
 

 

SEDEŽ 

Trg svobode 11 a 
1420 TRBOVLJE 

Tel. + 386 (0)3 56 31 190 
Fax.: + 386 (0)3 56 31 192 

ENOTA 

Grajska 2 
1410 ZAGORJE OB SAVI 

Tel. + 386 (0)3 56 55 120 
Fax.: + 386 (0)3 56 55 130 

zluni-trbovlje@guest.arnes.si 
www.zlu-trbovlje.si 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Poročilo o kakovosti oz. 
samoevalvacija izobraževalnih storitev 

za šolsko leto 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gradivo ni lektorirano. 
 

 
 
 
 
 
 

oktober, 2016 
 
 



2 
  

 

Poročilo o kakovosti Zasavska ljudska univerza Trbovlje za  2015/2016. 
 
 
V šolskem letu 2015/2016 je presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih na 
Zasavski ljudski univerzi (ZLU) potekalo po že uveljavljenem modelu POKI − Ponudimo 
odraslim kakovostno izobraževanje in ob strokovnem vodstvu svetovalke za kakovost. 
 
Poročilo je pripravila komisija za kakovost v sestavi: 
 

1. Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela, direktor, predsednik, 
2. Mateja Pistotnik,  mag. posl. Ved, organizatorka IO, članica komisije za kakovost, 
3. Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult., organizatorka IO-mentorica, članica 

komisije za kakovost, 
4. Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved,  organizatorka IO-mentorica, članica 

komisije za kakovost in svetovalka za kakovost 
5. Jadranka Simončič, prof. ruš. in soc., organizatorka IO-mentorica, članica komisije za 

kakovost, 
6. Antonija Mrak, predstavnica učiteljev 
7. Samija Čosić, predstavnica udeležencev izrednega izobraževanja, 
8. Tea Urbanija, predstavnica delodajalcev. 

 
 
 
Besedilo je pripravila in  uredila: Polona Trebušak  
Grafe  in izpise je pripravil: Rok Drnovšek 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorna oseba za področje kakovosti,  direktor ZLU: Tone Bezgovšek 
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1. Predstavitev zavoda ZLU Trbovlje 
 
Zasavska ljudska univerza je javni zavod, ki je zanesljiv in varen partner za izobraževanje 
odraslih v regiji. Ustanoviteljice so vse tri zasavske občine (Trbovlje, Zagorje in Hrastnik) 
deluje na dveh lokacija: sedež je v prostorih v Delavskem domu v Trbovljah, enota pa v 
Graščini  Zagorje. 
Že več kot 55 let uresničujemo svoje poslanstvo: skrbimo za izobraževanje odraslih v Zasavju 
in širimo kulturo vseživljenjskega učenja. Prijaznost, zanesljivost, znanje, dolgoletne izkušnje, 
kakovost, profesionalnost so naše odlike. Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev, 
predavateljev in zaposlenih je naše glavno vodilo. 
 
 
Osebna izkaznica  
 

Ustanova: Zasavska ljudska univerza Trbovlje 

Kratica :Kratica: ZLU Trbovlje 

Naslov: Trg svobode 11 a, Trbovlje 

Telefon: 03 56 31 190  

Telefaks: 03 56 31 191 

Dislokacija: Grajska 2, Zagorje 

Telefon: 03 56 55 120 

Telefaks: 03 56 55 130 

E-naslov: zluni-trbovlje@guest.arnes.si 

Spletna stran: www.zlu-trbovlje.si 

Matična številka: 5090229000 

Šifra  dejavnosti: 85-590 

ID za DDV: SI 54936314 

Številka računa pri UJP: 01329 6030718305 

Ustanovitelj: Občine Trbovlje, Zagorje, Hrastnik 

Dejavnost: Izobraževanje odraslih 

Pooblaščena oseba: Tone Bezgovšek, direktor 

Število zaposlenih 7 

Začetek delovanja: Odlok o ustanovitvi: leto 2000 

 
Pri nas lahko odrasli pridobijo višjo raven izobrazbe ali pa se vključijo v pester izbor 
neformalnih oblik učenja. Skrb posvečamo tudi brezplačnim dopolnilnim programom, ki 
bogatijo našo ponudbo – možnost učenja v središču za samostojno učenje, medgeneracijsko  
povezovanje in druženje,  informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, ugotavljanje 
neformalno pridobljenih znanj, učna pomoč in vseživljenjska karierna orientacija za 
brezposelne. Zagotavljamo vzpodbudno učno okolje in skrbimo za zadovoljstvo naših 
udeležencev in partnerjev. 
V zadnjih letih formalno izobraževanje zamenjujejo neformalni programi in podporne 
dejavnosti v izobraževanju odraslih. ZLU z vključevanjem v evropske projekte zagotavlja 
občanom Zasavja dostop do vseživljenjskega učenja, razvija ključne kompetence in jih 
usposablja za uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
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Dejavnosti ZLU Trbovlje 
 
Dejavnost ZLU obsega javno veljavne izobraževalne programe za odrasle na različnih 
ravneh:  

 osnovno šolo za odrasle, 

 srednje poklicno izobraževanje: trgovec, 

 srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje: ekonomski tehnik, logistični 
tehnik in zdravstvena nega, 

 višješolski program ekonomist (v sodelovanju z Abituro d.o.o iz Celja), 

 nacionalne poklicne kvalifikacije 

 zunanje preverjanje znanja iz tujih jezikov 

 izpite iz slovenščine v okviru Centra za slovenščino, Filozofske fakultete Ljubljana, 

 zunanje preverjanje znanja iz tujih jezikov (pooblaščeni center Državnega izpitnega 
centra)  

 poklicno maturo in zaključni izpit 
 

Drugi del naše dejavnosti so neformalni programi in usposabljanja: 

 tečaji tujih jezikov,  

 tečaji računalništva in digitalne pismenosti 

 tečaje za viličariste  

 različna usposabljanja za delo in prosti čas. 
 
Tretji del naše dejavnosti pa predstavljajo podporne dejavnosti in projekti: 
 

 Svetovalno dejavnost: ISIO – informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih 
(Svetovalno središče Zasavje), kjer  pomagamo odraslim pri vključevanju v 
vseživljenjsko učenje.  Svetovanje smo nadgradili še z ugotavljanjem in vrednotenjem 
neformalno pridobljenega znanja. 

 Središča za samostojno učenje (SSU) omogoča samostojnega učenje in učenje s 
pomočjo mentorja s področja računalništva, angleščine, nemščine,  ruščine.. 

 Učna pomoč (UP) je naša stalnica in pomembna podpora udeležencem, ki se šolajo v 
javnoveljavnih programih in podpora priseljencem, ki se samostojno učijo 
slovenščine. 

 Medgeneracijsko središče Zasavje  (MSZ), kjer izvajamo brezplačne aktivnosti za 
starejše: računalniške, jezikovne tečaje, različna predavanja in delavnice. Center 
omogoča različnim generacijam vsakodnevne priložnosti za izmenjavo izkušenj oz. 
znanj ter za medsebojno učenje in druženje. 

 Teden vseživljenjske učenja (TVU), namen dogodka sta promocija in spodbujanje 
vseh generacij k učenju. 

 Storitve za trg dela, programi Vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne 

 Erasmus+ projekti 
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Kakovost 
ZLU skrbi za kakovost svojih storitev po modelu POKI – ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje. Področje kakovosti razvijamo že od leta 2006 dalje. Imamo sprejeto listino in 
izjavo o zagotavljanju in spremljanju kakovosti za izobraževalne in svetovalne storitve. Smo 
nosilci zelenega znaka kakovosti POKI. 
 

Poslanstvo, vizija, vrednote  

 Za uspešno poslovanje zavoda so ključnega pomena opredeljeni poslanstvo, vizija in 
vrednote.  
 
Poslanstvo 
Zasavska ljudska univerza uresničuje svoje poslanstvo s širjenjem kulture vseživljenjskega 
učenja v Zasavju in zagotavljanjem dostopa do kakovostnega učenja, izobraževanja in 
svetovanja v vseh življenjskih obdobjih. S stalnim razvojem, prenosom znanja in 
prilagajanjem ter sodelovanjem z različnimi deležniki v regijskem okolju skrbimo za odličnost 
svoje ponudbe in poslovanja. 
  
Vizija 
Zasavska ljudska univerza bo kot zanesljiv in varen partner tudi v prihodnje ohranila vodilno 
in povezovalno vlogo na področju izobraževanja odraslih v regiji. 
 
Naše vrednote  in odlike 

 profesionalnost (kakovost in strokovnost) 

 spoštovanje 

 odgovornost 

 ustvarjalna kreativnost 

 prilagodljivost 

 prijaznost 

 sodelovanje 
 
Kakovost 
ZLU skrbi za kakovost svojih storitev po modelu POKI – ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje. Področje kakovosti razvijamo že od leta 2006 dalje. Imamo sprejeto listino in 
izjavo o zagotavljanju in spremljanju kakovosti za izobraževalne in svetovalne storitve. Smo 
nosilci zelenega znaka kakovosti POKI. 
 
 
Izobraževalni programi, organizacijska struktura, število in struktura zaposlenih, število 
udeležencev izobraževanja so opredeljeni v letnem delovnem načrtu  za tekoče šolsko leto. 
 
  



7 
  

 

2. Zagotavljanje kakovosti oz. skrb za kakovost na ZLU 
 

Opis sistema kakovosti 
Na ZLU deluje komisija za kakovost in svetovalka za kakovost.  Komisija za kakovost načrtuje, 
izvaja in spremlja aktivnosti na področju kakovosti.  Izvajala samoevalvacijo pri čemer 
uporablja različne metode dela, analizira in razpravlja o zbranih rezultati. Prav tako vpeljuje 
izboljšave in poroča o izvedenem delu v zavodu, skrbi za razvoj sistema samoevalvacije v 
zavodu, za vključevanje udeležencev in zunanjih sodelavcev v proces presojanja in razvoja 
kakovosti, na podlagi ugotovitev in analiz stanja, pripravi akcijski načrt izboljšav, ki sledijo 
kazalnikom in zastavljenim standardom kakovosti izobraževanja v zavodu, skrbi za obravnavo 
vprašanj kakovosti na andragoških zborih ter pripravi samoevalvacijsko poročilo in poročilo 
komisije za kakovost. Namen obeh poročil je sledenje razvoju na različnih področjih dela v 
zavodu, predstavitev dela notranjim in zunanjim deležnikom in osnova za nadaljnji razvoj. 
 
Namen celovitega sistema zagotavljanja kakovosti je dvig učinkovitosti procesov dela in 
kakovosti znanja udeležencev izobraževanja. Našim udeležencem izobraževalnih programov, 
zaposlenim in predavateljem želimo zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo 
osebnostno ter strokovno rast. K temu nas zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter 
listina in izjava o kakovosti. Posledice sistematičnega pristopa na področju kakovosti so 
boljše razumevanje in večja urejenost procesov dela, celovitejši pristop k izboljševanju in 
razvoju, dvig zaupanja in zadovoljstva vseh skupin uporabnikov storitev ZLU. 
 
