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Projekt: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje 
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Na podlagi akcijskega načrta za izboljšanje kakovosti na področju udeležencev v izobraževalnem procesu za obdobje od aprila do decembra 
2004, ki smo ga sprejeli 9. februarja 2004, odgovorni za izpeljavo posameznih načrtovanih ukrepov sprejemamo naslednji    
 

OPERATIVNI NAČRT ZA IZPELJAVO NAČRTOVANIH OPERATIVNIH CILJEV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI 
 

Zap. 
številk
a oper. 
cilja 

Načrtovani 
operativni cilj 

Rok Odgovoren 
za izpeljavo 

(Ime in 
priimek) 

Operativni časovni razpored aktivnosti in osebe, 
zadolžene za izpeljavo posameznih opravil 

Potrebna 
materialna 
sredstva 

1. Izdelava obrazca, ki 
bo vseboval opomnik 
za uvodni razgovor in 
zapise vseh  kasnejših 
razgovorov z 
udeležencem.  

31.12. 
2004 

Irena 
Bohte 

• pregled obstoječega obrazca za uvodni razgovor z 
udeleženci v osnovni šoli za odrasle – Nada Žagar, Irena 
Bohte, Jasna Šeruga Muren, 9.7.2004 

• priprava opomnika za uvodni razgovor - Nada Žagar, 
Irena Bohte, Jasna Šeruga Muren, 9.7.2004 

• dopolnitev obrazca z zapisi kasnejših razgovorov z 
udeleženci - Nada Žagar, Irena Bohte, Jasna Šeruga 
Muren, 10.7.2004 

• izdelava obrazca na računalniku – Zdenka Lunar, 
10.7.2004 

• fotokopiranje obrazcev – Zdenka Lunar, 11.7.2004 
• zapisi uvodnih razgovorov – svetovalec, sept. do 

dec.2004 
• shranjevanje obrazcev v osebnih mapah udeležencev – 

Zdenka Lunar, sept. do dec.2004 
• kasnejši zapisi v obrazec – vodja izobraževanja, 

razrednik, sept. 2004 do dec. 2004 
 

Fotokopije obrazcev 
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2. Izboljšava 
obstoječega 
vprašalnika za 
udeležence, ki ga 
izpolnjujejo ob koncu 
predavanj pri 
posameznem 
predmetu. 

15.05. 
2004 

Irena Bohte • pregled in popravek že obstoječega vprašalnika – 
Nada Žagar, Irena Bohte, 11.5.2004 

• izdelava vprašalnika na računalniku – Zdenka Lunar, 
11.5.2004 

• razdelitev in obdelava podatkov anketiranja- Zdenka 
Lunar, 13. do 15.5.2004  

• zapis komentarja glede na dobljene rezultate – 
učitelj posameznega predmeta, 15.5.2004 

• objava komentarja na oglasni deski – Zdenka Lunar, 
15.5.2004 

 

Fotokopije 
vprašalnika 

3. Izdelava obrazca, ki 
beleži vse oblike dela 
z Romi, ki se nanašajo 
na ugotavljanje 
njihovih izobraževalnih 
potreb in svetovanje. 

15.04. 
2004 

Nada Žagar • izdelava obrazca, ki se nanaša na svetovanje, in 
vključuje naslednje podatke: vsebina dela, datum, 
čas svetovanja, čas samostojnega dela strokovnega 
delavca za potrebe Romov, komu svetujemo, kdo 
svetuje, kako svetuje – Nada Žagar, pregledajo 
Irena Bohte, Nada Babič Ivaniš , Marjanca 
Cimerman, 15.3.2004 

Zvezek A4 format 

4. Sestanek s 
predsedniki  romskih 
društev in z  
občinskimi svetniki v 
Beli krajini  

30.11. 
2004 

Nada Žagar • dogovor glede izpeljave projekta Kultura 2000, 
Svetovnega dneva Romov, medsebojnega sodelovanja 
in medsebojnih odnosov – Nada Žagar, 2.2.2004 

• dogovor glede izpeljave odobrenih izobraževalnih 
programov na MŠZŠ – Nada Žagar, 2.2.2004 

• ugotavljanje izobraževalnih potreb in dogovor o 
prijavah programov na javni razpis za sofinanciranje 
izobraževanja odraslih na MŠZŠ – Nada Žagar, 
2.2.2004 

Prostor za srečanja 



 4

5. Dopolnitev zgibanke s 
splošnimi 
informacijami ob vpisu 
v program za 
pridobitev izobrazbe 
in izdelava spletne 
strani, kjer bodo 
objavljene možnosti 
svetovanja in učne 
pomoči. 

