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POVZETEK 
 
ZIK Črnomelj organizirano skrbi za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu 
Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je razvil Andragoški 
center Slovenije. 
 
Poudarek pri delu na področju kakovosti je na ugotavljanju in razvoju kakovosti 
vodenja projektov in zadovoljstva partnerjev ter udeležencev izobraževanja v 
projektih. Delo na področju kakovosti spremlja komisija za kakovost. Pri delu jo 
vodijo: vizija, poslanstvo in vrednote organizacije ter izjava o kakovosti. 
 
Samoevalvacijo smo izpeljali v šolskem letu 2010/2011 po modelu POKI. Izbrali smo 
naslednja področja, podpodročja in  kazalnike kakovosti: 
 
Področje:       Udeleženci      
Podpodročje: Udeleženec v izobraževanju odraslih 
Kazalnik:        Zadovoljstvo udeležencev        
                       
Področje:       Izobraževalna organizacija in partnerji      
Podpodročje: Informiranje 
Kazalnik:        Načini informiranja        
 
Področje:       Vodenje in upravljanje   
Podpodročje: Organizacijska kultura 
Kazalnik:       Obvladovanje sprememb, spodbujanje kulture učenja 
 
Področje:       Vodenje in upravljanje 
Podpodročje: Ravnanje z viri 
Kazalnik:       Gospodarjenje z denarjem za izobraževanje odraslih  
       
Izbrali smo metode in pripravili instrumente za izvajanje samoevalvacije. Uporabili 
smo metodo opazovanja, metodo spraševanja in metodo analize pisnih virov.  
 
Metodo pisnih virov smo uporabili pri pregledu zapisnikov srečanj partnerjev v 
projektih.  
 
Metodo spraševanja smo uporabili pri udeležencih, ko smo jih spraševali s spletnimi 
vprašalniki o zadovoljstvu z izobraževalno storitvijo, opravili pa smo tudi razgovore z 
zaposlenimi in vodeni razgovor z direktorico in finančnico. 
 
Od udeležencev smo zbirali podatke v času od oktobra 2010 do maja 2011 v 
programih splošnega izobraževanja in projektih. Anketirali smo 174 udeležencev. 
Opravili smo letni razgovor z 9 zaposlenimi, z direktorico in finančnico je bil opravljen 
vodeni razgovor. 
  



Samoevalvacijsko poročilo 2010/2011 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
 

4

Rezultate samoevalvacije smo prikazali v samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 
2010/2011. Prikazali smo ugotovitve stanja iz analize dokumentacije in ugotovitve 
pridobljene z empiričnim zbiranjem podatkov. Na osnovi prikaza stanja so bile 
povzete ugotovitve, sklepi in predlogi izboljšav.  
 
Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale naslednje prednosti, ki 
jih kaže ohraniti oziroma krepiti: 
 

• udeleženci so zadovoljni z izobraževalno storitvijo ZIK (organizacijo, 
informiranostjo, želijo si nadaljevanje izobraževanja), 

• imamo dobre mentorje, ki spodbujajo učenje, svetujejo, so dobri strokovnjaki, 
• ZIK motivira udeležence k vključevanju v vseživljenjsko učenje, dostopnost 

izobraževanja je vse večja (finančna, prostorska), 
• imamo razvito partnersko sodelovanje v okolju, 
• partnerji so zadovoljni z vodenjem projektov in izvedbo projektnih aktivnostih, 
• zaposleni so zadovoljni z medsebojnimi odnosi v kolektivu in z vsebino dela, 
• imamo pregled nad načrtovanimi in porabljenimi finančnimi sredstvi, 
• uvajamo racionalizacije na postavkah, kjer je zniževanje stroškov še možno. 

 
 
Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale, da je potrebno uvajati 
izboljšave na naslednjih področjih: 
 

 
• pri projektih je nujno sprotno usklajevanje aktivnosti in upoštevanje rokov, 
• izboljšati je potrebno notranje informiranje med zaposlenimi, 
• izboljšati je potrebno prostorske pogoje dela za zaposlene, 
• izboljšati je potrebno informiranje različnih javnosti v okolju, 
• promocijske aktivnosti je potrebno izvajati na podlagi komunikacijskega načrta   
• potrebno je organizirati zaključna srečanja z vsemi skupinami udeležencev, ki 

so v izobraževanje vključeni več kot 40 ur,  
• dogovoriti se je potrebno za financiranje dejavnosti s strani vseh treh 

belokranjskih občin. 
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1 UVOD 
 
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je bil vključen v  nacionalni razvojni 
projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI v letih 2003 in 2004, ki 
ga je ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport razvil Andragoški center Slovenije. V 
letih 2006 in 2007  je bila organizacija vključena v projekt Svetovalci za kakovost 
izobraževanja odraslih. 
 
Samoevalvacijo izvedemo vsako šolsko leto in na podlagi rezultatov izdelamo 
samoevalvacijsko poročilo. 
 

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO  ČRNOMELJ 

 
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je ustanovila Občina Črnomelj. Namen 
ustanovitve ZIK Črnomelj je pospeševanje razvoja izobraževanja odraslih, 
kinematografske in kulturniške dejavnosti.  
 
ZIK Črnomelj ima dve enoti, ZIK-enoto Ljudska univerza in ZIK-enoto Kulturni dom. 
Sedež zavoda je v stavbi Kulturnega doma Črnomelj, ki je kulturni spomenik 
državnega pomena in je v lasti Ministrstva za kulturo RS, na Ulici Otona Župančiča 1. 
 
ZIK Črnomelj redno zaposluje 9 oseb za nedoločen čas in 1 osebo za določen čas. 
Med redno zaposlenimi je osem strokovnih delavcev. Dve zaposleni sta magistrici 
znanosti, trije zaposleni imajo univerzitetno izobrazbo, dve delavki imata 
visokošolsko strokovno izobrazbo in ena delavka višješolsko izobrazbo. Ostala dva 
redno zaposlena sta tehnična delavca. Redno zaposlenim se vsako leto pridružijo 
javni delavci, od dveh do štirih oseb, ki so vključeni v različna javna dela, ki koristijo 
tako udeleženim brezposelnim osebam kot izvajalski organizaciji in širši lokalni 
skupnosti. Velik pomen imajo honorarni sodelavci, ki jih je letno med 40 in 60, saj 
imajo potrebna znanja, sposobnosti, voljo in izkušnje za doseganje skupno 
zastavljenih ciljev. 
 
ZIK deluje na področju cele Bele krajine, to je treh belokranjskih občin, Črnomlja, 
Metlike in Semiča. Ukvarja se z razvojem novih izobraževalnih programov, 
svetovanjem odrasli populaciji, posredovanjem kulturnih dogodkov in razvojem 
raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Uporabniki storitev so ljudje vseh starosti, ki si 
želijo pridobiti nova znanja, se učiti in družiti ter obiskovati različne kulturne 
prireditve. 
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ZIK odlikuje že več kot petdesetletna tradicija, ki kaže na stalnost in trdno vpetost v 
okolje, na drugi strani pa prilagodljivost, saj nenehno sprejema nove izzive. V 
šolskem letu 2010/11 ni bilo več vpisa v srednješolske programe, izvajala pa se je 
osnovna šola za odrasle.  
ZIK je akreditirana dislocirana enota Ekonomske fakultete Ljubljana (program Visoka 
poslovna šola – študij na daljavo), Pedagoške fakultete (Visoka strokovna šola – 
Predšolska vzgoja) in študijski center Višje strokovne šole za ekonomiste Inter-es iz 
Ljubljane.  
 
Ob programih za pridobitev izobrazbe ZIK ponuja splošno izobraževalne programe 
za različne ciljne skupine, kot so Romi, starejši odrasli (Univerza za III. življenjsko 
obdobje) in udeleženci s posebnimi potrebami. Za ciljno skupino Romov in 
brezposelnih oseb tesno sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje (Območna služba 
Novo mesto, Urada za delo Črnomelj in Metlika), Centroma za socialno delo 
Črnomelj in Metlika in romskimi društvi. Za ciljni skupini starejših odraslih in oseb s 
posebnimi potrebami sodeluje z Domoma starejših občanov Črnomelj in Metlika, 
Društvi upokojencev Črnomelj, Metlika in Semič, Varstveno delovnim centrom 
Črnomelj, Društvom Sožitje in različnimi drugimi društvi v Beli krajini. 
 
Pomemben del izobraževalne ponudbe predstavlja jezikovno izobraževanje za 
odrasle (ZIK je pooblaščeni izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuj jezik na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani in Državnega izpitnega centra), kjer izvaja tečaje tujih 
jezikov (predvsem nemščine in angleščine) za večja podjetja v Beli krajini.  
 
Pomemben del dejavnosti v šolskem letu 2010/11 predstavlja delo na projektih, ki so 
sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada. 
 
Od 2008 je ZIK partner v projektu Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, v 
katerem poleg nosilca projekta Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto in ZIK-
a sodelujejo še Ljudska univerza Kočevje, CIK Trebnje in MC Lokalpatriot. ZIK kot 
partner usklajuje delovanje treh belokranjskih točk vseživljenjskega učenja v 
Adlešičih, v Metliki in Semiču, kjer uporabniki poleg brezplačnih delavnic s področja 
zdravja, obujanja in ohranjanja starih obrti, osebnostne rasti in spletnega učenja 
računalništva lahko dobijo informacije o možnostih učenja in izobraževanja v Beli 
krajini in v regiji. 
 
Pri projektu Partnerstva gre za skrajšano ime operacije Odpiranje sistemov 
izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – Partnerstva, ki smo jo poimenovali 
glede na vsebino Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja. Gre za razvoj 
inovativnega modela lokalnega partnerstva s Krajinskim parkom Kolpa in Razvojno 
informacijskim centrom Bela krajina. V projektu se izobražuje, usposablja in spodbuja 
podeželsko prebivalstvo, ki živi ob Kolpi, da bodo sejali lan, izdelovali laneno platno, 
iz njega izdelovali uporabne izdelke in jih znali tudi tržiti. Vzporedno se spodbuja 
obujanje izdelovanja potrebnega orodja za že našteta opravila. Namen projekta je 
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izboljšati samozaposlitvene možnosti in možnosti za dodatni zaslužek za prebivalce 
Bele krajine, ki živijo ob reki Kolpi.   
 
