni obiskovalci 25 

25.5.2011 
Predstavitev ISIO in 
CVŽU ter izvedba 

delavnice Učni tipi in 
učne tehnike v okviru 
TVU 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci delavnice 4 

25.5.2011 
Predstavitev ISIO in 
CVŽU ter izvedba 

delavnice Pomagajmo 
otroku pri učenju 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci delavnice 4 

31.5.2011 
Predstavitev ISIO in 

CVŽU ter izvedba 

delavnice Pomagajmo 
otroku pri učenju 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci delavnice 4 

JUNIJ 2011 1.6.-30.6.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.6.-

30.6.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.6.-30.6.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Program prireditev 

za Koroško ( 1.6.-

30.6.2011) 

Bralci Programa 

prireditev za 

Koroško 

 

2.6.2011 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO, 

CVŽU skupini 

brezposelnih 

 Prostori MOCIS-a Brezposelne osebe 35 

24.6.2011 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

CVŽU skupini 

brezposelnih 

 Prostori MOCIS-a Brezposelne osebe 14 

JULIJ , 
AVGUST 
2011 

1.7.-31.8.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.7.-

31.8.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 



1.7.-31.8.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Program prireditev 

za Koroško ( 1.7.-

31.8.2011) 

Bralci Programa 

prireditev za 

Koroško 

 

19.7.2011 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

CVŽU udeležencem 

JOB Kluba 

 Prostori MOCIS-a Brezposelne osebe 8 

SEPTEMBER 
2011 

1.9.-30.9.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.9.-

30.9.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

19.9.2011 (Dnevi 

SSS) 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

kontaktna oddaja na 

Radiu Alfa 

»Svetovalno 

središče Koroška se 

predstavi« 

 Radio Alfa Poslušalci Radia Alfa  

20.9.2011 (Dnevi 

SSS) 
Predstavitev dejavnosti 
SSK in izvedba 
delavnice Učni tipi in 
učni stili za skupino 

brezposelnih 

 Prostori MOCIS-a Brezposelne osebe 6 

21.9.2011 (Dnevi 

SSS) 
Predstavitev dejavnosti 

SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 
otroku pri učenju za 
zaposlene v podjetju 

 Podjetje Grammer 

Automotive, d.o.o. 

Zaposleni  9 

21.9.2011 (Dnevi 

SSS) 

Telefonski 

svetovalni maraton  

 Prostori MOCIS-a Odrasli 15 

22.9.2011 (Dnevi 

SSS) 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

kontaktna oddaja na 

Koroškem radiu 

»Kako se učiti in 

naučiti – pogovor o 

učinkovitih poteh 

učenja s 

Svetovalnim 

središčem 

Koroška« 

 Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 

 



 22.9.2011 (Dnevi 

SSS) 
Predstavitev dejavnosti 

SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 
otroku pri učenju za 
starše otrok OŠ 
Šentjanž 

 OŠ Šentjanž Starši otrok 5 

23.9.2011 (Dnevi 

SSS) 

Kontaktna oddaja na 

Koroškem radiu 

»Novosti v 

izobraževanju 

odraslih na 

Koroškem« 

 Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 

 

23.9.2011 (Dnevi 

SSS) 

Stojnica znanja  

 Trgovski center 

Merkator 

Odrasli v 

nakupovalnem 

središču 

38 

29.9.2011 

Predstavitev 

dejavnosti SSK na 

Zaposlitvenem sejmu  

 OŠ Prežihovega 

Voranca Ravne na 

Koroškem 

Obiskovalci 

zaposlitvenega 

sejma 

52 

30.9.2011 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

CVŽU članom 

društva SIMBIOZA 

in udeležencem 

pilotnega projekta 

»Starejši učimo 

mlajše«  

 Prostori MOCIS-a Upokojenci, dijaki, 

brezposelni, 

gospodinje 

14 

OKTOBER 
2011 

1.10.-31.10.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.10-

31.10.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

4.10.2011 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

CVŽU stanovalcem 

Doma starostnjkov 

Radlje ob Dravi 

 Dom starostnikov 
Radlje ob Dravi 

Stanovalci doma 22 

27.10.2011 
Predstavitev dejavnosti 
SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 
otroku pri učenju za 
obiskovalce Knjižnice 