31.07. 
2004 

Irena Bohte • pregled in vsebinske dopolnitve obstoječe zgibanke – 
Nada Žagar, Irena Bohte, 9.7.2004 

• likovno oblikovanje zgibanke –Breda Kočevar, 
9.7.2004 

• priprava zgibanke v računalniški obliki – Zdenka 
Lunar, 9.7.2004 

• komunikacija s tiskarjem – Irena Bohte, 12.7.2004 
• priprava informacij o možnostih svetovanja in učne 

pomoči za na spletno stran – Nada Žagar,  Irena 
Bohte, 15.7.2004 

• objava teksta na spletni strani – Zdenka Lunar, 
19.7.2004 

• objava teksta na oglasni deski – Zdenka Lunar, 
19.7.2004 

• razdelitev zgibank udeležencem ob vpisu v program – 
Nada Žagar, Irena Bohte, sept.2004 

Tiskanje zgibanke, 
stroški dela za 
izdelovalca spletne 
strani 
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6. Uporaba obrazca pod 
zaporedno številko 1 
tega operativnega 
načrta 
 

31.01. 
2005 

Irena Bohte 
Jasna Šeruga 

Muren 

• pregledovanje osebnih map in urejanje pedagoške 
dokumentacije udeležencev v srednješolskih 
programih – Irena Bohte, 6.-17.12.2004 

• pregledovanje osebnih map in urejanje pedagoške 
dokumentacije udeležencev v osnovni šoli za odrasle 
– Jasna Šeruga Muren, 6.-17.12.2004 

• priprava vabila za razgovor z neaktivnimi udeleženci 
v srednješolskih programih – Irena Bohte, 5.1.2005 

• priprava vabila za razgovor z neaktivnimi udeleženci 
v osnovni šoli za odrasle – Jasna Šeruga Muren, 
5.1.2005 

• razpošiljanje vabil – Zdenka Lunar, 6.1.2005 
• izvajanje razgovorov z udeleženci v srednješolskih 

programih – Irena Bohte, 10. do 14.1.2004 
• izvajanje razgovorov z udeleženci v osnovnošolskih 

programih – Irena Bohte, 10. do 14.1.2005 
• vpis v obrazec za razgovor- Irena Bohte, Jasna 

Šeruga Muren, 17. do 21.1.2005 
• po potrebi razgovor z učitelji glede obveznosti 

posameznega udeleženca – Irena Bohte, Jasna 
Šeruga Muren, 20.1.2005 

• pregledovanje pedagoške dokumentacije udeležencev 
čez štiri mesece- Irena Bohte, Jasna Šeruga 
Muren, 31.1.2005 

 
 
 

Poštni stroški za 
pisna vabila 
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7. Organizacija delavnice 
o ustreznih učnih 
tehnikah za vse 
udeležence in  
izvedba ene 
motivacijske delavnice 
letno za udeležence o 
prednostih 
samostojnega učenja v 
SSU. 

31.12. 
2004 

 
 
 

31.05. 
2004 

Jasna  
Šeruga 
Muren 

 
 

Nada Babič 
Ivaniš 

• priprava delavnice Odrasli se učimo drugače za 
udeležence v programu Trgovec- Irena Bohte, 
5.10.2004 

• priprava vabil za delavnico – Irena Bohte, 
6.10.2004 

• pošiljanje vabil, objava na oglasni deski in na spletni 
strani – Zdenka Lunar, 7.10.2004 

• izvedba delavnice Odrasli se učimo drugače za 
udeležence v programu Trgovec – Irena Bohte, 
14.10.2004 

• priprava delavnice o učnih tehnikah  in prednostih 
samostojnega učenja pri predmetu Etika in družba v 
programu Osnovne šole za odrasle– Jasna Šeruga 
Muren, Biljana Vujović, 6.4..2004 

• priprava vabil za delavnico – Jasna Šeruga Muren, 
8.4.2004 

• pošiljanje vabil, objava na oglasni deski in na spletni 
strani – Zdenka Lunar, 8.4.2004 

• izvedba delavnice o učnih tehnikah in prednostih 
samostojnega učenja za udeležence v programu 
Osnovna šola za odrasle – Jasna Šeruga Muren, 
Biljana Vujović, 16.4.2004  

• priprava delavnice o učnih tehnikah za udeležence v 
programu Ekonomski tehnik – Nada Žagar,5.10.2004 

• priprava vabil za delavnico – Nada Žagar, 
6.10.2004 

• pošiljanje vabil, objava na oglasni deski in na spletni 
strani – Zdenka Lunar, 7.10.2004 

• izvedba delavnice o učnih tehnikah in prednostih 
samostojnega učenja za udeležence v programu 
Ekonomski tehnik – Nada Žagar, 14.10.2004 

  
 

Fotokopiranje 
gradiva 
Plakati 
Računalnik 
projektor 
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8. Organizacija 
informativne delavnice 
za udeležence osnovne 
šole za odrasle in 
srednješolce, ki želijo 
nadaljevati 
izobraževanje 
(informacije o izbiri 
primernega poklica in 
možnostih zaposlitve 
po končanem 
izobraževanju). 

