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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 

                                                      
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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presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 

2015, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije. (Načrt je v prilogi 1.) 

 

Spremljanje v letih 2015 poteka po štirih fazah: 

1. Priprava načrta spremljave. Andragoški center je pripravil skupni načrt 

spremljanja za vsa središča. 

 

2. Potek spremljave. Od januarja do decembra 2015 je naše svetovalno središče 

sproti spremljalo ustrezna merila v skladu z načrtom spremljanja. 

 

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

2016 po dogovorjeni strukturi pripravilo poročilo o spremljanju, ki ga bomo februarja 

2016 dali na obravnavo strateškemu svetu. Poročilo bomo poslali tudi Andragoškemu 

centru, ki bo za leto 2015 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 2016 vpeljevali in izpeljevali v vseh svetovalnih središčih.  
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V spremljanje je bilo v letu 2015 zajetih šest 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 2015 
 

PODROČJE STANDARD KAZALNIKI, KI JIH 
SPREMLJAMO 

Osebje 
 

Svetovalno dejavnost opravljajo 
strokovno usposobljeni 
svetovalci z ustreznimi 
osebnostnimi lastnostmi. 
 

vrsta in število osebja v 
svetovalnem središču 

usposobljenost vodje 
svetovalnega središča in 
svetovalca 

Viri, oprema, 
informacijske 
baze, pripomočki 
 

Svetovalno središče priskrbi 
primerne prostore, opremo, 
strokovno literaturo, bazo 
podatkov in svetovalne 
pripomočke, ki omogočajo 
celostno, kakovostno in 
poglobljeno svetovalno delo. 

strokovna literatura  

baze podatkov 

Svetovalni proces 
 

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

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 

Informiranje in 
promocija 

Da bi zagotovili čim večjo 
dostopnost storitev 

načrtnost 

2. METODOLOGIJA SPREMLJANJA 
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 svetovalnega središča vsem 
odraslim, svetovalno središče 
načrtno obvešča potencialne 
ciljne skupine in promovira svoje 
dejavnosti. 

pogostost 

raznovrstnost 

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. 

demografske lastnosti 
svetovancev 

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 sej strokovnega aktiva v letu 2015, 

 dokumentacijo s podatki o prebivalcih regije: 

 podatki Statističnega urada RS, 

 Statistični bilten Koroška v številkah, januar 2016, A. L. P. Peca, d. o. o. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
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. 



8 
 

 

 

Spremljanje je potekalo od januarja do decembra 2015. Spremljanje je izpeljevala vodja 

Svetovalnega središča Koroška. 

 

 

 

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 2015 opravili 683 storitev in svetovali 521 

 strankam.3 
 

Glede na sofinanciranje s strani MIZŠ smo v letu 2015 izvajali dejavnost ISIO v skupnem 

obsegu 48 % svetovalca. V svetovalnem središču bi glede na to morali opraviti 480 

storitev, svetovati pa 384 strankam. Iz prikazanih podatkov je razvidno, da smo v 

svetovalnem središču v obdobju 1. 1.–31. 12. 2015 izpeljali 683 svetovanj, kar 

predstavlja 142 % načrtovanega obsega na ravni individualnih obravnav za leto 2015 

glede na financiranje dejavnosti svetovalnega središča.  

Ugotavljamo tudi, da smo v svetovalnem središču v letu 2015 svetovali 35,7 % več 

svetovancem, kot je bilo glede na financiranje načrtovano. 

 

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

preglednice 5, 6, 7. 

3. IZPELJEVANJE SPREMLJANJA 

4. PRIKAZ REZULTATOV SPREMLJANJA 
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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 2015 izvajali svetovalno delo v skupnem 
obsegu 48 % svetovalca.  
  
Preglednica 2: Svetovalci v svetovalnem središču Koroška in odstotek obsega dela, ki 
so ga v središču opravili v letu 2015 
 

Svetovalec Povprečni mesečni obseg dela v svetovalnem 

središču 

Bernarda Mori Rudolf 35 % 

Simona Štruc 8 % 

Urška Novak 5 % 

 

Ugotavljamo, da so glede na višino sofinanciranja dejavnosti s strani MIZŠ svetovanje v 

svetovalnem središču in na dislokaciji svetovalnega središča v letu 2015 izvajale 3 

svetovalke v skupnem obsegu 48 % svetovalca, od tega ena svetovalka v odstotku 35 %, 

kar pomeni, da zastavljenega merila ne dosegamo. 

 

 

Kazalnik: Usposobljenost vodje svetovalnega središča in svetovalca (2.1.2) 

 

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. 

(2.1.2.1) 

 

Preglednica 3: Pregled izobraževanj, povezanih s svetovanjem, v organizaciji ACS, ki 
smo se jih udeležili svetovalci Svetovalnega središča Koroška v letu 2015 
 

Ime 

svetovalca/ke 

Ime programa Datum 

izvedbe 

Obseg v 

urah 

Bernarda Mori 

Rudolf 

Presojanje in razvijanje kakovosti v 
dejavnosti središč ISIO v letu 2014 

22.1.2015 8 

Spremljanje in načrtovanje dejavnosti 
središč ISIO v letu 2015 

16.4.2015 8 

Presojanje in razvijanje kakovosti v 

dejavnosti središč ISIO v letu 2015 in 

2016 

10.12.2015 8 
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Urška Novak Presojanje in razvijanje 
kakovosti v dejavnosti središč 
ISIO v letu 2015 in 

10. 12. 2015 8 

Simona Štruc 

 

Presojanje in razvijanje kakovosti v 
dejavnosti središč ISIO v letih 2014 in 
2015 

20. 2. 2015 8 

Spremljanje in načrtovanje dejavnosti 

središč ISIO v letu 2015 

16. 4. 2015 8 

    

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

2015 udeleževale izobraževalnih srečanj, ki jih za svetovalna središča organizira ACS. Ena 

svetovalka se je udeležila samo enega izobraževalnega srečanja v tem letu, torej 

postavljeno merilo dosegamo delno.  

 

 

2. Vodja svetovalnega središča in svetovalec se udeležujeta tudi drugega 

strokovnega usposabljanja, povezanega s svetovalnim delom, in sicer 

najmanj 16 ur na leto. (2.1.2.2) 

 

Preglednica 4: Pregled drugega strokovnega usposabljanja, ki smo se ga udeležili 
svetovalci Svetovalnega središča Koroška v letu 2015 
 

Ime 

svetovalca/ke 

Ime programa Datum 

izvedbe 

Obseg v 

urah 

Opis vsebine 

Bernarda Mori 

Rudolf 

Modularno usposabljanje 

kariernih svetovalcev 

(Kadis Ljubljana)  

19.12.2014 

do 15.6.2015 

160 Naslovi modulov: 
 karierna orientacija kot 

stroka 
 svetovanec in svetovalec v 

procesu svetovanja 
 teorije, modeli in metode, 

pripomočki 
 družbene skupine in 

skupinske oblike dela v 
karierni 

 orientaciji 
 karierna orientacija za 

zaposlene 

19. andragoški kolokvij 

„Zmorem, torej sem!” - 

Spodbujanje temeljnih 

zmožnosti odrasli (ACS, 

Cmepius) 

16. junij 

2015 

8 Vsebine: 

 Kdo so izobraževalci 

odraslih na področju 

pismenosti? 

 EPALE – dodana vrednost 

delu strokovnjakov 

izobraževanja odraslih v 

Evropi 

 Uresničevanje Evropskega 

programa za učenje 

odraslih (EPUO) v 

Sloveniji 

 Strokovni dogodki EPUO za 

spodbujanje razvoja 

temeljnih zmožnosti 

odraslih 

 Temeljne zmožnosti 
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odraslih – ena ključnih 

tem na EPALE 

 Z aktiviranjem lokalnih 

okolij spodbujamo razvoj 

kompetenc 

 Predstavitev Erasmus+ 

projekta GOAL: 

svetovalna dejavnost kot 

podpora 

 za spodbujanje razvoja 

temeljnih zmožnosti 

Strokovni posvet 
“Svetovanje za 
zaposlene za večjo 
vključenost v 
izobraževanje in 
usposabljanje ter razvoj 
kariere” (ZISS - Združenje 
izobraževalnih in 

svetovalnih središč 
Slovenije in MIZŠ)  

9.7.2015 3 Vsebine: 
• pogledi na trenutno 

stanje v svetovalni 
dejavnosti za odrasle in 
posebej za zaposlene. 

• Okrogla miza: 
1. Kakšne so potrebe in 

želje zaposlenih in 

delodajalcev po 
svetovanju? 

2. Kako lahko 
izobraževalci odraslih in 
drugi partnerji 
odgovorimo na te 
potrebe? 

3. Ali poznamo primere 

dobrih in učinkovitih 

praks bodisi doma 

bodisi v tujini, po 

katerih bi se lahko 

zgledovali? 

„bizZ2015: 
bistri, inovativni, zavzeti 
zaposleni” (Javni sklad za 

razvoj kadrov in 
štipendiranje)  

15.9.2015 3 Vsebine: 

 Učinki usposabljanja in 

izobraževanja v številkah 

 Slovenija: zelena, aktivna, 

zdrava 

 Kako do motiviranih in 

zavzetih sodelavcev 

Interaktivna delavnica: Bistri, 

inovativni, zavzeti! 

Letni posvet o 
izobraževanju odraslih 
2015 8 MIZŠ, ACS)  

26.11.2015 8 Vsebine:  

 Slovensko ogrodje 
kvalifikacij 

 Strokovne podlage za 
pripravo programov za 
izpopolnjevanje oz. 
Specializacij 

 Ukrepi Operativnega 
programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020 in 
načrti za Letni program 
izobraževanja odraslih 2016  

 O uresničevanju 
Evropskega programa za 
učenje odraslih v obdobju 
2015-2017 

 Predlog sprememb Navodil 
o prilagajanju izrednega 
poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 

Delavnica v omrežju 
svetovalcev za kakovost v 
letu 2015 (ACS)  

9.12.2015 8 Vsebina delavnice  

  predstavitev prenovljenega 
pravilnika in meril za 
podeljevanje pravice do 
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uporabe Zelenega znaka 
kakovosti,  

 aktualna dogajanja na 
področju kakovosti, 
 rezultati in učinki 
izobraževalnega dela, 
izobraževalnih dejavnosti 
ter projektov na ravni 
izobraževalne organizacije. 

