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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. V organizaciji delujeta komisija za kakovost in svetovalka za 
kakovost izobraževanja odraslih. 
 
Poudarek pri delu na področju kakovosti je na spremljanju zadovoljstva udeležencev 
izobraževanja, razvoju novih izobraževalnih programov glede na potrebe okolja, 
informiranju različnih javnosti in racionalni porabi finančnih sredstev. Pomemben 
poudarek je na razvoju kakovosti vodenja projektov in zadovoljstvu partnerjev. Delo 
na področju kakovosti spremlja komisija za kakovost. Pri delu jo vodijo: vizija, 
poslanstvo in vrednote organizacije, listina kakovosti ter izjava o kakovosti ZIK. 
 
Samoevalvacijo smo v šolskem letu 2012/2013 izpeljali 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:       Izobraževalna organizacija in partnerji      
Podpodročje: Možnost vplivanja in sodelovanja partnerjev v učnem procesu 
Kazalnik:        Razvoj izobraževalnih programov (izpopolnjevanja in usposabljanja) 
 
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 analize pisnih virov in metodo spraševanja (anketiranje in vodeni 
razgovori).  
 
Metodo pisnih virov smo uporabili pri pregledu zapisov letnih razgovorov z desetimi 
(10) zaposlenimi in pregledu zapisov evalvacijskih srečanj z udeleženci, ki so bila 
izvedena v šolskem letu 2012/13. 
 
Metodo spraševanja smo uporabili pri udeležencih, ko smo jih spraševali s spletnimi 
ali tiskanimi vprašalniki o zadovoljstvu z izobraževalno storitvijo, opravili pa smo tudi 
vodeni razgovor z vodjo projektov in finančnico. 
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Od udeležencev smo zbirali podatke v času od decembra 2012 do maja 2013 v 
programih splošnega izobraževanja in projektih. Anketirali smo 184 udeležencev. 
Vodeni razgovor z vodjo projektov in finančnico smo opravili v maju 2013. 
  
Rezultate samoevalvacije smo prikazali v samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 
2012/2013. 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), 
• ohraniti je potrebno evalvacijska srečanja v vseh programih, ki trajajo vsaj 50 

ur, ob tem je potrebno ugotavljati izobraževalne potrebe udeležencev, 
• vsebino neformalnih programov je potrebno še naprej sprotno prilagajati 

potrebam skupine,  
• ohraniti je potrebno redno informiranje okolja o izobraževalni ponudbi in virih 

financiranja, 
• zaposleni so zadovoljni z medsebojnimi odnosi v kolektivu in z vsebino dela, 
• ohraniti je potrebno sprotno dopolnjevanje elektronske zbirne mape 

zaposlenih, ki je podlaga za napredovanje in načrt izobraževanja,  
• ohraniti in povečati je potrebno sofinanciranje dejavnosti organizacije s strani 

vseh treh belokranjskih občin, 
• imamo pregled nad načrtovanimi in porabljenimi finančnimi sredstvi, 

 
 

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

 
• potrebno je vložiti sredstva v prenovo računalniške učilnice na ZIK-u, 
• tehnično je potrebno posodobiti spletno stran, ki je zaradi zastarelosti manj 

informativna,  
• urediti je potrebno dokumentacijo za vpis v register izvajalcev pri ZRSZ za 

nove programe namenjene brezposelnim osebam, da se obogati 
izobraževalna ponudba,  

• pripraviti je potrebno promocijski material za nove izobraževalne programe za 
brezposelne osebe, 
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• potrebujemo nov film o izobraževalni ponudbi, ki bo bolj aktualen kot sedanji, 
• razviti je potrebno enoten obrazec za zapis ugotovljenih potreb udeležencev in 

partnerjev, 
• redno je potrebno posodabljati in vnašati podatke o udeležencih in partnerjih v 

bazo podatkov,  
• neprestano je potrebno opozarjati ustanoviteljico ZIK-a glede aktivnega 

urejanja prostorskih pogojev dela za zaposlene, 
• aktivno je potrebno spodbujati institucije v okolju za vključevanje oseb v 

program osnovne šole za odrasle (predvsem romske populacije), 
• uvesti je potrebno brezpapirno poslovanje, pripraviti notranja pravila in 

klasifikaciji načrt. 
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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. V organizaciji deluje komisija za kakovost in svetovalka za 
kakovost. 
 
Samoevalvacijo izvedemo vsako drugo šolsko leto, izdelamo samoevalvacijsko 
poročilo in na podlagi ugotovljenih rezultatov pripravimo akcijski načrt izboljšav. 

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, na Ulici Otona Župančiča 1. 
 
ZIK Črnomelj v šolskem letu 2012/13 zaposluje 10 oseb. 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. Tri osebe z univerzitetno izobrazbo so zaposlene za določen čas za potrebe 
izvajanja usposabljanj v projektu Pokolpju. Redno zaposlenim se vsako leto pridružijo 
javni delavci, v letu 2012/13 pet oseb. Vključeni so 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. 
 