29.02. 
2004 

Irena  
Bohte 

• povabilo psihologinje iz Zavoda za zaposlovanje RS, 
Območna služba Novo mesto na informativno 
delavnico – Nada Žagar, 15.1.2004 

• nabava računalniškega programa za izbiro poklica in 
namestitev na računalnik v Središču za samostojno 
učenje - Zdenka Lunar, 19.1.2004 

• priprava vabil za informativno delavnico – Irena 
Bohte, 23.1.2004 

• razpošiljanje vabil, objava na oglasni deski in spletni 
strani – Zdenka Lunar, 26.1.2004 

• izvedba informativne delavnice – Nada Žagar, Irena 
Bohte, psihologinja ZRSZ, 17.2.2004 

• pomoč pri izpolnjevanju prijav – Luka Jukić, 17.2. 
do 5.3.2004 

Fotokopije razpisa 
Prijavnice 
Računalniški program 
za izbiro poklica 

9. Delavnica za učitelje o 
spodbudah 
udeležencev za 
samostojno učenje. 

30.09. 
2004 

Irena Bohte • povabilo zunanjega strokovnjaka s področja 
samostojnega učenja – Nada Žagar, 16.4.2004 

• priprava vabil za delavnico – Irena Bohte, 
20.9.2004 

• razpošiljanje vabil, objava na oglasni deski in spletni 
strani – Zdenka Lunar, 20.9.2004 

• priprava prostora za delavnico – Zdenka Lunar, 
28.9.2004 

• izpeljava delavnice – Ema Perme, 28.9.2004 
• evalcvacija delavnice – Irena Bohte, 30.9.2004 

Računalnik 
Projektor 
Fotokopije gradiv 
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10. Izdelava spletne 
strani in plakatov za 
oglasno desko o 
prednostih učenja v 
SSU. 

30.07. 
2004 

Nada Babič 
Ivaniš 

••••   priprava informacij o prednostih samostojnega  
    učenja za spletno stran - Nada Babič Ivaniš, 
12.5.2004 
••••   izdelava spletne strani – Zdenka Lunar, Vladimir  
    Domjan ml., 17. do 31.5.2004 
••••   izdelava motivacijskega gradiva in plakatov – Nada  
    Babič Ivaniš, 9.6.2004 
••••   pregled izbira in nabava že obstoječih plakatov –  
    Janja Radoš, 9.6.2004 

 

11. Izdelava načrta 
nabave novih 
učbenikov, učnih in 
multimedijskih gradiv 
za SSU. 

31.08. 
2004 

Nada Babič 
Ivaniš  

 

••••    pregled obstoječih gradiv in ponudbe    
     multimedijskega gradiva na trgu -  Luka Jukić, 
25.3.2004 
••••    določanje prednostnih področij za nabavo gradiva  
     za samostojno učenje - Nada Babič Ivaniš, 
22.3.2004 
••••    izdelava finančnega načrta za nabavo gradiva (v  
     okviru možnosti) - Nada Babič Ivaniš, 31.3.2004 
•      •      •      •      ožja izbira primernega gradiva za nabavo - Nada  
     Babič Ivaniš    , 31.5.2004, 31.5.2004, 31.5.2004, 31.5.2004 
••••    zbiranje ponudb – Janja Radoš, 1.6. do 31.8.2004 

 

12. Posodobitev opreme 
(nakup dveh 
računalnikov) za SSU. 

31.05. 
2004 

Nada Žagar • prijava na javni razpis MŠZŠ – Nada Žagar, 
9.7.2003 

• dogovor z dobavitelji opreme – Nada Žagar, 
20.4.2004 

• namestitev opreme – Nada Žagar, 7.5.2004 
 

Sredstva za 
polovično 
financiranje nakupa 
računalniške opreme 
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13. Individualno 
usposabljanje romskih 
udeležencev za 
uporabo računalnika in 
učenje v SSU. 