ZIK Črnomelj je bil poslovodeči v konzorciju skupaj s partnerskima organizacijama 
Pedagoškim inštitutom in Strokovno izobraževalnim centrom Ivana Bertonclja za 
izvajanje projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«. V 
okviru projekta, ki je trajal od jeseni 2008 do julija 2011, je potekalo usposabljanje 
vzgojiteljev, učiteljev, strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih 
zavodih v Sloveniji, ki se ukvarjajo z romskimi otroki in odraslimi in usposabljanje 
romskih pomočnikov. Vzpostavljena je bila interaktivna spletna stran projekta, 
natisnjen je bil katalog izobraževalne ponudbe v projektu in izdan zbornik, kjer so 
prikazani doseženi rezultati in evalvacija projekta.  

ZIK Črnomelj je v začetku leta 2009 pričel z izvajanjem triletnega projekta Razvoj 
modelov svetovanja za ranljive skupine, ki je namenjen starejšim odraslim, 
pripadnikom romske skupnosti in odraslim s posebnimi potrebami. Je poslovodeči v 
konzorciju. Projektni partnerji so Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza Murska 
Sobota, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Ljudska univerza Kočevje. 
Projekt tako poteka v Beli krajini in Dolenjski, na Kočevskem, v Prekmurju in na 
Štajerskem. Gre za inovativni pristop, kjer se strokovnjakom iz področja 
izobraževanja odraslih pridružijo pri svetovanju še starejši prostovoljci in duhovniki 
treh veroizpovedi v Sloveniji, večinske katoliške, nato še muslimanske in 
evangeličanske. Projekt bo prispeval k izboljšanju položaja pripadnikov romske 
skupnosti v Sloveniji, odraslim s posebnimi potrebami in starejšim odraslim s 
poudarkom na izboljšanju kakovosti njihovega življenja in večji socialni vključenosti. 

Od novembra 2009 je ZIK Črnomelj poslovodeči partner pri izvajanju projekta (MPD), 
ki ga izvaja skupaj s partnerjem Domom starejših občanov Črnomelj. Pridruženi 
partnerji v projektu so Občina Črnomelj, Zavod za zaposlovanje, Območna služba 
Novo mesto, Center za socialno delo Črnomelj, Društvo upokojencev Črnomelj, 
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Rdeči križ Črnomelj, 
Župnijska Karitas Črnomelj, Društvo Sožitje Bela krajina in Združenje multiple 
skleroze, dolenjska podružnica.  

V okviru projekta je od maja 2010 do oktobra 2010 potekalo praktično usposabljanje 
za izvajanje pomoči na domu, v skupnem obsegu 600 ur. V usposabljanje je bilo 
vključeno 15 brezposelnih oseb, starih nad 50 let oz. mlajših od 25 let brez 
izobrazbe. Za čas od 1. novembra 2010  do konec oktobra 2011 je partner v projektu 
zaposlil 4 usposobljene osebe, ki izvajajo pomoč na domu.  
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Projekt Dvig ravni pismenosti 2010-2013 smo začeli izvajati septembra 2010. V 
okviru projekta so se v šolskem letu 2010/2011 izvajali naslednji programi: 
 

• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja 
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak 
• Računalniška pismenost za odrasle 
• Računalniška in digitalna pismenost 
• Branje za znanje in branje za zabavo 

 
V tem šolskem letu smo izvajali dve obliki programov Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost, ki jih je razvil Andragoški center Slovenije, in sicer Izzivi podeželja in Moj 
korak. Program UŽU - Izzivi podeželja, ki je namenjen nižje izobraženim ljudem iz 
podeželja, je potekal za 2 skupini (Gradac in Črnomelj), program Moj korak, ki je 
namenjen osebam s posebnimi potrebami, pa se je izvedel za eno skupino v Metliki. 
 
Program Računalniška pismenost za odrasle omogoča pridobitev osnovnih 
računalniških znanj in spretnosti, ki jih odrasli potrebujejo za komunikacijo v 
informacijski družbi. Traja 60 ur, od tega je 40 ur namenjeno za delo s predavateljem, 
20 ur za vodene vaje. V šolskem letu 2010/11 smo izvedli izobraževanje za 6 skupin. 
Izobraževanja so potekala v Črnomlju, Semiču in Metliki. 
 
Program Računalniška in digitalna pismenost omogoča pridobitev temeljnih znanj s 
področja uporabe računalnika, sodobnih načinov komuniciranja, elektronskih storitev 
in digitalne fotografije. Program traja 50 ur. V šolskem letu 2010/11 se je prvič izvedel 
za 3 skupine v Črnomlju. 
 
Program Branje za znanje in branje za zabavo je namenjen staršem predšolskih 
otrok, ki so motivirani za razvijanje porajajoče se pismenosti pri svojih otrocih. Traja 
24 ur. V šolskem letu 2010/11 se je prvič izpeljal v sodelovanju z Vrtcem Črnomelj. 
 

1.2 VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE  

 
Vizija  
 
ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske ustanove za izobraževanje 
odraslih, ki nudi svetovanje in celovito ponudbo izobraževalnih in kulturnih 
programov. 
 
Vključujemo se v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških virov in 
odpravljajo izobrazbeni primanjkljaj v našem okolju. Ustvarjamo takšno 
organizacijsko klimo, ki spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov in enakih 
možnosti za učenje. Velik poudarek dajemo sodelovanju in povezovanju z vsemi 
partnerji.  



Samoevalvacijsko poročilo 2010/2011 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
 

9

 
Prizadevamo si za večjo kakovost na vseh področjih našega delovanja. 
 
Poslanstvo 
 
Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar, ki se rad uči in 
spreminja. Ustvarjamo vzpodbudno okolje za učenje, razvoj kulturnih programov in 
projektov ter razvoj lastne gledališke ustvarjalnosti.  Smo osrednji kinematograf, ki 
vodi filmski program za vsa kina v Beli krajini.  
 
Vrednote 
 

• Pripadnost organizaciji 
• Strokovnost 
• Odprtost do okolja 
• Povezovanje s partnerji 
• Strpnost do drugačnosti 
 

1.3 RAZLOGI ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 

 
Ugotavljanje, spremljanje in izboljšanje kakovosti v organizaciji predstavlja 
povezovalni element vizije Zavoda za izobraževanja in kulturo Črnomelj, ker le 
kakovostno izobraževanje zagotavlja uporabnost znanj in zadovoljstvo vseh 
udeleženih v izobraževalnem procesu. V preteklih letih smo dali poudarek 
ugotavljanju zadovoljstva udeležencev izobraževanja odraslih v programih za 
pridobitev izobrazbe. Upoštevali smo njihove predloge in uvedli izboljšave. Zaradi 
spremembe narave dela v šolskem letu 2010/11 dajemo večji poudarek zadovoljstvu 
udeležencev v programih neformalnega izobraževanja in projektih. 
 
V letu 2010/11 deluje Komisija za kakovost v naslednji sestavi: 
 
1. Irena Bohte - predsednica 
2. Nada Žagar  
3. Nada Babič Ivaniš  
4. Antonija Šterbenc  
5. Biljana Vujovič 
6. Vladimir Domjan 
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2 IZBRANA PODROČJA, PODPODROČJA IN KAZALNIKI 
KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

 
Na izbranih področjih kakovosti smo izbrali podpodročja, izbrali kazalnike kakovosti, 
določili standard za posamezni kazalnik in postavili evalvacijska vprašanja. 

2.1 Kazalnik 1:  Zadovoljstvo udeležencev  (3.1.8)     

 
Standard kakovosti: 
 
Udeleženci izobraževanja so zadovoljni s storitvami  v naši izobraževalni 
organizaciji. Zadovoljni so z pridobljenim znanjem in njegovo uporabnostjo.   
 
Evalvacijska vprašanja:  
 
1. V kolikšni meri so udeleženci zadovoljni s storitvami v naši izobraževalni   
      organizaciji? 
2. V kolikšni meri so udeleženci zadovoljni z uporabnostjo pridobljenega znanja? 
3. V kolikšni meri so udeleženci zadovoljni z delom mentorjev? 
4. Kako udeleženci ocenjujejo ustreznost naših prostorov in opreme? 
 

2.2  Kazalnik 2: Na čini informiranja (5.1.1) 

 
Standard kakovosti: 
 

Razvite imamo razli čne komunikacijske poti z namenom zagotavljanja 
možnosti za u činkovito sporazumevanje z udeleženci, mentorji in p artnerji v 
ožjem in širšem okolju ter med zaposlenimi. 
 
Evalvacijska vprašanja:  
 
1. Kakšne načine informiranja imamo razvite v organizaciji? 
2. Kakšna je kakovost promocijskega materiala (publikacij, zloženk, filmov…)? 
3. Ali so informacije na spletni strani pravočasne in urejene? 
4. Kako skrbimo za sprotno urejanje baz podatkov? 
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2.3  Kazalnik 3: Obvladovanje sprememb, spodbujanje  kulture u čenja (6.4.1) 

 
Standard kakovosti: 
 
Nenehno spremljamo organizacijsko kulturo naše orga nizacije in uvajamo 
razli čne aktivnosti za ohranitev njene visoke ravni.   
 
Evalvacijska vprašanja:  
 
1. V kolikšni meri so zaposleni pripravljeni za vpeljevanje sprememb in izboljšav v 

svoje delo? 
2. V kolikšni meri zaposleni sodelujejo pri presojanju in razvijanju kakovosti dela v 

organizaciji? 
3. V kolikšni meri so se zaposleni pripravljeni dodatno usposabljati? 
4. Na kakšne načine vodstvo organizacije spodbuja kulturo učenja? 

 

2.4  Kazalnik 4: Gospodarjenje z denarjem za izobra ževanje odraslih (6.5.3) 

       
Standard kakovosti: 
 
Imamo pregled nad porabo finan čnih sredstev in natan čno dolo čene 
kompetence pri njegovi delitvi.  
 
 
Evalvacijska vprašanja:  
 
1. Na kakšne načine je zagotovljena preglednost porabe denarja? 
2. Na katerih področjih bi bilo možno zmanjšati stroške? 
3. Na kakšen način bi lahko povečali finančna sredstva za izobraževanje odraslih? 
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3 UPORABLJENE METODE IN INSTRUMENTI V PROCESU 
SAMOEVALVACIJE 

3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

 
Za potrebe izdelave samoevalvacijskega poročila smo uporabili metodo spraševanja 
in metodo analize pisnih virov. Metodo spraševanja smo uporabili pri udeležencih v 
neformalnih programih, ko smo jih spraševali z vprašalniki o zadovoljstvu na ravni 
izobraževalnega programa, pri zaposlenih v organizaciji. Z metodo analize pisnih 
virov smo pregledali zapisnike iz srečanj partnerjev.  
  