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. 
 
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 2012/13 smo izvajali osnovno šolo za odrasle, neformalno programe in 
različne projekte.  
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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. V letu 2012/13 ni bilo vpisa v te programe. 
 
ZIK ponuja neformalne 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), saj ZIK izvaja tečaje 
tujih jezikov (predvsem nemščine in angleščine). 
 
Veliko aktivnosti je potekalo v okviru študijskih krožkov, ki so se izvajali na teme 
spoznavanje okolja, belokranjski plesi, urejanje starih vrtov, izdelovanja krpank in 
učenja angleščine. V sodelovanju z ACS je bila izpeljana Karavana študijskih krožkov 
Slovenije. 
 
Pomemben del dejavnosti v šolskem letu 2012/13 predstavlja delo na projektih, ki so 
sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 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 učenja računalništva 
lahko dobijo informacije o možnostih učenja in izobraževanja v Beli krajini in v regiji. 
 
Projekt Dvig ravni pismenosti 2010-2013,ki smo ga začeli izvajati septembra 2010 se 
je zaključil junija 2013. V okviru projekta so se v šolskem letu 2012/2013 izvajali 
naslednji programi: 
 

• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja 
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak 
• Računalniška pismenost za odrasle 
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• Računalniška in digitalna pismenost 
• Branje za znanje in branje za zabavo 
• Knjige so zame 
• Razgibajmo življenje z učenjem 

 
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 brezposelnih oseb (Črnomelj, Metlika), program 
Moj korak, ki je namenjen osebam s posebnimi potrebami, pa se je izvedel za eno 
skupino v Črnomlju. 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 2012/13 smo izvedli 
izobraževanje za 6 skupin. Izobraževanja so potekala v Črnomlju, Semiču, Metliki in 
Vinici. 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 2012/13 se je 
izvedel za 3 skupine v Črnomlju, Semiču in Metliki. 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 
2012/13 se je izpeljal v sodelovanju z Vrtcem Črnomelj in Vrtcem Metlika. Program 
Razgibajmo življenje z učenjem je namenjen starejšim odraslim in se je izvedel za 
eno skupino upokojencev iz Metlike. Program Knjige so zame je bil izveden za 
pripadnike romske skupnosti. 
 
Program Usposabljanje za dvig konkurenčnosti brezposelnih oseb se je ponovno 
izvajal od decembra 2012 do julija 2013. Usposabljanje je potekalo na dveh 
lokacijah, v Črnomlju in Metliki. Brezposelne osebe so se lahko vključile v osnovni in 
poglobljeni del. Modularni (osnovni) del programa, ki je trajal 29 ur, se je izvajal vsak 
teden. Poglobljeni del programa, v obsegu od 50 do 65 ur, pa v mesecih januar, 
marec, maj in julij 2013. Udeleženci so lahko izbirali med naslednjimi vsebinskimi 
sklopi: Moje priložnosti, Korak naprej, Korako angle in Aktivno in dejavno. 
Usposabljanje je vključevalo spoznavanje trga dela, spodbujanje zaposlovanja in 
aktivnega iskanja zaposlitve, prepoznavanje razvojnih in zaposlitvenih priložnosti v 
Pokolpju ter možnosti izobraževanja, usposabljanja in samozaposlovanja. Ob 
usposabljanju je potekalo tudi svetovanje brezposelnim osebam v smislu motivacije 
in pomoči pri aktivnem iskanju zaposlitve. Eden izmed vsebinskih sklopov je bil 
namenjen romski populaciji. 
 
ZIK Črnomelj izvaja projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja na področju Bele krajine. V okviru projekta poteka ugotavljanje 
in vrednotenje poklicnih kompetenc s področja živilstva, lesarstva, strojništva, 
kmetijstva, turizma in ključnih kompetenc s poudarkom na digitalni pismenosti, 
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sporazumevanju v tujem jeziku, samoiniciativosti in podjetnosti ter socialnih 
kompetencah. Kandidati v postopku vrednotenja izdelajo tudi svojo osebno zbirno 
mapo z dokazili, lahko v fizični ali elektronski obliki. Pri izvajanju projekta ZIK 
sodeluje z ZRSZ, Območno službo Novo mesto, Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Črnomelj, podjetjem Sun Roller Adriatica in podjetjem Secop Črnomelj.  
 
Izvajanje programov v okviru projekta splošnega neformalnega izobraževanja 
odraslih je potekalo po vsej Beli krajini. Potekala so izobraževanja na temo učenja 
tujega jezika, belokranjskega plesa, prehranske samooskrbe, ohranjanja avtohtonih 
kmetijskih rastlin, umetnosti življenja, izobraževanja za boljšo kvaliteteo življenja. 
 