Radlje ob Dravi 

 Knjižnica Radlje ob 
Dravi 

Obiskovalci Knjižnice 
Radlje ob Dravi 

5 

NOVEMBER 
2011 

1.11.-30.11.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.11.-

30.11.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 



1.11.-30.11.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Program prireditev 

za Koroško ( 

1.11.-30.11.2011) 

Bralci Programa 

prireditev za 

Koroško 

 

10.11.2011 
Predstavitev dejavnosti 
SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 
otroku pri učenju za 
udeležence programa 
Predšolska vzgoja 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci 

programa 

Predšolska vzgoja 

22 

10.11.2011 
Predstavitev dejavnosti 
SSK in izobraževalnih 
programov v regiji za 

udeležence delavnice 

Jesensko aranžiranje 
domov  

 Cvetličarna in 

drevesnica Jehart 

Udeleženci 

delavnice 

14 

22.11.2011 
Predstavitev dejavnosti 
SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 

otroku pri učenju za 
udeležence programa 
Ekonomski tehnik in 
Trgovec 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci 

programa 

Ekonomski tehnik in 

Trgovec 

10 

30.11.2011 

Predstavitev dejavnosti 
SSK in izvedba 
delavnice Učni tipi in 

učni stili  za  
udeležence učne pomoči  
ter njihove mentorice na  
CSD Ravne na 

Koroškem 

 Center za socialno 

delo Ravne na 

Koroškem 

Udeleženci učne 

pomoči in njihove 

mentorice 

15 

DECEMBER 
2011 

1.12.-31.12.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a (1.12.-

31.12.2011) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.12.-31.12.2011  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Program prireditev 

za Koroško ( 

1.12.-31.12.2011) 

Bralci Programa 

prireditev za 

Koroško 

 

2.12.2011 
Predstavitev dejavnosti 

SSK in izvedba 
delavnice Pomagajmo 
otroku pri učenju  za  
rejniške starše CSD 
Ravne na Koroškem 

 Center za socialno 

delo Ravne na 

Koroškem 

Rejniški starši 

CSD 

13 

 

Tudi v tem obdobju smo posebno pozornost namenili ranljivim skupinam 
odraslih (brezposelnim, upokojencem, invalidom, kmečkim ženam). Zloženke 
in plakate smo distribuirali  na že uveljavljene lokacije (Zavod RS za 

zaposlovanje - uradi za delo po Koroški,  knjižnice po Koroškem, različna 
društva …).  

 



Izpeljali smo 44 ciljno usmerjenih oblik informiranja in obveščanja,  v 
katere je bilo vključenih 580 registriranih udeležencev splošne javnosti in 

različnih ciljnih skupin.  
 
Dejavnost Svetovalnega središča Koroška smo med drugim predstavljali v 

skupinah brezposelnih ( 8 akcij za skupno 172 udeležencev), članicam 
Društva kmetic Dravske doline ( 2 akciji za 56 udeležencev), članom 

Koronarnega društva Slovenj Gradec (1 akcija za 11 udeležencev), 
članom društev upokojencev (4 akcije za 65 udeležencev), članom 
Društev invalidov  Slovenj Gradec (1 akcija za 15 udeležencev), 

prebivalcem Doma starostnikov Radlje ob Dravi (1 akcija za 22 
udeležencev),  učečim se odraslim v različnih programih izobraževanja 

(12 delavnic o učenju učenja za 126 udeležencev), staršem šolajočih se 
otrok (9 delavnic o učenju učenja  za 56 staršev). 
 

Izpeljali smo ciljno usmerjene oblike informiranja in obveščanja splošne 
javnosti in različnih ciljnih skupin preko dogodkov TVU, dnevov SSS ter 

zaposlitvenega sejma. V okviru TVU prireditev smo izpeljali 4 aktivnosti, v 
katere je bilo vključenih 37 udeležencev.   V okviru 7. Dnevov slovenskih 
svetovalnih središče smo imeli 3 predstravitve naše dejavnosti na koroških 

radijskih postajah (Radio Alfa in Koroški radio). V okviru dnevov smo izpeljali 
še 7 aktivnosti, v katere je bilo vključenih skupno 73 udeležencev. Sodelovali 

smo tudi na Zaposlitvenem sejmu, ki ga organizira Zavod RS za 
zaposlovanje in svojo dejavnost predstavili 52 udeležencem sejma.  
 