ZLU je v 2015/2016 na področju zagotavljanja kakovosti izobraževalnih in svetovalnih 
storitev  uporabljala  že vpeljan celovit sistem presojanja in zagotavljanja kakovosti po 
modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški 
center RS. Za izvedbo nalog bo poleg komisije za kakovost zadolžena tudi  svetovalko za 
kakovost (je ena izmed šestnajstih delujočih svetovalcev za kakovost v Sloveniji, redno se 
usposablja v nacionalnem omrežju delujočih svetovalcev za kakovost). 
 
Našim udeležencem izobraževalnih programov, zaposlenim in predavateljem želimo 
zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo osebnostno ter strokovno rast. K temu nas 
zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti. Imamo imenovano 
in delujočo komisijo za kakovost. 
 
Listina kakovosti opredeljuje pristop k spremljanju in razvijanju kakovosti. Rezultate in učinke 

svojega dela spremljamo in presojamo  s pomočjo nacionalne zbirke vprašanj za presojanje 

kakovosti izobraževanja. Vsako leto izpeljemo  samoevalvacijo in merjenje zadovoljstva s 

pomočjo metod anketiranja, fokusne skupine, intervjuja. Na tej osnovi ob koncu šolskega 

leta pripravimo poročilo o kakovosti. Na podlagi ugotovitev samoevalvacije in  rezultatov 

poročila o kakovosti pripravljamo akcijski načrt za razvoj kakovosti, v katerem natančno 

predelimo področja, naloge za izboljšanje ravni kakovosti. 

V sprejeti izjavi o kakovosti pa imamo opredeljene standarde kakovosti, ki jih zagotavljamo 

vsem udeležencem izobraževanja. 

 

http://zlu-trbovlje.si/si/o-nas/vizija-poslanstvo-vrednote/
http://zlu-trbovlje.si/uploads/kakovost/listine%20kakovosti%20Trbovlje-internet%20koncna%20verzija.pdf
http://www.zlu-trbovlje.si/uploads/Dokumenti/CMF24-2_140520110050_0001.pdf
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Smo nosilci znaka kakovosti POKI, s katerim  dokazujemo, da  sistematično izvajamo 
dejavnosti, ki zvišujejo raven kakovosti izobraževanja odraslih. V svojih letnih poročilih in 
načrtih bomo obravnavali vprašanja kakovosti v izobraževanju odraslih, delovala bo komisijo 
za kakovost, ki bo sistematično delala na razvoju kakovosti na ZLU.  
 
V marcu 2017 bomo na ACS podali vlogo za že četrto  podaljšanja znaka kakovosti. 
 
Ključna dokumenta sta listina in izjava o kakovosti za izobraževalne in svetovalne storitve. 
 
Sodelovali smo v omrežju svetovalcev za kakovost in skupni akciji: oblikovanju 
sistematičnega pristopa k spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter 
izobraževalnih projektov na ravni izobraževalne organizacije.  
 
Sistem kakovosti na Zasavski ljudski univerzi sami ocenjujemo kot dober, umeščen je v redno 
dejavnost in temeljne strateške dokumente. Zavedamo se, da je kakovostna izobraževalna 
oz. svetovalna storitev osnovni pogoj za zadovoljstvo uporabnikov in uspešno poslovanje 
organizacije. Posledice celovitega sistema zagotavljanja kakovosti na ZLU so boljše 
razumevanje in večja urejenost procesov dela, večja transparentnost dela navznoter in 
navzven, sistematičen, celovitejši pristop k izboljševanju in razvoju, lažje soočanje s 
spremembami, dvig zaupanja in zadovoljstva deležnikov. 
 
 
Strokovno usposabljanje svetovalke za kakovost s področja kakovosti 
 

 Udeležba na konferenci ZiSS, Čatež, Vloga in poslanstvo LU za jutri 

 Udeležba na  delavnici – spopolnjevanje svetovalcev za kakovost, 9. december 2015, ACS 
naslov: Rezultati in učinki izobraževalnega dela 

 Udeležba in sodelovanje na PAD 2016,  FF Ljubljana, Predstavitev primera dobre  prakse 
CGP 

 Udeležba in vloga gostitelja zgledovalnega obiska,  ZIK Črnomelj, na ZLU, 4. 3. 2016 
 
 

3. Strategija razvoja organizacije 
 
Zasavska ljudska univerza nima izdelanega dokumenta strategije razvoja organizacije za 
obdobje 2014-2020. 
 
 

4. Letni delovni načrt organizacije 
 
Letni delovni načrt pripravi vsako šolsko leto direktor ZLU, obravnava in sprejme pa Svet  
zavoda ZLU Trbovlje. V letnem delovnem načrtu se za vsako leto opredeli planiran obseg dela 
po posameznih področjih in sicer: programi za pridobitev izobrazbe, nacionalne poklicne 
kvalifikacije, jezikovno izobraževanje, slovenščina za priseljence, splošni tečaji, seminarji, 
delavnice, računalniško izobraževanje. Podporni in infrastrukturni projekti:  Svetovanje in 
informiranje v izobraževanju odraslih (ISIO), Središče za samostojno učenje (SSU), 

http://zlu-trbovlje.si/uploads/kakovost/listine%20kakovosti%20Trbovlje-internet%20koncna%20verzija.pdf
http://www.zlu-trbovlje.si/uploads/Dokumenti/CMF24-2_140520110050_0001.pdf
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Koordinacija prireditev v času Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), Center 
medgeneracijskega učenja (CMU) ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja. V letnem delovnem načrtu so opredeljen vsi resursi za izvajanje dejavnosti. Prav tako 
vsebuje poglavje skrb za kakovost, kjer je opisano na kakšen način  ZLU zagotavlja kakovost 
izobraževalnih storitev. Opredeljena je komisija za kakovost. 
 
 

5. Dejavnosti komisije za kakovost 
 

Kaj vse smo postorili na področju kakovosti v 2015/2016 je razvidno iz spodnjega zapisa. 
Delovala je komisija za kakovost, ki se je v tem šolskem letu sestala 7-krat. Na prvem 
sestanku je opredelila področja spremljanja in presojanja kakovosti in  kazalnike ter 
standarde kakovosti. Področja in kazalniki kakovosti so predstavljeni v poglavju 
samoevalvacija formalnih in neformalnih programov.  
 
Poleg tega je komisija opravila naslednje naloge oz. aktivnosti: 
 

Načrtovano  in opravljeno delo na področju razvoja kakovosti 2015/2016 

(povzeto iz akcijskega načrta) 

V šolskem letu 2015/2016 smo za potrebe presojanja in razvijanja prvega opredeljenega  
področja: spremljanje zadovoljstva udeležencev s storitvami ZLU v formalnih in neformalnih 
programih, izvedli v juniju 2015 anketiranje vseh udeležencev.  Posodobili smo vse spletne 
ankete, anketiranje je ena izmed aktivnosti, ki so  opredeljene z listino kakovosti. 
 
Rezultati so zbrani v spletni aplikaciji POKI, izpisi so dostopni pri svetovalki za kakovost. 
Rezultati bodo prikazani v nadaljevanju. Omeniti velja, da redno spremljamo zadovoljstvo 
udeležencev po zaključenih izobraževanjih tudi v ostalih neformalnih oblikah (tečaji, 
delavnice, spopolnjevanja in usposabljanja). 
 
Izbrana področja, kazalniki in standardi kakovosti izobraževanja odraslih 
 
Na izbranih področjih kakovosti, kjer smo preverjali kakovost storitev, smo izbrali kazalnike 
kakovosti, določili standard za posamezni kazalnik in postavili evalvacijska vprašanja. 
 

1. Področje: Udeleženci v izrednem izobraževanju 
Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo udeležencev v formalnih, neformalnih programih in središču 
za samostojno učenje. 
Standard kakovosti: Udeleženci formalnih, neformalnih programih ter središču za samostojno 
učenje so zadovoljni storitvami  ZLU. 
 

 Izpeljali smo anketiranje udeležencev o zadovoljstvu s storitvami ZLU  v formalnih  in 
neformalnih programih izobraževanja s pomočjo spletnih Googlovih anket. 

 Izpeljali smo fokusne skupine z udeleženci predšolske vzgoje, uporabnikov središča za 
samostojno učenje. 

 Izpeljali smo merjenje zadovoljstva brezposelnih udeležencev v programih Vseživljenjske 
karierne orientacije. 
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 Ob koncu  tečaja, modula, seminarja..  je vsak strokovni delavec naredil kratka refleksijo 
programa v obliki razgovora med učiteljem in organizatorjem. Za udeležence neformalnih 
programov (VKO, NLP, CH) smo pripravili obrazec ter jih spodbujali, da so na začetku npr. 
modula, tečaja zapisali svoja pričakovanja in cilje na za to pripravljen obrazec. Zakaj, če si 
udeleženci na začetku zapišejo pričakovanja, cilje, jih bodo tudi dosegli. Ob zaključku, ko 
preverijo ali so zapisano dosegli, je učinek zadovoljstva ob rezultatu še večji. 
 

 
2. Področje:  Promocija in animacija s pomočjo družabnih omrežij  

Kazalnik kakovosti: Uporaba družabnih omrežij je pomemben dejavnik kakovosti.    
Standard kakovosti: ZLU načrtno in sistematično uporablja družabna omrežja za namene 
promocije in stikov z javnostmi. 
 

 Za potrebe  kakovostnega in sistematičnega dela pojavljanja ZLU na družabnih 
omrežjih (FB, G+)  sta se 2 strokovni delavki  (Polona Trebušak in Mateja Pistotnik) 
udeležili  10-urnega usposabljanja z naslovom Uporaba družabnih omrežij za namene 
marketinga, v septembru in oktobru 2015 na  CDI Univerzum Ljubljana. 

 Izdelan je bil načrt dela z družabnimi omrežji za tekoče šolsko leto. 

 ZLU ima narejen poslovni FB profil, ki ga redno uporablja za namene promocije svoje 
dejavnosti in sporočanja o tem kaj dela. 

 Za sprotno ažurno objavljanje dogodkov na FB sta usposobljeni dve strokovni 
sodelavki, ena pa pripravlja in  koordinira objave na FB. 
  

 
3. Področje:  Neformalni programi usposabljanja 
Kazalnik kakovosti: Prilagajamo se potrebam trga  in razvijamo nove programe. 
Standard kakovosti: Za potrebe trga dela bomo pripravili vsaj dva nova, tržno zanimiva 
programa. 
  