V okviru projekta Razvoj in izvajanje novo razvitih programov za usposabljanje 
strokovnih delavcev na področju izobraževanja sta bila razvita in pilotno izvedena 
dva programa Spoznavanje romščine in krepitev medkulturnega dialoga in Razvoj 
likovne ustvarjalnosti pri osebah s posebnimi potrebami. 

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.  
 
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 
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• 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. Zaradi spremenjene narave dela v šolskem 
letu 2012/13 dajemo večji poudarek zadovoljstvu udeležencev v programih 
neformalnega izobraževanja in projektih. Pomembno področje je razvoj novih 
programov, informiranje in obvladovanje finančnih sredstev, 
 
V letu 2012/13 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. Tina Črnič 

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? 
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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. Kakšni načini informiranja so najbolj pogosti pri udeležencih?  
2. Na kakšne načine udeležence informiramo o izobraževalni ponudbi v 

organizaciji? 
3. Kako kakovosten in dostopen je promocijski material o obstoječi izobraževalni 

ponudbi? 
4. Ali skrbimo za sprotno informiranje partnerjev o možnih oblikah sodelovanja? 
5. Ali uporabljamo sodobne načine informiranja javnosti? 

2.3 Kazalnik 3: Razvoj izobraževalnih programov - i zpopolnjevanja in                      
usposabljanja (5.2.2) 

Standard kakovosti: 
 

Razvite imamo razli čne načine ugotavljanja izobraževalnih potreb v okolju, pr i 
tem sodelujemo s partnerji in jih vklju čujemo v razvoj novih programov. 
 
Evalvacijska vprašanja:  
 
1. Kakšne načine ugotavljanja izobraževalnih potreb v okolju imamo razvite?  
2. Ali spremljamo ustreznost izobraževalne ponudbe oziroma programov? 
3. V kolikšni meri vključujemo partnerje v razvoj novih programov? 
4. Kakšne oblike sodelovanja pri razvoju programov bi lahko še razvili? 

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 še možno zmanjšati stroške? 
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3. Na kakšen način bi lahko povečali finančna sredstva za izobraževanje odraslih? 

3 UPORABLJENE METODE IN INSTRUMENTI V PROCESU SAMOE VALVACIJE 

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 in pri zaposlenih v organizaciji. Z metodo analize pisnih 
virov smo pregledali zapis letnih razgovorov z zaposlenimi in zapise evalvacijskih 
srečanj z udeleženci.  

 3.2 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH INSTRUMENTOV 

Za potrebe izdelave samoevalvacijskega poročila smo uporabili sedem (7) spletnih 
vprašalnikov za udeležence v neformalnih programih oziroma projektih, dva (2) 
opomnika za vodeni razgovor. 

3.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

Od udeležencev smo zbirali podatke v času od decembra 2012 do maja 2013, in 
sicer v programih UŽU- Izzivi podeželja, UŽU- Moj korak, Računalniška pismenost za 
odrasle, Računalniška in digitalna pismenost, Branje za znanje in branje za zabavo, 
jezikovnih programih in projektu Splošno neformalno izobraževanje odraslih. Skupaj 
smo anketirali 184 udeležencev.  
 
Spremljanje zadovoljstva udeležencev je potekalo tudi v projektih Pokolpje, Uvajanje 
modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, programu 
Družabnik in projektu Razvoj in izvajanje novo razvitih programov za usposabljanje 
strokovnih delavcev. Evalvacijska poročila so bila izdelana kot samostojen dokument.    
 
V času od 8. do 11. aprila 2013 so bili opravljeni tudi letni razgovori z zaposlenimi, ki 
jih je opravila direktorica ZIK-a, vodena razgovora z vodjo projektov in finančnico sta 
bila opravljena v maju 2013. 
 
 
 
 



4 PREDSTAVITEV REZULTATOV SAMOEVALVACIJE KAKOVOSTI 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH  

V nadaljevanju so prikazane ugotovitve stanja iz analize dokumentacije in podatki 
pridobljeni z empiričnim zbiranjem. 

4.1 PRIKAZ UGOTOVITEV SEDANJEGA STANJA IZ ANALIZE D OKUMENTACIJE 

4.1.1 Zapisi letnih razgovorov z zaposlenimi 

Direktorica ZIK-a je izvedla letne razgovore v aprilu 2013 z desetimi (10) 
zaposlenimi. Zaposleni so na letnih razgovorih predstavili aktualna področja dela, 
lastno organizacijo dela, predloge za izboljšave na tem področju, zadovoljstvo z 
vsebino dela in svoja pričakovanja. Opravili so oceno lastnega dela, opredelili 
naloge, ki še niso opravljene in naredili časovni načrt za to. Izpostavili so področje, ki 
jih najbolj zanima, razvojne možnosti in potrebe po dodatnem usposabljanju. Ocenili 
so medsebojne odnose in lasten prispevek k temu, zadovoljstvo z vodenjem zavoda, 
predlagali potrebne izboljšave. 
 