3.2 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH INSTRUMENTOV 

 
Za potrebe izdelave samoevalvacijskega poročila smo uporabili šest (6) spletnih 
vprašalnikov za udeležence v neformalnih programih oziroma projektih, en (1) 
vprašalnik za zaposlene in opomnik za vodeni razgovor. 
 

3.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

 
Od udeležencev smo zbirali podatke v času od oktobra 2010 do maja 2011, in sicer v 
programih UŽU- Izzivi podeželja, UŽU- Moj korak, Računalniška pismenost za 
odrasle, Računalniška in digitalna pismenost, jezikovnih programih in projektu 
Specializirana mobilna služba za pomoč na domu. Skupaj smo anketirali 174 
udeležencev.  
 
V tem času so bili opravljeni tudi letni razgovori z zaposlenimi, ki jih je opravila 
direktorica ZIK-a in izpeljana vodena razgovora z direktorico in finančnico. 
 

4 PREDSTAVITEV REZULTATOV SAMOEVALVACIJE KAKOVOSTI 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH  
 

4.1 PRIKAZ UGOTOVITEV SEDANJEGA STANJA IZ ANALIZE D OKUMENTACIJE 

4.1.1 Zapisniki sre čanj partnerjev 

 
V projektu Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje so bila 
organizirana tri (3) srečanja partnerjev. Na vsakem srečanju je koordinator projekta 
pri partnerju podal poročilo o opravljenih aktivnostih in podal pobudo in predlog za 
izboljšanje poteka projekta.  
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Poslovodeči partner je večkrat podal predlog skrbnici pogodbe na MŠŠ, da bi MŠŠ 
organiziral srečanje vseh izvajalcev projektov v okviru javnega razpisa, kjer bi se 
pogovorili o poteku usposabljanj in težavah, s katerimi se srečuje posamezni 
izvajalec. Trenutno doseženo število izdanih potrdil kaže na upad števila 
udeležencev, upad pa je bil že pri številu udeležencev, ki so bili prisotni na 2. fazi 
usposabljanja. Razlogi so različni: bolniške odsotnosti, porodniške, druge obveznosti 
na šoli, nove zaposlitve, nemotiviranost, nezadovoljstvo z izobraževanjem v 1. fazi, 
učitelji ne potrebujejo potrdil za napredovanje. Veliko dela je bilo vloženega v 
obveščanje udeležencev o oddaji vmesnih aktivnosti in spodbujanju k dokončanju 2. 
faze. Partnerji so se dogovorili o izvedbi dodatnih aktivnosti kot so: organizirane 
delavnice učenja romščine, strokovne ekskurzije, razgovor MŠŠ z vodstvi šol in 
osebni razgovori z udeleženci in vodstvi šol. Doseženi kazalniki projekta so se po 
vključitvi dodatnih aktivnosti izboljšali. Partnerji so se dogovorili, da bodo svoje 
izkušnje in rezultate dela v projektu zapisali v zborniku projekta. Zbornik projekta je 
dodana vrednost projekta, saj ob prijavi ni bil načrtovan. Partnerji so izrazili 
zadovoljstvo s partnerskim sodelovanjem in izvedbo zaključne konference projekta. 
 
V projektu Specializirana mobilna služba so bila izpeljana štiri (4) srečanja partnerjev. 
Evalvacija projekta je bila pomembna aktivnost obeh partnerjev projektu. 
Sistematično se je spremljalo zadovoljstvo udeležencev usposabljanja, zaposlenih na 
mobilni službi in uporabnikov storitev. Na vsakem srečanju partnerjev se je 
pregledalo opravljene aktivnosti in naredil načrt za aktivnosti naprej. Dodatno se je 
organiziralo strokovno ekskurzijo v Ljubljano, kjer so si udeleženci ogledali dve enoti 
doma starejših občanov. Pomemben poudarek na srečanju partnerjev je bil na 
pripravi promocijskih aktivnostih in informiranju različnih javnosti v okolju. Za projekt 
je bila izvedena kontrola na kraju samem s strani finančne službe MDDSZ, ki je 
pokazala, da je projekt kakovostno voden in ni nepravilnosti pri izvedbi aktivnosti. 
Partnerji so izrazili zadovoljstvo s sodelovanjem v projektu in  s pomočjo, ki jo nudi 
vodja konzorcija pri izvedbi aktivnosti in poročanju. 
 
V projektu Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine je bilo izvedeno pet (5) 
srečanj članov projektne skupine. Na vsakem srečanju partnerjev je poslovodeči 
konzorcija poročal o izvedenih projektnih aktivnostih s poudarkom na možnostih 
izboljšav načrtovanja aktivnosti in partnerskega sodelovanja.  Vse partnerske 
organizacije so se strinjale, da je potrebno sprotno medsebojno obveščanje o 
spremembah projektnih aktivnosti. Zaradi lažjega spremljanja finančnega stanja in 
načrtovanja projektnih aktivnosti je finančna sodelavka pri poslovodečem konzorcija 
pripravila pregled finančnega stanja po posameznih partnerskih organizacijah, in 
sicer pregled že počrpanih sredstev v preteklem proračunskem obdobju, stanje 
preostalih sredstev do konca proračunskega in sredstev, ki so po elaboratu projekta 
predvidena za naprej. Partnerji so poudarili, da je potrebno skrbeti za ustrezno 
dinamiko črpanja finančnih sredstev. Pri izvedbi pilotskega svetovanja na terenu so 
se svetovalci srečevali s podobnimi izkušnjami in izzivi (težave z nekaterimi 
organizacijami v okolju, nekatere osebe, ki so jim prostovoljci svetovali se niso želele 
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evidentirati).  V skladu z elaboratom projekta je poslovodeči konzorcija ZIK Črnomelj 
pripravil izvedbeni načrt uvajanja modelov svetovanja v prakso za leto 2010. Vsi 
prisotni so se strinjali s predlogom izvedbenega načrta. Poslovodeči konzorcija ZIK 
Črnomelj je izvajal sprotne evalvacijske aktivnosti in spremljanje zadovoljstva 
svetovalcev in partnerjev v projektu. Večina svetovalcev je poudarila nujnost 
timskega dela in sodelovanja med različnimi akterji v okolju na področju 
senzibilizacije javnosti o potrebah ranljivih ciljnih skupin. 
 
V okviru projekta Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja - Partnerstvo so bila v 
šolskem letu 2010/11 izvedena tri (3) srečanja partnerjev. Zaradi lažjega sprotnega 
spremljanja izvajanja projektnih aktivnosti in kakovostnega načrtovanja prihodnjih 
aktivnosti so na vsakem srečanju partnerji preverili realizacijo načrtovanih aktivnosti 
oziroma sklepov posameznih srečanj. Projektni partnerji so sproti predlagali 
izboljšave na področju izvedbe posameznih projektnih aktivnosti in partnerskega 
sodelovanja.  
 
V letu 2010 so partnerji poudarili pomen spoštovanja dogovorov in sprejetih rokov 
izvedbe posameznih nalog. Delalo se je na področju prepoznavnosti projekta v okolju 
in večjega sodelovanja s šolami. Poslovodeči partner je predlagal dodatno aktivnost 
namenjeno šolski populaciji, ki pa ni bila sprejeta med vsemi partnerji, razlog je bil 
finančne narave. Partnerji so sprejeli dogovor, da še bolj skrbijo za kakovostno 
izvedbo posameznih aktivnosti: medsebojno se pravočasno obveščajo o posameznih 
dogodkih (tudi zaradi usklajevanja snemanja za izobraževalno promocijski film) in 
poskrbijo, da so vsa usposabljanja učno naravnana. Prišlo je do kadrovskih 
sprememb v projektu zaradi novih zaposlitev oziroma prerazporeditev dela med 
zaposlenimi, kar je vplivalo na spremembe v finančnem načrtu. Načrtovane aktivnosti 
so se morale prilagajati dinamiki opravil pri delu z lanom in vremenskim razmeram. 
To je zahtevalo dodatna usklajevanja med partnerji in redno sodelovanje. Izpeljana 
sta bila dva dodatna srečanja zaradi izdelave knjižice o lanu in pripravi 
promocijskega filma. 
 
V letu 2011 je vodja projekta predlagala, da se naloge za izvedbo zaključne 
aktivnosti pravočasno načrtujejo in določijo roki za izvedbo aktivnosti po partnerjih. 
Izpeljana so bila še dodatna srečanja za pripravo zaključne konference. Poslovodeči 
partner je v izvedbo zaključne konference vključil celoten kolektiv, kar je bila še 
dodana vrednost h kakovostni izvedbi srečanja. Partnerji so izrazili zadovoljstvo s 
partnerskim sodelovanjem, potrdili so predlagani model partnerstva, ki je prenosljiv v 
druga okolja in izrazili željo po sodelovanju še naprej. 
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4.2 PRIKAZ UGOTOVITEV PRIDOBLJENIH Z EMPIRI ČNIM ZBIRANJEM 
PODATKOV 

4.2.1 Analiza vprašalnikov za udeležence programa U ŽU – Izzivi podeželja 

 
Vprašalnik je izpolnilo 26 udeležencev, od tega 23 žensk (88,5 %) in 3 moški       
(11,5 %). Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 7,7 % 
udeležencev je starih od 31 do 40 let, 30,8 % od 41 do 50 let in 61,5 % nad 51 let. 
Med udeleženci, ki so izpolnili vprašalnik, prevladujejo brezposelni (76,9 %), 
upokojencev je 23,1 %.  
 
Skoraj polovico anketiranih (48,3 %) je o izobraževalnem programu informirala 
svetovalka na Zavodu za zaposlovanje, 17,2 % se je z njim seznanilo na sestanku, ki 
ga je na Zavodu za zaposlovanje pripravila vodja izobraževanja odraslih iz 
izobraževalne organizacije. Prav toliko (17,2 %) udeležencev se je o izobraževalnem 
programu seznanilo na informativnem dnevu. Ena udeleženka je sama pridobila 
informacijo o možnosti izobraževanja, en udeleženec je informacije o programu 
pridobil od zaposlene na RIC-u. Informacijo o programu je 3,4 % udeležencev 
prebralo v razpisu za vpis, 3,4 % udeležencev je s programom seznanil sodelavec 
oziroma znanec, ki je obiskoval program, prav toliko udeležencev je pridobilo 
informacijo o programu na spletni strani izobraževalne organizacije.  
 
● Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev progra ma  
 
Pri zadovoljstvu z izvajalci izobraževanja so udeleženci ocenjevali razlago vsebine, 
zanimivost predavanj, svetovanje glede dodatne literature in virov, spodbujanje k 
dejavnemu sodelovanju, svetovanje glede učinkovitega učenja, upoštevanje njihovih 
izkušenj, upoštevanje njihovih mnenj in predlogov ter upoštevanje načrtovanega 
urnika izobraževanja.  
                       
Slika 1 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Izzivi podeželja, maj 2011 
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Velika večina je bila z izvajalcem usposabljanja zelo zadovoljna. Skoraj vsi 
udeleženci so bili mnenja, da je učitelj na predavanja prihajal točno (96,2 %). Mnenja, 
da je učitelj v celoti dobro razložil snov, jih spodbujal k aktivnemu sodelovanju, 
upošteval njihove izkušnje in svetoval, kako se učinkovito učiti, je bilo 80,8 % 
anketiranih. Enak odstotek udeležencev meni, da so bila predavanja zanimiva, da je 
učitelj svetoval tudi glede dodatne literature in gradiva ter je skoraj oziroma  v celoti 
upošteval njihova mnenja in predloge.    
 
● Zadovoljstvo udeležencev z urnikom programa  
 
V tem sklopu so udeleženci izrazili svoje zadovoljstvo z obsegom ur programa, uro 
srečanj in številom ur na posameznem srečanju.  
 
Slika 2 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Izzivi podeželja, maj 2011 

 

Ugotavljamo, da je bila velika večina udeležencev zelo zadovoljna tako z obsegom ur 
kot z uro srečanj (80,8 %). Zelo zadovoljnih s številom ur na posameznem srečanju 
je bilo 73,1 % udeležencev. Srednje zadovoljnih je bilo z uro srečanj 11,5 % 
udeležencev, 7,7 % pa je bilo srednje zadovoljnih z obsegom ur programa in s 
številom ur na posameznem srečanju. Nezadovoljnih z urnikom usposabljanja ni bilo.  
           
                                                                                                                                                                           
● Zadovoljstvo udeležencev z vsebino programa  
 
V tem sklopu smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z uporabnostjo in 
aktualnostjo podane vsebine.  
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Slika 3 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Izzivi podeželja, maj 2011 

 

Udeleženci so bili s podano vsebino zelo zadovoljni, saj se je kar 96,2 % 
udeležencem zdela  skoraj in v celoti uporabna in aktualna. Le en udeleženec je 
aktualnost in uporabnost vsebine ocenil s srednjo oceno.  
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom programa  
 
Udeležence smo spraševali o tem, ali je bilo učno gradivo zanje pregledno, 
razumljivo in ali je vsebovalo dovolj praktičnih primerov.  
 
Slika 4 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Izzivi podeželja, maj 2011 

 
Iz odgovorov udeležencev lahko razberemo, da so bili z učnim gradivom zelo 
zadovoljni (92,3 %), tako z razumljivostjo gradiva in vsebino s praktičnimi primeri. 
Odgovor, da je gradivo v celoti pregledno, je obkrožilo 88,5 % udeležencev. En 
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udeleženec je vsebino gradiva ocenil s srednjo oceno. Nezadovoljstva z učnim 
gradivom ni. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z znanjem, ki so si ga pr idobili v programu  
    
V tem sklopu smo udeležence spraševali o znanju, ki so si ga pridobili, in sicer ali je 
uporabno za njihovo delo oziroma za njihovo osebno življenje, in ali je aktualno. 
 
Slika 5 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Izzivi podeželja, maj 2011 

 
Večina udeležencev je bila mnenja, da je znanje, ki so si ga pridobili, v celoti 
uporabno za njihovo osebno življenje (92 %). Da je pridobljeno znanje aktualno se v 
celoti strinja 76,9 % udeležencev. Skoraj vsi (95,8 %) udeležencev se skoraj oziroma 
v celoti strinja s trditvijo, da je pridobljeno znanje uporabno za njihovo delo.  
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čilnico oziroma prostorskimi pogoji 
 
V tem sklopu so anketirani ocenjevali učilnico, ali je bila dovolj svetla, ogrevana, 
vzdrževana, tehnično ustrezno opremljena in pravočasno odklenjena.   
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Slika 6 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Izzivi podeželja, maj 2011 

 
Ugotavljamo, da so bili udeleženci tudi z učilnico zelo zadovoljni, saj je bilo 80,8 % 
udeležencev, ki so se v celoti strinjali, da je učilnica vzdrževana. Večina udeležencev 
(76,9 %) je bila tudi v celoti mnenja, da je bila učilnica ogrevana, 73,1 % je bilo 
mnenja, da je bila učilnica tehnično ustrezno opremljena. Da je bila učilnica 
pravočasno odklenjena, se je strinjala večina udeležencev, saj jih je odgovor v celoti, 
izbralo 69,2 udeležencev. Nezadovoljnih udeležencev z učilnico oziroma prostorskimi 
pogoji ni bilo.   
 
● Dodatna mnenja udeležencev  
 
Udeležence smo ob koncu vprašalnika poprosili, da so nam zapisali še dodatna 
mnenja, v kolikor so to želeli. Štirinajst (14) udeležencev je poudarilo zadovoljstvo s 
programom usposabljanja.  Sporočili so, da so pridobili nove informacije in znanje, ki 
ga bodo uporabili v svojem življenju. Štirje (4) udeleženci so zapisali, da si tovrstnih 
izobraževanj želijo tudi v prihodnjem letu.  
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4.2.2 Analiza vprašalnikov za udeležence UŽU – Moj korak 

 
Vprašalnik je izpolnilo 8 udeležencev, od tega 3 ženske (37,5 %) in 5 moških       
(62,5 %). Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 12,5 % 
udeležencev je starih od 31 do 40 let, 12,5 % od 41 do 50 let in 75 % nad 51 let.  
 
Anketirance smo povprašali, kje so dobili informacijo o programu. Trije (37,5 %) so 
dobili informacijo na uvodni predstavitvi programa, enega udeleženca je s 
programom seznanil predsednik društva. Na informativnem dnevu se je o 
izobraževalnem programu seznanilo 25 % udeležencev. Informacijo o programu je 
12,5 % udeležencev prebralo v razpisu za vpis, prav tako 12,5 % udeležencev je s 
programom seznanil sodelavec ali znanec, ki je obiskoval program.  
 
● Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev progra ma  
 
Pri zadovoljstvu z izvajalci izobraževanja so udeleženci ocenjevali razlago vsebine, 
zanimivost predavanj, svetovanje glede dodatne literature in virov, spodbujanje k 
dejavnemu sodelovanju, svetovanje glede učinkovitega učenja, upoštevanje njihovih 
izkušenj, upoštevanje njihovih mnenj in predlogov ter upoštevanje načrtovanega 
urnika izobraževanja.  
    
Slika 7 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Moj korak, maj 2011 

 
Ugotavljamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z učiteljem. S tem, da so bila 
predavanja zanimiva, da jih je učitelj spodbujal k dejavnemu sodelovanju in dobro 
svetoval, kako se učinkovito učiti, se je v celoti strinjalo 75 % udeležencev. Večina jih 
je tudi menila, da je učitelj pravočasno prihajal na predavanja, v celoti upošteval 
njihova mnenja, predloge in izkušnje ter dobro razložil snov (62,5 %). Polovica 
anketiranih se je v celoti strinjala, da je učitelj svetoval glede dodatnega gradiva. 
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● Zadovoljstvo udeležencev z urnikom programa  
 
V tem sklopu so udeleženci izrazili svoje zadovoljstvo z obsegom ur programa, uro 
srečanj in številom ur na posameznem srečanju.  
 
Slika 8 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Moj korak, maj 2011 

 
Ugotavljamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni tako z obsegom ur kot s številom 
ur na posameznem srečanju. Z uro srečanj je bilo skoraj oziroma  v celoti zadovoljnih 
87,5 % udeležencev. Srednje zadovoljnih je bilo z uro srečanj 12,5 % udeležencev.  
Nezadovoljnih z urnikom usposabljanja ni bilo.  
                                                                                                                                                                                                                                                          
● Zadovoljstvo udeležencev z vsebino programa  
 
V tem sklopu smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z uporabnostjo in 
aktualnostjo podane vsebine.  
 

Slika 9 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Moj korak, maj 2011 
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Udeleženci so bili s podano vsebino zelo zadovoljni, saj se je 87,5 % udeležencem 
zdela  skoraj in v celoti uporabna in aktualna. S srednjo oceno je tako aktualnost kot 
tudi uporabnost vsebine ocenilo po 12,5 % udeležencev.  
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom programa  
 
Udeležence smo spraševali o tem, ali je bilo učno gradivo zanje pregledno, 
razumljivo in ali je vsebovalo dovolj praktičnih primerov.  
 
Slika 10 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Moj korak, maj 2011 

 
Iz odgovorov udeležencev lahko razberemo, da so bili z učnim gradivom zelo 
zadovoljni, tako s preglednostjo gradiva in vsebino oziroma s praktičnimi primeri. 
Učno gradivo je bilo v celoti razumljivo 50 % vprašanim, skoraj v celoti pa 37,5 %. 
Udeleženci niso izrazili nezadovoljstva z učnim gradivom. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z znanjem, ki so si ga pr idobili v programu  
 
V tem sklopu smo udeležence spraševali o znanju, ki so si ga pridobili, in sicer ali je 
uporabno za njihovo delo oziroma osebno življenje, in ali je aktualno. 
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Slika 11 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Moj korak, maj 2011 

 
Večina udeležencev, 75 % je odgovorila, da je pridobljeno znanje aktualno, s srednjo 
oceno je to trditev ocenilo 12,5 % udeležencev. Polovica anketirancev je v celoti 
mnenja, da je znanje uporabno v njihovem življenju in pri delu, 37,5 % udeležencev 
pa je uporabnost znanja za njihov delo ocenilo s srednjo oceno. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čilnico oziroma prostorskimi pogoji 
 
V tem sklopu so anketirani ocenjevali učilnico, ali je bila dovolj svetla, ogrevana, 
vzdrževana, tehnično ustrezno opremljena in pravočasno odklenjena.   
 