   
 
Svojo dejavnost smo predstavljali tudi na lokalnih radijskih postajah 

(Koroški radio, Radio Alfa – 5 objav), na lokalnih kabelskih televizijah (10 
objav), v občinskih vodnikih po prireditvah (10 objav), ter na spletnih 

straneh MOCIS-a in portalu CVŽU.  
     
Na spletnih straneh MOCIS-a smo prenovili  vsebine Svetovalnega središče 

Koroška. 
 

  
 
 

 



NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA:  
 

Delo v svetovalnem središču Koroška smo sprotno  spremljali in evalvirali 
ter ažurirali baze podatkov. Pripravljali in analizirali  smo mesečne preglede 
opravljenega dela. V januarju, aprilu, septembru in oktobru 2011 smo za 

potrebe MŠŠ/ESS pripravili  vsebinska poročila o delu v SSK za obdobja 
1.1.-31.12. 2010, 1.1.-31.3.2011, 1.4.-30.6.2011, 1.7.-31.8.2011  in 1.9.- 

30.9.2011.   Sprotno smo spremljali aktivnosti na področju promocije dela ter 
jih zbirali v predpisanem obrazcu OBR. PROM. 

V mesecu januarju smo pripravili  Načrt dela Svetovalnega središče v letu 
2011 ter  Načrt promocije CVŽU Koroška za leto 2011.  
 

 

RAZVOJNE NALOGE: 
 
Razvijali smo nove oblike svetovalnega dela. Nadaljevali smo s pripravo 
ciklusa delavnic na temo učenje učenja. Poleg delavnice o učnih stilih in učnih 

tipih smo pripravili tudi delavnico Spomin, pomnjenje, koncentracija. Za učeče 
se odrasle smo izpeljali skupno 12 delavnic o učenju učenja, v katere je 

bilo vključenih 126 udeležencev.   
Na osnovi  izraženih potreb smo pripravili tudi delavnico  o učnih tipih in 

učnih stilih, prilagojeno za osnovnošolske otroke ter delavnico za starše  
“Pomagajmo stroke pri učenju”  ter  ju  izpeljali v 12 skupinah (106 
udeležencev). Za delavnice o učenju učenja smo pripravili ustrezen 

promocijski material (plakate, letake, zloženke). 
 

   
 
Pričeli smo z aktivnostmi vzpostavljanja  “svetovanja na delovnem mestu”. 

Povezali smo se s podjetjem Grammer Automative, d.d. ter se z njimi 
dogovorili, da bomo v njihovem podjetju izvajali dejavnost  informiranja in 
svetovanja. Dogovorili smo okvirni potek ter terminski načrt izvajanja 

svetovanja ter pripravili ustrezni promocijski material (letake in plakate).  
Za svetovalke svetovalnega središča Koroška smo v tan amen  v maju 2011 v 

sodelovanju z ACS RS izpeljali usposabljanje z naslovom “Svetovanje na 
delovnem mestu ter analiza potreb in možnosti izobraževanja 

zaposlenih”.  Izvajalka usposabljanja je bila mag. Tanja Vilič Klenovšek. 
 
 

 



KAKOVOST: 
 

Na področju kakovosti smo pripravili Poročilo o spremljanju po modelu 
presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za 
izobraževanje odraslih v letu 2010. 

Za merjenje učinkov dela z ranljivimi skupinami smo pripravili analizo 
izpeljanih intervjujev z odraslimi z ovirami (gluhi in naglušni, gibalno 

ovirani ter slepi in slabovidni). 
Na  osnovi pripravljenega Poročila o spremljanju smo pripravili Načrt 
samoevalvacije dejavnosti svetovalnega središča Koroška v letu 2011, 

s katerim pričenjamo nov 2-letni krog samoevalvacije.  Na osnovi 
samoevalvacijskega načrta smo pripravili Akcijski načrt za razvoj 

kakovosti za leto 201. 
V samoevalvacijo  so vključeni izbrani standardi, kazalniki in merila iz dveh 
področij: svetovalni proces ter  informiranje in promocija.  Po načrtu 

samoevalvacije bomo  podatke zbrali  
 

 z anketiranjem udeležencev MOCIS-ovih javnoveljvnih programov, 
programov UŽU in NPK, ki so bili vključeni v  svetovanje pred 
vključitvijo v izobraževanje in 

 z vodenimi pogovori zaposlenih v MOCIS-u  in strateških ter strokovnih 
partnerjev Svetovalnega središča Koroška. 