Simona Štruc Strokovni posvet s 

predsedniki in tajniki ŠMK 

za poklicno maturo 2015 

20. 3. 2015 8 poklicna matura 2015; 
izvedba, posebnosti in 
spremembe 

Letni posvet o IO 2015 25. 11. 2015 8 slovensko ogrodje kvalifikacij, 
priprava programov za 
izpopolnjevanje, načrti za 
letni program IO 2016, 
predlog sprememb 
Navodil o prilagajanju 
izrednega poklicnega in 
strokovnega 
izobraževanja 

Urška Novak Posvet NPK 20. 10. 2015 4 Aktualne informacije s 
področja NPK 

 

Ugotavljamo, da smo se vse svetovalke svetovalnega središča v letu 2015 udeležile tudi 

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

letu 2015 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 3: VIRI, OPREMA, INFORMACIJSKE BAZE, PRIPOMOČKI 

 

Na tem področju imamo opredeljen naslednji standard kakovosti: 

Svetovalno središče priskrbi primerne prostore, opremo, strokovno literaturo, bazo 

podatkov in svetovalne pripomočke, ki omogočajo celostno, kakovostno in poglobljeno 

svetovalno delo. (3.1) 

 

Uresničevanje tega standarda spremljamo s kazalnikoma: 

 strokovna literatura, 

 baze podatkov. 
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Prikaz rezultatov spremljanja področja Viri, oprema, informacijske baze, 

pripomočki 

 

 

Kazalnik: Strokovna literatura (3.1.1) 

 

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

izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Svetovalno središče ima na voljo zalogo strokovne literature in strokovnih 

revij, povezanih s svetovanjem in izobraževanjem. (3.1.1.1) 

 

V svetovalnem središču smo v letu 2015 razpolagali z različno strokovno literaturo in 

revijami s področja svetovanja in izobraževanja: 

 svetovanje in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih  

 strokovna literatura s področja kakovosti  

 strokovna literatura s področja reševanja konfliktov 

 strokovna literatura s področja učenja učenja 

 strokovna literatura s področja timskega dela 

 strokovna literatura s področja dela z brezposelnimi 

 strokovna literatura s področja vseživljenjske karierne orientacije (VKO) 

 svetovalni pripomočki za VKO 

 didaktični kompleti in videopublikacije za različna področja (VKO, informiranje in 

svetovanje ter vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, delo z 

brezposelnimi …)  

 e-Novičke 

 revija Andragoška spoznanja 

 

Navedeno literaturo smo najpogosteje uporabljali pri vzpostavljanju stika s svetovancem, 

pri svetovalnem delu z različnimi ciljnimi skupinami odraslih med izobraževanjem, pri 

pripravi delavnic o učenju učenja, pri presojanju in razvijanju kakovosti v svetovalnem 

središču. 

 

Ugotavljamo, da smo v letu 2015 razpolagali z dovolj strokovne literature s področja 

svetovanja in izobraževanja. Obstoječ seznam strokovne literature smo v letu 2015 

dopolnili z novimi priročniki s področja svetovanja, učenja učenja ter vseživljenjske 

karierne orientacije. Menimo, da vrsta in obseg strokovne literature, ki je na voljo v 

svetovalnem središču, nudi svetovalkam dobro podporo za izvajanje kakovostnega in 

celovitega svetovalnega procesa in da s tem postavljeno merilo v celoti dosegamo.  
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Kazalnik: Baze podatkov (3.1.2) 

 

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

za izobraževanje odraslih opredeljeni dve merili:  

1. Svetovalno središče ima bazo podatkov, v kateri so temeljni dokumenti, 

potrebni za svetovalno delo (vsaj temeljna zakonodaja s področja 

izobraževanja odraslih, nacionalni razpisi za vpis, pregled javnoveljavnih 

programov za izobraževanje odraslih, pregled izvajalcev izobraževanja 

odraslih). (3.1.2.1) 

 

Baza, s katero razpolagamo, je razdeljena na nacionalno bazo podatkov in lokalno bazo 

podatkov.  
 

Nacionalna baza podatkov zajema tako spletne naslove kot tiskana gradiva z 

naslednjih področij: 

 shema izobraževalnega sistema, 

 pregled zakonskih in podzakonskih aktov s področja vzgoje in 

izobraževanja, 

 izobraževalni programi (opisi javnoveljavnih programov, programoteka ACS, 

pregled izobraževanja odraslih, podiplomski študijski programi, nacionalne 

poklicne kvalifikacije, stalno strokovno spopolnjevanje zaposlenih v VIZ …), 

 izvajalci izobraževanja odraslih, 

 nacionalni razpisi v izobraževanju (razpis za srednješolsko izobraževanje za 

mladino, razpis za višješolsko izobraževanje za mladino in odrasle, razpis 

slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov za mladino in odrasle, 

razpis za vpis odraslih, drugi razpisi za IO), 

 financiranje izobraževanja odraslih (štipendije za izobraževanje mladine in 

odraslih, krediti, razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti …), 

 druge domače povezave (organizacije, povezane z izobraževanjem odraslih, 

podatkovne zbirke, spletni portali …), 

 druge tuje povezave (podatkovne zbirke, predstavitvene strani mednarodnih 

organizacij in tujih za IO, strani EU, razpisi EU za izobraževanje …). 

 

Svetovalno središče Koroška ima bazo podatkov, v kateri so temeljni dokumenti, potrebni 

za svetovalno delo (vsaj temeljna zakonodaja s področja izobraževanja odraslih, 

nacionalni razpisi za vpis, pregled javnoveljavnih programov za izobraževanje odraslih, 

pregled izvajalcev izobraževanja odraslih).  

 

Ugotavljamo, da smo v letu 2015 razpolagali z dovolj obširno bazo podatkov, ki je 

potrebna za kakovostno in celovito svetovalno delo, zato s tem postavljeno merilo v celoti 

dosegamo. 
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2. Svetovalno središče ima svojo regionalno bazo podatkov, v kateri so 

podatki, pomembni za izobraževanje in učenje odraslih v njihovem okolju 

(vsaj izvajalce izobraževalnih programov, izobraževalne programe, 

ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja, različne oblike pomoči 

idr.) (3.1.2.2) 

 

V svetovalnem središču smo v letu 2015 razpolagali z regionalno bazo podatkov, v kateri 

imamo naslednje dokumente in podatke o: 

 izobraževalnih programih izobraževalnih ustanov, 

 ponudbi neformalnega izobraževanja različnih društev in nevladnih organizacij, 

 različnih programih in projektih, namenjenih izobraževanju in učenju odraslih, 

 različnih oblikah pomoči odraslim. 

 

Regionalno bazo podatkov imamo organizirano v različnih oblikah: 

 kot tematsko urejene spletne naslove različnih ustanov za izobraževanje, knjižnice, 

društev in nevladnih organizacij, ki izvajajo neformalne programe izobraževanja, 

ustanov, ki izvajajo različne programe in projekte, namenjene odraslim (ZRSZ, 

Podjetniški center …) ter ustanov, ki ponujajo različne oblike pomoči za odrasle (centri 

za socialno delo, nevladne organizacije …), 

 kot pisna gradiva, ki jih v svetovalnem središču pripravljamo sami, ali pa nam jih 

posredujejo izvajalske organizacije. 

 

V svetovalnem središču regionalno bazo stalno dopolnjujemo in aktualiziramo že 

obstoječe podatke v bazi. 

 

Ugotavljamo, da smo v letu 2015 razpolagali z dovolj obširno regionalno bazo podatkov, 

zato postavljeno merilo v celoti dosegamo. Pregledne in ažurno urejene baze podatkov s 

podatki, pomembnimi za izobraževanje in učenje odraslih v regiji, so ključnega pomena 

za celovito in kakovostno svetovalno delo, zato temu v svetovalnem središču namenjamo 

dovolj pozornosti.   

 

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

tem prispevamo k doseganju standarda, da »svetovalno središče priskrbi primerne 

prostore, opremo, strokovno literaturo, bazo podatkov in svetovalne pripomočke, ki 

omogočajo celostno, kakovostno in poglobljeno svetovalno delo«. 
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PODROČJE 4: SVETOVALNI PROCES 

 

1. Svetovalni proces lahko poteka tudi drugače, npr. z organizacijo 

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

svetovalnim kotičkom v časniku. (4.1.) 

 

Poleg osebnega, telefonskega svetovanja, svetovanja po elektronski pošti smo v letu 

2015 izvajali tudi druge načine. Promocijo in informiranje splošne javnosti in različnih 

ciljnih skupin prebivalcev Koroške o delovanju svetovalnega središča ter njegovih 

aktivnostih vodimo s pomočjo obrazca ISIO-OBR-PROM.  

 

Iz obrazca ISIO-OBR-PROM za leto 2015, ki je priloga št. 2 tega poročila, je razvidno, da 

smo poleg osebnega, telefonskega svetovanja, svetovanja po elektronski pošti izvajali 

tudi druge načine svetovanja. Izpeljali smo 21 skupinskih oblik svetovanja, v katere 

je bilo vključenih 199 registriranih udeležencev splošne javnosti različnih ciljnih 

skupin. Dejavnost Svetovalnega središča Koroška smo v tem okviru predstavljali 

starejšim odraslim, zaposlenim (NIEROS, d. o. o.) in samozaposlenim (Člani OOZ Slovenj 

Gradec), brezposelnim in dolgotrajno brezposelnim (Zavodom RS za zaposlovanje, CSD 

Radlje ob Dravi in CSD Ravne na Koroškem), staršem otrok, udeležencem javnoveljavnih 

programov ter ženskam - tujkam, ki prihajajo iz tretjih držav. 

 

Izpeljali smo tudi ciljno usmerjene oblike informiranja in obveščanja preko 

dogodkov Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), strokovnega dogodka EPUO za 

spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih (EPUO), Parade učenja, 11. dnevov slovenskih 

svetovalnih središč (SSS) in Poklicne tržnice.  

 V okviru TVU prireditev smo v maju izpeljali stojnico znanja, s katero smo 

privabili 100 naključnih obiskovalcev.  

 V okviru dogodka EPUO smo izpeljali svetovalno delavnico z naslovom 

»Priložnosti so!« z namenom razvijanja socialnih veščin ter spodbujanja 

samoiniciativnosti in podjetnosti. Udeležilo se je je 10 udeležencev iz ciljnih skupin 

manj izobraženih odraslih, priseljencev ter mladih, ki so opustili šolanje. Poudarek 

je bil na prepoznavanju lastnih kompetenc ter aktivaciji in samomotiviranju za 

načrtovanje lastne kariere in osebne poti oz. na premiku od statusa quo situacije k 

njenemu razreševanju. 

 Na Paradi učenja 2015 smo sodelovali s stojnico znanja, ki je privabila 150 

naključnih prebivalcev. 

 S stojnico smo sodelovali tudi na Poklicni tržnici v Slovenj Gradcu. Tržnica je 

bila zelo obiskana, ocenjujemo, da se je je udeležilo okrog 1000 obiskovalcev. 

• Vsebinsko in organizacijsko smo izpeljali 11. dneve slovenskih svetovalnih  
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    središč, v okviru katerih smo izpeljali 7 aktivnosti, v katere je bilo skupno 

vključenih 131 oseb iz različnih ciljnih skupin prebivalcev Koroške. V okviru dnevov 

SSS smo izpeljali: 

 kontaktno oddaja »Center PUM se predstavi« za ciljno skupino mladih, ki   

  so opustili šolanje,  

 kontaktno oddaja »Izobraževanje – del integracije tujcev«, 

 kontaktno oddaja o izobraževanju brezposelnih »Zmagajmo z znanjem!«, 

 »Stojnico znanja«, s katero smo se 2 dni predstavljali pred trgovskim  

  centrom Spar in tako predstavili svojo dejavnost 100 naključnim    

  obiskovalcem,  

 delavnico »Znam slovensko – VKLJUČIM.SE« za ciljno skupino migrantov, 

 motivacijsko delavnico »Priložnosti so!« za ciljno skupino dolgotrajno  

   brezposelnih, 

 delavnico »Zgodba našega spomina – kako deluje in kako ga krepimo«  

   za ciljno skupino starejših odraslih. 

 

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

omrežja za IO, smo izdali časopis INFO ISIO 2015-16. 

 

Ker smo v letu 2015 veliko pozornosti namenili promociji dejavnosti svetovalnega 

središča in v to vključili tudi različne svetovalne aktivnosti za različne ciljne skupine 

prebivalstva Koroške regije, ugotavljamo, da v letu 2015 postavljeno merilo o 

zagotavljanju tudi drugih oblik svetovanja dosegamo v celoti. 

 

 

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. 

 

 

Prikaz rezultatov spremljanja področja Partnerstvo 
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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 v letu 2015 oblikovali novo partnersko mrežo tako 

strokovnih kot strateških partnerjev. K sodelovanju v partnerski mreži strateških 

partnerjev smo povabili naslednje ustanove:  

 
1. Mestno občino Slovenj Gradec 

2. Svet koroške regije 

3. GZS Območno zbornico Koroška 

4. RRA Koroška, d. o. o. 

5. ZRSZ OS Velenje 

6. Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec 

7. ZSSS-območno organizacijo ZSSS Podravje in Koroška 

 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2015 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) 
 

Sejo strateškega sveta smo sklicali v mesecu decembru 2015. Ker so udeležbo na seji 

potrdili le štirje člani, smo jo zaradi nesklepčnosti odpovedali. Izpeljavo načrtujemo za 

mesec februar 2016.  

Ugotavljamo, da v letu 2015 nismo preverili svojih načrtov pri strateškem svetu 

svetovalnega središča, kar pomeni, da opredeljenega merila v letu 2015 nismo dosegli. 
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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) 
 

Ker je bila seja strateškega sveta, sklicana v mesecu decembru 2015, zaradi 

nesklepčnosti odpovedana in prestavljena v leto 2016, ugotavljamo, da v letu 2015 nismo 

ovrednotili svojega dela pri strateškem svetu svetovalnega središča in da postavljenega 

merila ne 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 letu 2015 smo vzpostavili nov strokovni aktiv, v katerega smo vključili tiste strokovne 

ustanove, ki v Koroški regiji delujejo v svetovanju ali izobraževanju odraslih in lahko z 

izvajanjem svoje dejavnosti v lokalnem okolju posredno ali neposredno vplivajo na 

motiviranje in vključevanje različnih skupin odraslih za vseživljenjsko učenje.  

 

Partnersko mrežo so sestavljali naslednji strokovni partnerji: 

 

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. Društvo mladinski center Dravograd, 

7. Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem, 

8. Knjižnica Radlje ob Dravi, 

9. Knjižnica Dravograd, 

10. Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 

11. Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, 

12. Društvo za kadrovsko dejavnost Koroške, 
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13. ŠC Slovenj Gradec, 

14. Šolski center Ravne – Srednja šola Ravne, 

15. Podjetniški center Slovenj Gradec, 

16. ZRSZ OS Velenje, 

17. A.L.P. Peca, d. o. o. Ravne na Koroškem, 

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

 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2015 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 2015 ocenjujemo, da le-ti tvorno sodelujejo pri 

strategiji razvoja in položaju Svetovalnega središča Koroška ter njegovi promociji v 

Koroški regiji. 

 

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

 

Strokovni partnerji, navedeni v točki 5.1.4., so v letu 2015 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 2015 smo razpravljali o naslednjih strokovnih 

usmeritvah delovanja svetovalnega središča: 

 konstituirali smo nov Strokovni svet SSK in predstavili nove partnerje, 

 poročali smo o delu svetovalnega središča Koroška v letu 2014, 

 predstavili smo presojanje in razvijanje kakovosti v Svetovalnem središču Koroška 

v letu 2014,  

 pogovarjali smo se o načrtu dela Svetovalnega središča v letu 2015, 

 predstavili smo strokovni dogodek EPUO za izboljšanje temeljnih zmožnosti 

odraslih Koroški regiji ter aktivnosti v zvezi s tem, 
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 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 2015 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. 

 

 

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 2015 vključevali tudi strokovne partnerje. Pri obravnavi brezposelnih smo se 

v letu 2015 največ povezovali s centri za socialno delo, Podjetniškim centrom Slovenj 

Gradec, Smeri, d. o. o. ter z Zavodom za zaposlovanje, Območno službo Velenje. Kar 

nekaj obravnav je bilo takih, pri katerih smo se povezovali tudi s šolskim centrom Slovenj 

Gradec.  

 

S partnerskim povezovanjem smo v mesecu maju 2015 uspeli izpeljati Parado učenja – 

dneve učečih se skupnosti in strokovni dogodek EPUO. Tako na Parado učenja kot 

strokovni dogodek EPUO smo povabili strateške in strokovne partnerje in z njimi 

usklajevali aktivnosti pri izpeljavi dogodka. 

 

S partnerskim povezovanjem smo v mesecu septembru izpeljali tudi 11. dneve slovenskih 

svetovalnih središč. Povezali smo se s Knjižnico Slovenj Gradec in Podjetniškim centrom, 

s katerima smo izpeljali skupne aktivnosti v okviru dnevov. 
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Ugotavljamo, da smo pri izpeljavi svetovalnega procesa v letu 2015 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 6: INFORMIRANJE IN PROMOCIJA 

 

Na tem področju imamo opredeljen naslednji standard kakovosti: 

Da bi zagotovili čim večjo dostopnost storitev svetovalnega središča vsem odraslim, 

svetovalno središče načrtno obvešča potencialne ciljne skupine in promovira svoje 

dejavnosti. (6.1) 

 

Uresničevanje tega standarda spremljamo s kazalniki: 

 načrtnost, 

 pogostost, 

 raznovrstnost. 

 

Prikaz rezultatov spremljanja področja Informiranje in promocija 

 

Kazalnik: Načrtnost (6.1.1) 

 

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

izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Svetovalno središče ima opredeljen najmanj letni načrt informiranja 

potencialnih ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti. (6.1.1.1) 

 

V svetovalnem središču smo imeli za letu 2015 za informiranje potencialnih ciljnih skupin 

in predstavitve dejavnosti v okviru dejavnosti ISIO opredeljen načrt promocije (priloga 

3). 

 

V njem so bile za leto 2015 opredeljene naslednje že uveljavljene aktivnosti pri 

informiranju in obveščanju javnosti: 

 distribucija plakatov in zgibank z informacijami o delovanju SSK ter drugega 
promocijskega materiala, 

 objave v mesečnem SGlasniku in občinskih vodnikih po prireditvah, 
 odnosi z javnostmi v različnih medijih,  
 različni strokovni in drugih prispevki v tiskanih medijih, na radijskih in televizijskih 

postajah,  



23 
 

 objave na spletni strani MOCIS-a, 

 objave na oglasni deski na sedežu MOCIS-a, 
 časopis Info ISIO 2015-16, 
 izvajanje delavnic o učenju učenja. 

 

V letu 2015 pa smo se osredotočili še na naslednje: 

 

 objavljali smo na Facebook profilu SSK, 
 intenziviranje sodelovanja za doseganje ciljne skupine nižje izobraženih z 

Zavodom RUJ, Zavodom za zaposlovanje ter centri za socialno delo na 
Koroškem, 

 izvedba vsaj 3 predstavitev dejavnosti svetovalnega središča v podjetjih v 
Koroški regiji (kadrovske službe); 

 izvedba vsaj 3 predstavitev dejavnosti Svetovalnega središča Koroška za 
motiviranje nižje izobraženih brezposelnih za vključitev za nadaljevanje 
šolanja (v sodelovanju z ZRSZ, OS Velenje); 

 vzpostaviti sodelovanje s centri za socialno delo, ki delajo z manj 
izobraženimi (prejemniki socialnih transferjev), jim predstaviti dejavnost 
svetovalnega središča in z njimi izpeljati konkretne aktivnosti;  

 vzpostaviti stik z radiem Laser in radiem Center in v vsakem od njih poskrbeti 
za vsaj 2 objavi; 

 dejavnost SSK predstaviti zaposlenim na CSD, v knjižnicah in na Zavodu 
RS za zaposlovanje; 

 pri strokovnih partnerjih izvesti vsaj 3 delavnice o učenju učenja; 
 izpeljati vsaj 3 skupne promocijske aktivnosti za promocijo dejavnosti 

SSK in vseživljenjskega učenja (Parada učenja, TVU, občinski dnevi …);   
 sodelovati pri promociji modela UVNPZ – Ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja. 
 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču opredeljen načrt informiranja 

potencialnih ciljnih skupin in predstavitev dejavnosti za leto 2015, kot je to opredeljeno v 

merilu, kar pomeni, da postavljeno merilo dosegamo v celoti. Promocija dejavnosti in 

informiranje potencialnih ciljnih skupin je stalna dejavnost našega svetovalnega središča. 

Ker se zavedamo pomembnosti področja informiranja in promocije in da bi zagotovili čim 

večjo dostopnost storitev našega svetovalnega središča vsem uporabnikom v regiji, smo 

to področje vključili v akcijski načrt za razvoj kakovosti v letu 2015. 

 

Kazalnik: Pogostost (6.1.2) 

 

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

izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  

Svetovalno središče ima vsaj eno obliko stalnega informiranja potencialnih 

ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti. (6.1.2.1) 
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V svetovalnem središču smo imeli v letu 2015 več stalnih oblik informiranja potencialnih 

ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti, in sicer: 

 

 v mesečnem časopisu MO Slovenj Gradec SGlasnik, 

 na spletnih straneh MOCIS-a, 

 v časopisu Info ISIO, 

 v vodnikih po prireditvah občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju in Vuzenica, 

 na straneh kabelskih TV, 
 na Koroškem radiu.  

 

Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2015 vsaj eno obliko stalnega 

informiranja potencialnih ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti, kot je to opredeljeno v 

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

 

Kazalnik: Raznovrstnost (6.1.3) 

 

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

izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 

Svetovalno središče izpeljuje informiranje in promocijo po različnih medijih 

(radiu, časnikih, televiziji, spletu, letakih, plakatih, oglasnih deskah). (6.1.3.1) 

 

V svetovalnem središču smo v letu 2015 izpeljevali informiranje in promocijo po različnih 

medijih, in sicer najpogosteje  

 z objavami v mesečnem časopisu MO Slovenj Gradec SGlasnik, 

 z objavami na spletnih straneh MOCIS-a, 

 s kontaktnimi oddajami na Koroškem radiu, 

 s plakati na oglasnih deskah MOCIS-a, društev upokojencev in invalidov po 

Koroški, v knjižnicah Slovenj Gradec, Dravograd, Mežica, Radlje ob Dravi in Ravne, 

na uradih za delo Območne službe Velenje Zavoda RS za zaposlovanje, na 

koroških centrih za socialno delo ter mladinskih kulturnih centrih po Koroški, 

 z letaki in zloženkami na vidnejših mestih po Koroški (ZRSZ, centri za socialno 

delo, knjižnice, različna društva, mladinski kulturni centri), 

 s časopisom INFO ISIO 2015-16. 

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2015 izpeljevali informiranje in 

promocijo po različnih medijih, 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 bi zagotovili čim večjo dostopnost storitev 

svetovalnega središča vsem odraslim, svetovalno središče načrtno obvešča potencialne 

ciljne skupine in promovira svoje dejavnosti«. 
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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 smo v letu 2015 spremljali s kazalniki: 

    demografske lastnosti svetovancev, 

    prednostne ciljne skupine z vidika lokalnega in regionalnega okolja. 

 

 

Kazalnik: Demografske lastnosti svetovancev (8.1.1) 

 

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. (8.1.1.1) 

 

Preglednica 5: Število strank v Svetovalnem središču Koroška v letu 2015 po spolu 
 

Svetovalno središče Koroška 

Spol strank Št. % 

moški  169  24,7  

ženske 514  75,3  

Skupaj 683  100  

 

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2015 svetovali 24,7 % moškim in 

75,2 % ženskam. Po zadnjih podatkih SURS je v Koroški regiji 50,3 % moških in 49,7 % 

žensk. Glede na sestavo po spolu v regiji se struktura po spolu svetovancev razlikuje za 

več kot 20 %, zato postavljenega merila 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. 
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2. V svetovalnem središču je med vsemi svetovanci vsaj enak odstotek 

brezposelnih, kot je odstotek registrirane brezposelnosti v regiji. (8.1.1.2) 
 

Preglednica 6: Število strank v Svetovalnem središču Koroška v letu 2015 po 
zaposlitvenem statusu 
 

Svetovalno središče Koroška 

Delovni status strank Št.        % 

zaposlen 151  22,1  

samozaposlen 16  2,3  

zaposlen v postopku izgubljanja zaposlitve 2  0,3  

brezposeln 145  21,2  

dolgotrajno brezposeln (več kot 1 leto) 101  14,8  

upokojenec 186  27,2  

kmet 1  0,1  

gospodinja 3  0,4  

dijak/ študent/ udeleženec IO do 27. leta 53  7,8  

otrok do 15. leta 15  2,2  

neznano 10  1,5  

Skupaj 683  100  

 

 

Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2015 svetovali 36 % brezposelnim 

svetovancem. Tudi tu niso zajeti vsi brezposelni, ki smo jim v tem obdobju tudi svetovali. 

Le-teh je bilo skupno 363. Evidentirani so v evidenci informiranja in svetovanja za 

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

brezposelne v letu 2015 (ReNPIO). 

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

ugotavljamo, da postavljeno merilo dosegamo v celoti. 

 

 

Kazalnik: Prednostne ciljne skupine z vidika lokalnega in regionalnega okolja 

(8.1.2) 

 

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. (8.1.2.1) 

 

 



27 
 

Preglednica 7: Stranke iz ranljivih skupin v Svetovalnem središču Koroška v letu 2015  
 

Svetovalno središče Koroška 

Stranke iz ranljivih skupin Št. % 

ne spada 293  42,9  

osipniki 3  0,4  

starejši 170  24,9  

starejši brezposelni 4  0,6  

dolgotrajno brezposelni 88  12,9  

manj izobraženi (manj kot srednja izobrazba) 52  7,6  

gibalno ovirani 
  

gluhi / naglušni 1  0,1  

slepi / slabovidni 
  

odrasli s težavami in motnjami v duševnem zdravju 
  

odrasli z motnjami v duševnem razvoju 
  

Romi 
  

migranti / begunci / azilanti 72  10,5  

odvisniki 
  

brezdomci 
  

osebe na prestajanju zaporne kazni 
  

skupaj 683  100  

 

Iz preglednice 15 je razvidno, da smo v letu 2015 svetovali 21,5 % strankam, ki izhajajo 

iz prednostnih ciljnih skupin iz lokalnega okolja. Po podatkih zavoda RS za 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, 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 113 

brezposelnim strankam v starosti 15–24 let, 254 brezposelnim ženskam, 261 

brezposelnim z manj kot štiriletno izobrazbo. Ob upoštevanju teh podatkov pa bi 

zastavljeno merilo dosegli. 

 

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 2015 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 šest od desetih temeljnih področij presojanja in razvijanja 

kakovosti, in sicer: 

1. osebje, 

2. viri, oprema, informacijske baze in pripomočki, 

3. svetovalni proces, 

4. partnerstvo, 

5. informiranje in promocija, 

6. rezultati.  

 

Pri spremljanju področja »Osebje« smo ugotovili, da postavljenega merila ne dosegamo. 
Razlog je bil zmanjšano financiranje dejavnosti ISIO s strani MIZŠ. Glede na višino 
sofinanciranja je imelo naše svetovalno središče zaposlenega 48 % svetovalnega 
delavca, ki naj bi opravil 480 svetovalnih storitev na leto za 384 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 42,3 %, število svetovancev pa za 35,7 %. Svetovalno dejavnost v našem 
svetovalnem središču opravljajo strokovno usposobljene svetovalke z ustreznimi 
osebnostnimi lastnostmi.  

 

Za opravljanje svoje dejavnosti imamo zagotovljene primerne prostore, opremo, 
strokovno literaturo, baze podatkov in svetovalne pripomočke, ki omogočajo celostno, 
kakovostno in poglobljeno svetovalno delo.  
 

Poleg osebnega, telefonskega svetovanja, svetovanja po spletu, elektronski pošti smo v 

letu 2015 izvajali tudi druge načine svetovanja. Svetovalni proces smo spodbujali tudi z 

organizacijo motivacijskih delavnic, s kontaktnimi oddajami na radiu, televiziji, s prispevki 

v časnikih, stojnicami znanja ipd. 

 

Spremljali smo tudi področje »Partnerstvo« in ugotovili, da imamo oblikovano partnersko 
mrežo tako strokovnih kot strateških partnerjev. Ker zaradi nesklepčnosti nismo uspeli 
izpeljati seje strateškega sveta v decembru 2015, nismo dosegli postavljenega merila, da 
strateški partnerji sodelujejo pri načrtovanju razvoja in vrednotenju delovanja 
svetovalnega središča. Pri kazalniku »Strokovni partnerji« smo dosegli postavljena merila 
v celoti, kar pomeni, da s tem dosegamo standard, da ima naše svetovalno središče 
partnersko mrežo strokovnih partnerjev, ki zajema mrežo organizacij, ki v lokalnem 
okolju delujejo v svetovanju in izobraževanju in da le-ti sodelujejo pri svetovalnem 
procesu. 
 

5. SKUPNE UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI 
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Pri spremljanju področja »Informiranje in promocija« smo ugotovili, da imamo opredeljen 
načrt informiranja potencialnih ciljnih skupin in promoviramo svoje dejavnosti z 
namenom, da vsem odraslim zagotovimo čim večjo dostopnost storitev svetovalnega 
središča in s tem v celoti dosegamo postavljeni standard. Ugotovili smo tudi, da imamo v 
svetovalnem središču več oblik stalnega informiranja potencialnih skupin ter da 
izpeljujemo informiranje in promocijo po različnih medijih. 
 

Področje »rezultati« smo spremljali s kazalnikoma: 
 demografske lastnosti svetovancev, 

 prednostne ciljne skupine z vidika lokalnega in regionalnega okolja. 

 

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  postavljeno v merilu. V naše svetovanje je bil namreč vključen prevelik delež 

žensk. Razhajanja pri tem merilu smo predhodno že utemeljili.  

 

Pri spremljanju prednostnih ciljnih skupin z vidika lokalnega in regionalnega okolja smo 

ugotovili, da postavljenega merila nismo dosegli. Po podatkih zavoda RS za zaposlovanje 

spadajo med prednostne ciljne skupine brezposelni, mlajši brezposelni v starosti 15–24 

let, brezposelne ženske in dolgotrajno brezposelni. Iz podatkov po aplikaciji SDSS je 

razvidno, da smo v letu 2015 svetovali le 21,5 % strankam, ki izhajajo iz prednostnih 

ciljnih skupin iz lokalnega okolja. Podatki v preglednici pa ne prikazujejo podatkov 

brezposelnih, ki smo jim v tem obdobju tudi svetovali. Podatke zaradi načina financiranja 

obravnavamo ločeno, saj so zajeti v evidenci informiranja in svetovanja za brezposelne 

(ReNPIO). Iz te evidence pa je razvidno, da smo svetovali še 113 brezposelnim strankam 

v starosti 15–24 let, 254 brezposelnim ženskam, 261 brezposelnim z manj kot štiriletno 

izobrazbo. Ob upoštevanju teh podatkov pa bi zastavljeno merilo dosegli. 

 

Na podlagi teh ugotovitev bomo aktivnosti v letu 2016 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 2015 nam bodo dobra osnova za načrtovanje 

aktivnosti v letu 2016. 
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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 2015, 

 zapisniki sej strokovnega aktiva v letu 2015. 

7.  Podatki Statističnega urada RS. 

8. Statistični bilten Koroška v številkah, januar 2016, A.L.P. Peca, d. o. o. 

9. Aplikacija SDSS, januar 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


31 
 

 

 

 

 

1. Načrt spremljanja posameznih področij, standardov kakovosti, kazalnikov ter meril, 

določenih z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za 

izobraževanje odraslih v letu 2015. 

 

2. Obrazec za spremljanje promocije o aktivnostih svetovalnega središča Koroška v 

obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

 

3. Načrt promocije Svetovalnega središča Koroška za leto 2015 

 

7. PRILOGE 
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Priloga 1: 
Ljubljana, 10.12.2015 

NAČRT SPREMLJANJA 
posameznih področij, standardov kakovosti, kazalnikov ter meril, določenih z modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 

središčih za izobraževanje odraslih  

V LETU 2015 
 
Spremljanje posameznih področij, standardov in meril poteka v skladu z opredeljenim Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 
središčih za izobraževanje odraslih (ACS, 2009). 
 
Spremljanje vseh meril poteka kontinuirano, od januarja 2015 dalje. Na podlagi strukture in usmeritev za poročanje, ki jih bo pripravil ACS, 
boste januarja 2016 pripravili poročilo o spremljanju. 
 
V nadaljevanju so prikazana vsa področja, standardi, kazalniki ter merila, ki jih boste spremljali. Pri vseh merilih je opisan način spremljanja, 
merila, ki so obarvana z rumeno, spremljate z aplikacijo SDSS. 
 

1. Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »potencialni svetovanci (ciljne skupine)« 

 
Standard: 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. 
 

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

 

POTENCIALNI  
SVETOVANCI (CILJNE 
SKUPINE) 

Dejavni načini pridobivanja 
svetovancev 

Svetovalno središče ima eno ali več dislokacij. Spremljanje poteka z aplikacijo 
SDSS. 

http://www.acs.si/
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2. Preglednica: Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »osebje« 

 
Standard: Svetovalno dejavnost opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci z ustreznimi osebnostnimi lastnostmi. 
 

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

 
OSEBJE 

Vrsta in število osebja 
v svetovalnem središču 

Svetovalno središče ima enega svetovalca s polnim delovnim časom, če 
izpelje 1000 svetovalnih storitev na leto in ima 800 svetovancev. 

Spremljanje poteka z aplikacijo 
SDSS. 

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. 

Usposobljenost vodje 
svetovalnega središča in 
svetovalca 

Vodja svetovalnega središča in svetovalec se udeležita najmanj dveh 
izobraževalnih srečanj na leto, ki jih za svetovalna središča organizira ACS. 

Vodja svetovalnega središča 
spremlja in beleži sproti. 

Vodja svetovalnega središča in svetovalec se udeležujeta tudi drugega 
strokovnega usposabljanja, povezanega s svetovalnim delom, in sicer 
najmanj 16 ur na leto. 

Osebnostne lastnosti 
vodje svetovalnega 
središča in svetovalca 

Vodja svetovalnega središča in svetovalec uspešno opravita preizkus 
temeljnih osebnostnih lastnosti, potrebnih za svetovalno delo (empatičnost, 
dejavno poslušanje, komunikativnost idr.). 

Spremljanje kazalnika osebnostne 
lastnosti vodje svetovalnega 
središča in svetovalca ni vključeno v 
letu 2015. 
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3. Preglednica: Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »viri, oprema, informacijske baze, pripomočki« 
 

Standard: Svetovalno središče priskrbi primerne prostore, opremo, strokovno literaturo, bazo podatkov in svetovalne pripomočke, ki 
omogočajo celostno, kakovostno in poglobljeno svetovalno delo. 
 

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

 
VIRI, 
OPREMA, 
INFORMACIJSKE BAZE, 
PRIPOMOČKI 
 

Strokovna literatura Svetovalno središče ima na voljo zalogo strokovne literature in strokovnih 
revij, povezanih s svetovanjem in izobraževanjem. 

Spremljanje in beleženje poteka 
sproti, ob izvajanju svetovalnega 
procesa - ali strokovna literatura in 
baze podatkov, ki jih ima 
svetovalno središče, zadoščajo za 
izpeljavo kakovostnega, celostnega 
svetovalnega procesa. 

Baze podatkov Svetovalno središče ima bazo podatkov, v kateri so temeljni dokumenti, 
potrebni za svetovalno delo (vsaj temeljna zakonodaja s področja 
izobraževanja odraslih, nacionalni razpisi za vpis, pregled javnoveljavnih 
programov za izobraževanje odraslih, pregled izvajalcev izobraževanja 
odraslih). 

Svetovalno središče ima svojo regionalno bazo podatkov, v kateri so podatki, 
pomembni za izobraževanje in učenje odraslih v njihovem okolju (vsaj 
izvajalce izobraževalnih programov, izobraževalne programe, ponudbo 
formalnega in neformalnega izobraževanja, različne oblike pomoči idr.) 
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4. Preglednica: Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »svetovalni proces« 
 

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

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

 
SVETOVALNI PROCES 

Vrste svetovalnega procesa Svetovalno središče zagotavlja vse tri vrste svetovalnega procesa: svetovanje 
pred vključitvijo v izobraževanje ali učenje, med samim potekom 
izobraževanja in po njegovem dokončanju. 

Spremljanje poteka z aplikacijo 
SDSS. 

Dejavnosti svetovalnega 
procesa 

Svetovalno središče zagotavlja vse dejavnosti svetovalnega procesa: 
informiranje, nasvetovanje, svetovanje, ovrednotenje, usposabljanje, 
zastopanje, povratno informiranje. 

Načini izpeljevanja 
svetovalnega procesa 

Svetovanje poteka vsaj:  

 po telefonu, 

 osebno, 

 po elektronski pošti, 

 pisno, 

 z informacijskim gradivom. 

Svetovalni proces lahko poteka tudi drugače, npr. z organizacijo 
informacijskega kotička, s kontaktno oddajo na radiu, televiziji, s svetovalnim 
kotičkom v časniku. 

Spremljanje in beleženje poteka 
sproti. V pomoč je tudi obrazec, v 
katerega vpisujete promocijske 
dogodke in aktivnosti – ISIO-OBR-
PROM. 

Načini vključevanja 
svetovancev 

Svetovalni proces je na voljo posameznikom ali skupinam. Spremljanje poteka z aplikacijo 
SDSS. 

Trajanje svetovalnega 
procesa 

Trajanje svetovalnega procesa je prilagojeno svetovalnemu problemu in 
svetovančevim potrebam. 



36 
 

5. Preglednica: Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »partnerstvo« 

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

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

 
PARTNERSTVO 

Strateški partnerji 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). 

Spremljanje in beleženje poteka 
sproti ter še posebej ob dogodkih 
in aktivnostih, povezanih s 
strateškimi in strokovnimi 
partnerji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sodelovanje strateških 
partnerjev pri načrtovanju 
razvoja svetovalnega 
središča 

Svetovalno središče vsaj enkrat na leto preveri svoje načrte skupaj s 
strateškimi partnerji. 

Sodelovanje strateških 
partnerjev pri vrednotenju 
delovanja svetovalnega 
središča 

Svetovalno središče vsaj enkrat na leto ovrednoti delo svetovalnega središča 
skupaj s strateškimi partnerji. 

Strokovni partnerji 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). 

Strokovni partnerji so povezani v strokovni aktiv. 

Strokovni aktiv razpravlja in sprejema strokovne usmeritve, povezane z 
delovanjem svetovalnega središča. 

Sodelovanje strokovnih 
partnerjev pri izpeljavi 
svetovalnega procesa 

Svetovalno središče pri izpeljavi svetovalnega procesa v skladu s 
svetovančevimi potrebami vključuje strokovne partnerje. 
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6. Preglednica: Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »informiranje in promocija« 

 
Standard: Da bi zagotovili čim večjo dostopnost storitev svetovalnega središča vsem odraslim, svetovalno središče načrtno obvešča potencialne 
ciljne skupine in promovira svoje dejavnosti. 
 

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

 
INFORMIRANJE IN 
PROMOCIJA 

Načrtnost Svetovalno središče ima opredeljen najmanj letni načrt informiranja 
potencialnih ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti. 

Spremljanje in beleženje poteka 
sproti ter še posebej ob izvedbi 
promocijskih dogodkov in 
aktivnosti. Pomagate si z obrazcem, 
v katerega vpisujete promocijske 
dogodke in aktivnosti – ISIO-OBR-
PROM. 

Pogostost Svetovalno središče ima vsaj eno obliko stalnega informiranja potencialnih 
ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti. 

Raznovrstnost Svetovalno središče izpeljuje informiranje in promocijo po različnih medijih 
(radiu, časnikih, televiziji, spletu, letakih, plakatih, oglasnih deskah). 

 
 
 

7. Preglednica: Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »presojanje in razvijanje kakovosti« 

 
Standard: Svetovalno središče ima vpeljano sistematično presojanje in razvijanje kakovosti. 
 

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

 
PRESOJANJE 
IN RAZVIJANJE 
KAKOVOSTI 

Načrtovanje Svetovalno središče ima opredeljen načrt samoevalvacije za določeno 
časovno obdobje. 

Spremljanje in beleženje poteka 
sproti ob poteku aktivnosti za 
presojanje in razvijanje kakovosti. Izpeljava Svetovalno središče izpeljuje samoevalvacijo po samoevalvacijskem načrtu. 

Predstavitev rezultatov 
presojanja kakovosti 

Svetovalno središče po samoevalvacijskem načrtu pripravi samoevalvacijsko 
poročilo in izpelje razpravo. 

Vpeljava izboljšav Svetovalno središče ima opredeljen akcijski načrt za razvoj kakovosti za 
določeno časovno obdobje in ga tudi uresničuje. 
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8. Preglednica: Standard kakovosti, kazalniki in merila, ki se spremljajo na področju »rezultati« 

 
Standard: 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. 
 

PODROČJE KAZALNIKI MERILA NAČIN SPREMLJANJA 

  
REZULTATI 

Število storitev Svetovalno središče, ki ima enega polno zaposlenega svetovalca, opravi 1000 
svetovalnih storitev na leto. 

Spremljanje poteka z aplikacijo 
SDSS. 

Število svetovancev Svetovalno središče, ki ima enega polno zaposlenega svetovalca, ima 800 
svetovancev na leto. 

Demografske lastnosti 
svetovancev 

Sestava svetovancev po spolu se ne razlikuje za več kot 20 odstotkov sestave 
po spolu vsega prebivalstva v regiji. 

Glede na izobrazbeno sestavo je med svetovanci vsaj 50 odstotkov takih, ki 
imajo manj kot štiriletno srednjo šolo.  

V svetovalnem središču je med vsemi svetovanci vsaj enak odstotek 
brezposelnih, kot je odstotek registrirane brezposelnosti v regiji. 

Ranljive skupine prebivalstva 
 

 
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). 

Spremljanje poteka z aplikacijo 
SDSS.  
 

Prednostne ciljne skupine z vidika 
lokalnega in regionalnega okolja 

Med svetovanci je vsaj 50 odstotkov strank, ki izhajajo iz prednostnih ciljnih 
skupin iz lokalnega okolja. 

Spremljanje poteka z aplikacijo 
SDSS. 
V pomoč naj vam bo tudi model 
svetovalnega središča ter podatki iz 
vaše regije. 

 

 
Pripravila: 
Mag. Andreja Dobrovoljc 
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Priloga 2: 
 

 

 

 

Obrazec za spremljanje promocije o 

aktivnostih Svetovalnega središča Koroška 

v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

MESEC V LETU  

DATUM, NASLOV OBJAVE IN  NAVEDBA MEDIJA 

Datum in naziv 

dogodka Navedba medija oz. 
lokacija izvajanja 

Ciljna skupina 

 

Število 

udeležencev 

 

JANUAR 2015 

 

 

 

1.1.-31.1.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-

a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.1.-31.1.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.1.-31.1.2015       

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis e-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

FEBRUAR 

2015 

1.2.-28.2.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 

Spletne strani MOCIS-a  

 

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.2.-28.2.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO  

CATV Slovenj Gradec  Gledalci CATV 

Slovenj Gradec 

 

1.2.-28.2.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO  

Časopis e-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

1.2.–28.2.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

3.2.2015 

Predstavitev 

dejavnosti SSK iz 

izvedba delavnice 

»Priložnosti 

so!«udeležencem 

Prostori MOCIS-a Dolgotrajno 

brezposelni 

13 
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programa UŽU_Moj 

korak 

19.2.2015 

Skupinsko svetovanje 

za ciljno skupino 

težje zaposljivih oseb 

na CSD Radlje in 

izpeljava delavnice o 

komunikaciji 

Prostori CSD Radlje Težje zaposljive 

osebe (dolgotrajno 

brezposelni), v 

obravnavi na CSD 

Radlje 

12 

MAREC 2015 1.3.-31.3.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-a  Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.3.-31.3.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis e-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

1.3. – 31.3.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

18.3.2014 

Izpeljava 

delavnice:«Kako 

ugotavljam in 

vrednotim svoje 

znanje?« 

Center za zaposlovanje 

Radlje ob Dravi 

Dolgotrajno 

brezposelne osebe 

7 

APRIL 2015 1.4.-30.4.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne 

strani MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.4.-30.4.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis e-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

22.4.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

UVNPZ 

Nieros, d.o.o. Zaposleni 4 

23.4.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

izpeljava delavnice 

»Priložnosti so!« 

CSD Radlje Trajno brezposelni 11 
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MAJ 2015 1.5.-31.5.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-a  Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.5.-31.5.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

1.5.–31.5.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

18.5.2015 

(TVU 2015) 

Predstavitev 

dejavnosti SSK na 

stojnici Parade 

učenja 2015 v 

Slovenj Gradcu 

Stojnica v starem 

mestnem jedru Slovenj 

Gradca 

Obiskovalci Parade 

učenja 2015 

100 

22.5.2015 

(EPUO 2015) 

Izpeljava 

motivacijske 

delavnice 

»Priložnosti so!« 

Prostori MOCIS-a  manj izobraženi 
odrasli,  

 priseljenci in  
 mladi, ki so 

opustili šolanje 

10 

JUNIJ 2015 1.6.-30.6.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-a  Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.6.-30.6.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

1.6.–30.6.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

4.6.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO ter 

možnosti za 

izobraževanje in 

UVNPZ 

Podjetje Nieros Metal, 

d.o.o. Slovenj Gradec 

Zaposleni 7 

6.6.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO ter 

možnosti za 

izobraževanje in 

Podjetje Nieros Metal, 

d.o.o. Slovenj Gradec 

Zaposleni 5 
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UVNPZ 

14.6.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

izpeljava delavnice 

»Priložnosti so« 

MOCIS Migrantke 7 

JULIJ , 

AVGUST 2015 

1.7.-31.8.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-a  Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.7.–31.8.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.7.-31.8.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

SEPTEMBER 

2015 

1.9.-30.9.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-a  Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.9. – 30.9.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.9.-30.9.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

10.9.2015 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

možnosti jezikovnega 

izobraževanja  

Prostori Območne 

obrtne zbornice 

Slovenj Gradec 

Obrtniki – 

samostojni 

podjetniki 

13 

22.9.–31.12.2015 

Časopis INFO ISIO 

250 izvodov 

 Bralci časopisa  

18.9.2015 

Predstavitev 

dejavnosti SSK na 

stojnici znanja v 

okviru Mirovniških 

dnevov 2015 (ob 

prazniku občine 

Stojnica znanja na 

prireditvenem 

prostoru v okviru 

Mirovniških dnevov 

2015 v mestnem jedru 

Slovenj Gradca 

Udeleženci 

prireditve 

50 
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Slovenj Gradec) 

22.9.2015 
(11. dnevi SSS) 
Kontaktna oddaja 
» Center PUM 
Slovenj Gradec se 
predstavi« 

Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 

 

23.9.2015 
(11. dnevi SSS) 
STOJNICA ZNANJA 

Center SPAR Naključni mimoidoči 50 

23.9.2015 
(11. dnevi SSS) 
Predstavitev 
dejavnosti SSK in 
izpeljava delavnice za 
tujce »ZNAM 
SLOVENSKO – 
VKLJUČIM.SE« 

Prostori MOCIS-a Tujci, migranti 11 

 24.9.2015 
(11. dnevi SSS) 
STOJNICA ZNANJA 

Center SPAR Naključni mimoidoči 50 

24.9.2015 
(11. dnevi SSS) 
Predstavitev 
dejavnosti SSK in 
izpeljava motivacijske 
delavnice za tujce 
»Priložnosti so!« 

Prostori CSD Radlje ob 

Dravi 

Dolgotrajno 

brezposelni 

8 

24.9.2015 
(11. dnevi SSS) 
Kontaktna oddaja 
» Izobraževanje – 
del integracije 
tujcev« 

Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 

 

25.9.2015 

Predstavitev 
dejavnosti SSK in 
izpeljava delavnice 
»Zgodba našega 
spomina-kako 
deluje in kako ga 
ohranjamo« 

Prostori MOCIS-a Udeleženci 

delavnice 

12 

28.9.2015 
(11. dnevi SSS) 
Kontaktna oddaja o 
izobraževanju 
brezposelnih 
» Zmagajmo z 

Koroški radio Poslušalci 

Koroškega radia 
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znanjem!« 

OKTOBER 

2015 

1.10.-31.10.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-a  Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.10.–31.10.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.10.-31.10.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

7.10.2015  

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Kako pomagam 

otroku, da se bo 

uspešno učil« za 

starše otrok   

Prostori MOCIS-a Starši otrok 8 

12.10.2015  

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice 

»Učni tipi, učni 

stili«za udeležence 

JV programov 

 

Prostori MOCIS-a Udeleženci JV 

programov 

10 

NOVEMBER 

2015 

1.11.-30.11.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Spletne strani MOCIS-a  Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

1.11. – 30.11.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

1.11.-30.11.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

2.11.2015 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

Prostori MOCIS-a Udeleženci JV 

programov 

8 
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»Spomin, 

pomnjenje, 

koncentracija« za 

udeležence JV 

programov 

16.11.2015 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Učinkovite učne 

strategije I. del« 

za udeležence JV 

programov 

Prostori MOCIS-a Udeleženci JV 

programov 

10 

22.11.2015 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

UVNPZ na »Poklicni 

tržnici« 

Športna hala Slovenj 

Gradec 

Obiskovalci 

»Poklicne tržnice« 

200 

30.11.2015 

Predstavitev 

dejavnosti SSK in 

izvedba delavnice  

»Učinkovite učne 

strategije II. del« 

za udeležence JV 

programov 

Prostori MOCIS-a Udeleženci JV 

programov 

10 

DECEMBER 

2015 

1.12.-30.12.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

 Spletne strani 

MOCIS-a  

Obiskovalci spletnih 

strani MOCIS-a 

 

 1.12.–30.12.2015  

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Profil Facebook Uporabniki fb  

 1.12.-30.12.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO 

Časopis S-glasnik 

Slovenj Gradec s 

programom prireditev 

za Koroško  

Bralci časopisa  

 2.12.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

izpeljava delavnice 

VKO »Kariera se 

ustvari, ne zgodi« 

Prostori CSD Ravne na 

Koroškem 

Dolgotrajno 

brezposelni – težje 

zaposljivi 

14 
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 16.12.2015 

Izpeljava 

skupinskega 

svetovanja ter 

delavnice VKO 

»Karierni kompas« 

Prostori CSD Ravne na 

Koroškem 

Dolgotrajno 

brezposelni – težje 

zaposljivi 

11 

 18.12.2015 

Predstavitev 

dejavnosti ISIO in 

izpeljava delavnice 

VKO »Kariera se 

ustvari, ne zgodi« 

Prostori CSD Radlje o 

Dravi 

Dolgotrajno 

brezposelni – težje 

zaposljivi 

7 
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Priloga št. 3 
 

 

 

Načrt promocije  

Svetovalnega središča Koroška 

(SSK)  

 

za leto 2015 
 

 

 
 

 

 

Januar 2014 
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1. OBLIKE INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI  

 

V letu 2015 bo promocija Svetovalnega središča Koroška (v nadaljevanju SSK) 

temeljila na uveljavljenem informiranju in obveščanju javnosti s pomočjo: 

   

 distribucije plakatov in zgibank z informacijami o delovanju SSK ter drugega 
promocijskega materiala, 

 mesečnega S-glasnika in občinskih vodnikov po prireditvah, 

 odnosov z javnostmi v različnih medijih,  
 različnih strokovnih in drugih prispevkih v tiskanih medijih, na radijskih in 

televizijskih postajah,  

 z objavami na spletnih straneh MOCIS-a, 
 z objavami na oglasni deski na sedežu MOCIS-a, 
 časopisa Info ISIO 2014-15, 
 izvajanja delavnic o učenju učenja, 

 

V letu 2015 se bomo osredotočili še na naslednje: 

 

 objavljali bomo informacije in članke o dejavnosti SSK v časopisu S-
glasnik ter v lokalnih glasilih posameznih območij Koroške, 

 za doseganje ciljne skupine nižje izobraženih bomo intenzivirali sodelovanje z 
Zavodom RUJ, Zavodom za zaposlovanje ter Centri za socialno delo 
na Koroškem, 

 izvedli bomo vsaj 3 predstavitve dejavnosti svetovalnega središča v 
podjetjih v Koroški regiji (kadrovske službe); 

 izvedli bomo vsaj 3 predstavitve dejavnosti Svetovalnega središča Koroška 
za motiviranje nižje izobraženih brezposelnih za vključitev za 
nadaljevanje šolanja (v sodelovanju z ZRSZ, OE Velenje); 

 povezali se bomo s centri za socialno delo, ki delajo z manj izobraženimi 
(prejemniki socialnih transferjev), jim predstavili dejavnost svetovalnega 
središča in z njimi izpeljali konkretne aktivnosti;  

 vzpostavili bomo stik z radiem Laser in radiem Center in v vsakem od njih 
poskrbeli za vsaj 2 objavi; 

 dejavnost SSK bomo predstavili zaposlenim na CSD in na Zavodu RS za 
zaposlovanje; 

 pri strokovnih partnerjih bomo izvedli vsaj 3 delavnice o učenju 
učenja; 

 izpeljali bomo vsaj 3 skupne promocijske aktivnosti za promocijo 
dejavnosti SSK in vseživljenjskega učenja (Parada učenja, TVU, občinski 
dnevi, …);   

 sodelovali bomo pri promociji modela UVNPZ - Ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. 
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2. CILJNO USMERJENE OBLIKE INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA SPLOŠNE 

JAVNOSTI IN RAZLIČNIH CILJNIH SKUPIN 

 

Naše aktivnosti bodo usmerjene k različnim ciljnim skupinam, posameznikom in 

splošni javnosti.  

 

Glavna ciljna skupina, na katero se bomo orientirali v okviru izvajanja dejavnosti SSK 

so prebivalci Koroške regije. V letu 2015 se bomo osredotočili na naslednje ranljive 

skupine: 

 brezposelni, dolgotrajno brezposelni, še posebej skupina težje zaposljivih 
 upokojenci, 
 nižje izobraženi brezposelni, 
 nižje izobraženi zaposleni, 
 invalidi, 

 kmečke žene. 
 

Motivacijske aktivnosti za pridobitev opredeljenih ciljnih skupin:  

 distribucija posebnega promocijskega materiala za različne ciljne skupine, 

 osebne predstavitve dejavnosti SSK v društvih upokojencev in invalidov, 
kmetic, na Zavodu za zaposlovanje, v podjetjih,  

 izpeljava delavnic Učenje učenja – vsaj 10 izvedb, 
 vzpostavili bomo stik z vsaj 3 novimi lokalnimi mediji, preko katerih bomo 

lahko dosegli skupino manj izobraženih, 

 izvedli bomo vsaj 5-ih predstavitev dejavnosti svetovalnega središča v 
podjetjih v Koroški regiji (kadrovske službe); 

 v sodelovanju z ZRSZ bomo izvedli vsaj 5-ih predstavitev dejavnosti 
Svetovalnega središča Koroška za motiviranje nižje izobraženih brezposelnih 
za vključitev za nadaljevanje šolanja; 

 povezali se bomo s centri za socialno delo, ki delajo z manj izobraženimi 
(prejemniki socialnih transferjev), jim predstavili dejavnost svetovalnega 
središča in z njimi izpeljali konkretne aktivnosti, 

 za doseganje ciljne skupine nižje izobraženih bomo intenzivirali sodelovanje z 
Zavodom RUJ, Zavodom za zaposlovanje, Varno hišo Slovenj Gradec ter Centri 
za socialno delo na Koroškem. 
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3. MEDIJI 

 

Pri izboru medijev smo pozorni na to, da izbor medijev na področju celotne Koroške 

regije pokrije čim širšo strukturo prebivalstva, še prav posebej pa opredeljene 

ranljive skupine.  

 

Po akcijskem načrtu za razvoj kakovosti smo v lanskem letu pripravili popis lokalnih 

tiskanih medijev v Koroški regiji (priloga št.1), način izhajanja teh medijev ter 

kontaktne osebe. Glede na ta seznam bomo poskušali vzpostavili stik z vsaj 5 

mediji, preko katerih bomo lahko razširili svojo prepoznavnost po celotni Koroški in 

v vsakem od njih objavili vsaj po eno predstavitev dejavnosti Svetovalnega središča 

Koroška. 

 

Na podlagi raziskave v preteklem letu, v letu 2014 načrtujemo predstavitve in 

prispevke v naslednjih medijih: 

 Večer – vsaj 2 objavi, 
 E-časopis občine Slovenj Gradec – vsaj 3 objave, 
 Objave v občinskih vodnikih po prireditvah – vsaj 5 objav, 
 Objave na lokalnih kabelskih televizijah – vsaj 5 objav, 
 Koroški radio – vsaj 3 objave. 

V izbranih medijih bomo poročali o konkretnih aktivnostih, ki bodo potekale v okviru 

SSK, tako na samem sedežu, kot na dislokacijah Svetovalnega središča, in sicer: 

 z najavami konkretnih prireditev, 
 s pisnimi prispevki, 
 z intervjuji,  

 s predstavitvami izpeljanih aktivnosti, 
 s kontaktnimi oddajami na lokalnih radiih. 

 

 

 

 

4. SEJMI, BORZE, PRIREDITVE 
 

Dejavnost SSK bomo predstavljali tudi na različnih sejmih in prireditvah, ki po Koroški 

regiji potekajo v okviru prireditev posameznih občin. 
 

S »stojnico znanja« bomo sodelovali na vsaj dveh ciljno usmerjenih 

promocijskih akcijah: 

 Teden vseživljenjskega učenja (od 12. do 18. maja)  

 Dnevi slovenskih svetovalnih središč (tretji teden v septembru), 
 Zaposlitveni sejem ZRSZ 2015, 
 Poklicna tržnica osnovnih šol Mislinjske doline (januar 2015) 
 Dan mestne občine Slovenj Gradec – Mirovniški dnevi (september 2015). 

 

http://www.sudabiz.org/ads.php
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5. SPLET 

 

Še naprej bo imel pomembno vlogo pri promociji splet – in sicer spletna stran 

MOCIS-a in pa seveda ažuriran Facebook profil SSK. 

 

Na teh povezavah bodo uporabnikom dosegljive 

 informacije o celotni ponudbi SSK, 
 vse storitve, baze podatkov, gradiva za samostojno učenje, e-gradiva, 

virtualne učilnice in spletni portali celotne mreže – tako SSK kot partnerskih 
organizacij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROMOCIJSKI MATERIAL 

 

Dejavnost SSK bomo promovirali s plakati, zgibankami, vizitkami in drugim 

promocijskim materialom. 

 

Vrste promocijskega materiala SSK, s katerimi bomo razpolagali tudi v letu 2014: 

 plakat ISIO s sloganom “Naj teče učenje skozi življenje”, 
 motivacijski plakati/ letaki SSK: 

o za podjetja (vse dejavnosti SSK), 
o za otroke (učenje učenja), 
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o za starše (učenje učenja), 
o delavnice o učenju učenja, 

 splošna predstavitvena zgibanka Svetovalnega središča Koroška, 
 posebna zgibanka SSK o učenju učenja (skupna za sedež in 

dislokacije), 

 posebna zgibanka in plakat o prostovoljstvu v ISIO-u  
 posebni plakati za dislokacijo ISIO (Radlje), 
 nacionalni časopis omrežja vseh 14 svetovalnih središč INFO ISIO za 

leto 2014-15, 

 nacionalna zgibanka s predstavitvijo mreže 14 ISIO partnerjev in 
kakovosti (ACS – namenjena strokovni javnosti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SODELOVANJE S PARTNERJI 

 

SSK zaradi lažjega in kakovostnejšega dela oblikuje Lokalno svetovalno mrežo. 

Sestavljajo jo svetovalne, izobraževalne in druge organizacije, ki so na povabilo 

svetovalnega središča prostovoljno pristopile k omrežju, da bi z medsebojnim 

sodelovanjem omogočala uresničevanje temeljnih ciljev projekta. Lokalno svetovalno 

mrežo sestavljajo strokovni in strateški partnerji (18 strokovnih in 6 strateških). 
 

Način sodelovanja in vsebina sodelovanja z njimi so dogovorjeni s podpisanimi 

sporazumi oz. dogovori o medsebojnem sodelovanju. 
 

Pri delu z omrežjem bomo krepili partnersko sodelovanje (prepoznavanje potreb, 

skupne promocijske akcije, širitev lokalnega svetovalnega omrežja).  

 

V letu 2015 se bomo osredotočili predvsem na naslednje: 

 

 sodelovanje na promocijsko usmerjenih akcijah, 
 v okviru dnevov SSS bomo s strokovnimi partnerji izpeljali vsaj eno skupno  

    aktivnost, 

 pri strokovnih partnerjih bomo izvedli vsaj 3 delavnice o učenju učenja, 
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 s strokovnimi partnerji bomo izpeljali vsaj 3 skupne promocijske aktivnosti    
    za promocijo dejavnosti SSK in vseživljenjskega učenja (Parada učenja,  

    TVU, občinski dnevi, …), 

 dejavnost SSK bomo predstavili zaposlenim na CSD, v knjižnicah in na  
    Zavodu RS za zaposlovanje. 
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8. TERMINSKI NAČRT PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI SSK V LETU 2014 

 

Termin 

izvedbe 

 

Promocijska aktivnost  

 

1. tromesečje 

(januar – 

marec 2015) 

Distribucija zloženk, letakov in plakatov o delovanju Svetovalnega 

središča Koroška na že uveljavljenih lokacijah (ZRSZ; Knjižnice po 

Koroškem:Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Ravne, Prevalje, 

Radlje, Mežica, Črna). 

 

Ažurno dopolnjevanje vsebin na spletnih straneh MOCIS-a in 

Facebook profilu SSK. 
 

Objava v občinskih glasilih ali vodnikih po prireditvah – 1 objava  

Vzpostavitev sodelovanja z Zavodom RUJ in Centrom za socialno 

delo Radlje, ki delata z ranljivimi ciljnimi skupinami in vsaj 2 

predstavitvi dejavnosti SSK tem ciljnim skupinam. 

 

Vzpostavitev sodelovanja s Klubom koroških študentov.  

Vsaj 1 objava v časopisu občine Slovenj Gradec S-glasnik.  

Izpeljava 1. Seje strokovnega sveta SSK.  

Kontakt z enim medijem iz seznama Seznam koroških medijev 

(priloga št.1) za doseganje ciljne skupine manj izobraženih. 
 

V sodelovanju z ZRSZ vsaj 1 predstavitev dejavnosti SSK  

 

2. tromesečje 

(april – junij 

2015)  

Distribucija zloženk, letakov in plakatov o delovanju Svetovalnega 

središča Koroška na že uveljavljenih lokacijah (ZRSZ; Knjižnice po 

Koroškem). 

 

Ažurno dopolnjevanje vsebin na spletnih straneh MOCIS-a in 

Facebook profilu SSK. 
 

Objava v občinskih glasilih ali vodnikih po prireditvah – vsaj 2 objavi 

 
 

Vzpostavitev stika z radiem Laser in vsaj 1 objava o dejavnosti SSK.  

Vzpostavitev stika z radiem Center in vsaj 1 objava o dejavnosti 

SSK. 
 

Koroški radio – vsaj 1 objava  

Objava v dnevnem časopisu Večer – 1 objava  

Vsaj 1 objava v časopisu občine Slovenj Gradec – vsaj 1 objava. 

 
 

Predstavitev delovanja SSK na stojnici znanja v okviru Parade 

učenja/TVU. 
 

Vzpostavitev sodelovanja z Varno hišo Slovenj Gradec in izpeljava 

predstavitve dejavnosti SSK uporabnicam VH. 
 

Predstavitev dejavnosti SSK zaposlenim na Centrih za socialno delo 

Ravne, Radlje ob Dravi, Dravograd in Slovenj Gradec 
 

Kontakt z enim medijem iz seznama koroških medijev (priloga št.1)  

V sodelovanju z ZRSZ vsaj 1 predstavitev dejavnosti SSK  

Izpeljava vsaj 1 skupne promocijske aktivnosti v sodelovanju s 

strokovnimi partnerji (TVU). 
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Izpeljava vsaj 1 delavnice o učenju učenja pri enem od strokovnih 

partnerjev.  
 

Predstavitev dejavnosti SSK v vsaj 1 koroškem podjetju (kadrovska 

služba). 

 

 

3. tromesečje 

(julij – 

september 

2015)  

Distribucija zloženk in plakatov o delovanju Svetovalnega središča 

Koroška na že uveljavljenih lokacijah (ZRSZ; Knjižnice po Koroškem) 
 

Ažurno dopolnjevanje vsebin na portalu, spletnih straneh MOCIS-a 

in Facebook profilu SSK 
 

Objava v občinskih glasilih ali vodnikih po prireditvah – vsaj 1 

objava. 
 

Koroški radio – vsaj 1 objava.  

Vsaj 1 objava v časopisu občine Slovenj Gradec S-glasnik.  

Objava v časopisu Info ISIO.  

Kontakt z enim medijem iz seznama Seznam koroških medijev 
(priloga št.1) 

 

Predstavitev delovanja SSK na stojnici znanja v okviru Dnevov 

svetovalnih središč/ Zaposlitvenem sejmu/ Dnevu mestne občine 

Slovenj Gradec. 

 

Izpeljava vsaj 1 skupne promocijske aktivnosti v sodelovanju s 

strokovnimi partnerji (Dnevi SSS). 
 

Predstavitev dejavnosti SSK zaposlenim v Knjižnicah Ravne, 

Dravograd, Radlje, Slovenj Gradec. 
 

Vzpostavitev stika z radiem Laser in vsaj 1 objava o dejavnosti SSK.  

Vzpostavitev stika z radiem Center in vsaj 1 objava o dejavnosti 

SSK. 
 

Predstavitev dejavnosti SSK svetovalkam zaposlitve ZRSZ.  

V sodelovanju z ZRSZ vsaj 1 predstavitev dejavnosti SSK.  

Izpeljava vsaj 1 delavnice o učenju učenja pri enem od strokovnih 

partnerjev. 
 

Predstavitev dejavnosti SSK v vsaj 1 koroškem podjetju (kadrovska 

služba) 
 

 

4. tromesečje 

(oktober – 

december 

2015)  

Distribucija zloženk in plakatov o delovanju Svetovalnega središča 

Koroška na že uveljavljenih lokacijah (ZRSZ; Knjižnice po Koroškem) 
 

Ažurno dopolnjevanje vsebin na portalu, spletnih straneh MOCIS-a 

in Facebook profilu SSK 
 

Objava v občinskih glasilih ali vodnikih po prireditvah – vsaj 2 objavi 

 
 

Objava v dnevnem časopisu Večer – vsaj 1 objava 

 
 

Objava v časopisu občine Slovenj Gradec S-glasnik. 

 
 

Izpeljava vsaj 1 delavnice o učenju učenja pri enem od strokovnih 

partnerjev. 
 

Kontakt z enim medijem iz seznama Seznam koroških medijev 
(priloga št.1) 

 

Predstavitev dejavnosti SSK v vsaj 1 koroškem podjetju 
(kadrovska služba) 
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Izpeljava 2. seje strokovnega sveta SSK.  

Izpeljava 2. seje strateškega sveta SSK.  
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Priloga št. 1              Seznam koroških medijev 

 

 

NASLOV 

ČASOPISA 

NASLOV KONTAKT Izhaja: 

 

ODGOVORNA 

OSEBA 

Glasilo Mučan Glavni trg 17, 2366 

Muta 

Tel:+386 (0)2 887-

96-00 ,Faks: 02 887 

96 00. E-pošta: 

obcina.muta@muta.s

i 

1x na leto Mateja Tandler 

Občinsko glasilo 

Slovenj Gradec 

ŠOLSKA ULICA 5, 

2380 Slovenj 

Gradec 

urednistvo@slovenjgr

adec.si 

1x na mesec Ajda Prislan 

Glasilo občine 

Mežica Šumc 

Trg svobode 1, 

2392 Mežica 

Telefon: 02 82 79 

350 

Faxs: 02 82 79 359 

4x na leto 

http://www.mezica.

si/index.php/za-

obcane-sumc  

Marjan Sušnik 

Glasilo občine 

Ravne na 

Koroškem – 

Ravenski 

razgledi 

Gačnikova pot 5, 

Ravne na Koroškem 

miroslav.osojnik@gu

est.arnes.si 

2x na leto Miroslav Osojnik 

GLASILO 

OBČINE 

MISLINJA - 

NAŠA OBČINA 

Šolska cesta 34, 

2382 Mislinja 

Telefon: (02) 88 57 

342, E-pošta: 

obcina@mislinja.si, 

http://www.mislinja.s

i 

4x na leto (vsake tri 

mesece) 

Saša Djura 

Jelenko 

Glasilo Novičkar 

Radlje ob Dravi 

  ob posebnih 

priložnostih 

 

Informator – 

glasilo Občine 

Dravograd 

Trg 4. Julija 7, 

Dravograd 

Tel: 02 87 23 560 2-3x na leto  

TRTA IN VINO 

Kmetijska 

založba d.o.o. 

Stari trg 278, 2380 

SLOVENJ GRADEC 

 6x na leto mag. Andrej 

Golob 

Viharnik  Telefon:+ 386 (0)2 

88 39 490;  

E: marta.krejan@gg-

sg.si 

1x na mesec Marta Krejan 

Društvo srčnih 

bolnikov 

Koronarni klub 

Mežiške doline 

Ob Suhi 11 a, 

Ravne na Koroškem 

02 8215193 1x na leto  

INTERNO GLASI 

LO SPLOŠNE 

BOLNIŠNICE 

SLOVENJ 

GRADEC Nov 

špital 

Splošna bolnišnica 

Slovenj Gradec, 

Gosposvetska ulica 

1 

02 88 234 14 ni podatka Helena Vrunč 
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Športno društvo 

Karizma Ravne 

Prežihova ulica 24, 

2390 Ravne na 

Koroškem 

Telefon: 051 888 

080, , Elektronska 

pošta: info@e-

karizma.com 

 

po 2008 ne izhaja Bojan Breznik 

Glasilo "Moj 

drugi dom'' – 

Koroški dom 

starostnikov 

Celjska cesta 24, 

2380 Slovenj 

Gradec 

Telefon: 02 88 46 

435 

Mobitel: 041 360 806 

E-mail: 

kds.soc@siol.net 

  

Črjanske cajtnge 

– spletno 

glasilo 

Društvo za širjenje 

kulture na 

svetovnem spletu 

Pristava 21 

2393 Črna na 

Koroškem 

http://www.bajta.si/s

pletni-

arhivi/crjanske-

cajtnge-na-spletu-

crna-na-koroskem 

  

CUDV Črna na 

Koroškem – 

Glasilo Vezi 

Center 144, 2393 

Črna na Koroškem 

02 8704000, 

info@cudvcrna.si 

1x na leto Terezija 

Napečnik, 

Tatjana Knapp 

NOŽI RAVNE 

d.o.o.- Interno 

časopis SIJ 

Koroška cesta 14, 

2380 Slovenj 

Gradec 

http://www.ravne.co

m/si/Publikacije-

dogodki-

novice/Interni-

casopis-SIJ.aspx 

10x na leto  

Glasilo Senior  Koroški dom 

starostnikov 

Celjska cesta 24, 

Slovenj Gradec 

02 88 46 435 

  

Glasilo učencev 

Tretje osnovne 

šole Slovenj 

Gradec 

Tretja osnovna šola   Irena Cimerman 

Glasilo 

Prometnik 

Sindikat 

železniškega 

prometa Slovenije 

 3x na leto  

Glasilo Obtok Sindikat zdravstva 

in socialnega 

varstva Slovenije 

   

Glasilo Delavec Sindikat obrti in 

podjetništva 

Slovenije 

   

Interno glasilo 

Pošte Slovenije 

– Poštni razgledi 

www.posta.si; 

postnirazgledi@pos

ta.si 

Na naslovnici: 

Franc Sever, vodja 

Oddelka 

https://www.posta.si

/seznam-

dokumentov/556/Int

erno-glasilo-Poste-

Slovenije 

5x na leto Vesna Galunič 

Za prostor pod 

soncem 

Društvo psoriatikov 

Slovenije 

 2x na leto  
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Glasilo Zelena 

dežela 

Kmetijsko 

gozdarska zbornica 

Slovenije 

   

Glasilo Flosar 

Občine Podvelka 

    

Območno 

obrtno-

podjetniškazbor

nica Radlje ob 

Dravi 

 http://www.kgzs.si/k

v/organi-

zbornice/obmocne-

enote/slovenj-

gradec/izpostava-

radlje-ob-dravi.aspx 

  

Pastir Pastoralni center 

Slovenj Gradec 

http://www.pastir.si/ 

simon@pastir.si 

041 691 065 

tadej@pastir.si 

031 595 240 

 SIMON POTNIK 

TADEJ LEGNAR 

 

Od kuhalnice  

do peresa 

 

Društvo kmetic 

dravska 

dolina,mariborsk

a cesta 7, 2360 

radlje ob dravi 

 

 

02/87/63/011 

 

1x na leto 

Predsednica: 

Marija 

DITINGER 

 

Mira Freidl, 

zastopnik 

 

 

http://www.pastir.si/