Slika 12 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu UŽU- Moj korak, maj 2011 
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Iz odgovorov lahko ugotovimo, da so bili udeleženci z učilnico zadovoljni, saj se jih 
87,5 % v celoti strinja, da je bila učilnica pravočasno odklenjena. Učilnica je tehnično 
ustrezno opremljena, svetla, ogrevana in vzdrževana, meni 75 % udeležencev. 
 
● Dodatna mnenja udeležencev  
 
Udeleženci so lahko podali tudi svoja mnenja in predloge. Štirje (4) udeleženci so 
izrazili svoje mnenje. Vsi so pohvalili program izobraževanja, dva (2) udeleženca pa 
sta izrazila željo po nadaljevalnem usposabljanju. 

4.2.3 Analiza vprašalnikov za udeležence programa R ačunalniška pismenost za 
odrasle 

 
Vprašalnik je izpolnilo 71 udeležencev, od tega 52 žensk (73,2 %) in 19 moških   
(26,8 %). Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 2,8 % 
udeležencev je starih od 21 do 30 let, 11,3 % od 31 do 40 let, 40,8 % udeležencev je 
starih od 41 do 50 let in 45,1 % nad 51 let.  
 
Informacijo o programu je 42,1 % udeležencev dobilo od znanca, ki je obiskoval 
program. Šestnajst (16) udeležencev, kar pomeni 22,4 %, je dobilo informacijo o 
možnostih izobraževanja neposredno na ZIK-u, pri Društvu kmečkih žena Semič, 
Društvu upokojencev Metlika, Obrtni zbornici Črnomelj ter pri delodajalcu. Preko 
razpisa za vpis se je o programu informiralo 10,5 % udeležencev. 
 
● Izbira metod in oblik dela 
 
Pri izbiri metod in oblik dela so udeleženci navedli, kako pogosto so pri učenju v 
izobraževalnem programu uporabljali različna gradiva ter katere oblike in metode 
dela so izbrali pri svojem učenju. 
 
Slika 13 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle, maj 2011 
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Iz slike 13 je razvidno, da je večina anketiranih vedno dobila tako mentorjevo učno 
pomoč (66 %), kakor tudi pomoč učiteljev v obliki konzultacij (62 %). Računalnik je bil 
uporabljen skoraj ves čas, saj ga je stalno uporabljalo 62 %, občasno pa 30 % 
udeležencev. Polovica udeležencev je občasno uporabila dodatno učno gradivo    
(51 %) in občasno sodelovala v »skupini sošolcev«, 52 % jih je prav tako občasno 
poiskalo nasvete o ustreznih učnih tehnikah. Udeležencev, ki so pri samostojnem 
učenju uporabljali gradivo, je bilo 63 %. Več kot polovica udeležencev (58 %)  ni 
nikoli obiskalo središča za samostojno učenje. 
 
●  Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev progr ama 
 
Pri zadovoljstvu z izvajalci izobraževanja so udeleženci ocenjevali razlago vsebine, 
zanimivost predavanj, svetovanje glede dodatne literature in virov, spodbujanje k 
dejavnemu sodelovanju, svetovanje glede učinkovitega učenja, upoštevanje njihovih 
izkušenj, upoštevanje njihovih mnenj in predlogov ter upoštevanje načrtovanega 
urnika izobraževanja.  
                    
Slika 14 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle, maj 2011 

 
Velika večina je bila z izvajalcem usposabljanja zelo zadovoljna. Skoraj vsi 
udeleženci so bili v celoti zadovoljni s točnostjo učitelja (94,4 %). Velika večina se je 
strinjala, da je bila snov dobro razložena (87,3 %), ter da je učitelj upošteval njihova 
mnenja in predloge (88,7 %), njihove izkušnje (85,9 %). Udeleženci so se tudi v celoti 
strinjali, da so bila predavanja zanimiva (84,5 %), da jih je učitelj spodbujal k 
dejavnemu sodelovanju (83,1 %) in dobro svetoval, kako se uspešno učiti (78,9 %). 
Po mnenju udeležencev je predavatelj svetoval tudi glede dodatne literature in 
gradiva (73,2 %).   
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● Zadovoljstvo udeležencev z urnikom programa  
 
V tem sklopu so udeleženci izrazili svoje zadovoljstvo z obsegom ur tečaja, uro 
tečaja in številom ur na posameznem srečanju.  
 
Slika 15 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle, maj 2011 

 

Ugotavljamo, da je bila velika večina udeležencev zelo zadovoljna tako z obsegom ur  
usposabljanja (97,3 %), uro tečaja (86,5 %) in številom ur na posameznem srečanju 
(83,8 %). Srednje zadovoljnih je bilo s številom ur na posameznem srečanju 10,8 % 
udeležencev, 2,7 % pa je bilo srednje zadovoljnih z obsegom ur tečaja in uro poteka 
tečaja. Nezadovoljnih z urnikom usposabljanja je bilo 2,7 % udeležencev.  
                                                                                                                                                                                                                                                        
● Zadovoljstvo udeležencev z vsebino programa  
 
V tem sklopu smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z uporabnostjo in 
aktualnostjo vsebine programa usposabljanja.  
 
Slika 16 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle, maj 2011 



Samoevalvacijsko poročilo 2010/2011 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
 

27

Udeleženci so bili s podano vsebino zelo zadovoljni, saj se je kar 91,9 % 
udeležencem zdela  skoraj oziroma v celoti uporabna in aktualna. Aktualnost vsebine 
je 5,4 % udeležencev ocenilo s srednjo oceno. Prav tako je srednjo oceno glede 
uporabnosti vsebine podalo 2,7 % udeležencev. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom programa  
 
Udeležence smo spraševali o tem, ali je bilo učno gradivo zanje pregledno, 
razumljivo in ali je vsebovalo dovolj praktičnih primerov.  
 
Slika 17 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle, maj 2011 

                   
Velika večina udeležencev je bila zelo zadovoljna z učnim gradivom. S trditvijo, da je 
gradivo pregledno se je strinjalo 76,1 %, da je razumljivo 74,6 % udeležencev. 
Udeleženci so se tudi v celoti strinjali, da učno gradivo vsebuje dovolj vaj (71,8 %) in 
praktičnih primerov (70,4 %). Gradivo v celoti omogoča samostojno učenje 66,2 %. 
udeležencem. Več kot polovica udeležencev (63,4 %) se je tudi v celoti strinjala s 
trditvijo, da učno gradivo vsebuje primere izpitnih nalog. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z znanjem, ki so si ga pr idobili v programu  
 
V tem sklopu smo udeležence spraševali o znanju, ki so si ga pridobili, in sicer ali je 
uporabno za njihovo delo, za njihovo osebno življenje in ali je aktualno. 
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Slika 18 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle, maj 2011 

 
Velika večina udeležencev (89,2 %) se je skoraj oziroma v celoti strinjala, da je 
pridobljeno znanje aktualno in da je uporabno v njihovem življenju. Znanje je 
uporabno za delo pri  67,6 % udeležencev. Pri tem odgovoru je srednjo oceno podalo 
18,9 % udeležencev, 5,4 % pa se jih ni strinjalo, da bodo pridobljeno znanje lahko 
uporabili pri svojem delu. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čilnico oziroma prostorskimi pogoji 
 
V tem sklopu so anketirani ocenjevali učilnico, ali je bila dovolj svetla, ogrevana, 
vzdrževana, tehnično ustrezno opremljena in pravočasno odklenjena.   
 
Slika 19 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška pismenost za odrasle, maj 2011 

 
Ugotavljamo, da so bili udeleženci tudi z učilnico zelo zadovoljni, saj so se skoraj vsi 
(97,3 %) strinjali, da je bila učilnica ogrevana, vzdrževana in pravočasno odklenjena, 
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94,6 % se jih je skoraj oziroma v celoti strinjalo, da je učilnica dovolj svetla. Da je 
učilnica tehnično ustrezno opremljena, menilo 83,8 % udeležencev. Oceno srednje je 
pri tem odgovoru podalo 10,8 % udeležencev. Nezadovoljnih udeležencev z učilnico 
oziroma prostorskimi pogoji ni bilo.   
 
● Dodatna mnenja udeležencev  
 
Sedemindvajset (27) udeležencev je dodatno izrazilo svoje mnenje, ki odraža 
zadovoljstvo s programom usposabljanja. Sporočili so, da so se veliko naučili, osvojili 
novo znanje, ki jim bo koristilo tako v zasebnem, kakor tudi v poklicnem življenju, se 
zahvalili za prijetna predavanja ter pohvalili predavatelje. Pet (5) udeležencev je 
izrazilo željo po ponovitvi oziroma nadaljevanju tečaja. Ena udeleženka si želi bolj 
podrobno učno gradivo pri določenih področjih in več vaj, en udeleženec si želi bolj 
enostavne razlage, en udeleženec hitrejši internet, en udeleženec bi želel novejšo 
različico programa Windows. 

4.2.4 Analiza vprašalnikov za udeležence programa R ačunalniška in digitalna 
pismenost 

 
Vprašalnik je izpolnilo 37 udeležencev, od tega 28 žensk (75,7 %) in 9 moških (24,3 
%). Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 10,8 % je starih od 
41 do 50 let in 89,2 % nad 51 let.  
 
Informacijo o izobraževalnem programu je prebralo v razpisu za vpis 35,7 % 
anketiranih, 19,6 % udeležencev je s programom seznanil sodelavec oziroma 
znanec, ki je obiskoval program. Deset (10) udeležencev ali 17,9 % je bilo 
udeležencev izobraževalne organizacije že pred vpisom v izobraževalni program za 
odrasle. Udeležencev, ki jih je o programu informirala svetovalka na Zavodu za 
zaposlovanje, je bilo 16,1 %. Odgovor drugo je navedlo 7,1 % udeležencev, in sicer 
so se sami informirali o možnosti izobraževanja neposredno na ZIK-u. Dva 
udeleženca ali 3,6 % pa sta pridobila informacijo o programu na spletni strani 
izobraževalne organizacije.  
 