 V šolskem letu 2015/ 2016 smo se povezali s podjetjem Transformacija iz Ljubljane in 
v sodelovanju pripravili 30-urne programe, komunikacijske treninge 
Nevrolingvističnega programiranja (NLP diploma). To so vsebine, ki jih do sedaj ZLU 
še ni organizirala.  Tako smo izvedli 3 brezplačne predstavitvene delavnice. Izpeljali 
smo 2 skupini NLP diploma, v katere je bilo vključenih 26 udeležencev. 
 

 Vključili smo se kot partnerji v projekt Erasmus+ z naslovom Compohub. V 
sodelovanju s podjetjem Aereform iz Trbovelj smo pripravili poklicni standard in  
povsem nov neformalni program usposabljanja za odrasle Izdelovalec kompozitnih 
izdelkov, kjer gre za kombinacijo različnih oblik učenja (spletni portal, praktično delo 
v delavnici in klasična predavanja). Šolanje po tem programu se bo izvedlo za skupino 
brezposelnih predvidoma v jeseni 2016. 
 

 Pripravljena in oddana vloga za verifikacijo programa PUM. 
 

 Pripravili smo in organizirali program (dvodnevni strokovni posvet) za znanega 
naročnika s področij: delovna razmerij v JZ, etika v soc. varstvu, poslovni protokol v 
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praksi. Program je bil izpeljan v januarju 2016 na Bledu, udeležilo se ga je 74 
udeležencev. Evalvacija dogodka je bila narejena, izkušnja in rezultati dobri. 

 
4. Področje: Učinki–krepitev položaja odraslih na trgu dela in v skupnosti 
Kazalnik kakovosti: Povečane zaposlitvene možnosti  in krepitev socialnih vezi. 
Standard Kakovosti: ZLU spremlja učinke svoje izobraževalne dejavnosti (NPK) na trgu dela in 
spremlja koliko je usposabljanje okrepilo socialne vezi odraslih v družbi. 
 

 Vključili smo se v skupno aktivnost Svetovalcev za kakovost Merjenje rezultatov in 
učinkov. 

 Opravili smo analizo o spremljanju rezultatov in učinkov formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter izobraževalnih projektov v programih ZLU v skladu s metodologijo 
ACS-ja. 

 Pripravili smo sezname vseh udeležencev z kontaktnimi podatki (ime, e-pošta) 
programa predšolska vzgoja, ki so v zadnjih petih letih končali program na ZLU. 

 
5. Področje: Usposabljanje zaposlenih  
Kazalnik kakovosti: Dvig ključne kompetence – komunikacija v tujem jeziku. 
Standard kakovosti: Za povečanje jezikovnih kompetenc zaposlenim bomo vsaj štirim 
strokovnim delavcem omogočili spopolnjevanje tujega jezika. 
 

 Za povečanje oz. razširitev strokovnih kompetenc zaposlenih smo štirim zaposlenim 
omogočili udeležbo na osvežitvenem tečaju angleščine v okviru delovnega časa. Tečaj 
obsegal 20 ur in je potekal ob četrtkih zjutraj, 29. 10. 2015 do 3. 3. 2016. Vodila ga je 
Lidija Đogić. 

 
Drugo: 

 Za namene promocije in komunikacije z javnostjo smo za vse večje skupine udeležencev 
pripravili zaključne prireditve s podelitvijo listin.  Svečana podelitev listin je bila  v 4. julija 
2016 v prostorih ZLU Zagorje. Utrinke iz podelitve smo objavili na spletni strani ZLU in FB. 
Vsako leto se ZLU in svetovalno središče predstavita na stojnici ob dnevu svetovalnih 
središč. 

 

 Za potrebe animacije in promocije vseživljenjskega učenja in izobraževanja in 
uresničevanje našega poslanstva-širjenje kulture vseživljenjskega učenja v okolju, smo v 
maju 2016 izpeljali brezplačne aktivnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) in  
prvič Parado učenja.  

 

 Sodelovali smo na Pedagoško andragoških dnevih, ki jih je organizirala FF Ljubljana, kjer 
smo predstavili primer dobre prakse vpeljave celostne grafične podobe.  

 

 V omrežju svetovalcev za kakovost, ki ga koordinira ACS  smo sodelovali pri skupni akciji: 
oblikovanju sistematičnega pristopa k spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja 
odraslih ter izobraževalnih projektov na ravni izobraževalne organizacije. Opravili smo 
analizo o spremljanju rezultatov in učinkov formalnega in neformalnega izobraževanja 
ter izobraževalnih projektov.  
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 V TVU  smo pritegnili 33 partnerjev,  skupaj z njimi smo izpeljali 94 prireditev (od tega 38 
prireditev ZLU) potekale so v vseh treh zasavskih občinah. Dogodkov se je skupaj 
udeležilo 4108 obiskovalcev.  

  V 2015/2016 smo bili gostitelji enega zgledovalnega obiska in sicer 4. 3. 2016 so v sklopu  
aktivnosti  za zagotavljanje celovitega sistema  kakovosti, na zgledovanje na ZLU  prišli 
stanovski kolegi iz zavoda ZIK Črnomelj (direktorica in 6 sodelavcev).  Zgledovalni obisk je 
bil rezultat udeležbe in sodelovanje svetovalk za kakovost Polone Trebušak in  Ireno 
Bohte na PAD 2016.  Sprejela so jih direktor ZLU Tone Bezgovšek in strokovne delavke 
Polona Trebušak, Mateja Pistotnik in Marija Pikl. Pogovarjali so tekli dejavnosti 
izobraževanja odraslih ter promociji/animaciji kot pomembnemu elementu kakovosti. 
Pokazali smo jim naše izkušnje z vpeljavo CGP v poslovanje. Tovrstna srečanja so odlična 
priložnost za izmenjavo informacij in primerov dobrih praks med izobraževalci. V 
popoldanskem delu smo si ogledali še Rudarski muzej v Kisovcu,  mesto Zagorje, nato so 
kolegi iz ZIK-a odšli še  zgledovanje še v Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje. 

 

 V obdobju marec-junij 2016 smo v skladu z opredeljeno listino kakovosti  izpeljali spletno 
anketiranje udeležencev v  formalnih in neformalnih programih. V  programih smo za 
merjenje zadovoljstva uporabili spletne Googlove ankete. Ankete sproti ažuriramo in 
prilagajamo. 

 

 V juniju 2016 smo izpeljali poglobljene intervjuje s prostovoljci vključenimi v delo 
medgeneracijskega središča. 

 

 Od januarja do decembra 2016 smo v okviru Medgeneracijskega središča omogočili 
zaposlenim in prostovoljcem udeležbo na superviziji. 
 

 Z udeleženci formalnih programov  predšolska vzgoja smo v maju 2016 izpeljali fokusne 
skupine. Želeli smo pridobiti povratno informacijo  o tem kako s oni doživeli šolanje, kaj 
jim je bilo všeč, kje se moramo izboljšati, kako ocenjujejo organizacijo, vsebino, število ur 
izobraževalnega procesa, odnose. Rezultati oz. zapisi izpeljanih fokusnih skupin so 
predstavljeni v organizacijskih poročili po posameznih programih,  zajeti bodo tudi v 
poročilu o kakovosti, kot dodana vrednost spletnemu anketiranju. 

 

 Celostna grafična podoba je zaživela v polni meri, naloge s področja promocije, animacije  
ter komuniciranja z javnostmi preko različnih medijev so postale naša stalnica. Redno 
ažuriramo spletno stran in FB profil.  

 

 V drugi polovici leta je zaživel intranet preko spletne strani  in omogoča izmenjavo 
poslovnih dokumentov na obeh lokacijah ter registracijo evidence prisotnosti, 
odsotnosti. 

 

 Izdelan imamo marketinški načrt za 2015/2016 dejavnosti, ki prispeva  k sistematičnemu, 
pravočasnemu in enakomernemu obveščanju vseh javnosti o delovanju in ponudbi ZLU. 

 

 Center medgeneracijskega učenja uspešno deluje že drugo sezono. 
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 Nadaljevali smo s dobro prakso delovnih zajtrkov, kot priložnost za izmenjavo znanj med 
zaposlenimi in prenos znanja iz različnih izobraževanj. V decembru 2015 imeli strokovno 
temo:  Uporaba predstavitve Prezi. 

 
 
 
6. Samoevalvacija  
 
 

A. Samoevalvacijsko poročilo za področje formalnega izobraževanja 
 
Samoevalvacijska dejavnost za področje formalnih programov je ena izmed aktivnosti, ki jo 
redno in sistematično izpeljujemo v skladu z opredeljeno listino kakovosti. Namen 
samoevalvacije programov formalnega izobraževanja (srednješolski programi in NPK)-ji je bil 
preveriti zadovoljstvo udeležencev z izobraževalnimi storitvami v naslednjih izobraževalnih 
programih.  
Izpisi rezultatov spletnega anketiranja so dostopni tudi na ZLU pri svetovalki za kakovost. 
 
Seznam samoevalviranih programov: 

1. Zdravstvena nega SSI in PTI 
2. Predšolska vzgoja PT 
3. Logistični tehnik SSI 
4. Ekonomski tehnik SSI in PTI 
5. Trgovec 

 
 
V programih trgovec, logistični tehnik, zdravstvena nega smo z udeleženci izpeljali tudi 
fokusne skupine ob zaključku izobraževanja. Rezultati fokusne skupine podpirajo in 
dopolnjujejo anketiranje. 
 
V programu OŠ  smo zaradi specifičnosti skupine izpeljali samo zaključni razgovor z 
udeleženci, anketirali jih nismo.  
 
Na izbranih področjih kakovosti, kjer smo preverjali kakovost storitev, smo izbrali kazalnike 
kakovosti, določili standard za posamezni kazalnik in postavili evalvacijska vprašanja. 
 
 
Evalvacijska vprašanja: 
Splošni demografski podatki 
Ocenite organizacijo programa, spremljanje in pomoč udeležencem: 
1. Ali ste v naši izobraževalni organizaciji pred vpisom dobili dovolj informacij o programu, v 

katerega ste se vpisali? 
2.  Ali so vam zaposleni v naši izobraževalni organizaciji pripravljeni prisluhniti in odgovoriti 

na vprašanja? 
3. Kako ste na splošno zadovoljni z obveščanjem (novosti, spremembe, urnik...) v naši 

izobraževalni organizaciji? 
4. Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni. 
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5. Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna 
6.  Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (urnik) je ustrezen. 
7. Vem, na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s šolanjem (svetovanje o učenju, učna 

pomoč, ostalo). 
8. Kako ste na splošno zadovoljni z  zaposlenimi strokovnimi delavci (pomoč, prijaznost, 

odzivnost) ? 
9. Kako ste na splošno zadovoljni z izobraževanjem in organizacijo pri nas? 
10.  Ali se vam zdi, da so se vam uresničila pričakovanja, ki ste jih imeli ob vpisu v našo 

izobraževalno organizacijo? 
11. Kaj oz. koga bi pohvalili? Kaj vam ni bilo všeč? Kaj predlagate, da bi bilo v prihodnje  

drugače? 
 