Zaposleni so predlagali, da vsek organizator izobraževanja v celoti poskrbi za 
izobraževalni program, ki ga vodi, od uvodnega srečanja, organizacije, spremljanja 
zadovoljstva, do zaključnega srečanja s podelitvijo potrdil. Ob tem je potrebno 
ugotavljati potrebe po novih izobraževalnih potrebah udeležencev. Potrebno je urediti 
vpise v register ZRSZ za izvajanje programov za brezposelne osebe in pripraviti 
predlog usposabljanj za brezposelne v okviru projekta Pokolpje. Spodbuditi je 
potrebno še bolj aktivno partnersko sodelovanje med institucijami, ki skrbijo za 
romsko populacijo, z namenom vključevanja v izobraževanje. Podani so bili predlogi 
za razvoj novih programov (s področja gibanja, računalništva, študijskih krožkov) in 
spodbujanje prostovoljstva v okviru UTŽO. Na področju informiranja je potrebno 
sprotno in pravočasno informiranje javnosti na spletu in vzpostaviti facebook 
organizacije kot obliko informiranja in komunikacije. Ustno informiranje udeležencev 
o izobraževalni ponudbi se vključi v vsebino evalvacijskih zaključnih srečanj. Na 
področju gospodarnega ravnanj s finančnimi sredstvi je potrebno redno, mesečno 
oddajanje časovnic zaposlenih opravljenem delu, spremljanje pogodbenih obveznosti 
in spremljanje novih razpisov. Ohraniti je potrebno financiranje dejavnosti s strani 
občin. 
 
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. Potrebno je ohraniti zaključna srečanja z vsemi skupinami 
udeležencev, ki so v izobraževanje vključeni več kot 50 ur. Ta zaključna srečanja 
potekajo kot evalvacijski pogovori. Spletno stran je potrebno tehnično posodobiti, ker 
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ne omogoča vnosa vseh informacij glede na potrebe. Potrebno je bolj redno urejati 
bazo  podatkov o udeležencih in partnerjih. Izpostavljeni so bili slabi prostorski pogoji 
dela (majhne pisarne, moteči dejavniki). Na podlagi podanih predlogov se je pripravil 
akcijski načrt izboljšav z razdelitvijo nalog med zaposlene in določenim rokom 
izvedbe posamezne aktivnosti.  

4.1.2 Zapisi evalvacijskih sre čanj z udeleženci 

V obdobju od februarja 2013 do julija 2013 so bila za udeležence v različnih 
programih in projektih (Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Dvig ravni 
pismenosti, Pokolpje, tuji jeziki, študijski krožki, NPK, SNIO) ob zaključku 
usposabljanja organizirana srečanja s podelitvijo potrdil, kjer se je udeležencem 
predstavilo evalvacijo njihovega usposabljanja, ponudbo novih izobraževalnih 
programov in projektov ter pomen izobraževanja odraslih v okolju s poudarkom na 
virih financiranja. Slavnostnih zaključkov izobraževanja in usposabljanja kot dela ZIK-
ove promocijske dejavnosti je bilo v šolskem letu 2012/2013 dvajset (20). 
 
Na zaključnih srečanjih se je predvajalo štiri filme, ki so nastali v zadnjih štirih letih na 
ZIK-u: kratki film o učenju računalništva (nastal je v okviru UŽU – Izzivi podeželja v 
Gribljah), Lan je lan – z njim je delo leto in dan (nastal je v okviru programa 
Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja – Partnerstva v Adlešičih), film o ZIK-u 
(nastal ob praznovanju 50-letnice organiziranega izobraževanja odraslih v Beli 
krajini) in film o programu Družabnik za starejše osebe, ki je nastal v sodelovanju z 
Andragoškim centrom Slovenije. 
 
Udeleženci računalniškega izobraževanja v Črnomlju so izpostavili potrebo po 
novejši računalniški opreme, saj trenutna upočasni delo skupine. Pohvalili so delo 
mentorjev in izrazili željo po dodatnem izobraževanju  na tem področju. Evidenčno so 
se vpisali v nadaljevalni program, če bo sofinanciran in v programe projekta SNIO.  
 
Udeleženke programa Družabnik za starejše osebe so na zaključnem srečanju 
izrazile splošno zadovoljstvo s programom, tako z vsebino kot mentorji. Izrazile so 
mnenje, da so pridobile uporabna in raznovrstna znanja, predvsem pa se tudi prijetno 
družile. Zelo so bile zadovoljne s strokovno ekskurzijo, predlagale pa so zmanjšanje 
obsega ur za področje finančnega poslovanja, kar bi lahko uporabili pri praktičnemu 
delu programa. V okviri izvajanja programa svojimi predlogi vplivale na vsebino 
programa in izbiro mentorjev. 
 
Udeleženci programa UŽU – Izzivi podeželja so bili z izvedbo usposabljanja 
zadovoljni, tako z vsebino kot z mentorji. Posamezniki so v programu bolj videli 
možnost osebnostne rasti, ne pa toliko zaposlovanja, ker nimajo ne materialnih ne 
finančnih možnosti za to. Obseg ur jim je bil v redu, izpostavili so pozitivni vidik 
delitve skupine glede na predznanje s področja računalništva. Osem udeleženk se je 
odločilo za vključitev v postopek vrednotenja neformalnih znanj. 
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Zaključna srečanja so potekala v projektu Pokolpje. Udeležencem se je predstavilo 
rezultate evlavacije programov, ki je potekala na zadnjem srečanju usposabljanja. Za 
vsak izobraževalni program poglobljenega dela se je izdelalo evalvacijsko poročilo, 
kar je bilo podlaga za izpolnjevanje in spremembe v programu izobraževanja. 
Evalvacijska poročila so bila predstavljena financerju. Glede na predstavitev 
izobraževalne ponudbe so se udeleženci lahko odločili za vključitev v nove 
izobraževalne oblike. 

4.2 PRIKAZ UGOTOVITEV PRIDOBLJENIH Z EMPIRI ČNIM ZBIRANJEM 
PODATKOV 

4.2.1 Analiza vprašalnikov za udeležence programa R ačunalniška pismenost za 
odrasle (RPO) 

Vprašalnik je izpolnilo 74 udeležencev, od tega 52 žensk (70,3 %) in 22 moških       
(29,7 %). Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 1,3 % 
udeležencev je bilo starih od 21 do 30 let, 16,2 % oseb je bilo starih 31 do 40 let, 
18,9 % od 41 do 50 let in 63,5 % nad 51 let. 
 
O izobraževalnem programu je 39,3 % vprašanih seznanil sodelavec/znanec, ki je 
obiskoval program, 15,5 % je informacijo prebralo v razpisu, 11,9 % pa je s 
programom seznanila svetovalka na Zavodu za zaposlovanje. Možnost »drugo« je 
izbralo 10,7 % anketiranih, navedli pa so: letak na oglasni deski, društvo 
upokojencev, telefonski pogovor, katalog izobraževalne organizacije in predavanje 
»Pokolpje – aktivno in dejavno«.  Preko spletne strani izobraževalne organizacije se 
je z informacijo seznanilo 8,3 % anketiranih, enak odstotek jih je dobil informacijo od 
vodje izobraževanja na sestanku na Zavodu za zaposlovanje.  
 
● 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.  
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Vir: Vprašalnik za udeležence RPO 2012-13, april 2013 

 
Velika večina je bila z izvajalci usposabljanj zelo zadovoljna. Skoraj vsi udeleženci so 
mnenja, da so učitelji na predavanja prihajali točno (95,6 %). Mnenje, da so učitelji v 
celoti dobro razložili snov je navedlo 90,5 % anketirancev, da so jih v celoti 
spodbujali k aktivnemu sodelovanju jih je menilo 87,8 %. Odgovor, da so v celoti  
upoštevali njihove izkušnje in jim svetovali kako se učinkovito učiti je navedlo 86,5 % 
anketiranih. Podoben  odstotek (89,2 %) jih meni, da so bila predavanja zanimiva, da 
so učitelji svetovali tudi glede dodatne literature in gradiva (83,8 %) ter v celoti 
upošteval njihova mnenja in predloge (91,9 %).    
 
● 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.  
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Vir: Vprašalnik za udeležence RPO 2012-13, april 2013 

 
Ugotavljamo, da je bila velika večina udeležencev zelo zadovoljna tako z obsegom ur 
kot z uro srečanj (77 do 84 %). Zelo zadovoljnih s številom ur na posameznem 
srečanju je bilo 83,8 % udeležencev,  z uro srečanj 81,2 % udeležencev in 77 % z 
obsegom ur programa. 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 3 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RPO 2012-13, april 2013 
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Udeleženci so bili s podano vsebino zelo zadovoljni, saj se je kar več kot 96 %  
udeležencem zdela skoraj in v celoti uporabna ter aktualna. Le slabih 3 % 
udeležencev je aktualnost in uporabnost vsebine ocenilo s srednjo oceno. 
 
 ● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom programa  
 
Udeležence smo spraševali o tem, ali je bilo učno gradivo zanje pregledno, 
razumljivo, ali je vsebovalo dovolj praktičnih primerov, vaj in primerov izpitnih nalog. 
Spraševali smo jih tudi, če menijo, da gradivo omogoča samostojno učenje.  
 