● Izbira metod in oblik dela 
 
Pri izbiri metod in oblik dela so udeleženci navedli, kako pogosto so pri učenju v 
izobraževalnem programu uporabljali različna gradiva ter katere oblike in metode 
dela so izbrali pri svojem učenju. 
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Slika 20 

 
Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška in digitalna pismenost, maj 2011 
 

 
Večina udeležencev je v izobraževalnem programu vedno uporabljala računalnik in 
dobila mentorjevo učno pomoč ter pomoč učitelja v obliki konzultacij (75,7 %). Več 
kot polovica udeležencev je včasih poiskala aktualne informacije na spletnih straneh 
(59,5 %) in uporabljala dodatno učno gradivo (59 %). Vedno je uporabljalo dodatno 
učno gradivo 30 % udeležencev. Polovica udeležencev je pri samostojnem učenju 
vedno uporabljalo gradivo (51 %), 49 % jih je to obliko dela uporabljalo občasno. 
Večina udeležencev je sodelovala v »skupini sošolci«, od tega vedno 37,8 %, včasih 
pa 45,9 %. Udeležencev, ki so vedno poiskali nasvete o ustreznih učnih tehnikah je 
bilo 40,5 %. Več kot polovica udeležencev ni nikoli obiskala Središča za samostojno 
učenje (62 %). 
 
●  Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev progr ama  
 
Pri zadovoljstvu z izvajalci izobraževanja so udeleženci ocenjevali razlago vsebine, 
zanimivost predavanj, svetovanje glede dodatne literature in virov, spodbujanje k 
dejavnemu sodelovanju, svetovanje glede učinkovitega učenja, upoštevanje njihovih 
izkušenj, upoštevanje njihovih mnenj in predlogov ter upoštevanje načrtovanega 
urnika izobraževanja.  
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Slika 21 

 Vir:Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška in digitalna pismenost, maj 2011 

 
Velika večina je bila z izvajalcem usposabljanja zelo zadovoljna. Skoraj vsi 
udeleženci so bili v celoti zadovoljni z dobro razloženo snovjo in točnostjo učitelja 
(97,3 %). Prav tako je bila večina mnenja, da je učitelj upošteval izkušnje 
udeležencev (94,6 %). Udeleženci so se tudi v celoti strinjali, da so bila predavanja 
zanimiva, da jih je učitelj spodbujal k dejavnemu sodelovanju (91,9 %), upošteval 
njihova mnenja in predloge in dobro svetoval kako se uspešno učiti (89,2 %). Po 
mnenju udeležencev je predavatelj svetoval tudi glede dodatne literature in gradiva 
(83,8 %).   
 
● Zadovoljstvo udeležencev z urnikom programa usposa bljanja  
 
V tem sklopu so udeleženci izrazili svoje zadovoljstvo z obsegom ur tečaja, uro 
tečaja in številom ur na posameznem srečanju.  
                 
Slika 22 

 
Vir:Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška in digitalna pismenost, maj 2011 
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Ugotavljamo, da je bila velika večina udeležencev zelo zadovoljna tako z obsegom ur       
(97,3 %), uro tečaja (86,5 %) in številom ur na posameznem srečanju (83,8 %). 
Srednje zadovoljnih je bilo s številom ur na posameznem srečanju 10,8 % 
udeležencev, 2,7 % je bilo srednje zadovoljnih z obsegom ur tečaja in uro poteka 
tečaja. Nezadovoljnih z urnikom usposabljanja je bilo 2,7 % udeležencev.  
           
● Zadovoljstvo udeležencev z vsebino programa  
 
V tem sklopu smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z uporabnostjo in 
aktualnostjo podane vsebine.  
 
Slika 23 

 
Vir:Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška in digitalna pismenost, maj 2011 

 
Udeleženci so bili s podano vsebino zelo zadovoljni, saj se je kar 91,9 % 
udeležencem zdela skoraj oziroma v celoti uporabna in aktualna. Aktualnost vsebine 
je 5,4 % udeležencev ocenilo s srednjo oceno. Prav tako je srednjo oceno glede 
uporabnosti vsebine podalo 2,7 % udeležencev. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom programa  
 
Udeležence smo spraševali o tem, ali je bilo učno gradivo zanje pregledno, 
razumljivo in ali je vsebovalo dovolj praktičnih primerov.  
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Slika 24 

 
Vir:Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška in digitalna pismenost, maj 2011 

                   
Večina udeležencev (94,6 %) meni, da je gradivo pregledno in razumljivo. Skoraj v 
celoti oziroma v celoti se je 83,8 % udeležencev strinjalo, da gradivo vsebuje dovolj 
vaj in praktičnih primerov (81,1 %). Gradivo 78,4 % udeležencem omogoča 
samostojno učenje. Več kot polovica (59,5 %) jih je navedlo odgovor, da učno 
gradivo vsebuje primere izpitih nalog. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z znanjem, ki so si ga pr idobili v programu  
 
V tem sklopu smo udeležence spraševali o znanju, ki so si ga pridobili, in sicer ali je 
uporabno za njihovo delo, za njihovo osebno življenje in ali je aktualno. 
 
Slika 25 

 
Vir:Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška in digitalna pismenost, maj 2011 

 
Velika večina udeležencev (75,7 %) se je v celoti strinjala, da je pridobljeno znanje 
aktualno in da je uporabno v njihovem življenju. Znanje je uporabno za delo pri     
62,2 % udeležencev. Pri tem odgovoru je srednjo oceno podalo 18,9 % udeležencev, 
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5,4 % pa se jih sploh ni strinjalo, da bodo pridobljeno znanje lahko uporabili pri 
svojem delu. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čilnico oziroma prostorskimi pogoji 
 
V tem sklopu so anketirani ocenjevali učilnico, ali je bila dovolj svetla, ogrevana, 
vzdrževana, tehnično ustrezno opremljena in pravočasno odklenjena.   
 
Slika 26 

 
Vir:Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programu Računalniška in digitalna pismenost, maj 2011 

 
Ugotavljamo, da so bili udeleženci tudi z učilnico zelo zadovoljni, saj se je 89,2 % 
udeležencev strinjalo, da je bila učilnica ogrevana, da je bila pravočasno odklenjena, 
se je strinjalo 86,5 %, da je bila svetla in vzdrževana pa 83,8 % udeležencev. S 
trditvijo, da je bila učilnica tehnično ustrezno opremljena, se je v celoti strinjalo     
70,3 % udeležencev. Oceno srednje je pri tem odgovoru podalo 10,8 % udeležencev. 
Nezadovoljnih udeležencev z učilnico oziroma prostorskimi pogoji ni bilo.   
 
● Dodatna mnenja udeležencev  
 
Udeleženci so lahko na koncu vprašalnika podali tudi svoje mnenje. Dvaindvajset 
(22) udeležencev je izrazilo svoje mnenje, ki odraža zadovoljstvo s programom 
usposabljanja. Zahvalili so se mentorjem za zanimiva in koristna predavanja. Devet 
(9) udeležencev je izrazilo željo po nadaljevanju tečaja. En (1) udeleženec želi, da bi 
v učnem gradivu bolj podrobno opisani postopki dela, ena udeleženka pa je izrazila 
željo, da bi bile manjše skupine, da bi tako lahko naredili več vaj. 
 

4.2.5 Analiza vprašalnikov za udeležence v projektu  Specializirana mobilna 
služba za pomo č na domu 

 
Vprašalnik je izpolnilo 15 udeležencev, od tega 11 žensk (73,3 %) in 4 moški      
(26,7 %). Starostna struktura udeležencev: 26,7 % je starih do 20 let, 20 % od 21 do 
30 let, 13,3 % od 41 do 50 let in 40 % nad 51 let.  
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Osnovno šolo ima končano 40 % anketiranih, enak delež je oseb s končano poklicno 
šolo, srednjo strokovno šolo ima zaključeno 20 % udeležencev.  
 
 ●  Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev teore tičnega dela programa   
 
 Slika 27 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev projekta Specializirana mobilna služba za pomoč na domu      
       (MPD), oktober 2010  
 

Iz slike 27 je razvidno, da so anketirani udeleženci v celoti (80 %) oziroma skoraj v 
celoti (20 %) zadovoljni z dobro razloženo vsebino iz področij usposabljanja v okviru 
projekta MPD. 
 
V celoti se predavanja zdijo zanimiva 53,3 % anketiranim, 33,3 % anketiranim skoraj 
v celoti, srednje zanimiva so predavanja 13,4 % anketiranim.  
 
Več kot polovica (53,3 %) jih meni, da mentorji v celoti svetujejo glede dodatne 
literature in virov, 46,7 % pa jih meni, da svetujejo skoraj v celoti.  
 
Dve tretjini anketiranih (66,7 %) meni, da jih mentorji v celoti spodbujajo k  
dejavnemu sodelovanju, 26,6 % pa, da jih mentorji skoraj v celoti spodbujajo k 
dejavnemu sodelovanju. 
 
S trditvijo, da učitelj v celoti upošteva njihove izkušnje s strinja ena tretjina (33,3 %) 
anketiranih oseb, 46,7 % jih meni, da skoraj v celoti upošteva njihove izkušnje.  
 
Več kot polovica anketiranih (53,3 %) ocenjuje, da mentorji skoraj v celoti upoštevajo 
njihova mnenja in predloge, ena tretjina pa se strinja, da v celoti. 
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Dve tretjini (66,7 %) anketiranih meni, da mentorji v celoti upoštevajo načrtovani urnik 
usposabljanja, 26,6 % anketiranih pa je navedlo, da skoraj v celoti. 
 
●  Zadovoljstvo udeležencev z delom mentorjev prakti čnega dela programa   
 
Slika 28 
 

 
 

Vir: Anketa med udeleženci programa Specializirana mobilna služba za pomoč na domu (MPD),  
      oktober 2010  

 
Iz slike 28 je razvidno, da je več kot polovica anketiranih (53,3 %) v celoti zadovoljnih 
z dobro prikazanim delom in predstavitvijo praktičnih nalog s strani mentorjev, 46,7 % 
pa jih je skoraj v celoti zadovoljnih. 
 
Prav tako jih je več kot polovica (53,3 %) v celoti zadovoljnih s svetovanjem 
mentorjev pri delu, 46,7 % pa jih je skoraj v celoti zadovoljnih. 
 
Kar 73,3 % izmed anketiranih oseb je mnenja, da so jim mentorji v celoti pripravljeni 
pomagati, 26,7 % jih meni, da so jim skoraj v celoti pripravljeni pomagati. 
 
Udeležence smo povprašali ali mentorji upoštevajo njihove izkušnje. Več kot polovica  
(60 %) jih je navedla, da skoraj v celoti upoštevajo njihove izkušnje, 26,6 % 
anketiranih meni, da so njihove izkušnje v celoti upoštevane.  
 
Kar 73,3 % anketiranih je mnenja, da so skoraj v celoti upoštevana njihova mnenja in 
predlogi, 20 % jih meni, da so v celoti upoštevana.  
 
V celoti se upošteva načrtovani urnik usposabljanja meni 73,3 % anketiranih, 26,7 % 
pa jih meni, da se načrtovani urnik usposabljanja upošteva skoraj v celoti. 
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●  Zadovoljstvo udeležencev z informiranostjo in urn ikom usposabljanja 
 
Slika 29 
 

 
 

Vir: Anketa med udeleženci programa Specializirana mobilna služba za pomoč na domu (MPD),  
     oktober 2010  

 
Iz slike 29 je razvidno, da je bilo 93,3 % anketiranih v celoti oziroma skoraj v celoti 
dobro informiranih o vseh aktivnostih. V celoti ustrezajo dnevi poteka izobraževanja 
73,3 % anketiranim, 20 % pa jih je skoraj v celoti zadovoljnih z dnevi poteka 
izobraževanja. V celoti ustreza dnevna razporeditev ur kar 80 % anketiranim, 13,3 % 
pa jih je navedlo, da skoraj v celoti.  
 

●  Zadovoljstvo udeležencev z vsebino usposabljanja in pridobljenim znanjem 
 
Slika 30 
 

 
 

Vir: Anketa med udeleženci programa Specializirana mobilna služba za pomoč na domu (MPD),  
     oktober 2010  
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V celoti je zanimiva podana vsebina usposabljanja 66,6 % anketiranim, 20 % pa jih 
meni, da je podana vsebina skoraj v celoti zanimiva. Kar 73,3 % anketiranim 
udeležencem se zdi vsebina usposabljanja tudi v celoti aktualna, 20 % pa jih je 
navedlo, da je skoraj v celoti aktualna. 
 
Nova znanja je v celoti pridobilo 73,3 % udeležencev, 20 % pa jih meni, da so skoraj 
v celoti pridobili nova znanja. Kar 86,6 % anketiranih udeležencev je mnenja, da je 
pridobljeno znanje v celoti uporabno. 
 

4.2.6 Analiza vprašalnikov za udeležence v jezikovn ih te čajih 

 
Vprašalnik je izpolnilo 17 udeležencev, od tega 11 žensk (64,7 %) in 6 moških     
(35,3 %), ki so bili udeleženi v jezikovnem tečaju angleškega jezika na različnih 
stopnjah. 
 
Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 11,8 % udeležencev je 
starih od 21 do 30 let, 11,8 % udeležencev je starih od 31 do 40 let, več kot polovica 
udeležencev ali 52,9 % je starih od 41 do 50 let. Udeležencev, ki so stari 51 let ali 
več, je 23,5 %. 
 
Več kot polovico udeležencev (52,9 %) je na izobraževanje napotil delodajalec. 
Anketirancev, ki so bili že pred vpisom naši udeleženci je bilo 17,6 %. S programom 
izobraževanja je bilo s strani sodelavcev ali znancev, ki so že obiskovali program 
seznanjenih 17,6 % anketirancev, prav toliko se jih je seznanilo na spletni strani 
izobraževalne organizacije oziroma so prebrali razpis za vpis v program 
izobraževanja.  
 
● Izbira metod in oblik dela 
 
Pri izbiri metod in oblik dela so udeleženci navedli, kako pogosto so pri učenju v 
izobraževalnem programu uporabljali različna gradiva ter katere oblike in metode 
dela so izbrali pri svojem učenju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samoevalvacijsko poročilo 2010/2011 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
 

39

Slika 31 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programih jezikovnih tečajev, maj 2011 

 
Pri samostojnem učenju je uporabljalo gradivo, dobilo mentorjevo učno pomoč in 
pomoč učiteljev v obliki konzultacij 64,7 % anketiranih. Več kot polovica (52,9 %) jih 
je vedno sodelovala v »skupini sošolcev«. Občasno je uporabljalo računalnik 70,6 % 
vprašanih, 64,7 % jih je včasih uporabljalo dodatno učno gradivo ter zbirke nalog 
internih in eksternih preizkusov znanja. Malo manj kot polovica anketiranih (47,1 %) 
je včasih iskala nasvete o ustreznih učnih tehnikah. Več kot polovica (52,9 %) jih ni 
nikoli iskala aktualnih informacij po spletnih straneh. Središča za samostojno učenje 
ni obiskalo 88,2 % anketiranih. 
 
 
●  Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev izobr aževalnega programa  
 
Pri zadovoljstvu z izvajalci izobraževanja so udeleženci ocenjevali razlago vsebine, 
zanimivost predavanj iz predmeta angleščina, svetovanje glede dodatne literature in 
virov, spodbujanje k dejavnemu sodelovanju, svetovanje glede učinkovitega učenja, 
upoštevanje izkušenj, upoštevanje njihovih mnenj in predlogov ter upoštevanje 
načrtovanega urnika izobraževanja.  
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Slika 32 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programih jezikovnih tečajev, maj 2011 
 

Ugotavljamo, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z izvajalcem izobraževanja, saj je 
velika večina (88,2 %) v celoti zadovoljna z dobro razloženo snovjo. Enak odstotek 
udeležencev je tudi mnenja, da so bila predavanja zanimiva, da jih je učitelj 
spodbujal k dejavnemu sodelovanju, dobro svetoval, kako se učinkovito učiti, 
upošteval njihova mnenja, predloge in izkušnje ter na predavanja prihajal točno.  
 
● Zadovoljstvo udeležencev z urnikom izobraževalnega  programa  
 
V tem sklopu so udeleženci izrazili svoje zadovoljstvo z obsegom ur tečaja, uro 
poteka tečaja in številom ur na posameznem srečanju.  
       
 Slika 33 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programih jezikovnih tečajev, maj 2011 
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Ugotavljamo, da je bila večina udeležencev zelo zadovoljna z urnikom, saj je bilo 
70,6 % udeležencev v celoti zadovoljnih z uro tečaja in številom ur na posameznem 
srečanju, 64,7 % anketiranih pa je v celoti zadovoljnih z obsegom ur tečaja. 
Nezadovoljnih z urnikom tečaja ni bilo. 
       
● Zadovoljstvo udeležencev z vsebino izobraževalnega  programa  
 
V tem sklopu smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev z uporabnostjo in 
aktualnostjo podane vsebine.  
 
Slika 34 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programih jezikovnih tečajev, maj 2011 

 
Udeleženci so bili s podano vsebino zelo zadovoljni (82,4 %), saj se je vsem zdela 
skoraj oziroma v celoti uporabna. Velika večina (82,4 %) jih je tudi mnenja, da je 
podana vsebina aktualna. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom izobraževalnega programa  
 
Udeležence smo spraševali o tem, ali je bilo učno gradivo zanje pregledno, 
razumljivo in ali je vsebovalo dovolj praktičnih primerov.  
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Slika 35 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programih jezikovnih tečajev, maj 2011 

V celoti se je 88,2 % udeležencev strinjalo s trditvijo, da učno gradivo vsebuje dovolj 
vaj, 76,5 % pa jih je v celoti mnenja, da je gradivo razumljivo. Ugotavljamo, da učno 
gradivo vsebuje dovolj praktičnih primerov ter omogoča samostojno učenje za      
70,6 % anketiranih. Več kot polovica (58,8 %) se jih v celoti strinja, da je gradivo 
pregledno in vsebuje primere izpitnih nalog. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z znanjem, ki so si ga pr idobili v izobraževalnem  
   programu  
 
V tem sklopu smo udeležence spraševali o znanju, ki so si ga pridobili, in sicer ali je 
uporabno za njihovo delo, za njihovo osebno življenje in ali je aktualno. 
 
Slika 36 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programih jezikovnih tečajev, maj 2011 
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Velika večina udeležencev je v celoti mnenja, da je znanje aktualno (82,4 %). 
Udeleženci bodo lahko pridobljeno znanje uporabili tudi pri svojem delu, saj se jih je v 
celoti s to trditvijo strinjalo 76,5 %. Velika večina (70,6 %) se jih v celoti strinja, da je 
pridobljeno znanje uporabno za njihovo osebno življenje. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čilnico oziroma prostorskimi pogoji 
 
V tem sklopu so anketirani ocenjevali učilnico, ali je bila dovolj svetla, ogrevana, 
vzdrževana, tehnično ustrezno opremljena in pravočasno odklenjena.   
 
Slika 37 
 

 
 

Vir: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev v programih jezikovnih tečajev, maj 2011 

 
Ugotavljamo, da so vsi udeleženci zelo zadovoljni s prostorskimi pogoji, saj se je 
88,2 % anketirancev v celoti strinjalo, da je bila učilnica pravočasno odklenjena. 
Udeležencev, ki so bili v celoti zadovoljni s tehnično opremljenostjo učilnice, je bilo 
58,8 %, 76,5 % je mnenja, da je učilnica svetla, ogrevana in vzdrževana. 
 
● Dodatna mnenja udeležencev  
 
Udeleženci so lahko ob koncu vprašalnika sporočili svoje mnenje. Devet 
udeležencev je izrazilo zadovoljstvo z jezikovnim tečajem. Štirje anketirani si želijo 
nadaljevanja tečaja v prihodnjem letu, pet udeležencev pa je pohvalilo učiteljico. En 
udeleženec si želi, da bi bil tečaj 2-krat tedensko, en udeleženec pa si želi bolj 
zgodnjega pričetka tečaja.  
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4.2.7 Analiza letnih razgovorov z zaposlenimi 

 
Direktorica ZIK-a je izvedla letne razgovore v februarju 2011 z devetimi (9) 
zaposlenimi. Zaposleni so dobili vprašalnik na podlagi katerega je potekal letni 
razgovor. Vsak zaposleni je na razgovoru z direktorico ocenil svoje delo, podal 
predloge izboljšav na področju lastnega dela in organizacije ter vodenja zavoda kot 
celote. Zaposleni so ocenili tudi medsebojne odnose v kolektivu. 
 
Vsak zaposleni je podal kratko poročilo o vsebini dela in realiziranih nalog v zadnjem 
letu. Ob tem je podal predlog izboljšav na tem področju. Zaposleni so predlagali 
mesečna srečanja zaposlenih, pri projektih pa glede na potrebe oziroma načrtovane 
aktivnosti. Podan je bil predlog delitve nalog med zaposlenimi pri izvedbi večjih 
dogodkov (zaključne konference, predstavitve, izvedbe kulturniških projektov), kar bo 
prispevalo k dvigu kakovosti. Na področju vodenja financ je prišlo do kadrovskih 
sprememb, kar zahteva dodatno usposabljanje nove zaposlene na tem področju in 
vzpostavitev sodelovanja z drugimi področji. Podan je bil predlog organizacije 
obiskov kulturniških predstav izven domačega okolja, kar bi obogatilo program na 
področju kulture. Na področju kulture je potrebno v sodelovanju z izobraževanjem 
razvijati programe za spodbujanje ustvarjalnosti in odkrivanje talentov. Zaposleni so 
predstavili svoje načrte in želje na področju izobraževanja in usposabljanja. Podani 
so bili predlogi za jezikovno izobraževanje v tujini in dopolnitev znanj s področja 
računalništva. Ena sodelavka se je odločila za vpis v visoko šolo.  
 
Medsebojni odnosi v kolektivu so bili ocenjeni kot dobri, poudarek je na sprotnemu 
dogovarjanju, usklajevanju in reševanju težav. Pomemben prispevek k zadovoljstvu 
zaposlenih pomenijo neformalna druženja. Medsebojno informiranje znotraj kolektiva 
je potrebno izboljšati, prav tako je potrebno še izboljšati informiranje in promocijo 
ZIK-a v okolju. Promocijo je potrebno izvajati po komunikacijskem načrtu in sprotno 
preverjati njegovo izvajanje. Potrebno je organizirati zaključna srečanja z vsemi 
skupinami udeležencev, ki so v izobraževanje vključeni več kot 40 ur. Ta zaključna 
srečanja naj potekajo kot evalvacijski pogovori. Spletno stran je potrebno sproti 
urejati in skrbeti za njeno aktualnost. Na področju načrtovanja in organizacije dela je 
še potrebno uvesti izboljšave in se držati dogovorjenih rokov. Na področju vodenja je 
bila tako izpostavljena potreba po sprotnem informiranju med zaposlenimi (e-pošta, 
oglasna deska), načrtovanju dela in pravočasnemu izvajanju nalog. Potrebno je 
boljše obvladovanje časa na posameznih področjih dela in pravočasno delegiranje 
nalog. Izpostavljeni so bili slabi prostorski pogoji dela (majhne pisarne, moteči 
dejavniki) in potreba po bolj organiziranem popoldanskem delu. Na podlagi podanih 
predlogov se bo pripravil akcijski načrt izboljšav z razdelitvijo nalog med zaposlene in 
določenim rokom izvedbe posamezne aktivnosti. 
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4.2.8 Analiza opomnika za vodeni razgovor z direkto rico 

 
Razgovor z direktorico je opravila svetovalka za kakovost. Vprašanja so se nanašala 
na kazalnik obvladovanje sprememb, spodbujanje kulture učenja in gospodarjenje z 
denarjem za izobraževanje odraslih. 
       
Po mnenju direktorice zaposleni vplivajo na vpeljevanje sprememb in izboljšav na 
podlagi dogovora na rednih letnih razgovorih in sestankih strokovnega tima ter 
individualnih pogovorih. Vsi zaposleni so senzibilizirani za pomen uvajanja tako 
sprememb kot izboljšav v svoje delo.  
 
Na vprašanje v kolikšni meri zaposleni sodelujejo pri presojanju in razvijanju 
kakovosti dela v organizaciji je odgovorila, da je ZIK organizacija z desetimi redno 
zaposlenimi osebami, kar pomeni, da je prilagodljiva in hitro odzivna glede na 
spremembe. Vsaka oseba se aktivno vključi v proces načrtovanja in izvajanja 
izboljšav na področju svojega dela. Zaposleni so se pripravljeni tudi dodatno 
usposabljati, ker je to del kulture organizacije. Usposabljanje se načrtuje na podlagi 
analize rednih letnih razgovorov. 
  
Vodstvo spodbuja zaposlene, da se vključujejo v formalno in neformalno 
izobraževanje in usposabljanje. Te spodbude se kažejo v sofinanciranju 
izobraževanja (šolnine, kotizacije, potni stroški, prosti dnevi za pripravo na izpite). 

 
Na vprašanje na kakšne načine je zagotovljena preglednost porabe denarja je 
direktorica odgovorila, da vodstvo in finančna služba redno spremljajo dinamiko 
prihodkov in odhodkov zavoda. Sprotno ugotavljajo možnosti obvladovanja stroškov 
in pridobivanja novih sredstev. S polletnimi in letnimi finančnimi poročili ugotavljajo 
finančne trende, na katere se vsebinsko odzivajo.  
  
Na področju stroškov ZIK Črnomelj od leta 2008 le-te načrtno in sistematično 
zmanjšuje na tistih področjih, kjer ni negativnih posledic za zagotavljanje kakovosti 
dela in poslovanja. Gre za stroške kot so: časopisi, fizično varovanje stavbe. 
Določenih stroškov ne more zmanjševati, ker so zakonsko določeni (plače, energija, 
in drugi).  
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4.2.9 Analiza opomnika za vodeni razgovor s finan čnico 

 
Razgovor s finančno je opravila svetovalka za kakovost. Finančnica je na vprašanje, 
na kakšne načine je zagotovljena preglednost porabe denarja v zavodu odgovorila 
naslednje. Vsako leto se naredi finančni načrt planiranih stroškov za zavod kot 
celoto. Ob polletju se izdela računovodsko poročilo o izkazu prihodkov in odhodkov, 
prav tako tudi ob koncu leta. Finančno poročilo se predloži v potrditev svetu zavoda, 
ki jih analizira na seji. Preglednost porabe denarja se zagotavlja tudi s knjiženjem 
sredstev po stroškovnih mestih. Za vsak projekt se vodi stroškovne kartice, ki se 
vsake tri mesece pošljejo v kontrolo in pregled na financerju projekta.  
 
Poudarila je da se v letu 2011 zmanjšuje stroške na postavki materialni programski 
stroški (pisarniški material, telefonske stroške, najemnine filmov, tiskarske storitve, 
najemnine poslovnih prostorov). Prav tako se zmanjšuje stroške na postavki 
neprogramski stalni stroški (komunalne storitve, tehnično varovanje objekta, 
zavarovalne premije). Zaradi nemotenega delovanja in izvajanja dejavnosti drugih 
stroškov zavod ne more zmanjševati v tolikšni meri. 
 
Po mnenju finančnice bi bilo potrebno urediti stabilno financiranje dejavnosti 
izobraževanja odraslih tako na ravni države kot lokalne skupnosti. Delež 
zagotovljenih sredstev s strani ustanoviteljice se zmanjšuje, primernih javnih razpisov  
za prijavo ni veliko. Potrebno bi bilo urediti stabilno financiranje dejavnosti z letnim 
programom vseh treh občin Bele krajine, ker zavod pokriva izobraževalne potrebe na 
celotnem področju, ne glede na to, da je ustanoviteljica le Občina Črnomelj. 
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5 SKUPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
Komisija za kakovost je v šolskem letu 2010/11 skrbela za redno spremljanje in 
ugotavljanje kakovosti izobraževalnega dela v osebnih razgovorih z udeleženci, z 
vprašalniki, z letnimi razgovori z zaposlenimi in spremljanjem dela. 
 
Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale naslednje prednosti, ki 
jih kaže ohraniti oziroma krepiti: 

• udeleženci so zadovoljni z izobraževalno storitvijo ZIK (organizacijo, 
informiranostjo, želijo si nadaljevanje izobraževanja), 

• imamo dobre mentorje, ki spodbujajo učenje, svetujejo, so dobri strokovnjaki, 
• ZIK motivira udeležence k vključevanju v vseživljenjsko učenje, dostopnost 

izobraževanja je vse večja (finančna, prostorska), 
• imamo razvito partnersko sodelovanje v okolju, 
• partnerji so zadovoljni z vodenjem projektov in izvedbo projektnih aktivnostih, 
• zaposleni so zadovoljni z medsebojnimi odnosi v kolektivu in z vsebino dela, 
• imamo pregled nad načrtovanimi in porabljenimi finančnimi sredstvi, 
• uvajamo racionalizacije na postavkah, kjer je zniževanje stroškov še možno. 

Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale, da je potrebno uvajati 
izboljšave na naslednjih področjih: 

 
• pri projektih je nujno sprotno usklajevanje aktivnosti in upoštevanje rokov, 
• izboljšati je potrebno notranje informiranje med zaposlenimi, 
• izboljšati je potrebno prostorske pogoje dela za zaposlene, 
• izboljšati je potrebno informiranje različnih javnosti v okolju, 
• promocijske aktivnosti je potrebno izvajati na podlagi komunikacijskega načrta   
• potrebno je organizirati zaključna srečanja z vsemi skupinami udeležencev, ki 

so v izobraževanje vključeni več kot 40 ur,  
• dogovoriti se je potrebno za financiranje dejavnosti s strani vseh treh 

belokranjskih občin. 
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6 ZAKLJU ČEK 
 
Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti izobraževanja odraslih na Zavodu za 
izobraževanje in kulturo Črnomelj za šolsko leto 2010/11 je bilo narejeno z namenom 
ugotavljanja in izboljšanja kakovosti v organizaciji. 
 
Izhajali smo iz poslanstva, vizije in vrednot naše organizacije, ki nam predstavljajo 
vodilo pri načrtovanju izboljšav kakovosti.  
 
Uporabili smo metodo opazovanja, metodo spraševanja in metodo analize pisnih 
virov. Izdelali smo spletne vprašalnike za udeležence in opravili vodene razgovore. 
 
Ugotovili smo, da so udeleženci v veliki meri zadovoljni s kakovostjo dela, tudi 
partnerji v projektih, so pa imeli določene predloge, ki jih bomo upoštevali v obliki 
izboljšav kakovosti. Prav tako je prisotna visoka stopnja zadovoljstva s strani 
zaposlenih, ki so izpostavili določena področja dela, kjer so potrebne izboljšave. 
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