 
V ta namen smo pripravili  načrt anketiranja (način anketiranja, pripravo 
vzorca svetovancev za anketiranje, načrt poteka aktivnosti priprave in 

izpeljave anketiranja)  ter instrumentarij za izpeljavo samoevalvacije. Do 
konca junija 2011 smo v celoti izpeljali anketiranje svetovancev. 

V obdobju september – december 2011  smo pripravili spletno anketo ter 
opomnik za vodene razgovore z zaposlenimi ter strokovnimi in strateškimi 

partnerji za presojo področja informiranja in promocije. Izpeljali smo 
aktivnosti za spletno anketiranje ter opravili razgovore s strokovnimi in 
strateškimi partnerji. Iz dobljenih rezultatov smo pripravili analizo, ki smo jo 

že predstavili strokovnim partnerjem na svoji 2. Seji v mesecu decembru 
2011. 

Trenutno poteka priprava samoevalvacijskega poročila. 
 

USKLAJEVANJE IN POVEZOVANJE V SVETOVALNEM OMREŽJU: 
 

Skrbeli smo za lokalno Svetovalno omrežje. V mesecu marcu 2011 smo 
izpeljali   seji strateškega in strokovnega sveta, na katerih smo predstavili 

poročilo o delu SSK v letu 2010, poročilo o presojanju in razvijanju kakovosti v 
SSK v letu 2010 ter načrt aktivnosti SSK v letu 2011.  V mesecih november in 
december smo osebno obiskali strokovne partnerje ter z njimi opravili 

razgovore o možnostih za še boljše partnersko sodelovanje za promocijo    
vseživljenjskega učenja na regionalni ravni.  V mesecu decembru 2011 smo 

izpeljali 2. sejo strokovnega sveta Svetovalnega središča Koroška, kjer smo 
partnerjem predstavili  ugotovitve analize spletne ankete o področju promocije 
in informiranja ter povzetke razgovorov z njimi.        

 



 
 

 

STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE: 

 
Skrbeli smo za stalno strokovno spopolnjevanje.  

Udeleževali smo se delavnic v sklopu nadaljnjega usposabljanja delujočih 
svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO, ki jih je organiziral Andragoški center 
RS in sicer v :  

 mesecu februarju 2011 (z naslovom »Timsko sodelovanje v dejavnosti 
svetovalnega središča za izobraževanje odraslih – 2. del« - 1 svetovalka) 

 v mesecu marcu  2011 (Spremljanje in zunanja evalvacija dejavnosti 
svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v letu 2011 – vodja 
svetovalnega središča) 

 mesecu maju 2011 (z naslovom »Spopolnjevanje komunikacijskih 
veščin«  - 2 svetovalki, 

 v mesecu juniju  2011 (z naslovom »Vloga svetovalca pri odpravljanju 
učnih težav in razvijanju kompetence učenje učenja«)  - 2 svetovalki. 

 V mesecu decembru 2011 ( z naslovom »Vloga svetovalca pri presojanju 

in razvijanju kakovosti v dejavnosti svetovalnega središča za izobraževanje 
odraslih«) – 1 svetovalka 

 
V  mesecu oktobru 2011 sta se  vodja svetovalnega središča in svetovalka 
udeležili Zaključne konference projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje 

strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011, ki jo je v 
Portorožu organiziral Andragoški center RS. 

 
V mesecu  novembru 2011 pa sta se 2 svetovalki udeležili Letnega posveta o 
izobraževanju odraslih 2011 z naslovom » Razmislek o vrednotah v globalni 

družbi) v organizaciji Ministrstva za šolstvo in šport in Andragoškega centra 
RS. 
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