Ocenite pedagoški proces (izvedba predavanj, vaj oz. drugih oblik ): 

1. Predavatelji so nas seznanili s cilji, vsebinami in obveznostmi pri predmetu. 
2. Predavanja so bila zanimiva, strokovno in praktično uporabna. 
3. Razlaga je bila jasna, sistematična in razumljiva. so bila zanimiva, strokovno in 

praktično uporabna.  
4. Predavatelji so spodbujali izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. 
5. Predavatelji so nas seznanili z načini preverjanja in kriteriji ocenjevanja pri predmetu 
6. Oblike preverjanja znanja so ustrezne (pisni izpiti, ustni izpiti, seminarske in projektne 

naloge). 
7. Predavatelji so se držali urnika in dogovorov. 
8. Predavatelji imajo korekten in prijazen, dostopen odnos do udeležencev. 
9. Kako v celoti ocenjujete delo učiteljev – predavateljev? 
10. Ali imate dovolj priložnosti za pogovor z učitelji? 
11.  Kako ste zadovoljni z oblikami podpore in pomoči (učna pomoč, svetovanje, 

samostojno učenje) 
 
Uporabnost pridobljenih znanj in izkušenj: 

1.  Dobil (a) sem pričakovana znanja in spretnosti. 
2. Pridobljeno znanje in veščine  že uporabljam v praksi (doma oz. na delovnem mestu). 
3. Kako ocenjujete svoje osebne dosežke med izobraževanjem? 
4. Ali bi znancu ali prijatelju priporočili, da se izobražuje pri nas? 
5. Katere ukrepe/aktivnosti bi po vašem mnenju (še) morala zagotoviti ZLU, da bi vam 

dodatno pomagala na vaši izobraževalni poti? 
6. Nam želite sporočiti še kaj? 

 
Raziskovalna metoda  
Za potrebe samoevalvacije formalnih programov smo uporabili metodo spletnega 
anketiranja s pomočjo spletne Googlove ankete. Povezavo do ankete smo udeležencem 
poslali po e-pošti. ki, omogoča pošiljanje spletne ankete na e-naslove udeležencev. 
Oblikovali vprašalnik, ki je vseboval 36 kratkih vprašanj. Vprašalnik je v uvodnem delu 
zajemal nekaj osnovnih demografskih podatkov (spol, starost, izobrazba, status). V 
vprašalniku smo za postavljene trditve v sklopu posameznih vprašanj uporabili uravnoteženo 
petstopenjsko Likertovo lestvico, s katero smo preverjali stopnjo strinjanja z zastavljeno 
trditvijo od »sploh se ne strinjam« do »popolnoma se strinjam«.  
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Tretje, četrto in peto področje z opredeljenimi kazalniki smo analizirali po metodi analize 
dokumentacije in metodi razgovora z zaposlenimi. 
 
 
Izvedba raziskave  

Spletno anketiranje smo izvedli v maju in juniju 2016. Linke z dostopom do spletne ankete 
smo po e-pošti poslali 45 udeležencem javnoveljavnih programov. Vrnjenih oz. izpolnjenih je 
bilo samo 15 ali 33 % anketnih vprašalnikov. Slab odziv na anketo je pripisati dejstvu, da smo 
udeležencem anketo poslali po e-pošti, nismo jih klicali, niti nismo poslali SMS opomnikov. 
Razlog je bil v tem, da smo bili strokovni delavci polno vpeti v prijave na nove razpise in smo 
temu področju namenili manj časa. 
 
 V nadaljevanju so grafično predstavljene ugotovitve oz. rezultati anket po posameznih 
programih. 
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Ugotovitve in priporočila za področje formalnega izobraževanja 
 
Podatki o  udeležencih po posameznih programih: 
 
  

 
Graf 1: Obiskovani programi. Vir :Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Spol in starost pred vpisom v izobraževalni program 

 
Graf 2: Spol in starost pred vpisom. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 3: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

      

Status 

 
Graf 4: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Financiranje izobraževanja 

 
Graf 5: Financiranje izobraževanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? 

 

Graf 6: Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Ali so vam zaposleni v naši izobraževalni organizaciji pripravljeni prisluhniti in odgovoriti 
na vprašanja? 

 

Graf 7: Pripravljenost zaposlenih prisluhniti in odgovoriti na vprašanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 
2016 

 

Kako ste na splošno zadovoljni z obveščanjem (novosti, spremembe, urnik...) v naši 
izobraževalni organizaciji? 

 

Graf 8: Pomoč ali nasvet v zvezi z izobraževanjem. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Ustreznost prostorov za predavanja, vaje in druge oblike dela: 

 

Graf 9: Prostori za predavanja, vaje in ostalo delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna 

 

Graf 10: Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna Vir: Anketni vprašalnik, 
lastna raziskava, 2016 

 

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (urnik) 

 

Graf 11: Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (urnik). Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 
2016 
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Pomoč v zvezi s šolanjem (svetovanje o učenju, učna pomoč, ostalo) 

 

Graf 12: Pomoč v zvezi s šolanjem (svetovanje o učenju, učna pomoč, ostalo). Vir: Anketni vprašalnik, lastna 
raziskava, 2016 

Zadovoljstvo z zaposlenimi strokovnimi delavci 

 

Graf 13: Zadovoljstvo z zaposlenimi strokovnimi delavci. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Zadovoljstvo z izobraževanjem in organizacijo 

 

Graf 14: Zadovoljstvo z izobraževanjem in organizacijo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Ali se vam zdi, da so se vam uresničila pričakovanja, ki ste jih imeli ob vpisu v našo 
izobraževalno organizacijo? 
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Graf 15: Pričakovanja ob vpisu v našo izobraževalno organizacijo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 
Kaj oz. koga bi pohvalili? 

Izpis odprtih odgovorov: Go.Polona Trebusak in vse druge zaposlene. 
 
Pohvalila bi gospo Polono Trebušak. Vedno je dosegljiva kadar jo potrebujemo, na vsako vprašanje ima 
odgovor, zelo je prijazna in razumevajoča. Poleg tega pa me je vzpodbujala in verjela vame tudi takrat ko sama 
nisem. Sedaj ko se bližam koncu izobraževanja, vso to njeno pomoč cenim še bolj. V današnjem času redko kje 
naletiš na človeka ki ima takšen odnos do soljudi. Torej smo imeli srečo. 
 

Matejo Pistotnik in vse učitelje 
 

Pohvalila bi najboljši predavateljici, Špelo Rebernak in Jožico Jurič, ki sta me ogromno naučili in zelo strokovno 
ter zanimivo predajali znanja. Posebej bi pohvalila tudi ga. Polono Trebušak za vsa razumevanja in takojšno 
pomoč skozi celotno izobraževanje. 
 

Predavateljico Ivano Čančar zaradi izjemno zanimivih ur, pri katerih smo pridobili uporabne in kakovostne 
nasvete, ki nam bodo koristili pri praktičnem delu - pestra ponudba učnih vsebin. 
 

Forte Cvetka, Julija Klančišar, Božena Grum, Ivana Čančar, Kim Kern 
Profesorici: Cvetko Forte in Ivano Čančar 
 

Pohvalila bi predavatelje . 
 

Polona Trebušak. 
 

Go. Cvetko Forte. 
 

Go. Matejo Pistotnik. 
 

Jožico Jelen Jurič in Polono Trebušak. 
 

Kaj vam ni bilo všeč? Kaj predlagate, da bi bilo v prihodnje drugače?  

Izpis odprtih odgovorov: 

B.p 
 
Vse je super, predlagala bi le več ur praktičnega izobraževanja, ker mislim da od tam odneseš največ. 
Edino kar me je motilo na šoli da na zunanjem delu šole, kjer je zeleno stopnišče ni osvetljeno zvečer. 
 
Zadovoljna z celotnim izobraževanjem, nimam pripomb. 
 
Poenotenje ocen s fakultete, saj zahtevnost snovi ni primerljiva....na takšen sistem bi morali kandidate 
predhodno seznaniti (osebno s tem nisem bila seznanjena) ali pa naj se v e-indeks pri priznanih predmetih vnese 
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le oznaka "priznano", dokumente, ki dokazujejo, da so bile omenjene vsebine že opravljene pa tako ali tako 
hranite pri vas - bolj enakomerna razporeditev predavanj skozi celo leto (prva dva meseca je bilo vsega preveč, 
po novem letu pa polovica manj) - vsaj kakšno predavanje ali dva bi morali dodatno nameniti maturitetnim 
predmetom, saj je bilo določenim vsebinam namenjenega premalo časa. 
 
Nazaj vključite predmet igra in igrače, poudarek na predmetih ki so na maturi (več predavanj). 
 
Neobvezna predavanja so nuja pri izobraževanju odraslih! Predlagam krčenje števila pri naslednjih predmetih: 
komunikacijske veščine, higiena in zdravje v vrtcu ter plesno izražanje. Pri komunikacijskih vsebinah predlagam 
več teoretične podlage, pri plesnem izražanju pa razširitev predmetne vsebin na splošno gibanje (tj..ne samo na 
ples).  
 
Vse je OK. 
 
Več vaj. 
 
Več predavanj za maturitetne predmete. 
 
Odnos predavatelja pri učni pomoči (inštrukcije) ...posmehovanje.  
 
Hitrejše popravljanje testov (Pavčnik). 
 

Seznanjenost o vsebinah in obveznostih pri predmetu 

 

Graf 16: Seznanjenost o vsebinah in obveznostih pri predmetu. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Strokovnost in praktičnost predavanj 

 

Graf 17: Strokovnost in praktičnost predavanj. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Kvaliteta razlage 

 

Graf 18: Kvaliteta razlage. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Vzpodbude s strani predavatelja 

 

Graf 19: Zadovoljstvo udeležencev z zaposlenimi v izobraževalni organizaciji. Vir: Anketni vprašalnik, lastna 
raziskava, 2016 
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Seznanitev z načini preverjanja in kriteriji ocenjevanja pri predmetu 
 

 
Graf 20: Seznanitev z načini preverjanja in kriteriji ocenjevanja pri predmetu. Vir: Anketni vprašalnik, lastna 
raziskava, 2016 

Ustreznost oblik preverjanja znanja 
 

 
Graf 21: Ustreznost oblik preverjanja znanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Urniki in dogovori 

 

Graf 22: Urniki in dogovori. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Odnos do udeležencev 

 

Graf 23: Odnos do udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Ocena dela učiteljev 
 

 
Graf 24: Ocena dela učiteljev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Komunikacija z učitelji 
 

 
Graf 25: Komunikacija z učitelji. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Zadovoljstvo z oblikami podpore 
 

 
Graf 26: Zadovoljstvo z oblikami podpore. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Uporabnost pridobljenih znanj in izkušenj: 
 

 
Graf 27: Dobil(a) sem pričakovana znanja in spretnosti. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 
Graf 28: Pridobljeno znanje že uporabljam v praksi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 29: Ocena osebnih dosežkov med izobraževanjem. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 
Graf 30: Priporočanje izobraževanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Katere ukrepe/aktivnosti bi po vašem mnenju (še) morala zagotoviti ZLU, da bi vam 
dodatno pomagala na vaši izobraževalni poti? 
 