Slika 4 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RPO 2012-13, april 2013 

 
Iz odgovorov udeležencev lahko razberemo, da so bili z učnim gradivom zelo 
zadovoljni. Odgovor, da je gradivo v celoti pregledno, je obkrožilo 77 % udeležencev, 
da je bilo v celoti razumljivo je odgovorilo 78,8 % in da je vsebovalo dovolj praktičnih 
primerov, vaj in primerov izpitnih nalog je bilo mnenja med 79 % udeležencev. 83 % 
udeležencev je menilo, da jim je gradivo omogočalo samostojno učenje. Srednje 
zadovoljnih udeležencev z gradivom je bilo od 4 do 10 %. 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. 
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Slika 5 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RPO 2012-13, april 2013 

 
Večina udeležencev je bila mnenja, da je znanje, ki so si ga pridobili, v celoti 
uporabno za njihovo osebno življenje (71,6 %). Da je pridobljeno znanje aktualno se 
v celoti strinja 82,4 % udeležencev. Skoraj vsi so se strinjali (98,6 %) 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.   
 
Slika 6 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RPO 2012-13, april 2013 
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Ugotavljamo, da so bili udeleženci tudi z učilnico zadovoljni, saj je bilo kar 94,6 % 
udeležencev, ki so se v celoti strinjali, da je učilnica vzdrževana. Večina udeležencev 
(94,6 %) je bila tudi v celoti mnenja, da je bila učilnica ogrevana, 83,8 % je bilo 
mnenja, da je bila učilnica tehnično ustrezno opremljena in pravočasno odklenjena. 
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. Udeleženci so poudarili zadovoljstvo z organizatorjem 
in s predavatelji usposabljanja, prav tako pa tudi z programom in vsebino. Udeleženci 
so izrazili željo po vključitvi nadaljevanje usposabljanje v smislu bolj poglobljenega 
dela s še več vajami, primeri in nalogami. 

4.2.2 Analiza vprašalnikov za udeležence programa R ačunalniška in digitalna 
pismenost (RDO) 

Vprašalnik je izpolnilo 32 udeležencev, od tega 17 žensk (53,1 %) in 15 moških       
(46,9 %). Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 12,5 % 
udeležencev je bilo starih od 31 do 40 let, 9,38 % oseb je bilo starih 41 do 50 let in 
78,13 % nad 51 let. 
 
Slaba polovica anketiranih (41,7 %) se je z informacijo seznanila že pred vpisom v 
izobraževalni program za odrasle, ker so že bili udeleženci drugih programov 
izobraževalne organizacije, 19,4 % vprašanih je s programom seznanil 
sodelavec/znanec, ki je obiskoval program in enak odstotek anketiranih je prebral 
razpis za vpis v izobraževalni program. Možnost »drugo« je izbralo 11,1 % 
anketirancev, navedli pa so: na izobraževanju za odrasle – RPO, v telefonskem 
pogovoru in preko obvestila iz ZIK-a o nadaljevanju izobraževalnih programov. 
Svetovalka na Zavodu za zaposlovanje je s programom seznanila 8,3 % anketiranih,  
5,6 % pa se je z njim seznanilo preko spletne 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.  
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Slika 6 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RDO 2012-13, april 2013 

 
Velika večina je bila z izvajalcem usposabljanja zelo zadovoljna. Skoraj vsi 
udeleženci so mnenja, da je učitelj na predavanja prihajal točno (96,9 %). Mnenja, da 
je učitelj v celoti dobro razložil snov je 65,6 % anketirancev, da je v celoti spodbujal k 
aktivnemu sodelovanju jih je menilo 71,9 % in da je v celoti upošteval njihove 
izkušnje in svetoval kako se učinkovito učiti je ocenilo 84,4 % anketiranih. Več kot 
dve tretjini (71,9 %) jih meni, da so bila predavanja zanimiva, da je učitelj svetoval 
tudi glede dodatne literature in gradiva jih meni 65,7 %, 87,5 % jih je navedlo, da je v 
celoti upošteval njihova mnenja in predloge (87,5 %).    
 
● 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.  
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Slika 7 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RDO 2012-13, april 2013 
 

Ugotavljamo, da je bila večina udeležencev zelo zadovoljna tako z obsegom ur kot z 
uro srečanj (71 do 82 %). Zelo zadovoljnih s številom ur na posameznem srečanju je 
bilo 81,3 % udeležencev,  z uro srečanj 78,1 % udeležencev in 71,9 % z obsegom ur 
programa. 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 8 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RDO 2012-13, april 2013 
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Udeleženci so bili s podano vsebino zadovoljni, saj se je več kot 84 %  vprašanim 
zdela  skoraj in v celoti uporabna ter aktualna. Nihče od udeležencev ni izrazil 
nezadovoljstva s podano vsebino, prav tako pa tudi nihče ni bil z njo srednje 
zadovoljen. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom programa  
 
Udeležence smo spraševali o tem, ali je bilo učno gradivo zanje pregledno, 
razumljivo, ali je vsebovalo dovolj praktičnih primerov, vaj in primerov izpitnih nalog. 
Spraševali smo jih tudi, če menijo, da gradivo omogoča samostojno učenje.  
 
Slika 9 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RDO 2012-13, april 2013 

 
Iz odgovorov udeležencev lahko razberemo, da so bili z učnim gradivom zadovoljni. 
Odgovor, da je gradivo v celoti pregledno, je obkrožilo 65,6 % udeležencev, da je bilo 
v celoti razumljivo je odgovoril enak odstotek anketirancev. Da je vsebovalo dovolj 
praktičnih primerov, vaj in primerov izpitnih nalog je bilo mnenja med 53 % 
udeležencev. Več kot 68 % udeležencev je menilo, da jim je gradivo omogočalo 
samostojno učenje. Srednje zadovoljnih udeležencev z gradivom je bilo od 6 do    
12,5 %, nezadovoljnih pa  3,1 %. 
 
● 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. 
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Slika 10 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RDO 2012-13, april 2013 

 
Dve tretjini udeležencev je bilo mnenja, da je znanje, ki so si ga pridobili v celoti 
uporabno za njihovo osebno življenje (68,8 %). Da je pridobljeno znanje aktualno se 
v celoti strinja 81,3 % udeležencev. Skoraj dve tretjini jih meni, da je znanje skoraj 
oziroma v celoti 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.   
 
Slika 11 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence RDO 2012-13, april 2013 
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Ugotavljamo, da so bili udeleženci tudi s prostorskimi pogoji zadovoljni, saj je bilo    
75 % udeležencev, ki so se v celoti strinjali, da je učilnica vzdrževana. 78,1 % 
vprašanih je bilo mnenja, da je bila učilnica ogrevana in 75 % jih je bilo mnenja, da je 
tehnično ustrezno opremljena. Da je bila učilnica pravočasno odklenjena, se je 
strinjala večina udeležencev, saj jih je odgovor v celoti, izbralo 81,3 % 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. Poudarili so zadovoljstvo z organizatorjem in s 
programom. Med mnenji in predlogi udeležencev so izstopali sledeči: razširitev in 
poglobitev programa v prihodnosti, daljši časovni okvir trajanja programa in izpeljava 
podobnih novih izobraževalnih programov. Med mnenji je bilo tudi nekaj pripomb, in 
sicer predvsem na pravočasnost dostavljanja učnega gradiva s strani učitelja, dolžino 
trajanja posameznega srečanja (kratko), premalo individualnega stika z učiteljem, 
premalo pedagoškega kadra (zaželen pomočnik) in tehnično opremo (računalniki). 

4.2.3 Analiza vprašalnikov za udeležence programa U sposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP)  

Vprašalnik je izpolnilo 27 udeležencev, od tega 24 žensk (88,9 %) in 3 moški       
(11,1 %). Starostna struktura udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik je: 11,1 % 
udeležencev je bilo starih od 21 do 30 let, 18,5 % oseb je bilo starih 31 do 40 let, 
44,4 % od 41 do 50 let in 25,9 % nad 51 let. 
 
Največ udeležencev (22,9 %) je za izobraževalni program izvedelo od svetovalke na 
Zavodu za zaposlovanje. Od znanca je za program izvedelo 20 % anketirancev, enak 
odstotek se je s programom seznanil od strokovnih delavcev izobraževalne 
organizacije. Na predstavitvi, ki jo je na Zavodu za zaposlovanje pripravila vodja 
izobraževanja odraslih, je za program izvedelo 17,1 % udeležencev, 8,6 % jih je zanj 
izvedelo, ker so že bili udeleženci izobraževalnih programov izobraževalne 
organizacije. Le 5,7 % se jih je s programom seznanilo preko spletne strani 
izobraževalne organizacije, tako da so prebrali razpis za vpis v izobraževalni 
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.  
 
 



Samoevalvacijsko poročilo 2012/2013 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 

 
26

Slika 12 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence UŽU - IP 2012-13, marec 2013 
 

Velika večina je bila z izvajalci usposabljanja zelo zadovoljna. Skoraj vsi udeleženci 
so mnenja, da so mentorji na predavanja prihajali točno (96,3 %). Mnenja, da so 
mentorji v celoti dobro razložili snov je 55,6 % anketirancev, 25 % jih meni da skoraj 
v celoti. Skoraj dve tretjini jih meni, da so jih v celoti spodbujali k dejavnemu 
sodelovanju, da so v celoti svetovali kako se učinkovito učiti jih je ocenilo 63 %. Več 
kot polovica (51,9 %) jih meni, da so bila predavanja v celoti zanimiva, 32 % jih je 
navedlo odgovor skoraj v celoti. Da so učitelji svetovali tudi glede dodatne literature 
in gradiva je navedlo 70,4 % vprašanih, visok delež (85,2 %) jih meni, da so v celoti 
upoštevali 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 13 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence UŽU - IP 2012-13, marec 2013 

 
Ugotavljamo, da je bilo več kot dve tretjini udeležencev v celoti zadovoljnih tako z 
obsegom ur programa kot z uro posameznih srečanj. Zelo zadovoljnih s številom ur 
na posameznem srečanju je bilo 81,5 % 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.  
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Slika 14 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence UŽU - IP 2012-13, marec 2013 
 

Udeleženci so bili s podano vsebino zadovoljni, saj se je več kot 80 % udeležencem 
zdela skoraj ali v celoti uporabna in aktualna. Slabih 20 % udeležencev je aktualnost 
in uporabnost vsebine ocenilo s srednjo oceno. 
 
● Zadovoljstvo udeležencev z u čnim gradivom 
 
V tem sklopu smo spraševali o zadovoljstvu udeležencev z učnim gradivom. 
Spraševali smo jih ali se jim zdi gradivo pregledno, razumljivo in če po njihovem 
mnenju vsebuje dovolj praktičnih primerov.  
 
Slika 15 
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Ugotovili smo, da so udeleženci z gradivom zelo zadovoljni. V celoti ali skoraj celoti 
je bilo pregledno za 96,3 % vprašanih in razumljivo za 85,2 % anketirancev. Mnenje, 
da gradivo v celoti ali skoraj v celoti vsebuje dovolj praktičnih primerov je navedlo 
92,6 % vprašanih.   
 
● 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 16 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence UŽU - IP 2012-13, marec 2013 

 
Več kot polovica udeležencev je bila mnenja, da je znanje, ki so si ga pridobili, v 
celoti uporabno za njihovo osebno življenje (59,3 %). Da je pridobljeno znanje 
aktualno se v celoti strinja 51,9 % udeležencev. Dve tretjini (66,6 %) udeležencev se 
skoraj oziroma v celoti strinja s trditvijo, da je pridobljeno znanje uporabno za njihovo 
delo. Da je pridobljeno znanje neuporabno za njegovo/njeno delo meni zgolj en      
(3,7 %) udeleženec.  
 
● 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 17 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence UŽU - IP 2012-13, marec 2013 

 
Ugotavljamo, da so bili udeleženci tudi s prostorskimi pogoji zadovoljni, saj je bilo 
81,9 % udeležencev, ki so se v celoti strinjali, da je učilnica vzdrževana. Večina 
udeležencev (85,2 %) je bila tudi v celoti mnenja, da je bila učilnica ogrevana in enak 
odstotek je menil, da je bila učilnica pravočasno odklenjena. Da je bila učilnica svetla, 
se je strinjalo 66,7 % udeležencev in da je bila ustrezno tehnično opremljena je 
odgovorila dobra polovica (55,6 %) udeležencev. Prostorske pogoje je slabo ocenil 
en udeleženec, in sicer nezadovoljstvo s svetlobo v prostoru.    
 
● Dodatna mnenja udeležencev  
 
Udeležence smo ob koncu vprašalnika poprosili, da so nam zapisali še dodatna 
mnenja, v kolikor so to želeli. Udeleženci so izpostavili, da bi si želeli še podobnih 
izobraževalnih programov in delavnic in izrekli pohvalo organizatorju.  

4.2.4 Analiza vprašalnikov za udeležence programa B ranje za znanje in branje 
za zabavo (BZZ) 

Vprašalnik je izpolnilo 13 udeleženk. Starostna struktura udeleženk, ki so izpolnile 
vprašalnik je: 23,1 % je starih od 21 do 30 let in 76,9 % oseb od 31 do 40 let. Stopnja 
izobrazbe udeležencev je naslednja: več kot polovica (53,9 %) udeleženk ima 
končano srednjo poklicno šolo in slaba polovica (46,1 %) ima univerzitetno 
izobrazbo. 
 

• Opisna ocena programa  
 
Naprej so udeleženci odgovarjali na sledeča vprašanja: 

− kaj jim je bilo všeč v programu,  
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− kako jim je ustrezal način dela v programu, 
− ali bi v programu kaj spremenili, 
− ali je program izpolnil njihova pričakovanja in 
− katera konkretna znanja, ki jim bodo pomagala pri delu z otrokom, so dobili v 

programu. 
 
V programu je bilo udeleženkam najbolj všeč, da so bila srečanja zanimiva, otroke se 
je na zabaven in sproščen način spodbujalo k branju knjig in učenju črk. Pristop 
mentoric do otrok je bil ustrezen, različne naloge, didaktične igre, branje pravljic in 
ogled knjižnice so stvari, ki so prispevale k zadovoljstvu. Način dela v programu je 
ustrezal večini udeleženk, le ena je dejala, da ji je ustrezal le delno. 
 
Ena udeleženka je predlagala, da bi mentorice bolj usmerjale starše glede literature, 
ki je primerna za določeno starost otroka, predlagale knjige, ki bi jih prebrali doma in 
se potem na srečanju o prebranem tudi pogovarjale s starši in otroki. Ena 
udeleženka je menila, da bi se o programu lahko bolje informiralo starše otrok, ki 
imajo otroke v vrtcu in v vsebinski sklop vključilo še ljudske pravljice in pesmi. