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Spremljanje je eden od štirih načinov presojanja in razvijanja kakovosti po Modelu 

presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, ki 

se je v dejavnost svetovalnih središč začel vpeljevati v letu 2009.1 

 

Temeljne značilnosti spremljanja po modelu so: 

 Izvajalcem svetovalne dejavnosti v svetovalnih središčih ISIO omogočiti 

sproten vpogled v potek in dosežke lastne dejavnosti; to je lahko dobra podlaga za 

sprotno usmerjanje poteka dela, vpeljavo morebitnih ukrepov. Takšno sprotno 

spremljanje omogoča vpeljavo hitrih in takojšnjih izboljšav, ki so lahko majhne, a 

zaradi svoje ažurnosti in pravočasne vpeljave učinkovite. 

 

 Načrtovalcem strokovnega razvoja svetovalne dejavnosti za odrasle 

omogočiti vpogled v sproten potek in dosežke dejavnosti, ki so podlaga za 

potrebne izboljšave v celotnem omrežju svetovalnih središč ISIO. Spremljave so še 

posebno koristne takrat, ko v omrežje svetovalnih središč ISIO vpeljujemo kako 

razvojno novost in je zato v tistem obdobju še posebno pomembno, da se vpeljava 

novosti sproti spremlja ter se nanjo hitro odziva, če se začnejo kazati drugačni 

učinki vpeljevanja novosti od načrtovanih. 

 

 Strateškim in strokovnim partnerjem dati dragocen vir informacij o svetovalni 

dejavnosti in za načrtovanje razvoja. 

 

Temeljni nosilci spremljanja v modelu kakovosti ISIO smo svetovalna središča 

ISIO. Vsa svetovalna središča skrbimo za sprotno zbiranje podatkov in informacij ter 

zapise o spremljanju dogovorjenih meril. Pripravimo letno poročilo o spremljanju in ga 

damo v obravnavo strateškemu svetu. 

 

Pri spremljanju sodeluje tudi Andragoški center Slovenije, in sicer: 

 kot koordinator svetovalne dejavnosti na nacionalni ravni pomaga razvijati 

instrumente spremljanja;  

 usmerja postopke spremljanja obveznih meril v določenem obdobju spremljanja; 

 enkrat na leto pripravi poročilo o spremljanju, ki vsebuje združene podatke 

spremljav za vsa središča. 

 

V Svetovalnem središču Koroška je spremljanje potekalo v skladu z Načrtom 

spremljanja posameznih področij, standardov kakovosti, kazalnikov ter meril, 

določenih z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za 

                                                      
1 Model je predstavljen v: Možina T., Klemenčič S., Vilič Klenovšek T., Rupert J., (2009). Model 
presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Andragoški center 

Slovenije, Ljubljana. 

1. UVOD 
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izobraževanje odraslih v letu 2014, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije. 

(Načrt je v prilogi 1.) 

 

Spremljanje v letih 2014 in 2015 poteka po štirih fazah: 

1. Priprava načrta spremljave. Andragoški center je januarja 2014 pripravil skupni 

načrt spremljanja za vsa središča. 

 

2. Potek spremljave. Od januarja do decembra 2014 je naše svetovalno središče 

sproti spremljalo ustrezna merila v skladu z načrtom spremljanja. 

 

3. Priprava letnega poročila o spremljavi, analiza. Svetovalno središče je 

januarja 2015 po dogovorjeni strukturi pripravilo poročilo o spremljanju, ki ga 

bomo marca 2015 dali na obravnavo strateškemu svetu. Poročilo bomo poslali tudi 

Andragoškemu centru, ki bo za leto 2014 pripravil skupno poročilo o spremljanju za 

vsa svetovalna središča. 

 

4. Načrt potrebnih ukrepov in vpeljevanje. V svetovalnem središču bomo 

pridobljene podatke in informacije uporabili za sprotno analizo svoje dejavnosti. 

Ugotovitve, ki jih bomo oblikovali, in ugotovitve z razprave na strateškem svetu 

bodo podlaga za načrtovanje ukrepov za razvoj kakovosti. Predvidene ukrepe bomo 

uvrstili v akcijski načrt za razvoj kakovosti za tekoče obdobje. Tudi Andragoški 

center Slovenije bo na podlagi analize združenih podatkov za celotno omrežje 

svetovalnih središč pripravil predlog potrebnih ukrepov izboljšav in ti se bodo od 

aprila do decembra 2015 vpeljevali in izpeljevali v vseh svetovalnih središčih.  
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V spremljanje je bilo v letu 2014 zajetih pet od desetih temeljnih področij presojanja in 

razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih. V spremljanje nista bili vključeni dve 

področji: vodenje, upravljanje, organiziranost in učinki. 

 

Preglednica 1: Pregled področij, standardov in kazalnikov, ki jih je Svetovalno 
središče Koroška spremljalo v letu 2014 
 

PODROČJE STANDARD KAZALNIKI, KI JIH 
SPREMLJAMO 

Potencialni 
svetovanci  
(ciljne skupine) 
 

Svetovalno središče si prizadeva 
za povečevanje dostopnosti 
svetovalnih storitev za odrasle v 
zvezi z izobraževanjem in 
učenjem ter se odziva na 
lokalne, regionalne in nacionalne 
potrebe.  

dejavni načini za 
pridobivanje svetovancev 

Osebje 
 

Svetovalno dejavnost opravljajo 
strokovno usposobljeni 
svetovalci z ustreznimi 
osebnostnimi lastnostmi. 
 

vrsta in število osebja v 
svetovalnem središču 

usposobljenost vodje 
svetovalnega središča in 
svetovalca 

Svetovalni proces 
 

Svetovalno središče 
svetovancem zagotavlja 
celosten svetovalni proces, s 
katerim si lahko pomagajo pri 
odločanju in poteku 
izobraževanja in učenja. 
 

vrste svetovalnega procesa 

dejavnosti svetovalnega 
procesa 

načini izpeljevanja 
svetovalnega procesa 

načini vključevanja 
svetovancev 

trajanje svetovalnega 
procesa 

Partnerstvo 
 

Svetovalno središče razvija 
partnerska omrežja za 
zagotavljanje celostnih in 
kakovostnih svetovalnih storitev 
ter načrtovanje in vrednotenje 
svetovalne dejavnosti v 
lokalnem okolju. 
 

strateški partnerji 

sodelovanje strateških 
partnerjev pri načrtovanju 
razvoja svetovalnega 
središča 

sodelovanje strateških 
partnerjev pri vrednotenju 
delovanja svetovalnega 
središča 

strokovni partnerji 

sodelovanje strokovnih 
partnerjev pri izpeljavi 
svetovalnega procesa 

2. METODOLOGIJA SPREMLJANJA 
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Rezultati  
 

Svetovalno središče zagotavlja 
svetovalne storitve odraslim iz 
svojega okolja; pri tem namenja 
posebno pozornost tistim 
skupinam odraslih, ki imajo težji 
dostop do izobraževanja in 
učenja ali potrebujejo več 
podpore in pomoči za 
izobraževanje in učenje. 

število storitev 

število svetovancev 

demografske lastnosti 
svetovancev 

ranljive skupine prebivalstva 

prednostne ciljne skupine z 
vidika lokalnega in 
regionalnega okolja 

 

Metodi, ki smo jih pri spremljanju uporabili, sta bili analiza dokumentacije in analiza 

statističnih podatkov iz Aplikacije SDSS2. 

 

Z analizo dokumentacije smo zajeli: 

 dokumentacijo o udeležbi na izobraževalnih srečanjih, delavnicah in posvetih 

Andragoškega centra RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zveze 

ljudskih univerz Slovenije. 

–   dokumentacijo o sodelovanju s strateškimi in strokovnimi partnerji:  

           podpisani Dogovori strateških partnerjev o oblikovanju in razvijanju lokalnega       

           svetovalnega omrežja 

         podpisani Sporazumi strokovnih ustanov o oblikovanju lokalne svetovalne   

           mreže 

          zapisniki sestankov sej strateškega sveta v letu 2014 

             zapisniki sej strokovnega aktiva v letu 2014 

 dokumentacijo s podatki o prebivalcih regije: 

        podatki Statističnega urada RS, 

     Statistični bilten Koroška v številkah, januar 2015, A. L. P. Peca, d. o. o. 

 

 

 

 

Spremljanje je potekalo od januarja do decembra 2014. Spremljanje so izpeljevali vsi 

svetovalci Svetovalnega središča Koroška. 

  

                                                      
2 Aplikacija SDSS – spremljanje delovanja svetovalnih središč je z IKT podprta aplikacija, ki je 

namenjena sprotnemu spremljanju dejavnosti svetovalnih središč že od leta 2003 naprej. Z aplikacijo se 
spremlja značilnosti strank ter obseg in vsebina storitev v posameznih svetovalnih središčih. Spremlja se 

tudi obseg in struktura dela svetovalcev. Aplikacija SDSS omogoča tudi statistične obdelave podatkov. 

3. IZPELJEVANJE SPREMLJANJA 
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Področje 1: POTENCIALNI SVETOVANCI (CILJNE SKUPINE) 

 

Na tem področju imamo opredeljen naslednji standard kakovosti: 

Svetovalno središče zagotavlja svetovalne storitve odraslim iz svojega okolja; pri tem 

namenja posebno pozornost tistim skupinam odraslih, ki imajo težji dostop do 

izobraževanja in učenja ali potrebujejo več podpore in pomoči za izobraževanje in 

učenje. (1.1) 

 

Uresničevanje tega standarda spremljamo s kazalnikom: 

 Dejavni načini za pridobivanje svetovancev. 

 

Prikaz rezultatov spremljanja področja Potencialni svetovanci (ciljne 

skupine) 

 

Kazalnik: Dejavni načini za pridobivanje svetovancev (1.1.2) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Svetovalno središče ima vzpostavljeno eno ali več dislokacij (1.1.2.1) 

 

Svetovalno središče je imelo v letu 2014 vzpostavljeno 1 dislokacijo, in sicer  

1. Knjižnica Radlje ob Dravi 

Dostopnost svetovanja še posebno ranljivim ciljnim skupinam smo zagotavljali tudi z  

mobilno službo. S svojimi storitvami smo bili vsaj 1-krat mesečno prisotni v različnih 

krajih Koroške. S tem smo približali storitve informiranja in svetovanja odraslim čim 

bliže njihovemu domu in s tem posledično vplivali tudi k njihovi večji vključenosti v 

vseživljenjsko učenje. Z mobilno svetovalno službo smo gostovali v prostorih drugih 

ustanov (knjižnice, centri za socialno delo). 

 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2014 1 dislokacijo in mobilno 

svetovalno službo, kar pomeni, da merilo dosegamo v celoti.   

 

Ocenjujemo, da je 1 dislokacija in delovanje mobilne svetovalne službe glede na 

strukturo prebivalstva v regiji, opredeljen način organiziranosti Svetovalnega središča 

Koroška ter zagotovljene finančne pogoje, ustrezno. Po podatkih SURS je bila stopnja 

registrirane brezposelnosti v Koroški regiji v novembru 2014 pod slovenskim 

povprečjem; brez dela je bilo 11,9 % aktivnega prebivalstva. Stopnja registrirane 

4. PRIKAZ REZULTATOV SPREMLJANJA 
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brezposelnosti v Sloveniji je 12,3 %. Stopnja registrirane brezposelnosti je višja od 

povprečja Koroške prav v občinah, kjer svetovalno središče deluje (Slovenj Gradec – 

12,1 %, Radlje – 14,1 %). Statistični podatki kažejo, da je v Radljah največ 

dolgotrajno brezposelnih (okoli 40 %). Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, OS 

Velenje so prevladujoče značilne skupine brezposelnih oseb na UD Radlje ob Dravi še 

vedno brezposelne ženske, dolgotrajno brezposelni, brezposelni, stari nad 50 let, 

osebe s III. in IV. stopnjo strokovne izobrazbe, trajno presežni delavci in stečajniki, 

invalidi.  Podatki so precej podobni tudi za Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem.  

Na podlagi spremljanja merila »dejavni načini za pridobivanje svetovancev« 

ugotavljamo, da z lokacijo dislokacije in delovanjem mobilne svetovalne službe  

prispevamo k doseganju standarda, da svetovalno središče zagotavlja svetovalne 

storitve odraslim iz svojega okolja. 

 

PODROČJE 2: OSEBJE 

 

Na tem področju imamo opredeljen naslednji standard kakovosti: 

Svetovalno dejavnost opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci z ustreznimi 

osebnostnimi lastnostmi. (2.1) 

 

Uresničevanje tega standarda spremljamo s kazalnikoma: 

 vrsta in število osebja v svetovalnem središču, 

 usposobljenost vodje svetovalnega središča in svetovalca. 

 

Prikaz rezultatov spremljanja področja Osebje 

 

Kazalnik: Vrsta in število osebja v svetovalnem središču (2.1.1) 

 

Pri tem kazalniku sta v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 

središčih za izobraževanje odraslih opredeljeni dve merili: 

1. Svetovalno središče ima enega svetovalca s polnim delovnim časom, če 

izpelje 1000 svetovalnih storitev na leto in ima 800 svetovancev. 

(2.1.1.1) 

 

V svetovalnem središču smo v letu 2014 opravili 648 storitev in svetovali 524 

 strankam.3 
 

Glede na sofinanciranje s strani MIZŠ smo v letu 2014 izvajali dejavnost ISIO v 

skupnem obsegu 54 % svetovalca. V svetovalnem središču bi glede na to morali 

opraviti 540 storitev, svetovati pa 432 strankam. Iz prikazanih podatkov je razvidno, 

                                                      
3 Natančnejši podatki o številu storitev so v poglavju Prikaz rezultatov spremljanja, področje rezultati, 

preglednici (11). 
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da smo v svetovalnem središču v obdobju 1. 1.–31. 12. 2014 izpeljali 648 svetovanj, 

kar predstavlja 120 % načrtovanega obsega na ravni individualnih obravnav za leto 

2014 glede na financiranje dejavnosti svetovalnega središča.  

Ugotavljamo tudi, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 svetovali 21,3 % več 

svetovancem, kot je bilo, glede na financiranje, načrtovano. 

 

2. Svetovalno delo v obsegu enega polno zaposlenega svetovalca je mogoče 

sestaviti tudi z delom več svetovalcev z nepolnim delovnim časom; pri 

tem vsaj eden od teh svetovalcev dosega vsaj 70 odstotkov dela za 

svetovalno središče/svetovanje. (2.1.1.2) 

 

Glede na sofinanciranje s strani MIZŠ smo v letu 2014 izvajali svetovalno delo v 
skupnem obsegu 54 % svetovalca.  
  
Preglednica 2: Svetovalci v svetovalnem središču Koroška in odstotek obsega dela, 
ki so ga v središču opravili v letu 2014 
 

 

Svetovalec Povprečni mesečni obseg dela v svetovalnem 
središču 

Bernarda Mori Rudolf 30 % 

Simona Štruc 12,5 % 

Urška Novak 12,5 % 

 

 

Ugotavljamo, da so svetovanje v svetovalnem središču in na dislokacijah svetovalnega 

središča v letu 2014 izvajale 3 svetovalke v skupnem obsegu 54 % svetovalca, od tega 

ena svetovalka v odstotku 30 %, kar pomeni, da zastavljeno merilo dosegamo le 

delno. Vodja svetovalnega središča opravlja delo od leta 2011 v obsegu 75 % polne 

zaposlitve, zato je delo v svetovalnem središču razporejeno med 3 svetovalke. Glede 

na pozitivne rezultate organizacije dela v svetovalnem središču iz leta 2013 smo 

podobno organizirali delo tudi v tem letu, upoštevajoč potrebe glede na dejavnost 

svetovalnega središča in potrebe dela na drugih MOCIS-ovih programih. 

  

Svetovalke ocenjujejo, da takšna organizacija dela v svetovalnem središču pozitivno 

vpliva na samo izvajanje dejavnosti središča in začrtane aktivnosti lahko izpeljujemo 

kakovostno in v predvidenih rokih. 
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Kazalnik: Usposobljenost vodje svetovalnega središča in svetovalca (2.1.3) 

 

Pri tem kazalniku sta v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 

središčih za izobraževanje odraslih opredeljeni dve merili:  

 

1. Vodja svetovalnega središča in svetovalec se udeležita najmanj dveh 

izobraževalnih srečanj na leto, ki jih za svetovalna središča organizira 

ACS. (2.1.3.1) 

 

Preglednica 3: Pregled izobraževanj, povezanih s svetovanjem, v organizaciji ACS, ki 
smo se jih udeležili svetovalci Svetovalnega središča Koroška v letu 2014 
 

Ime 
svetovalca/ke 

Ime programa Datum 
izvedbe 

Obseg v 
urah 

Bernarda Mori 
Rudolf 

Usposabljanje in spopolnjevanje za 
svetovalno delo v izobraževanju 
odraslih:” Spremljanje in zunanja 
evalvacija dejavnosti svetovalnih središč 
za izobraževanje odraslih v letu 2014 

 6. 5. 2014 8 

Usposabljanje in spopolnjevanje za 
svetovalno delo v izobraževanju 
odraslih:” Razvoj partnerskega 
sodelovanja v svetovalni dejavnosti” 

21. 10. 2014 8 

Usposabljanje in spopolnjevanje za 
svetovalno delo v izobraževanju odraslih: 
„Presojanje in razvijanje kakovosti v 
dejavnosti središč ISIO v letu 2014 in 
2015” 

22. 1. 2015 8 

UVNPZ – spopolnjevanje 2014 18. 11. 2014 8 

Urška Novak UVNPZ – temeljna delavnica 4. 2., 13. 2. in 7. 

3. 2014 

24 

Zaključna konferenca projekta UVNPZ 20. 3. 2014 8 

Delavnica središč ISIO: Razvoj 

partnerskega sodelovanja v svetovalni 

dejavnosti” 

21. 10. 2014 8 

UVNPZ – spopolnjevanje 2014 18. 11. 2014 8 

Simona Štruc 
 

Delavnica središč ISIO: Presojanje in 
razvijanje kakovosti v dejavnosti središč 
ISIO v letu 2014 in 2015 
 

22. 1. 2015 8 

Zaključna konferenca projekta UVNPZ 20. 3. 2014 8 

UVNPZ – spopolnjevanje 2014 18. 11. 2014 8 

    

Ugotavljamo, da smo se vse tri delujoče svetovalke svetovalnega središča Koroška v 

letu 2014 udeleževale izobraževalnih srečanj, ki jih za svetovalna središča organizira 

ACS. Vse svetovalke so se udeležile najmanj dveh izobraževalnih srečanj v tem letu,  

torej postavljeno merilo dosegamo v celoti.   
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2. Vodja svetovalnega središča in svetovalec se udeležujeta tudi drugega 

strokovnega usposabljanja, povezanega s svetovalnim delom, in sicer 

najmanj 16 ur na leto. (2.1.3.2) 

 

Preglednica 4: Pregled drugega strokovnega usposabljanja, ki smo se ga udeležili 
svetovalci svetovalnega središča Koroška v letu 2014 
 

Ime 
svetovalca/ke 

Ime programa Datum 
izvedbe 

Obseg 
v urah 

Opis vsebine 

Bernarda Mori 
Rudolf 

Nadaljnje usposabljanje 
svetovalcev za kakovost: 
„Promocija izobraževanja 
odraslih kot dejavnik 
kakovosti”  

26. 3. 2014 8  Komuniciranje kot temelj 
poslovanja – kako 
učinkovito komunicirati z 
interno javnostjo, kako z 
zunanjimi deležniki 

 Celostna grafična podoba 
– zakaj jo potrebujemo, 
kako nam pomaga k 
prepoznavnosti (Znak 
kakovosti) 

 Naša zgodba 
- Znamo svojo vlogo 

predstaviti v eni minuti 
(»preizkus v dvigalu«)? 