Več stika s profesorji, konzultacije za nemščino. 
 
Nimam dodatnih ukrepov/aktivnosti, ki bi mi pomagala pri moji izobraževalni poti. 
 
Več predavanj pri predmetih ki so aktualna na maturi, hitrejša komunikacija med organizatorjem in udeleženci 
(mail), ponovna vključitev predmeta igra in igrače. 
 
Neobvezna udeležba na predavanjih. 
 
Nimam kaj dodati,vse je kot mora biti. 
 
Nič. 
 
 

Nam želite sporočiti še kaj? 
 
Veliko uspeha se naprej vam želim! 
 
Zahvaljujem se vam za vsako pomoč ter razumevanja na moji izobraževalni poti. Želim vam še veliko uspeha 
naprej in upam, da boste še naprej omogočali izobraževanja tudi drugim, ki potrebujejo ali bodo potrebovali 
določeno izobrazbo za poklic, ki si ga želijo in imajo možnost opravljati. Hvala vam. 
 
Hvala vam za vse izkušnje in vsa znanja ki smo jih prejeli :) 
 
Večja organiziranost, hitrejše priznavanje predmetov in zgodnejše obveščanje o odpadlih predavanjih. 
 
Veliko uspehov pri vašem delu Vam želim. 
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Odziv na anketo v formalnih programih je bil slabši, kot lansko leto. To gre pripisati dejstvu, 

da smo udeležencem poslali ankete po e-pošti brez predhodnih osebnih povabil k 

anketiranju in brez SMS-opomnikov. Res, da je bil vzorec vrnjenih anket nizek, pa kljub temu 

lahko strnemo splošne ugotovitve. 

Anketiranje je pokazalo, da je  večina vprašanih zadovoljna na splošno zadovoljnih z 

organizacijo in potekom izobraževalnih programov, prav tako z delom strokovnih delavcev in 

učiteljev. Navajajo, da ob vpisu prejmejo dovolj informacij, da so zaposleni pripravljeni 

pomagati in jim prisluhnejo. Večina je zelo zadovoljnih z načinom obveščanja preko e-pošte 

in SMS sporočil. Strinjajo se s trditvijo da so prostorski pogoji za delo ustrezni, da so 

razporedi predavanj ustrezni,  da je predstavitvena spletna stran ZLU vsebinsko ustrezna in 

pregledna, vedo kje najdejo pomoč. 87,5 % vprašanih je zadovoljnih z delom zaposlenih in v 

splošnem z izobraževanjem na ZLU. En udeleženec je zapisal, da ni zadovoljen. Večini so se 

pričakovanja, ki so jih imeli ob vstopu v šolanje uresničila. Pri odprtih odgovorih so pohvalili 

posamezne strokovne delavke in učitelje. Cenijo, da je npr. strokovna delavka dosegljiva 

kadar jo potrebujejo, na vsako vprašanje ima odgovor, da je zelo prijazna in razumevajoča.  

Glede izobraževalnega procesa so zadovoljni z delom predavateljev, da so predavanja 

zanimiva, strokovna, praktična. Razlaga jasna, razumljiva, strinjajo se, da jih učitelji 

spodbijajo k razmišljanju in razpravi in se držijo urnikov. oz. dogovorov. Pri ocenjevanju 

znanja  se večin strinja, da so bili vnaprej seznanjeni s pravili igre, da so oblike preverjanja in 

ocenjevanja znanja ustrezne. Večina navaja, da so učitelji korektni in imajo dobre odnos do 

njih. V splošnem ocenjujejo njihovo delo kot zelo dobro. Večina vprašanih bi priporočila 

znancem in prijateljem, da se izobražujejo na ZLU (93%).  

 

Večina vprašanih je zadovoljna z oblikami podpore in pomoči, da so dobili veliko znanja in 

spretnosti, da bodo lahko precej tega uporabili v praksi (doma ali na delovnem mestu). 

Večina meni, da so uspešni tako kot so pričakovali, 12 % je takšnih, ki so bolj uspešni kot so 

menili na začetku.  

 

 
 

B. Samoevalvacijsko poročilo za področje neformalnega izobraževanja 
 
Namen  samoevalvacije programov neformalnega izobraževanja odraslih na ZLU je bil 
preveriti zadovoljstvo  udeležencev, ki so bili v šolskem letu vključeni v neformalne 
programe.  
Seznam evalviranih programov: 

1. Tečaj angleščine 
2. Tečaj limfne drenaže 
3. Trening komunikacij NLP 
4. Tečaj RMS 
5. Nadaljevalni tečaj poslovne angleščine 
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6. Angleške urice s Sabino 
7. Nadaljevalni računalniški tečaj v Trbovljah 
8. Računalniški tečaj Z nekaj kliki do… 
9. VKO delavnice 
 

V nadaljevanju bodo zbrani rezultati  anketiranja za  vse zgoraj navedene  skupine. Podatki 
oz. rezultati anketiranja bodo prikazani za vsako skupino posebej delno v grafični obliki delno 
pa navajamo podatke iz izpisa zbranih anket. Celotni izpisi anketiranja za posamezno skupino 
so  dostopni pri svetovalki za kakovost. 
učenja.  
 
Izbrana področja, kazalniki in standardi kakovosti izobraževanja odraslih 
Na izbranih področjih kakovosti, kjer smo želeli preveriti kakovost storitev, smo izbrali 
kazalnike kakovosti, določili standard za posamezni kazalnik in postavili evalvacijska 
vprašanja. 
 
1. področje: Udeleženci v izrednem izobraževanju (neformalni  programi) 
Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo udeležencev s storitvami ZLU  
Standard kakovosti: Udeleženci izobraževanja so zadovoljni s storitvami v naši izobraževalni 
organizaciji. 
 
Evalvacijska vprašanja oz. trditve: 

1. Predavatelj(-ica) je strokovno in kvalitetno predstavil(-a) teme. 
2. Ali je vsebina aktivnosti zadovoljila vaša pričakovanja. 
3. Gradiva so vsebinsko primerna in pregledna. 
4. Predavatelji so uporabili ustrezne oblike in metode dela. 
5. Udeleženci smo imeli možnost aktivnega sodelovanja. 
6. Kaj se vam je zdelo na izbrani aktivnosti dobro? 
7. Kaj vam na izvedeni aktivnosti ni bilo všeč? 
8. Predlogi, želje ali potrebe za nadaljnje aktivnosti. 
9. Prostorski pogoji za delo so bili izbrani: 
10. Odzivanje izvajalca na potrebe udeležencev je bilo. 
11. Dobil(-a) sem mnogo novih spoznanj in idej. 
12. Nova spoznanja bom lahko uporabil(-a) v praksi. 
13. Tečaj me je pozitivno motiviral za vnašanje sprememb v moje delo. 
14. Program me je vzpodbudil, da se bom še naprej izobraževal(-a) in razvijal(-a) na tem 

področju. 

 
Ugotovitve in priporočila za področje neformalnega izobraževanja 
 
Za neformalne programe, ki smo jih evalvirali  bodo rezultati prikazani grafično posebej za 
vsak program. Posebne interpretacije nismo pisali, ker  grafi zelo nazorno pokažejo stanje  v 
vsakem programu oz. tečaju. 
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Tečaj angleščine   

 

Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 31: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 32: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 33: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Status 
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Graf 34: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Občina bivanja 

 

Graf 35: Občina bivanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Strokovnost predstavitve teme 

 

Graf 36: Strokovnost predstavitve teme. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

 

Zadovoljstvo z vsebino aktivnosti 
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Graf 37: Zadovoljstvo z vsebino aktivnosti. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Možnost aktivnega sodelovanja 

 

Graf 38: Možnost aktivnega sodelovanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Kaj se vam je na izvedeni aktivnosti zdelo dobro? 
Izpis odprtih odgovorov 
Jezik je predstavljen na enostaven in zanimiv način, s predavateljem sem zelo zadovoljna. 
Konverzacija. 
Dobro predavanje. 
Primerna hitrost sprejemanja novih podatkov. Zelo enostavna in razumljiva razlaga predavatelja. 
Prilagajanje predavatelja našem znanju in njegova potrpežljivost. Dober predavatelj. 
To, da je tečaj namenjen čisto začetnikom. 
Učiteljica luštna, prijazna, lepo razlaga. 
Učiteljica je prijazna, lepo razlaga. 
Vse. 
Vse: strokovnost, način predavanja,... 
Dobra in ne dolgočasna razlaga. Razumljiva razlaga. 
Zelo poenostavljena in zato razumljiva razlaga. 
Medsebojni dialog. 
Predavanje je bilo strokovno in odlično izvedeno. Predavateljica se je prilagodila našemu znanju in mislim, da 
smo se naučili osnove angleškega jezika.  
Popolnoma prilagojeno našemu znanju. Odlično sodelovanje med učenci in učiteljico. Učna snov zelo dobro 
prilagojena naši skupini. Izredna potrpežljivost in razumevanje našim vprašanjem. Iskrena prijaznost Lidije. 

 

Kaj vam na izvedeni aktivnosti ni bilo všeč? 
Izpis odprtih odgovorov 
Vse mi je bilo všeč. 
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Nimam pripomb. 
Nič. 
Vse je bilo odlično. 

 

Predlogi, želje ali potrebe za nadaljnje aktivnosti. 
Izpis odprtih odgovorov 
Z veseljem bi se še udeležila brezplačnih tečajev tujega jezika. 
Da bi bila možnost še v bodoče obiskovati brezplačne tečaje. In, da bi bili tečaji bolj obsežni. 
Predlagam, da s takšnim delom še naprej nadaljujete. Morda tudi z nadaljevalnim tečajem. 
Nadaljevalni tečaj! 
Z veseljem bi se še udeležila naprej brezplačnih tečajev. 
Isto učiteljico 
Isto učiteljico. 
Zelo zadovoljna. 
Vse je ok, tudi čas mi zelo ugaja. 
Želim nadaljevalni tečaj, v kolikor je mogoče. 
Da nadaljujemo učenje v jeseni z 'našo' Lidijo. 
Po dogovoru bomo tečaj nadaljevali jeseni, kar je zelo pozitivno. 
Možnost nadaljevalnega tečaja. HVALA 
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Tečaj limfne drenaže 

Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 39: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 40: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 41: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Status 

 

Graf 42: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Organizacija tečaja 

 

Graf 43: Zadovoljstvo s predstavitvijo teme. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 44: Preglednost gradiv. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 45: Ustreznost oblik in metod dela. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 46: Možnost aktivnega sodelovanja udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 47: Zadovoljstvo z terminom izpeljave. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 48: Prostorski pogoji za delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 49: Odzivanje izvajalca na potrebe udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Uporabnost pridobljenih znanj in izkušenj: 

 

Graf 50: Nova spoznanja in ideje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 51: Uporaba novih spoznanj v praksi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 
Graf 52: Motivacija za vnašanje sprememb v delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 53: Nadaljnje izobraževanje in razvijanje na področju. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Vaše pripombe, predlogi: 

Super tečaj! Zaradi zahtevnosti vsebine bi bil lahko malo daljši! Bi si želela več vaje v prisotnosti inštruktorice! 
Morda bi lahko organizirali kratek obnovitveni tečaj za vse tiste, ki so že bili na tečajih limfne drenaže, saj je ta 
precej zahtevna in je kar večja odgovornost, da jo pravilno izvajaš. Včasih imajo udeleženci takih tečajev 
možnost, da pridejo brezplačno pogledat ko je zopet tak tečaj. Všeč mi je bilo, da je bilo, da je bil tečaj v Zagorju 
in ne v Trbovljah. Bilo je bliže za vse udeleženke in predavateljico in prostor je bil čisto ok. Lep pozdrav in še 
enkrat hvala!!!!! 

Zelo pozitivna izkušnja. Majhna skupina štirih udeleženk je omogočila zelo natančne prikaze in zelo veliko vaje s 
100% nadzorom predavateljice. 
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Trening komunikacije (NLP diploma) 

Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 54: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 55: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 56: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 57: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Organizacija tečaja 

 

Graf 58: Kvaliteta predstavljene teme. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 59: Preglednost in primernost gradiv. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 60: Ustreznost oblike in metode dela. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 61: Možnost za aktivno sodelovanje in izmenjavo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 62: Ustreznost termina izpeljave. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 63: Prostorski pogoji za delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 64: Odziv izvajalca na potrebe udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Uporabnost pridobljenih znanj in izkušenj 

 

Graf 65: Nova spoznanja in ideje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 66: Pričakovana znanja in spretnosti. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 67: porabnost znanja v praksi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 68: Motivacija tečaja za spremembe. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 69: Vzpodbuda za nadaljno izobraževanje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 70: Uporaba pridobljenih znanj in veščin. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 71: Odziv okolice na vaše novo (drugačno) delovanje oz. vedenje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 
2016 

 

Kaj bi pohvalili? 

Izpis odprtih odgovorov: 
Trenerja NLP, organizacijo predavanj, izpeljavo predavanj, vse... 
Prijetna in odzivna skupina, dober predavatelj - pozoren poslušalec. 
Način predavanja in možnost aktivne vključitve udeležencev v posamezne teme, predvsem pa, da samo 
izobraževanje ni temeljilo le na podajanju teoretičnih izhodišč, ampak praktične uporabe pridobljenega znanja.  
Organizacijo. Izbor vrhunskega trenerja. Samo kvalitetno in razširjeno izvedbo in s tem širino pridobljenih veščin, 
znanj in izkušenj. 
Pohvalila bi predavatelja, ki je ustrezno podajal vsebine in vključeval veliko praktičnega dela.  
Celotno organizacijo in predavatelja. 
Dinamično in komunikativno skupino. Prigrizke in kavico. Predavatelja, ki ima ogromno znanja in ga zna tudi 
podati oz. usmerja, da lahko sam, skoraj nezavedno, delaš po učenem. 
Predavatelja in vsebino predavanj, hvala vam. 
 

Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače? 
Izpis odprtih odgovorov: 
Pomožni predavatelj. 
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Kaj koristnega ste pridobili zase: za svoj osebni in profesionalni razvoj? 

Izpis odprtih odgovorov: 
Predvsem zavedanje, da če hočemo koga spremeniti, moramo najprej sebe. 
Za svoj osebni razvoj: da znam bolj ceniti sebe in da znam reči tudi, da nečesa ne zmorem ... Za svoj 
profesionalni razvoj: jasno razčistiti zadeve, ki te tarejo, predvsem pa, da je dobra komunikacija temelj vsakega 
zdravega poslovnega odnosa. 
Znanje, veščine in izkušnje za boljši self-management in še mnogo več. 
Lažje prepoznavanje vedenja drugih, ustrezno reagiranje v določenih situacijah, lažje premagovanje stresnih 
situacij. 
Načini, na katere pristopiš k reševanju konfliktov 
Zavedanje, da je vse v nas samih, kakor se sami odločimo, želimo in skoraj nič ni odvisno od drugih. Kako 
gledam na ljudi in na njihove reakcije. Ponovitev določenih že znanih tem. 
 

Kako se je spremenila vaša praksa delovanja? 
 
Izpis odprtih odgovorov: 
Postopoma poskušam vnašati nove veščine v svoje ravnanje, zanimivo. 
Najmanj, kar lahko rečem, je večja stopnja asertivnosti. Opažam pa še mnogo več potenciala z redno uporabo 
naučenih orodij in znanj v medsebojnih odnosih, v službi, poslu in javnih nastopih... 
Se je trudim spremeniti. 
Manj je hitenja, manj obremenjevanja... 

 
So se vaša stališča in prepričanja spremenila? Kako ? V čem? 
 
Izpis odprtih odgovorov: 
Da 
Ja, prvič sem se osredotočila nase, na svoje potrebe, ravnanja na tak način. 
Niti ne. 
Ne vem če, vsekakor pa se začela širše gledati na stvari. 
V bistvu ne, le nekatere stvari sem že zaznala sama pri sebi, pa si jih nisem znala razložiti na strokoven način. 
Potrdila so se mi nekatera stališča in se še ojačala, sem bolj odločna in samozavestna. To izobraževanje mi je 
prineslo predvsem to, da sem si vzela čas in se v določenih stvareh poglobila vase, nekatere stvari razjasnila, si 
oblikovala nove cilje, ki jih bom (verjamem) dosegla tudi s pomočjo izobraževanja. 
 

Nam želite sporočiti še kaj? 
 
Izpis odprtih odgovorov: 
Možnost nadaljevalnih delavnic v Zasavju? 
Če vam uspe praktika pripeljati v Zasavje, pridem! 
Če bi bilo nadaljevanje za NLP praktik na ZLU, bi bilo super. 
Kar tako še naprej. 
Enkratno, da vam je uspelo pripeljati v naše kraje takšno obliko izobraževanja. Uspešno naprej, in seveda 
uspešen teden vseživljenjskega učenja! 
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Tečaj RMS 

Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 72: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 73: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 74: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 75: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Organizacija tečaja 

 

Graf 76: Predstavitev tem. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 77: Vsebinsko primerna in pregledna gradiva. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 78: Ustrezne oblike in metode dela predavateljev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 79: Možnost aktivnega sodelovanja udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 80: Termin izpeljave. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 81: Prostorski pogoji. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

  

 

Graf 82: Odziv izvajalca na potrebe udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Uporabnost pridobljenih znanj in izkušenj 

 

Graf 83: Nova spoznanja in ideje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 84: Uporaba novih spoznanj v praksi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 85: Motiviranje za vnašanje sprememb v delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 86: Nadaljnje izobraževanje in razvijanje na tem področju. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

Vaše pripombe, predlogi: 
Izpis odprtih odgovorov: 
Med tečajem bi bili lahko 2-3 dnevni premori, kot naj bi bil razmik med masažami v praksi. Super bi bilo še kak 
dan več! Mogoče malo več gradiva! Drugače sem bila zelo zadovoljna s tečajem, saj je ta več kot izpolnil moja 
pričakovanja. Zelo zanimivo!! Hvala še enkrat predavateljici in vsem vam! 
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Tečaj poslovne angleščine - nadaljevalni 
 

Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 87: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 88: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 89: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 90: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Organizacija tečaja 

 

 

Graf 91: Predstavitev tem. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 92: Zadovoljstvo z gradivi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 93: Ustreznost oblik in metod dela. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 94: Možnost aktivnega sodelovanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 95: Izbran termin. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 96: Prostorski pogoji. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 97: Odzivanje izvajalca. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Uporabnost pridobljenih znanj in izkušenj 

 

 

Graf 98: Zadovoljstvo z vsebino izobraževanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 99: Uporabnost novih znanj v praksi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 100: Motiviranost za vnos sprememb v svoje delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 101: Vzpodbuda za nadaljno izobraževanje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Vaše pripombe, predlogi: 

Izpis odprtih odgovorov: 
Me Tečaj je bil dobro organiziran in je zadovoljiv vsa moja pričakovanja 

Časovno se možgani lahko koncentrirajo le nekaj ur zapored 100%. Biti 7 ur v službi in nato imeti še 3 ure 
angleščine, je nesprejemljivo. V kolikor ne bodo tečaji organizirani v prejšnjem času, npr. od 12:00 do 15:00 je 
škoda da ga še izvajate, ker je problem v koncentraciji. 

Več poklicnih komunikacij na strokovnem področju organizacije. 
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Angleške urice s Sabino 

 
Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 102: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 103: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 84: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2015 
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Graf 104: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Organizacija tečaja 

 

 

Graf 105: Predstavitev tem. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 106: Vsebinsko primerna in pregledna gradiva. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 107: Ustrezne oblike in metode dela predavateljev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 108: Možnost aktivnega sodelovanja udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 109: Termin izpeljave. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 110: Prostorski pogoji. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 111: Odziv izvajalca na potrebe udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Uporabnost pridobljenih znanj in izkušenj 

 

 

Graf 112: Nova spoznanja in ideje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 113: Uporaba novih spoznanj v praksi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 114: Motiviranje za vnašanje sprememb v delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 115: Nadaljnje izobraževanje in razvijanje na tem področju. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 
 

Vaše pripombe, predlogi: 

Bi se še izobraževala. 

Želela, da bi se izobraževanje nadaljevalo. 
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Nadaljevalni računalniški tečaj v Trbovljah 
 

Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 116: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 117: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 118: Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 119: Status. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Organizacija tečaja 

 

 

Graf 120: Predstavitev tem. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 121: Vsebinsko primerna in pregledna gradiva. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 122: Ustrezne oblike in metode dela predavateljev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 123: Možnost aktivnega sodelovanja udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 124: Termin izpeljave. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 125: Prostorski pogoji. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 126: Odziv izvajalca na potrebe udeležencev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 127: Nova spoznanja in ideje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 128: Uporaba novih spoznanj v praksi. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 129: Motiviranje za vnašanje sprememb v delo. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 130: Nadaljnje izobraževanje in razvijanje na tem področju. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Graf 131: Kje ste izvedeli za tečaj. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Vaše pripombe, predlogi: 

Vsa pohvala ZLU oz. CMU-ju in strokovnim delavcem za organizacijo in izvedbo teh brezplačnih tečajev in 
delavnic, kjer pridobivamo potrebno znanje na učinkovit in razumljiv način, predvsem na področjih, ki jih v 
vsakdanjem življenju in delu vedno bolj potrebujemo, in kjer tehnologija tako skokovito napreduje, da jo je 
vedno večjemu krogu - predvsem starostnikov - povsem nemogoče slediti. Še mnogo uspehov pri vašem delu. 
Lep pozdrav. 
 
 

VKO delavnice 

 

Spol, starost, izobrazba pred vpisom v izobraževalni program 

 

Graf 132: Spol. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 113: Starost. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2015 

 

 

Graf 133:Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Organizacija delavnice 

 

Graf 134: Ustrezne oblike in metode dela predavateljev. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 135: Vsebinsko primerna in pregledna gradiva. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 136: Ustreznost metod in oblik dela. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 137: Možnost aktivnega sodelovanja. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 138: Termin izpeljave. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 139: Prostorski pogoji. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 
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Graf 140: Odzivanje izvajalca. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

 

Graf 141: Nova spoznanja in ideje. Vir: Anketni vprašalnik, lastna raziskava, 2016 

 

Kaj bi na delavnici pohvalili oz. vam je bilo še posebej všeč? 

Izpis odprtih odgovorov: 
Zelo mi je bila všeč interaktivnost na delavnicah, strokovno in optimistično naravnana izvajalka delavnice, prav 
tako ostali izvajalci, všeč mi je bila izmenjava izkušenj in uporabne informacije. 

Prijaznost voditeljic, aktivna udeležba udeležencev 

Simulacija telefonskega pogovora, razgovora, izdelava CV vizitke, pisanje CV, spremnega pisma 

Da zelo pomagajo pri računalniku 

Sproščenost, strokovnost 

Predavateljica, aktivno nas je vključevala v razprave, vsakem udeležencu je dala možnost sodelovanja, nudila je  
potrebno pomoč tistim, ki so jo potrebovali. 
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Kaj vam ni bilo všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače? 

Izpis odprtih odgovorov: 
Dolgo traja 
Večja individualna obravnava pri pisanju CV, spremnega pisma in ponudbe. 
Večji bolj zračen prostor je potreben. 
Vse je bilo v redu. 
V prihodnje bi skupino razdelil glede na izobrazbo menim, da je bila delavnica koristna za manj izobražene 
udeležence, za nekatere, ki pa obravnavane zadeve poznamo pa malce manj. 
 
 

Nam želite sporočiti še kaj (vaše pripombe, predlogi) 

Izpis odprtih odgovorov: 

 

Želim vam še naprej tako prijetne obiskovalce delavnic kot smo bili mi. 

Še več podobnih delavnic naj bo. 

Čevapi. 

Všeč mi je bil kotiček s pijačo in prigrizki, bravo! 

Še tako naprej, hvala vam za nove informacije in hvala. Za dobro predstavitev in čestitke dobri predavateljici. 

vaše delavnice so mi bile v korist zato se vam lepo zahvaljujem. 

Ne. 

Nimam pripomb. 

Možnost napitkov in prigrizkov (dobro počutje). 

Veliko sreče drugim iskalcem dela! 

Tečaj nemškega jezika za mlade. 

Veliko uspeha tudi v prihodnje! 

Le tako naprej! 

Hvala za delavnico! 
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Kratek zaključek o ugotovitvah samoevalvacije za neformalne programe 
 
Rezultati anket po posameznih neformalnih programih kažejo na to, da so udeleženci v 
splošnem zelo zadovoljni z izvedbami. V vseh primerih so vsebine tečajev zadovoljile njihova  
pričakovanja, da so v neformalnih programi gradiva vsebinsko primerna in pregledna. 
Predavatelji uporabljajo ustrezne oblike in metode dela in dajo priložnost udeležencem za 
aktivno sodelovanje, da so dobili mnogo novih spoznanj in idej, ki jih bodo lahko koristno 
uporabili v praksi, posamezni programi so jih pozitivno motivirali za vnašanje sprememb v 
svoje delo. 
 

Predlogi za izboljšanje 

 
Rezultati anket kažejo, da smo dosegli visoko stopnjo zadovoljstva udeležencev tudi v 
neformalnih programih, v prihodnje bo najti potrebno najti načine kako ohranjati visoko 
stopnjo profesionalnosti vseh zaposlenih in zagotavljanja in spremljanja kakovosti. Rešitev je 
v zelo osebnem pristopu do udeležencem in predavateljev in v tailor made programih. 
 
Dobro bi bilo izdelati sistem, da bi vsak strokovni delavec načrtno in sistematično dobil  
kvalitetno povratno informacijo od udeležencev in predavateljev predvsem v smislu, kaj je 
bilo dobro, kaj bi lahko naredili drugače, boljše. To se v določeni meri že dela, ni pa jasno ali 
se ugotovitve v zadostni meri uporabijo kot izhodišče za izboljšave. 
 
 
 

C. Samoevalvacijsko poročilo za  področje človeški viri (prostovoljci) 
 

V Listini kakovosti piše, da vsake tri leta izpeljemo merjenje zadovoljstva učiteljev na tri leta. 
Zadnje merjenje je bilo v letu 2014. Zato tega v šolskem letu 2015/2016 nismo izpeljali. Smo 
pa za potrebe projekta Medgeneracijskega središča Zasavje izpeljali v juniju 2016 poglobljene 
intervjuje s desetimi prostovoljci, ki ji je naredila Mateja Ocepek. V decembru 2016 pa so 
načrtovane  še fokusne skupine. 
 
Iz analize poglobljenih intervjujev s prostovoljci (23. 6. 2016) smo prišli do naslednjih 
ugotovitev:  

 Prostovoljce veseli, da so udeleženci motivirani za delo in hvaležni, kar jim predstavlja 
potrditev in motivacijo za nadaljnjo delo.  

 Enega od prostovoljcev moti, če mu mentor kaj razlagali in pri tem kaže s prstom.  

 Pri računalniških delavnicah in tečajih/ali skupinah za tuje jezike bi prostovoljci uvedli 
preverjanje predznanja, saj je z mešano skupino težje delati.  

 Včasih imajo prostovoljci težave z udeleženci, ki nimajo iste ravni znanja.  

 Pri udeležencih, ki zaključijo s tečajem predlagajo vprašalnike za nadaljnjo delo (da se 
lahko iz tega razbere kje so lahko izboljšave, kaj se lahko spremeni) 

 Prostovoljci si pri svojem delu želijo še dodatnih izobraževanj na strokovnem področju 
– konkretno Metode dela s starejšimi ACS. Usposabljanje za prostovoljce.  

 Prostovoljci se v skupini dobro razumejo, se zabavajo, ne čutijo nobene prisile.  

 Enemu od prostovoljcu računalniške delavnice ne predstavljajo izziv, ker je obravnava 
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tem na prenizki stopnji znanja.   

 Prostovoljci menijo, da je razlika med teorijo in prakso. V smislu, da tisti, ki so 
zadolženi za določene stvari ne vedo, kako zadeve potekajo v praksi.  Praktični 
preizkus delavnic, ne samo v teoriji. 

 Ena od prostovoljk bi želela pridobiti še praktična znanja, ki bi ji pomagala pri iskanju 
zaposlitve. Konkretno računovodski tečaj ali kaj podobnega.  

 Eden od prostovoljcev ima občutek da so določene stvari/projekti v organizaciji bolj 
pomembni kot drugi.  

 

 
 

D. Samoevalvacijsko poročilo za  področje svetovalne dejavnosti 
 

V šolskem letu 2015/2016 v skladu z usmeritvami ACS nismo izpeljevali samoevalvacije 
Svetovalnega središča ISIO zaradi nedorečenega sistemskega financiranja področja. 
 
 

E. Poročilo o hospitacijah in andragoška praksa 
 
V 2015/2016 nismo  izvajali hospitacij v smislu zunanje presoje učitelja, kot pogodbenih 
sodelavcev.   Omogočili pa smo študentki andragogike hospitacijsko  srečanje in sicer je 18. 
11. 2015 spremljala pouk angleščine v programu logistični tehnik. Hospitacijsko poročilo se 
hrani v tajništvu ZLU. 
 

F.  Zgledovanje 
 
 

V 2015/2016 smo bili gostitelji enega zgledovalnega obiska in sicer 4. 3. 2016 so v sklopu  
aktivnosti  za zagotavljanje celovitega sistema  kakovosti, na zgledovanje na ZLU  prišli 
stanovski kolegi iz zavoda ZIK Črnomelj (direktorica in 6 sodelavcev).  Zgledovalni obisk je bil 
rezultat udeležbe in sodelovanje svetovalk za kakovost Polone Trebušak in  Ireno Bohte na 
PAD 2016.  Sprejela so jih direktor ZLU Tone Bezgovšek in strokovne delavke Polona 
Trebušak, Mateja Pistotnik in Marija Pikl. Pogovarjali so tekli dejavnosti izobraževanja 
odraslih ter promociji/animaciji kot pomembnemu elementu kakovosti. Pokazali smo jim 
naše izkušnje z vpeljavo CGP v poslovanje. Tovrstna srečanja so odlična priložnost za 
izmenjavo informacij in primerov dobrih praks med izobraževalci. V popoldanskem delu smo 
si ogledali še Rudarski muzej v Kisovcu,  mesto Zagorje, nato so kolegi iz ZIK-a odšli še  
zgledovanje še v Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje. 
 

 

G. Opredelitev organizacijskega modela, osebni izobraževalni načrti in  
uspešnost udeležencev 
 
Izredno izobraževanje v javno veljavnih programih poteka v obliki individualnega 
organizacijskega modela. 
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Osebni izobraževalni načrt  
V šolskem letu smo v javnoveljavnih programih za pridobitev izobrazbe pripravili 73 osebnih 
izobraževalnih načrtov. Standard kakovosti, da za vsakega posameznika v srednješolskih 
programih pripravimo osebni izobraževalni načrt, dosegamo v celoti.  Poleg tega samo 
pripravili 7 za program Socialni oskrbovalec na domu.  
 
Uspešnost na PM, ZI NPK in izpitih iz slovenščine 
V šolskem letu 2015/2016 je v vseh treh izpitnih rokih (spomladanski, jesenski, zimski) 
opravljalo poklicno maturo 33 kandidatov iz programov ekonomski tehnik, logistični tehnik, 
zdravstvena nega in predšolska vzgoja.  Vsi kandidati so  uspešno opravili poklicno maturo in 
s tem zaključili izobraževanje.  
 
K zaključnemu izpitu je pristopilo 5 kandidatov. Vseh pet kandidatov je bilo uspešnih (100 %). 
 
Izpeljali smo zunanje preverjanje NPK socialni oskrbovalec na domu za  24  kandidatov. 22 
kandidatov je uspešno opravilo izpit pred komisijo Državnega izpitnega centra. 
 
Izpit iz slovenščine za tujce je opravljajo 6 kandidatov.  
 
 Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v programu osnovna šola nismo izvedli. 
 
 

 8. Predlogi za delo v prihodnje 
 
V naslednjem šolskem letu 2016/17 bomo  ohranili dobre prakse, predlagam izboljšave na naslednjih 
področjih:  
 

 Dosledno spremljanje in ugotavljanje zadovoljstva udeležencev v vseh programih, 
poudarek na novih programih in projektih (VKO, CPK…). Predlagam izdelavo celovitega 
samoevalvacijskega poročila za področje medgeneracijskega središča. 

 Za namene promocije bo potrebno posodobiti celostno grafično podobo ZLU (logotip, 
dopisne liste, zloženke, pingvin, vizitke, table) in za morebitne nove projekte uporabiti 
primer dobre prakse CGP-ja za boljšo prepoznavnost posameznih projektov. 

 Anketne vprašalnike bo po potrebno skrajšati. 

 Več spremljanja aktivnosti s pomočjo fokusnih skupin in razgovorov z udeleženci. 

 Urediti področje promocije in zdravja na delovnem mestu. 

 Urediti hodnike v Trbovljah in Zagorju z novim oglasnimi tablami. 

 Še več pozornosti namenjati zaposlenim in njihovem dobremu počutju. 

 Načrtno in sistematično delo z učitelji (andragoški zbori, strokovni aktivi, neformalna 
druženja) 

 Krepiti profesionalnost v stikih s potencialnimi udeleženci (prijaznost, nasmeh, 
pripravljenost pomagati, celovitosti informacije, poudarek na prednostih..)  

 Zagotavljanje stalnosti in strukture v skupinah (postavljanj dogovorov, zagotavljanje iste 
učilnice, postavljanje ciljev in pridobivanje povratnih informacij ob zaključku, kaj bi lahko 
naredili drugače. 
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 V vseh učilnicah (obe lokaciji) je potrebno namestiti projektor na strop. Izdelati je 
potrebno še enotno zaslonsko stran za vse poslovne računalnike in računalnike v 
računalniški učilnici oz. središču za samostojno učenje.  

 Urediti in posodobiti prostor SSU, zamenjati kadre za delo v SSU, pridobivanje 
udeležencev za samostojno učenje s pomočjo mentorja. 

 
Predloge bo obravnavala  komisija za kakovost in najbolj potrebne uvrstila v akcijski načrt za 
razvoj kakovosti za 2016/2017. 
 
 
 

9. Usposobljenost strokovnih delavcev 
 

Na ZLU se zavedamo pomena izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, saj so usposobljeni 
in motivirani kadri strateško bogastvo in pogoj za uresničevanje strateških načrtov zavoda. 
Na podlagi tega zavedanja se direktor in strokovne delavke udeležujejo različnih izobraževanj 
in usposabljanj za potrebe dela. V šolskem letu 2015/2016 so zaposleni skupaj opravili 486 ur 
izobraževanj in usposabljanj. 
 
Podrobna vsebina posameznih izobraževanj je razvidna iz evidence usposabljanj za vsakega 
zaposlenega. Vsa potrdila se hranijo v personalnih mapah zaposlenih. 
 

 

10. Podpora in pomoč udeležencem izobraževanja  
 

Na Zasavski ljudski univerzi  zagotavljamo udeležencem  izrednega izobraževanja odraslih 
številne oblike podpore in pomoči pred, med in po zaključenem izobraževanju.  
 
Na sedežu zavoda v Trbovljah in dislokaciji v Zagorju deluje Svetovalno središče Zasavje, ki 
nudi informiranje in svetovanje v zvezi z izobraževanjem, možnost izdelave osebnega 
izobraževalnega načrta, svetovanje o tehnikah in metodah učenja. Prav tako je možna 
izdelava klasičnega in e-porfolija za  zainteresirane kandidate. Izvajamo vrednotenje in 
ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja.  
 
Učna  pomoč dobijo udeleženci na obeh lokacijah v Trbovljah in Zagorju. Namenjena je 
brezposelnim osebam, ki so vključene v javno-veljavne izobraževalne programe in 
potrebujejo dodatno pomoč pri osvajanju učne snovi, seznanjanju z učnimi strategijami in 
tehnikami učenja pri posameznih predmetih, se lahko vključijo v program učne pomoči na 
Zasavski ljudski univerzi. Učna pomoč je lahko individualna ali skupinska. Nudimo pomoč pri 
učenje matematike, angleščine, nemščine, slovenščine, računalništva. Izvajalci učne pomoči 
so strokovno usposobljeni mentorji. Brezposelni, ki potrebujejo učno pomoč, se z njimi 
dogovorijo o vsebini, terminu in načinu dela. 
Učna pomoč je za udeležence brezplačna! 
 
 
Medgeneracijsko središče Zasavje  
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Center medgeneracijskega učenja Zasavje se je v januarju 2016 preoblikoval v 
Medgeneracijsko središče Zasavje. To smo storili z namenom, da poudarimo 
medgeneracijsko sodelovanje in druženje, ki se je v preteklih letih razvilo in okrepilo v okviru 
naše dejavnosti ter dejavnosti partnerskih organizacij v zasavskem okolju. Tako nadaljujemo 
s pripravo in izvedbo kakovostnih, zanimivih in raznolikih programov brezplačnih dejavnosti v 
vseh treh zasavskih občinah. Vsak mesec v sodelovanju s partnerji v vseh treh zasavskih 
občinah pripravimo koledar brezplačnih aktivnosti.  
 
Imamo svetovalne pisarne v vseh treh občinah, ki praviloma delujejo ob naslednjih dnevih:  
v Trbovljah, Trg svobode 11 a, ob ponedeljkih in torkih; 
v Zagorju ob Savi, Grajska 2, ob sredah in petkih; 
v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 7, (Knjižnica Antona Sovreta) ob četrtkih. 
 
Na INFO TOČKI ZA SENIORJE lahko starejši občani dobijo brezplačen nasvet oz. usmeritev 
kako poiskati rešitve ob različnih življenjskih izzivih, ki so na prvi pogled nerešljivi. Skupaj  
poiščemo odgovore, kako pristopati k reševanju različnih osebnih stisk, reševanju vprašanj v 
zvezi s socialnovarstvenimi prejemki, uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev, pokojninskim 
in invalidskim zavarovanjem, zdravjem, financami, nepremičninami in še marsičem drugem. 
Nudimo tudi  pomoč in podporo pri izpolnjevanju različnih obrazcev. 
 
INFO TOČKA ZA TUJCE  je namenjena priseljencem iz različnih kultur, ki potrebujejo 
informacije o pravicah in dolžnostih za uspešno vključevanje v slovensko družbo.  
 
 
Na enoti v Zagorju deluje Središče za samostojno učenje s priročno knjižnico in  je prijetno 
opremljen učni prostor, ki je namenjen pridobivanju, utrjevanju in nadgrajevanju znanja. 
Učna mesta so opremljena s sodobno učno tehnologijo (računalniki, dostop do interneta, 
različne zgoščenke in pisna gradiva). Pred začetkom samostojnega učenja svetovalka svetuje 
pri izbiri ustreznega učnega programa glede na potrebe in želje posameznika. Prav tako nudi 
pomoč pri uporabi učnega gradiva in računalnika.  
 
Učne vsebine:  

 računalništvo (Word, Excel, PowerPoint...), 

 internet in e-pošta, 

 tuji jeziki, 

 slovenski jezik, 

 veščine (samostojnega) učenja, 

 druge splošnoizobraževalne vsebine. 
Na razpolago je tudi možnost samostojne priprave na evropsko računalniško spričevalo 
(ECDL). V SSU lahko napišete seminarsko nalogo in prošnjo oz. ponudbo za zaposlitev.  
 
V okviru SSU organiziramo tudi brezplačne delavnice: začetno in nadaljevalno računalniško 
opismenjevanje, tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina), slovenski jezik za tujce. 
Prednosti učenja v SSU so dostopnost, fleksibilnost, brezplačnost, lasten ritem učenja, 
samostojna izbira učnih vsebin, možnost preverjanja lastnega napredka v znanju, možnost 
izbire ustreznega gradiva in učne tehnologije,individualna pomoč svetovalca ali mentorja. 
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 Udeleženci imajo možnost do brezplačnega dostopa do različnih e-gradiv za učenje na 
spletni strani ZLU na povezavi: 
http://www.zlu-trbovlje.si/si/svetovanje-in-podpora-ucenju/brezplacna-e-gradiva/ 
 
Učenje tujih jezikov pa je možno na povezavi: 
http://www.zlu-trbovlje.si/si/svetovanje-in-podpora-ucenju/brezplacno-spletno-ucenje-
tujih-jezikov/ 
 
Udeležencem izrednega izobraževanja smo dostopni v času uradnih ur v Trbovljah in Zagorju, 
po potrebi pa tudi izven njih. Informacije in obvestila posreduje organizator izobraževanja 
odraslih, dostopna pa so na oglasni deski tajništva ZLU in spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 
Udeleženci imajo možnost stika in konzultacij s predavatelji v okviru organiziranih predavanj 
oz. drugih dogovorjenih srečanj. Predavatelji pripravijo tudi interna učna gradiva, učne liste, 
izročke, nabor izpitnih vprašanj, poskusne teste in priprave na preverjanje znanja, kar 
omogoča udeležencem dobro pripravo na izpit, tudi če se ne udeležujejo organiziranih 
predavanj in se le samoizobražujejo. 
 
Enkrat letno izvajamo priprave na poklicno maturo in zaključni izpit.  
 
 

15.  Zaključek   
 
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da načrtno sistematično delo na področju kakovosti daje dobre 
rezultate, da je dolgoročno to edina prava pot. Skrb za zadovoljstvo zaposlenih, udeležencev 
in učiteljev je osnova za dobro poslovanje zavoda. S tem sledimo svojemu poslanstvu in viziji 
in vrednotam. Sistem kakovosti na Zasavski ljudski univerzi sami ocenjujemo kot dober, 
umeščen je v redno dejavnost in temeljne strateške dokumente. Prav tako imamo dobro 
razvit sistem podpore udeležencem pri izobraževanju, kar predstavlja visoko dodano vrednost 
naši izobraževalni ponudbi in storitvam.  
 
Tako kot vsak sistem ima tudi sitem kakovosti svoje šibke točke. Te so še vedno kadrovski in 
finančni resursi.  
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