31.12. 
2004 

Nada Žagar • pisno in ustno obveščanje Romov o možnosti 
individualnega učenja – Nada Žagar, Marjanca 
Cimerman, 14.4.2004 

• pomoč pri iskanju donatorjev za računalniško opremo 
za romska društva – Nada Žagar, 7.4.2004 

• izbira primernih udeležencev izobraževanja – Nada 
Žagar, Marjanca Cimerman, 9.7.2004 

• usposabljanje udeležencev za delo z računalnikom – 
Marjanca Cimerman, julij 2004 

Obisk romskih 
naselij in 
potencialnih 
udeležencev, pisna 
vabila, 
računalniki 

14. Izvedba delavnice, ki 
se nanaša na uporabo 
knjižničnega programa 
COBISS. 

29.02. 
2004 
31.12. 
2004 

Irena  
Bohte 

• priprava vabil za delavnico – Irena Bohte, 
15.1.2004 in 13.10.2004 

• razpošiljanje vabil, objava na oglasni deski in spletni 
strani – Zdenka Lunar,15.1.2004 in 13.10.2004 

• izvedba delavnice – Andrej Črnič, 22.1.2004 in 
21.10.2004 

Dogovor in 
partnersko 
sodelovanje s 
knjižnico 

15. Predelava obstoječega 
anketnega vprašalnika 
za udeležence, ki ga 
bodo izpolnjevali 
enkrat sredi šolskega 
leta. 

30.1. 
2005 

Irena  
Bohte 

• pregled in popravek že obstoječega vprašalnika – 
Nada Žagar, Irena Bohte, 9.11.2004 

• priprava vprašalnika na računalniku in fotokopiranje – 
Zdenka Lunar, 15.11.2004 

• izpeljava anketiranja po oddelkih – Jasna Šeruga 
Muren, Nada Žagar, Nada Babič Ivaniš, Irena 
Bohte, jan. 2005 

• obdelava vprašalnikov – študent FDV, 20. do 
24.1.2005 

• analiza stanja – Nada Žagar, Nada Babič Ivaniš, 
Jasna Šeruga Muren, Irena Bohte, 25. do 
28.1.2005 

• predlogi izboljšav - Nada Žagar, Nada Babič Ivaniš, 
Jasna Šeruga Muren, Irena Bohte, 31.1.2005 

Fotokopiranje 
obrazca 
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16.  Izdelava interaktivne 
spletne strani, s 
pomočjo katere bomo 
komunicirali z 
udeleženci. 

31.12. 
2004 

Zdenka Lunar ••••   posredovanje podatkov in komunikacija z      
    udeleženci izobraževanja preko kontaktnega obrazca 
    na spletni strani- Vladimir Domjan ml., 3.okt. do 
25.10.2004 

 

17. Objava o možnostih 
uporabe knjige pritožb 
in pohval na vseh 
informativnih mestih. 

30.04. 
2004 

Zdenka Lunar • nakup in namestitev oglasne deske za splošne 
informacije – Leopold Štrbenc, 18.4.2004 

• objava možnosti uporabe knjige pritožb in pohval – 
Zdenka Lunar, 19.4.2004 

knjiga pritožb in 
pohval  

18. Uporaba novejših oblik 
informiranja 
udeležencev (SMS, E-
mail, spletne strani,…). 

31.12. 
2004 

Zdenka Lunar •    o•    o•    o•    obveščanje o spremembah urnika,  
    predavanj na spletni strani, preko E-mailov, po 
    potrebi tudi preko SMS,14.4.2004 
•    objava urnikov in razpisanih izpitnih rokov na spletni 
    strani, 15.4.2004 
••••    obveščanje o rezultatih izpitov preko spletne strani, 
15.4.2004 

 

19. Povabilo vseh 
udeležencev 
izobraževanja na 
kulturno prireditev in 
skupno druženje v 
božično novoletnem 
času. 

31.12. 
2004 

Jasna Šeruga 
Muren 

• izbira primerne predstave – Jasna Šeruga Muren, 
11.11.2004 

• izdelava vabila za udeležence– Jasna Šeruga Muren, 
18.11.2004 

• naročilo manjše pogostitve – Jasna Šeruga Muren, 
18.11.2004 

• izvedba predstave – Jasna Šeruga Muren, 
25.11.2004 

Dvorana Kulturnega 
doma, predstava, 
primerni napitki in 
prigrizek 

 
Datum: 30. marec 2004 
 
Projektna skupina POKI:   Irena Bohte                                                                                          Direktorica: Nada Žagar 
                                            Nada Babič Ivaniš 
                                            Jasna Šeruga Muren 
                                            Zdenka Lunar 