- V čem naši sodelavci 
prepoznavajo »smisel in 
korist kakovosti«? 

- Kako se zunanje okolje 
(različni deležniki) odziva na 
našo ponudbo? 

 Naš komunikacijski načrt 
– praktični primer in 
priporočila za vsakdanje 
delo z javnostmi / mediji 

 Priprava promocijskih 
gradiv – delavnica: 

- osnovni gradniki sporočila, 
- izbrani komunikacijski kanali 

za promocijo, 
- spremljanje odzivov, 

prilagajanje sporočil (in 
   ponudbe). 

 

Nadaljnje usposabljanje 
svetovalcev za kakovost: 
„Dogajanje na področju 
kakovosti, pregled 
skupnih aktivnosti v letu 
2014” 

20. 11. 2014 8  Dogajanje na področju 
kakovosti 

 Pregled skupnih aktivnosti v 
letu 2014 

 Skupna akcija 2014: 
promocija, animacija – 
ugotovitve 
samoevalvacijskih poročil 

 Ugotovitve kolegialnih 
presoj kakovosti 

 Načrtovanju skupne akcije 
omrežja svetovalcev za 
kakovost v letu 2015 

Letni posvet o 
izobraževanju odraslih 
2014 Ministrstva za 
izobraževanje,  znanost, 
kulturo in šport o 
izobraževanju odraslih 

26. 11. 2014 10  uresničevanje Resolucije o 
Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih 
2013–2020 z vidika 
udeleženih resorjev, 

 spreminjanje normativov v 
izobraževanju odraslih ter 
razsežnosti vseživljenjske 
karierne orientacije in 
svetovalne dejavnosti v 
izobraževanju odraslih. 

Modularno usposabljanje 
kariernih svetovalcev: 

19. in 20. 12. 
2014 

14  Uvod v karierno orientacijo 
(značilnosti, vključenost v 
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1.modul: KARIERNA 
ORIENTACIJA KOT 
STROKA 

politiko, službe KO …), 
 Terminološki in zgodovinski 

razvoj KO, 
 Družbeni vidiki KO (trg dela 

in delovna mesta, 
 izobraževalni sistem …) 

Simona Štruc Posvet za tajnike in 
predsednike ZI 

11. 3. 2014 8 Izvedba zaključnega izpita 
v šolskem letu 2013/14 

Posvet za tajnike in 
predsednike PM 

21. 3. 2014 8 Izvedba poklicne mature v 
šolskem letu 2013/14 

Letni posvet o 
izobraževanju odraslih 
2014 

26. 11. 2014 8 Uresničevanje Resolucije o 
Nacionalnem program 
IO  za obdobje 2013- 
2020 , novosti v IO v letu 
2015, spreminjanje 
normativov v IO, VKO in 
svetovalna dejavnost v IO 

Urška Novak Začetna integracija 

priseljencev – temeljno 

usposabljanje 

15. 4., 16. 4. 

in 17. 4. 

2014 

24 Usposabljanje učiteljev in 
kulturnih mediatorjev v 
programu ZIP 

3 bistvene sestavine za 

uspeh vašega podjetja 

10. 10. 2014 6 Kreativnost in inovativnost 
Vodenje  
Čustvena inteligenca 

Letni posvet o 

izobraževanju odraslih 

2014 

26. 11. 2014 8 Uresničevanje Resolucije o 
Nacionalnem program 
IO  za obdobje 2013- 
2020 , novosti v IO v letu 
2015, spreminjanje 
normativov v IO, VKO in 
svetovalna dejavnost v IO 

 

Ugotavljamo, da smo se vse svetovalke svetovalnega središča v letu 2014 udeležile 

tudi drugega strokovnega usposabljanja. Glede na to, da so delo v svetovalnem 

središču v letu 2014 opravljale tri svetovalke, je bila možna vključitev v več strokovnih 

usposabljanj z različnih strokovnih področij, kar v svetovalnem središču ocenjujemo za 

dobro.   

 

Na podlagi spremljanja ugotavljamo, da postavljeno merilo dosegamo v celoti in s tem 

prispevamo k doseganju standarda, »da svetovalno dejavnost opravljajo strokovno 

usposobljeni svetovalci z ustreznimi osebnostnimi lastnostmi«. 

 

 

PODROČJE 4: SVETOVALNI PROCES 

 

Na tem področju imamo opredeljen naslednji standard kakovosti: 

Svetovalno središče svetovancem zagotavlja celosten svetovalni proces, s katerim si 

lahko pomagajo pri odločanju in poteku izobraževanja in učenja. (4.1) 

 

Uresničevanje tega standarda spremljamo s kazalniki: 

 vrste svetovalnega procesa, 

 dejavnosti svetovalnega procesa, 

 načini izpeljevanja svetovalnega procesa, 
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 načini vključevanja svetovancev, 

 trajanje svetovalnega procesa. 

 

Prikaz rezultatov spremljanja področja Svetovalni proces 

 

Kazalnik: Vrste svetovalnega procesa (4.1.1) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  

Svetovalno središče zagotavlja vse tri vrste svetovalnega procesa: 

svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje ali učenje, med samim potekom 

izobraževanja in po njegovem dokončanju. (4.1.1.1) 

 

Preglednica 5: Število svetovalnih storitev v Svetovalnem središču Koroška v letu 
2014 po vrsti svetovanja 
 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno 
središče 

Vrsta 
svetovanja 

Št. % 

Skupaj 

pred 432  66,7  

med 198  30,6  

po 18  2,8  

skupaj 648  100  

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 zagotavljali vse tri vrste 

svetovalnega procesa, kot je to opredeljeno v merilu, kar pomeni, da ga v celoti 

dosegamo. Tudi v letu 2014 smo namenili precejšen delež aktivnosti promociji 

svetovalnega središča, s katero smo želeli približati svojo dejavnost celotnemu 

prebivalstvu Koroške regije. Pozornost smo namenjali ranljivim skupinam, ki se manj 

pogosto vključujejo v izobraževanje zaradi najrazličnejših ovir. V ta namen smo izvedli 

21 ciljno usmerjenih oblik informiranja in obveščanja za različne ciljne skupine in jih 

spodbujali k vključitvi v različne programe izobraževanja odraslih (podatki so razvidni 

iz priloge 2 OBR-PROM).  

Po vrsti svetovanja beležimo na sedežu in dislokaciji sicer še vedno največji delež 

svetovanja pred vključitvijo v izobraževanje (66,7 %), vendar smo v primerjavi s 

preteklim letom odstotek svetovanja med izobraževanjem in po izobraževanju zvišali iz 

22,23 % na 33,4 %, kar je rezultat usmerjenega delovanja našega središča v smeri 

zviševanja deleža svetovanja med in po izobraževanju.  

 

 

 

 



15 
 

 

Kazalnik: Načini izpeljevanja svetovalnega procesa (4.1.3) 

 

Pri tem kazalniku sta v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 

središčih za izobraževanje odraslih opredeljeni dve merili:  

 

1. Svetovanje poteka vsaj: 

- po telefonu, 

- osebno, 

- po elektronski pošti, 

- pisno, 

- z informacijskim gradivom. (4.1.3.1) 

 

Preglednica 6: Način svetovanja v Svetovalnem središču Koroška v letu 2014 

 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno središče Način svetovanja Št. % 

Skupaj 

po telefonu 233  36,0  

klical/a stranko 
  

osebno 353  54,5  

email 62  9,6  

drugo 
  

skupaj 648  100  

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 zagotavljali svetovanje na 

vse načine, kot je to opredeljeno v merilu, kar pomeni, da postavljeno merilo v celoti 

dosegamo. Odstotek strank, ki se na nas obrnejo osebno, se je v primerjavi z lanskim 

letom zvišal iz 48,74 % na 54,5 %. Podatek nas veseli, saj opažamo, da je kar veliko 

takih strank, ki se na naše svetovalno središče vedno znova obračajo osebno po 

pomoč v zvezi z različnimi zadevami. Strankam se v osebnem razgovoru lažje celostno 

posvetimo. Osebno svetovanje je ponavadi tudi daljše, bolj poglobljeno, strukturirano 

in s tem bolj kakovostno. Svetovanje preko spleta oz. elektronske pošte je še vedno 

najmanj uporabljena pot za pridobivanje informacij in nasvetov v svetovalnem središču 

za izobraževanje odraslih, saj je elektronska pošta manj osebna. Se je pa odstotek 

tovrstnega informiranja in svetovanja v primerjavi z letom 2013 zvišal iz 5,09 % na 

9,6 %.   
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2. Svetovalni proces lahko poteka tudi drugače, npr. z organizacijo 

informacijskega kotička, s kontaktno oddajo na radiu, televiziji, s 

svetovalnim kotičkom v časniku. (4.1.3.2) 

 

Svetovalne aktivnosti izvajamo tudi drugače. Promocijo in obveščanje javnosti o 

delovanju svetovalnega središča ter druge aktivnosti vodimo s pomočjo obrazca ISIO-

OBR-PROM.  

 

Iz obrazca ISIO-OBR-PROM za leto 2014, ki je priloga št. 1 tega poročila, je razvidno 

da smo poleg osebnega, telefonskega svetovanja, svetovanja po spletu, elektronski 

pošti izvajali tudi druge načine svetovanja. Izpeljali smo tudi 21 skupinskih 

svetovanj za različne ciljne skupine, v katere je bilo vključenih 282 registriranih 

udeležencev splošne javnosti, ciljnih skupin starejših, dolgotrajno brezposelnih ter 

manj izobraženih.  

 

Dejavnost Svetovalnega središča Koroška smo med drugim predstavljali tudi    

dolgotrajno brezposelnim, težje zaposljivim, dolgotrajno brezposelnim, starejšim 

odraslih, svetovalkam zaposlitve ZRSZ, članom društva upokojencev Vuzenica, 

starejšim odraslim ter staršem otrok.  

 

Izpeljali smo tudi ciljno usmerjene oblike informiranja in obveščanja preko 

dogodkov TVU in dnevov SSS. V okviru TVU prireditev smo v maju izpeljali 4 

aktivnosti, v katere je bilo vključenih 24 udeležencev. Vsebine so zajemale 

predstavitev dejavnosti SSK in CVŽU, ISIO in UVPNZ z delavnicami (Pomagajmo otroku 

pri učenju ter Spomin, pomnjenje in koncentracija).  

 

Izpeljali smo ciljno usmerjene oblike informiranja in obveščanja preko dogodkov TVU 

2014 in Parada učenja 2014 (4 dogodki). 

 

V mesecu septembru smo ob prazniku MO Slovenj Gradec s stojnico znanja 

sodelovali na Mirovniških dnevih. 

 

Vsebinsko in organizacijsko smo izpeljali aktivnosti 10. dnevov slovenskih 

svetovalnih središč. V okviru dnevov smo izpeljali naslednje aktivnosti: 

 kontaktno oddajo »Naj nedokončana osnovna šola ne bo več ovira na 

vaši poti do cilja«, pogovor o brezplačni možnosti dokončanja osnovne šole, 

 brezplačno delavnica »Kako starši pomagamo otroku, da se bo uspešno 

učil«, 

 kontaktno oddaja za starejše o vseživljenjskem izobraževanju in 

priložnostih učenja v okviru U3ŽO,  

 brezplačno delavnico za starejše odrasle »Zgodba našega spomina – kako 

deluje in kako ga krepimo«, 
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 motivacijsko srečanje za brezposelne »Izkoristimo priložnosti, ki se nam 

ponujajo – poti do znanja za učinkovit nastop na trgu dela « z 

namenom spodbujanja aktivnega vključevanja v vseživljenjsko izobraževanje. 

Na motivacijskem srečanju smo predvajali tudi videofilma »Priložnosti so« ter 

»Svetovanje za znanje«, ki sta bila dobra iztočnica za pogovor o možnostih in 

priložnostih formalnega in neformalnega pridobivanja znanja, podpornih 

dejavnostih v izobraževanju odraslih. 

 Kontaktno oddajo o ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenega 

znanja »Skrito znanje je zaklad«. 

 

V sodelovanju z ACS in svetovalnimi središči, ki delujejo v Sloveniji v okviru 

svetovalnega omrežja za IO, smo izdali časopis INFO ISIO. 

 

Podrobneje so aktivnosti promocije razvidne iz priloge (OBR.PROM). 

 

Ker smo v letu 2014 veliko pozornosti namenili promociji dejavnosti svetovalnega 

središča in v to vključili tudi različne svetovalne aktivnosti, ugotavljamo, da v letu 2014 

postavljeno merilo o zagotavljanju tudi drugih oblik svetovanja dosegamo v celoti. 

 

Kazalnik: Načini vključevanja svetovancev (4.1.4) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Svetovalni proces je na voljo posameznikom ali skupinam. (4.1.4.1) 

 
Preglednica 7: Število skupin v Svetovalnem središču Koroška v letu 2014 
 

Svetovalno središče Koroška Število  

Število obravnavanih skupin  21 

 

V letu 2014 smo v svetovalnem središču individualno svetovali 524 strankam. V letu 

2014 smo izvedli tudi 21 skupinskih svetovanj, med drugim tudi za dolgotrajno 

brezposelne, težje zaposljive, starejše odrasle, svetovalke zaposlitve ZRSZ, člane 

društva upokojencev Vuzenica ter starše otrok.  

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 svetovali tako posameznikom 

kot skupinam, kot je to opredeljeno v merilu, kar pomeni, da merilo dosegamo.  
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Kazalnik: Trajanje svetovalnega procesa (4.1.5) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  

Trajanje svetovalnega procesa je prilagojeno svetovalnemu problemu in 

svetovančevim potrebam. (4.1.5.1) 

 
Preglednica 8: Trajanje svetovalnih storitev v Svetovalnem središču Koroška v letu 
2014 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno 
središče 

Trajanje Št. % 

Skupaj 

0–5 1  0,15 

6–10 55  8,49 

11–15 30  4,63 

16–30 253 39,04 

31–60 264 40,74 

61–99 45 6,94 

skupaj 648 100 

 

 

Preglednica 9: Vsebina svetovalnih storitev v Svetovalnem središču Koroška v letu 
2014 
 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno 
središče 

Vsebina svetovanja 
Št. 

 
% 

Skupaj 

pridobitev izobrazbe na višji stopnji od že dosežene 82  11,1  

prekvalifikacija – sprememba poklica na isti stopnji 124  16,8  

neformalne oblike izobraževanja za delo, poklic 100  13,5  

neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj 246  33,2  

kako se učiti, pomoč – težave pri učenju … 125  16,9  

financiranje izobraževanja 2  0,3  

pridobitev NPK 38  5,1  

urejanje statusnih vprašanj 
  

opravljanje različnih izpitov 5  0,7  

možnosti zaposlitve 
  

priznavanje izobraževanja - nostrifikacija 
  

izobraževanje v tujini 
  

drugo 18  2,4  

skupaj 740  100 
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Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 izvajali svetovanje, ki je bilo 

prilagojeno svetovalnemu problemu in svetovančevim potrebam, kot je to opredeljeno 

v merilu, torej postavljeno merilo dosegamo v celoti. 
  
Iz preglednice 9 je razvidno, da je bilo trajanje svetovanja pri skoraj 47,68 % 

svetovanj daljše od 30 minut, kar pomeni, da v našem svetovalnem središču 

svetovancem nudimo daljše in bolj poglobljene pogovore. V našem svetovalnem 

središču se svetovalke trudimo v daljših obravnavah vzpostaviti dober stik s stranko, 

ugotoviti njene resnične potrebe ter tako svetovati celostno in bolj poglobljeno. To je 

pomembno zlasti pri prvih obravnavah strank.  
 

Preglednica 10 prikazuje vsebino svetovalnih storitev. Iz nje je razvidno, da je bilo v 

letu 2014 46,7 % svetovanj s področja neformalnega izobraževanja (tako za potrebe 

dela kot osebnega razvoja). Delež svetovanja s področja učenja učenja v primerjavi z 

letom 2013 se je povečal iz 13,36 % na 16,9 %. 

 

V primerjavi z letom 2013 smo v letu 2014 zabeležili tudi dvig deleža svetovanj na 

področju spremembe poklica na višji stopnji od že dosežene iz 5,7 % na 11,1 % ter 

dvig deleža svetovanj na področju spremembe poklica na isti stopnji (prekvalifikacija) 

iz 9,69 % na 16,8 %. Iz 3,72 % na 5,1 % se je zvišal tudi delež svetovanj v zvezi s 

pridobivanjem NPK. 
 

Na podlagi spremljanja ugotavljamo, da vsa postavljena merila dosegamo v celoti in s 

tem prispevamo k doseganju standarda, da »svetovalno središče svetovancem 

zagotavlja celosten svetovalni proces, s katerim si lahko pomagajo pri odločanju in 

poteku izobraževanja in učenja«. 

 

 

PODROČJE 5: PARTNERSTVO 

 

Na tem področju imamo opredeljen naslednji standard kakovosti: 

Svetovalno središče razvija partnerska omrežja za zagotavljanje celostnih in 

kakovostnih svetovalnih storitev ter načrtovanje in vrednotenje svetovalne dejavnosti v 

lokalnem okolju. (5.1) 

 

Uresničevanje tega standarda spremljamo s kazalniki: 

 strateški partnerji, 

 sodelovanje strateških partnerjev pri načrtovanju razvoja svetovalnega središča, 

 sodelovanje strateških partnerjev pri vrednotenju delovanja svetovalnega središča, 

 strokovni partnerji, 

 sodelovanje strokovnih partnerjev pri izpeljavi svetovalnega procesa. 
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Prikaz rezultatov spremljanja področja Partnerstvo 

 

Kazalnik: Strateški partnerji (5.1.1) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  

Svetovalno središče ima oblikovano partnersko mrežo strateških partnerjev; 

ta zajema najpomembnejše subjekte, ki načrtujejo in odločajo o lokalnem 

razvoju ter razvoju ljudi (vsaj zastopniki občin/e, zavodov za zaposlovanje, 

organizacij s področja regionalnega razvoja, območnih enot gospodarske in 

obrtne zbornice). (5.1.1.1) 

 

V svetovalnem središču smo imeli v letu 2014 oblikovano partnersko mrežo naslednjih 

strateških partnerjev: 

 
1. Mestna občina Slovenj Gradec 
2. Svet koroške regije 
3. GZS Območna zbornica Koroška 
4. RRA Koroška, d. o. o. 
5. ZRSZ OS Velenje 
6. Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec 

 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2014 oblikovano partnersko 

mrežo, ki zajema najpomembnejše subjekte, ki načrtujejo in odločajo o lokalnem 

razvoju ter razvoju ljudi, kot je to opredeljeno v merilu, kar pomeni, da postavljeno 

merilo dosegamo v celoti.  

 

Kazalnik: Sodelovanje strateških partnerjev pri načrtovanju razvoja 

svetovalnega središča (5.1.2) 
 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  

Svetovalno središče vsaj enkrat na leto preveri svoje načrte skupaj s 

strateškimi partnerji. (5.1.2.1) 
 

Strateški svet pri Svetovalnem središču Koroška je v letu 2014 izpeljal korespondenčno 

sejo, in sicer 15. 12. 2014. Na tej seji so bili obravnavani tudi načrti dela svetovalnega 

središča. 
 

 

 

Glavne obravnavane teme so bile: 

1. Sprejem poročila o delu Svetovalnega središča Koroška v letu 2014 
2. Potrditev predloga letnega načrta dela Svetovalnega središča v letu 2014/15 
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3. Potrditev predloga akcijskega načrta za razvoj kakovosti v letu 2015 
 

Ugotavljamo, da smo v letu 2014 1-krat preverili svoje načrte pri strateškem svetu 

svetovalnega središča. To pomeni, da opredeljeno merilo dosegamo.  

 

V Svetovalnem središču Koroška želimo vsem ciljnim skupinam v Koroški regiji 

zagotoviti kakovostne svetovalne storitve. To pa lahko storimo le s profesionalnim 

povezovanjem tako z ustanovami, ki v lokalnem okolju izvajajo različne dejavnosti za 

odrasle, kot tistimi, ki v lokalnem okolju vplivajo na uresničevanje razvojnih strategij 

na področju razvoja človeških virov. Zato je nujno, da se s strateškimi partnerji 

dogovarjamo o vprašanjih, ki so usmerjena v razvoj in možnosti delovanja 

svetovalnega središča ter lokalnega svetovalnega omrežja ter skupaj z njimi 

preverjamo svoje načrtovane aktivnosti.  
 

 

Kazalnik: Sodelovanje strateških partnerjev pri vrednotenju delovanja 

svetovalnega središča (5.1.3) 
 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Svetovalno središče vsaj enkrat na leto ovrednoti delo svetovalnega 

središča skupaj s strateškimi partnerji. (5.1.3.1) 
 

Strateški svet pri Svetovalnem središču Koroška je v letu 2014 izpeljal korespondenčno 

sejo, in sicer 15. 12. 2014, na kateri je potekalo ovrednotenje dela svetovalnega 

središča. 

  

Ugotavljamo, da smo v letu 2014 1-krat ovrednotili svoje delo pri strateškem svetu 

svetovalnega središča. To pomeni, da opredeljeno merilo dosegamo.  

 

 

Kazalnik: Strokovni partnerji (5.1.4) 

 

Pri tem kazalniku so v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljena merila: 

1. Svetovalno središče ima oblikovano partnersko mrežo strokovnih 

partnerjev; ta zajema mrežo organizacij, ki v lokalnem okolju delujejo v 

svetovanju ali izobraževanju odraslih (vsaj zastopniki izobraževalnih 

organizacij, ki izobražujejo odrasle, drugih svetovalnih organizacij, 

zavodov za zaposlovanje). (5.1.4.1) 

 

V svetovalnem središču imamo oblikovano partnersko mrežo, ki so jo v letu 2014 

sestavljali naslednji strokovni partnerji: 
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1. Center za socialno delo Slovenj Gradec, 

2. Center za socialno delo Dravograd, 

3. Center za socialno delo Radlje ob Dravi, 

4. Center za socialno delo Ravne na Koroškem, 

5. Smeri, d. o. o., Ravne na Koroškem, 

6. Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 

7. Društvo mladinski center Dravograd, 

8. Društvo mladinski kulturni center Vuzenica, 

9. Izobraževalno kulturno društvo mladih Perkmandelci, 

10. Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem, 

11. Knjižnica Radlje ob Dravi, 

12. Knjižnica Dravograd, 

13. Društvo za kadrovsko dejavnost Koroške, 

14. ŠC Slovenj Gradec, 

15. Šolski center Ravne – Gimnazija, 

16. Podjetniški center Slovenj Gradec, 

17. ZRSZ OS Velenje, 

18. LAS Mežiške doline, Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja, z. b. o., 

19. LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja, z. b. o., 

20. KGZ Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje (izpostava Dravograd). 

 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2014 oblikovano partnersko 

mrežo strokovnih partnerjev. Ta je zajemala mrežo organizacij, ki v lokalnem okolju 

delujejo v svetovanju ali izobraževanju odraslih, kot je to opredeljeno v merilu, kar 

pomeni, da to merilo dosegamo v celoti.  

Glede na sodelovanje z njimi v letu 2014 ocenjujemo, da le-ti tvorno sodelujejo pri 

strategiji razvoja in položaju Svetovalnega središča Koroška ter njegovi promociji v 

Koroški regiji. 
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2. Strokovni partnerji so povezani v strokovni aktiv. (5.1.4.2) 

 

Strokovni partnerji, navedeni v točki 5.1.4., so v letu 2014 sestavljali strokovni aktiv. 

 

Glavne naloge strokovnega aktiva so: 

 skupno ugotavljanje potreb odraslih po svetovalni dejavnosti, 

 načrtovanje skupnih aktivnosti pri svetovanju odraslim, 
 dogovarjanje in doseganje standardov kakovosti dejavnosti, 
 dogovarjanje in izpeljevanje skupne svetovalne obravnave posameznikov, 
 ugotavljanje potreb po izobraževanju za kakovostno svetovanje in morebitna 

skupna organizacija izobraževanja, 

 oblikovanje skupnih podatkovnih baz, 
 zagotavljanje medsebojne informiranosti, 

 seznanjanje javnosti, predvsem odraslih o storitvah svetovalnega omrežja, 
 priprava različnih skupnih gradiv, 
 skupna promocija, 
 druge oblike in načine sodelovanja, o katerih se dogovorimo na strokovnem aktivu. 
 

Na srečanjih strokovnega aktiva v letu 2014 smo razpravljali o naslednjih strokovnih 

usmeritvah delovanja svetovalnega središča: 

 predstavljene so bile aktivnosti, ki so bile v Svetovalnem središču Koroška 

izpeljane v  letu 2014, 

 pogovorili smo se o načrtih dela Svetovalnega središča Koroška v letu 2015, 

 pogovarjali smo se o partnerskem omrežju in partnerskem sodelovanju v 

podporo večje dostopnosti svetovalne dejavnosti prebivalstvu in ranljivim ciljnim 

skupinam Koroške regije in v zvezi s tem načrtovali konkretne aktivnosti. 

 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2014 partnersko mrežo 

strokovnih partnerjev, ki so bili povezani v strokovni aktiv, kot je to opredeljeno v 

merilu, kar pomeni, da postavljeno merilo dosegamo v celoti.  

 

V Svetovalnem središču Koroška želimo vsem ciljnim skupinam v Koroški regiji 

zagotoviti kakovostne svetovalne storitve. To pa lahko storimo le s profesionalnim 

povezovanjem tako z ustanovami, ki v lokalnem okolju izvajajo različne dejavnosti za 

odrasle, kot tistimi, ki v lokalnem okolju vplivajo na uresničevanje razvojnih strategij 

na področju razvoja človeških virov. Za Svetovalno središče Koroška je povezovanje z 

izobraževalnimi in drugimi ustanovami, ki izvajajo različne dejavnosti za odrasle, 

posebnega pomena. Menimo, da se ustanove lahko s povezovanjem komplementarno 

dopolnjujemo in s tem poskrbimo za celovito ponudbo v regiji ter povečamo 

dostopnost svetovalnih in izobraževalnih storitev različnim ciljnim skupinam. 
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3. Strokovni aktiv razpravlja in sprejema strokovne usmeritve, povezane z 

delovanjem svetovalnega središča. (5.1.4.3) 

 

Na srečanjih strokovnega aktiva v letu 2014 smo razpravljali o naslednjih strokovnih 

usmeritvah delovanja svetovalnega središča: 

 predstavljene so bile aktivnosti, ki so bile v Svetovalnem središču Koroška izpeljane 

v letu 2014, 

 pogovorili smo se o načrtih dela Svetovalnega središča Koroška v letu 2015, 

 pogovarjali smo se o partnerskem omrežju in partnerskem sodelovanju v podporo 

večje dostopnosti svetovalne dejavnosti prebivalstvu in ranljivim ciljnim skupinam 

Koroške regije in v zvezi s tem načrtovali konkretne aktivnosti. 

 

Ugotavljamo, da strokovni aktiv razpravlja in sprejema strokovne usmeritve, povezane 

z delovanjem svetovalnega središča, kot je to opredeljeno v merilu, kar pomeni, da 

postavljeno merilo v celoti dosegamo. 

 

Kazalnik: Sodelovanje strokovnih partnerjev pri izpeljavi svetovalnega 

procesa (5.1.5) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Svetovalno središče pri izpeljavi svetovalnega procesa v skladu s 

svetovančevimi potrebami vključuje strokovne partnerje. (5.1.5.1) 

 

Na podlagi spremljanja strank in obravnav v svetovalnem središču smo v svetovalni 

proces v letu 2014 vključevali tudi strokovne partnerje. Pri obravnavi brezposelnih smo 

se v letu 2014 največ povezovali s centri za socialno delo, Podjetniškim centrom 

Slovenj Gradec, Smeri, d. o. o., uradi za delo po Koroški ter z Zavodom za 

zaposlovanje, Območno službo Velenje. S Knjižnico Dravograd smo izpeljali dvodnevno 

delavnico na temo učenja učenja.  

 

Spomladi 2014 smo s strokovnim partnerjem CSD Radlje ob Dravi pričeli s 

svetovanjem dolgotrajno brezposelnim – začasno nezaposljivim osebam. V svetovanje 

je bilo vključenih 14 strank, s katerimi smo izvajali aktivnosti do konca leta 2014.  

Tovrstna aktivnost je na seji strokovnih partnerjev spodbudila tudi ostale predstavnike 

centrov za socialno delo v regiji za skupno delo s ciljno skupino težje zaposljivih, ki na 

CSD prejemajo denarna nadomestila.  

 

S partnerskim povezovanjem smo v mesecu maju 2014 uspeli izpeljati uradni del 

odprtja Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja 

na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji in Parado učenja – dneve učečih se 

skupnosti. Tako na uradno odprtje TVU kot na Parado učenja smo povabili tako 
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strateške kot strokovne partnerje in z njimi usklajevali aktivnosti pri izpeljavi dogodka. 

Strokovni partnerji so v okviru Parade učenja v velikem številu sodelovali na stojnicah 

znanja in promovirali tako svojo dejavnost kot dejavnost našega svetovalnega 

središča. 

 

V mesecu septembru smo izpeljali 10. dneve slovenskih svetovalnih središč. Povezali 

smo se z Zavodom RS za zaposlovanje in za dolgotrajno nižje izobražene 

brezposelne izpeljali motivacijsko srečanje »Izkoristimo priložnosti, ki se nam ponujajo 

– poti do znanja za učinkovit nastop na trgu dela « z namenom spodbujanja aktivnega 

vključevanja v vseživljenjsko učenje.   

 

Dobro sodelujemo tudi s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec, kamor 

napotujemo stranke, ki želijo poglobljene in ažurne podjetniške informacije ter nasvete 

za ustanovitev in zagon podjetja. 

 

Ugotavljamo, da smo pri izpeljavi svetovalnega procesa v letu 2014 v skladu s 

potrebami svetovancev v svetovalni proces vključevali strokovne partnerje, kot je to 

opredeljeno v merilu, kar pomeni, da postavljeno merilo v celoti dosegamo.  
 

Na podlagi spremljanja ugotavljamo, da vsa postavljena merila dosegamo v celoti in s 

tem prispevamo k doseganju standarda, da »svetovalno središče razvija partnerska 

omrežja za zagotavljanje celostnih in kakovostnih svetovalnih storitev ter načrtovanje 

in vrednotenje svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju«. 

 

 

PODROČJE 8: REZULTATI 

 

Na tem področju imamo opredeljen naslednji standard kakovosti:  

Svetovalno središče zagotavlja svetovalne storitve odraslim iz svojega okolja; pri tem 

namenja posebno pozornost tistim skupinam odraslih, ki imajo težji dostop do 

izobraževanja in učenja ali potrebujejo več podpore in pomoči za izobraževanje in 

učenje. (8.1) 

 

Uresničevanje tega standarda spremljamo s kazalniki: 

 število storitev, 

 število svetovancev, 

 demografske lastnosti svetovancev, 

 ranljive skupine prebivalstva. 
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Prikaz rezultatov spremljanja področja Rezultati 

 

Kazalnik: Število storitev (8.1.1) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  

Svetovalno središče, ki ima enega polno zaposlenega svetovalca, opravi 

1000 svetovalnih storitev na leto. (8.1.1.1) 

 

Preglednica 10: Število svetovalnih storitev v Svetovalnem središču Koroška v letu 
2014 
 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno središče Obravnave Št. % 

Skupaj 

prve 524  80,9  

ponovne 124  19,1  

skupaj 648  100  

 

Glede na sofinanciranje s strani MIZŠ smo v letu 2014 izvajali dejavnost ISIO v 

skupnem obsegu 54 % svetovalca. V svetovalnem središču bi glede na to morali 

opraviti 540 storitev. Iz prikazanih podatkov je razvidno, da smo v svetovalnem 

središču v obdobju 1. 1.–31. 12. 2014 izpeljali 648 svetovanj, kar predstavlja 120 % 

načrtovanega obsega na ravni individualnih obravnav za leto 2014 glede na 

financiranje dejavnosti svetovalnega središča.  

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču zaradi zmanjšanega sofinanciranja s 

strani MIZŠ v letu 2014 opravili manj svetovalnih storitev na leto, kot je to opredeljeno 

v merilu. Če pa izhajamo iz višine financiranja MIZŠ v letu 2014, je imelo svetovalno 

središče zaposlenega 54 % svetovalnega delavca, ki naj bi opravil 540 svetovalnih 

storitev na leto. Postavljeno merilo v tem primeru presegamo za 20 %. 

 

Kazalnik: Število svetovancev (8.1.2) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  

Svetovalno središče, ki ima enega polno zaposlenega svetovalca, ima 800 

svetovancev na leto. (8.1.2.1) 
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Preglednica 11: Število strank v Svetovalnem središču Koroška v letu 2014 
 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno središče Obravnave Št. % 

Skupaj 

prve 524  80,9  

ponovne 124  19,1  

skupaj 648  100  

 

Glede na sofinanciranje s strani MIZŠ smo v letu 2014 izvajali dejavnost ISIO v 

skupnem obsegu 54 % svetovalca, kar pomeni, da bi morali svetovati 432 strankam. 

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da smo v svetovalnem središču v obdobju 1. 1.–

31. 12. 2014 svetovali 524 strankam, kar pomeni 21,3 % več, kot je bilo glede na 

financiranje načrtovano. 

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču zaradi zmanjšanega sofinanciranja s 

strani MIZŠ v letu 2014 svetovali manj svetovancem na leto, kot je to opredeljeno v 

merilu, kar pomeni, da postavljenega merila ne dosegamo v celoti.  

Če pa izhajamo iz višine financiranja MIZŠ v letu 2014 in temu prilagojenega števila 

strank, pa lahko ugotovimo, da smo postavljeno merilo presegli za 21,3 %. 

 

 

 

Kazalnik: Demografske lastnosti svetovancev (8.1.3) 

 

Pri tem kazalniku so v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljena merila:  

1. Sestava svetovancev po spolu se ne razlikuje za več kot 20 odstotkov 

sestave po spolu vsega prebivalstva v regiji. (8.1.3.1) 

 

Preglednica 12: Število strank v Svetovalnem središču Koroška v letu 2014 po spolu 
 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno središče Spol Št. % 

Skupaj 

moški 189  29,2  

ženske 459  70,8  

skupaj 648  100  

 

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 svetovali 29,2 % moškim in 

70,8 % ženskam. Primerjalno z letom 2013 smo v letu 2014 delež moških svetovancev 

povečali iz 26,5 % na 29,2 %. Po zadnjih podatkih SURS je v Koroški regiji 50,2 % 

moških in 49,8 % žensk. Glede na sestavo po spolu v regiji se struktura po spolu 
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svetovancev razlikuje za več kot 20 %, zato postavljenega merilo ne dosegamo.  

Razhajanja utemeljujemo delno s stanjem na trgu dela, delno pa tudi z dejstvom, da 

se v izobraževanje odraslih vključujejo bolj ženske kot moški. 

 

2. Glede na izobrazbeno sestavo je med svetovanci vsaj 50 odstotkov takih, 

ki imajo manj kot štiriletno srednjo šolo. (8.1.3.2) 

 

Preglednica 13: Število strank v Svetovalnem središču Koroška v letu 2014 glede na 
izobrazbeno strukturo 
 

 SVETOVALNO SREDIŠČE KOROŠKA Skupaj 

 STOPNJA IZOBRAZBE Št. % 

Skupaj 

1 - Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nedokončana osnovnošolska 
izobrazba 

77  11,9  

2 - Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba 66  10,2  

3 - Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna 
izobrazba 

12  1,9  

4 - Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna 
izobrazba 

93  14,4  

5 - Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja 
strokovna in splošna izobrazba 

216  33,3  

6/1 - Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna 
in podobna izobrazba 

63  9,7  

6/2 - Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno 
izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve 
stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba 

26  4,0  

7 - Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno 
izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba 

54  8,3  

8/1 - Magistrsko (prejšnje) izobraževanje in podobno izobraževanje/magisterij 
znanosti in podobna izobrazba 

2  0,3  

8/2 - Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna 
izobrazba 

1  0,2  

neznano 38  5,9  

skupaj 648  100  

 

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 svetovali 38,4 % 

svetovancem z manj kot štiriletno srednjo šolo, kar glede na opredeljeno merilo 

pomeni, da merila ne dosegamo. V ta odstotek niso zajeti vsi brezposelni in zaposleni, 

katerih delovna mesta so ogrožena, ki smo jim v tem obdobju tudi svetovali. Le-teh je 

bilo skupno 192. Evidentirani so v evidenci informiranja in svetovanja za brezposelne, 

prikazujemo pa jih ločeno v poročilu o izvedbi podpornih dejavnosti za brezposelne v 

letu 2014 (ReNPIO). 
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3. V svetovalnem središču je med vsemi svetovanci vsaj enak odstotek 

brezposelnih, kot je odstotek registrirane brezposelnosti v regiji. 

(8.1.3.3) 
 

Preglednica 14: Število strank v Svetovalnem središču Koroška v letu 2014 po 
zaposlitvenem statusu 
 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno središče Delovni status Št. % 

Skupaj 

zaposlen 185  28,5  

samozaposlen 19  2,9  

zaposlen v postopku izgubljanja zaposlitve 
  

brezposeln 201  31,0  

dolgotrajno brezposeln (več kot 1 leto) 35  5,4  

upokojenec 94  14,5  

kmet 9  1,4  

gospodinja 2  0,3  

dijak/ študent/ udeleženec IO do 27. leta 25  3,9  

otrok do 15. leta 51  7,9  

neznano 27  4,2  

skupaj 648  100  

 

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2014 svetovali 31 % brezposelnim 

svetovancem. Tudi tu niso zajeti vsi brezposelni in zaposleni, katerih delovna mesta so 

ogrožena, ki smo jim v tem obdobju tudi svetovali. Le-teh je bilo skupno 354. 

Evidentirani so v evidenci informiranja in svetovanja za brezposelne, prikazujemo pa 

jih ločeno v poročilu o izvedbi podpornih dejavnosti za brezposelne v letu 2014 

(ReNPIO). 

Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji je 11,9 %. Glede na opredeljeno merilo 

ugotavljamo, da postavljeno merilo dosegamo v celoti. 

 

Kazalnik: Ranljive skupine prebivalstva (8.1.4) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Med svetovanci je vsaj 20 odstotkov strank, ki izhajajo iz ranljivih skupin 

prebivalstva (imigranti, begunci, brezdomci, Romi, odrasli s posebnimi 

potrebami, starejši manj izobraženi zaposleni, mlajši odrasli brez poklicne 

izobrazbe). (8.1.4.1) 
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Preglednica 15: Število strank v Svetovalnem središču Koroška v letu 2014 po 
starosti 
 

Svetovalno središče Koroška 

Svetovalno središče Ranljiva skupina Št. % 

Skupaj 

ne spada 462  71,3  

osipniki 21  3,2  

starejši 91  14,0  

starejši brezposelni 5  0,8  

dolgotrajno brezposelni 36  5,6  

manj izobraženi (manj kot srednja izobrazba) 32  4,9  

gibalno ovirani 
  

gluhi / naglušni 
  

slepi / slabovidni 
  

odrasli s težavami in motnjami v duševnem zdravju 
  

odrasli z motnjami v duševnem razvoju 
  

Romi 
  

migranti / begunci / azilanti 1  0,2  

odvisniki 
  

brezdomci 
  

osebe na prestajanju zaporne kazni 
  

drugo 
  

skupaj 648  100  

 

 

Ugotavljamo, da smo v letu 2014 svetovali skoraj 28,7% strankam iz ranljivih ciljnih 

skupin. Po podatkih iz preglednice 15 sestavljajo ta delež stranke iz skupin starejših 

(14 %), dolgotrajno brezposelnih (5,6 %), manj izobraženih (4,9 %), osipnikov 

(3,2 %), starejših brezposelnih (0,8 %) in migrantov (0,2 %). Tudi tu niso zajeti vsi 

brezposelni in zaposleni, katerih delovna mesta so ogrožena, ki smo jim v tem obdobju 

tudi svetovali. Le-teh je bilo skupno 354 in so evidentirani v evidenci informiranja in 

svetovanja za brezposelne (ReNPIO). 

    

Kazalnik: Prednostne ciljne skupine z vidika lokalnega in regionalnega 

okolja (8.1.5) 

 

Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih 

za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Med svetovanci je vsaj 50 odstotkov strank, ki izhajajo iz prednostnih ciljnih 

skupin iz lokalnega okolja. (8.1.5.1) 

 

Iz preglednice 15 je razvidno, da smo v letu 2014 svetovali 28,5 % strankam, ki 

izhajajo iz prednostnih ciljnih skupin iz lokalnega okolja. Po podatkih zavoda RS za 
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zaposlovanje so to brezposelni (mlajši brezposelni v starosti 15–24 let, brezposelne 

ženske, dolgotrajno brezposelni).  

 

Glede na podatke iz preglednice 15 ugotavljamo, da zastavljenega merila ne 

dosegamo. Podatki v preglednici pa ne prikazujejo podatkov brezposelnih in 

zaposlenih, katerih delovna mesta so ogrožena, ki smo jim v tem obdobju tudi 

svetovali. Podatke obravnavamo ločeno, saj so zajeti v evidenci informiranja in 

svetovanja za brezposelne (ReNPIO). Iz te evidence pa je razvidno, da smo svetovali 

107 brezposelnim strankam v starosti 15–24 let, 254 brezposelnim ženskam, 241 

brezposelnim z manj kot štiriletno izobrazbo.  

 

Delo z ranljivimi skupinami odraslih bo prioriteta Svetovalnega središča Koroška tudi v 

letu 2015.  
 

Razloge za razhajanja pri postavljenih merilih smo predhodno že navedli.  
 

Če pogledamo skupne rezultate (tako iz aplikacije SDSS in evidence ReNPIO), smo z 

doseženimi rezultati zadovoljni. V Svetovalnem središču Koroška se odraslim iz svojega 

okolja trudimo zagotavljati kakovostne svetovalne storitve. Pri tem težimo k temu, da 

namenjamo posebno pozornost predvsem tistim skupinam odraslih, ki imajo težji 

dostop do izobraževanja in učenja ali potrebujejo več podpore in pomoči za 

izobraževanje in učenje. In za to se bomo trudili tudi v prihodnje.  
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V Svetovalnem središču Koroška smo v letu 2014 izpeljevali spremljanje dejavnosti, ki 

je, izhajajoč iz Modela za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih za 

izobraževanje odraslih, eno od štirih prijemov za presojanje in razvijanje kakovosti. 

 

V spremljanje smo zajeli pet od desetih temeljnih področij presojanja in razvijanja 

kakovosti, in sicer: 

1. potencialni svetovanci, 

2. osebje, 

3. svetovalni proces, 

4. partnerstvo, 

5. rezultati.  

 

Rezultati spremljanja so pokazali, da smo dobri pri doseganju vseh postavljenih meril 
na prvih sedmih področjih, na področju »rezultati« pa dosegamo postavljena merila 
delno.  
 
Ugotovili smo, da naše svetovalno središče z eno dislokacijo glede na njeno 
geografsko porazdeljenost ter z delovanjem mobilne svetovalne službe glede na 
strukturo prebivalstva v regiji in glede na zagotovljeni obseg financiranja dosega 
postavljeni standard ter s tem zagotavlja svetovalne storitve odraslim iz svojega 
okolja. 
 

Svetovalno dejavnost v našem svetovalnem središču opravljajo strokovno 
usposobljene svetovalke z ustreznimi osebnostnimi lastnostmi.  

 

Preverjali smo tudi, ali naše svetovalno središče svetovancem zagotavlja celosten 

svetovalni proces, s katerim si lahko pomagajo pri odločanju in poteku izobraževanja 

in učenja ter ugotovili, da vsa postavljena merila dosegamo v celoti. V letu 2014 smo 

zagotavljali vse tri vrste svetovalnega procesa (svetovanje pred vključitvijo v 

izobraževanje ali učenje, med samim potekom izobraževanja in po njegovem 

dokončanju) in vse dejavnosti svetovalnega procesa (informiranje, nasvetovanje, 

svetovanje, ovrednotenje, usposabljanje, zastopanje, povratno informiranje). Svetovali 

smo na vse načine (po telefonu, osebno, po elektronski pošti, pisno in z 

informacijskim gradivom). Ugotovili smo tudi, da se je odstotek strank, ki se na nas 

obrnejo osebno, v primerjavi s prejšnjimi leti povečal (iz 48,74 % na 54,5 %.), kar nas 

veseli, saj se stranki v osebnem razgovoru lažje celostno posvetimo. Svetovalne 

aktivnosti smo izvajali tudi na druge načine (z organizacijo motivacijskih delavnic, s 

kontaktnimi oddajami na radiu, televiziji, časnikih).  

Svetovali smo tako posameznikom kot skupinam. Svetovanje je bilo 
prilagojeno svetovalnemu problemu in svetovančevim potrebam. Pri skoraj 
polovici svetovanj (47,68 %) je bilo svetovanje daljše od 30 minut, kar pomeni, da v 

5. SKUPNE UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI 
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našem svetovalnem središču svetovancem nudimo daljše in bolj poglobljeno 
svetovanje. 
 

Spremljali smo tudi področje »partnerstvo« in ugotovili, da dosegamo vsa postavljena 
merila v celoti in s tem dosegamo standard, da naše svetovalno središče razvija 
partnerska omrežja za zagotavljanje celostnih in kakovostnih svetovalnih storitev 
ter načrtovanje in vrednotenje svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju. 
 
 

Področje »rezultati« smo spremljali s kazalniki: 
 število storitev, 

 število svetovancev, 

 demografske lastnosti svetovancev, 

 ranljive skupine prebivalstva. 

 

Tu smo ugotovili, da vseh postavljenih meril ne dosegamo v celoti. Razlog je bil 

zmanjšano financiranje dejavnosti ISIO s strani MIZŠ. Glede na sofinanciranje MIZŠ je 

imelo naše svetovalno središče zaposlenega 54 % svetovalnega delavca, ki naj bi 

opravil 540 svetovalnih storitev na leto za 432 strank. Če izhajamo iz višine 

financiranja prilagojenih normativov, smo pri prvih dveh kazalnikih postavljena merila 

dosegli oz. jih celo presegli. Število opravljenih svetovalnih storitev smo namreč 

presegli za 20 %, število svetovancev pa za 21,3 %.   

 

Spremljanje kazalnika demografske lastnosti svetovancev je pokazalo, da se 

struktura svetovancev po spolu glede na enako sestavo prebivalstva v regiji 

razlikuje za več kot 20 %, kot je bilo postavljeno v merilu. V naše svetovanje je bilo 

namreč vključen prevelik delež žensk. Razhajanja pri tem merilu smo predhodno že 

utemeljili.  

 

Tudi pri izobrazbeni sestavi postavljenih meril nismo dosegli. Svetovali smo 38,4 % 

svetovancem z manj kot štiriletno srednjo šolo, kar glede na opredeljeno merilo 

pomeni, da merila nismo dosegli. Je pa dejstvo, da v ta odstotek niso zajeti vsi 

brezposelni in zaposleni, katerih delovna mesta so ogrožena, ki smo jim v tem obdobju 

tudi svetovali. Le-teh je bilo skupno 192. Evidentirani so v evidenci informiranja in 

svetovanja za brezposelne, prikazujemo pa jih ločeno v poročilu o izvedbi podpornih 

dejavnosti za brezposelne v letu 2014 (ReNPIO).  

 

Pri zaposlitvenem statusu smo ugotovili, da smo svetovali 31 % brezposelnim in 

tako dosegli postavljeno merilo, da je med vsemi svetovanci vsaj enak odstotek 

brezposelnih, kot je odstotek registrirane brezposelnosti v regiji. Registrirana 

brezposelnost na Koroškem je bila v novembru 2014 11,9 %. Odstotek svetovanja 

brezposelnim bi bil lahko višji, saj v podatkih niso zajeti vsi brezposelni in zaposleni, 

katerih delovna mesta so ogrožena, ki smo jim v tem obdobju tudi svetovali. Le-teh je 
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bilo skupno 354. Tudi podatke o tem svetovanju vodimo ločeno v evidenci informiranja 

in svetovanja za brezposelne v letu 2014 (ReNPIO). 

 

Pri spremljanju ranljivih skupin svetovancev smo ugotovili, da smo svetovali skoraj 

28,7 % strankam iz ranljivih ciljnih skupin in dosegli postavljeno merilo. Po podatkih iz 

preglednice 15 sestavljajo ta delež stranke iz skupin starejših (14 %), dolgotrajno 

brezposelnih (5,6 %), manj izobraženih (4,9 %), osipnikov (3,2 %), starejših 

brezposelnih (0,8 %) in migrantov (0,2 %). Tudi tu niso zajeti vsi brezposelni in 

zaposleni, katerih delovna mesta so ogrožena, ki smo jim v tem obdobju tudi svetovali. 

Le-teh je bilo skupno 354 in so evidentirani v evidenci informiranja in svetovanja za 

brezposelne (ReNPIO). 

 

Na podlagi teh ugotovitev bomo aktivnosti v letu 2015 še vedno usmerjali v: 

- povečanje deleža moških svetovancev, 

- povečanje deleža ranljivih skupin prebivalstva še posebej manj izobraženih, 

težje zaposljivih brezposelnih ter osipnikov. 

 

Ugotovitve iz spremljanja dejavnosti v letu 2014 nam bodo dobra osnova za 

načrtovanje aktivnosti v letu 2015. 
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1. Alp Peca. (http://www.alppeca.si/index.aspx) 

2. Andragoški center RS. (http://www.acs.si/) 

3. Zavod RS za zaposlovanje. (http://www.ess.gov.si/) 

4. Zavod RS za Zaposlovanje, Območna služba Velenje. (http://www.ess.gov.si/) 

5. Dokumentacija o udeležbi na izobraževalnih srečanjih, delavnicah in posvetih 

Andragoškega centra RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zveze 

ljudskih univerz Slovenije. 

6.  Dokumentacija o sodelovanju s strateškimi in strokovnimi partnerji:  

 podpisani Dogovori strateških partnerjev o oblikovanju in razvijanju lokalnega       

           svetovalnega omrežja, 

 podpisani Sporazumi strokovnih ustanov o oblikovanju lokalne svetovalne   

mreže, 

 zapisniki sestankov sej strateškega sveta v letu 2014, 

 zapisniki sej strokovnega aktiva v letu 2014. 

7.  Podatki Statističnega urada RS. 

8. Statistični bilten Koroška v številkah, januar 2015, A.L.P. Peca, d. o. o. 

9. Aplikacija SDSS, december 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VIRI 

http://www.alppeca.si/index.aspx
http://www.acs.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
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1. Obrazec za spremljanje promocije o aktivnostih Svetovalnega središča Koroška v 

obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRILOGE 



 
 

 

 

 

Obrazec za spremljanje promocije o 

aktivnostih Svetovalnega središča Koroška 

v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

MESEC V 

LETU  DATUM, NASLOV OBJAVE IN NAVEDBA MEDIJA 

Datum in naziv 

dogodka Navedba medija 
oz. lokacija 
izvajanja 

Ciljna skupina 

 

Število 

udeležencev 

 

JANUAR 

2014 

 

 

 

1.1.-31.1.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.1.-31.1.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.1.-31.1.2014             

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Časopis SGlasnik 

s programom 

prireditev za 

Koroško  

Bralci časopisa  

11.1.2014 

Dejavnosti SSK iz 

izvedba delavnice 

»Spomin, 

pomnjenje, 

koncentracija« 

 Kulturni dom 

Prevalje 

Udeleženci delavnice 23 

20.1.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice 

»Učenje in 

spomin« učiteljem 

OŠ Šentjanž pri 

Dravogradu 

 Prostori Osnovne 

šole Šentjanž 

Učitelji OŠ Šentjanž 21 

FEBRUAR 

2014 

1.2.-28.2.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 

 Spletne strani 

MOCIS-a  

 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.2.-28.2.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO  

 CATV Slovenj 

Gradec  

Gledalci CATV 

Slovenj Gradec 

 

1.2.-28.2.2014   Časopis SGlasnik s Bralci časopisa  
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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.« 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO  

programom 

prireditev za 

Koroško  

1.2.–28.2.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

5.2.2014 

Dejavnosti SSK iz 

izvedba delavnice 

»Spomin, 

pomnjenje, 

koncentracija« 

Prostori Društva 

upokojencev  

Vuzenica 

Starejši odrasli 10 

25.2.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice » 

Kako pomagam 

otroku, da se bo 

uspešno učil« za 

starše otrok  

 Prostori MOCIS-a Starši otrok 12 

26.2.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

možnosti za 

izobraževanje v regiji 

 Prostori CSD 

Radlje ob Dravi 

Težje zaposljivi 

brezposelni 

14 

MAREC 

2014 

1.3.-31.3.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani 

MOCIS-a  
Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.3.-31.3.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za 

Koroško  

Bralci časopisa  

1.3.–31.3.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

APRIL 2014 1.4.-30.4.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne 

strani MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.4.-11.4.2014 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

CATV Slovenj Gradec  Gledalci CATV 

Slovenj Gradec 

 

1.4.-30.4.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za 

Bralci časopisa  
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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.« 

Koroško  

1.4.–30.4.2014 

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

MAJ 2014 1.5.-31.5.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani 

MOCIS-a  
Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.5.-31.5.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom 

prireditev za Koroško  

Bralci časopisa  

1.5.–31.5.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

8.5.2014 

(TVU 2014) 

Predstavitev 

dejavnosti SSK na 

stojnici Parade učenja 

2014 v Slovenj 

Gradcu 

 Stojnica v starem 

mestnem jedru 

Slovenj Gradca 

Obiskovalci Parade 

učenja 2014 in 

Nacionalne otvoritve 

TVU 2014 

 

15.5.2014 

(TVU 2014) 

Predstavitev 

dejavnosti in izpeljava 

delavnice »Spomin, 

pomnjenje 

koncentracija«  

 Prostori MOCIS-a Udeleženci delavnice 10 

22.5.2014 

(TVU 2014) 

Predstavitev 

dejavnosti in izpeljava 

delavnice »Kako 

pomagam otroku 

pri učenju« 

 Prostori MOCIS-a 

 

Starši otrok 8 

JUNIJ 2014 1.6.-30.6.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani 

MOCIS-a  
Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.6.-30.6.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za Koroško  

Bralci časopisa  
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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.« 

1.6.–30.6.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

JULIJ, 

AVGUST 

2014 

1.7.-31.8.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani 

MOCIS-a (1.7.-

31.8.2013) 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.7.–31.8.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.7.-31.8.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za Koroško  

Bralci časopisa  

SEPTEMBER 

2013 

1.9.-30.9.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.9.–30.9.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.9.-30.9.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za Koroško  

Bralci časopisa  

10.9.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izpeljava delavnice 

»Kako deluje naš 

spomin in kako ga 

krepimo« 

 Prostori OŠ 

Vuzenica 

Člani društva 

upokojencev 

Vuzenica 

16 

18.9.–31.12.2014 

Časopis INFO ISIO 

250 izvodov 

 Bralci časopisa  

22.9.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK na 

stojnici znanja v 

okviru Mirovniških 

dnevov 2014 (ob 

prazniku MO Slovenj 

Gradec) 

Stojnica znanja na 

prireditvenem 

prostoru v okviru 

Mirovniških dnevov 

2014 v mestnem 

jedru Slovenj 

Gradca 

Udeleženci 

prireditve 

50 

22.9.–26.9.2014 (10. 

dnevi SSS) 

Brana obvestila o 

posameznih dogodkih 

 Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 
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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.« 

v okviru dnevov SSS 

23.9.2014 

(10. dnevi SSS) 

Kontaktna oddaja 

» Naj nedokončana 

osnovna šola ne bo 

več ovira na vaši 

poti do cilja«, 

pogovor o  brezplačni 

možnosti dokončanja 

osnovne šole 

 Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 

 

24.9.2014  

(10. dnevi SSS)  

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Kako pomagam 

otroku, da se bo 

uspešno učil« za 

starše otrok   

 Prostori MOCIS-a Starši otrok 8 

24.9.2014 

(10. dnevi SSS) 

Kontaktna oddaja 

»U3ŽO – odlična 

priložnost za 

starejše« - pogovor 

o  priložnostih učenja, 

namenjenega 

starejšim 

 Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 

 

25.9.2014 

(10. dnevi SSS) 

Brezplačna delavnica 

» Zgodba našega 

spomina – kako 

deluje in kako ga 

krepimo« 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci 

delavnice 

7 

25.9.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK 

svetovalkam 

zaposlitve ZRSZ, OS 

Velenje 

 Prostori MOCIS-a  8 

26.9.2014 

(10. dnevi SSS) 

Motivacijsko srečanje  

za brezposelne 

 Prostori MOCIS-a Nižje izobraženi 

brezposelni 

28 
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 »Izkoristimo 

priložnosti, ki se 

nam ponujajo  - 

poti do znanja za 

učinkovit nastop na 

trgu dela« 

26.9.2014 

(10. dnevi SSS) 

Kontaktna oddaja 

»Skrito znanje je 

zaklad« – pogovor o  

ugotavljanju in 

vrednotenju 

neformalno 

pridobljenega znanja   

 Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 

 

30.9.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izpeljava delavnice 

»Spomin in 

učenje« za učitelje 

OŠ Mežica 

 Prostori OŠ Mežica Učitelji OŠ Mežica 25 

OKTOBER 

2014 

1.10.-31.10.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.10.–31.10.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.10.-31.10.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za Koroško  

Bralci časopisa  

13.10. 014  

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Učni tipi, učni 

stili« za udeležence 

JV programov   

 Prostori MOCIS-a Udeleženci JV 

programov 

9 

20.10.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Spomin, 

pomnjenje, 

koncentracija« za 

udeležence JV 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci JV 

programov 

9 
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programov 

NOVEMBER 

2014 

1.11.-30.11.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.11.–30.11.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.11.-30.11.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za Koroško  

Bralci časopisa  

3.11.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Učinkovite učne 

strategije« za 

udeležence JV 

programov 

 Prostori MOCIS-a Udeleženci JV 

programov 

7 

13.11.2014  

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Kako pomagam 

otroku, da se bo 

uspešno učil – 1.« 

za starše otrok   

 Knjižnica 

Dravograd 

Starši otrok 9 

25.11.2014  

Izvedba delavnice  

»Kako pomagam 

otroku, da se bo 

uspešno učil – 2. 

del« za starše otrok 

   

 Knjižnica 

Dravograd 

Starši otrok 9 

DECEMBER 

2014 

1.12.-31.12.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.12.–31.12.2014  

Predstavitev 

dejavnosti  ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.12.-31.12.2014  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis SGlasnik s 

programom 

prireditev za Koroško  

Bralci časopisa  
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2.12.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Zgodbe našega 

spomina – kako 

deluje in kako ga 

ohranjamo« za 

starejše odrasle 

 Prostori MOCIS-a Starejši odrasli 21 

18.12.2014 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

VNPZ – osipniki, 

brezposelni 

Prostori MOCIS-a Osipniki, 

brezposelne osebe 

10 

    

 


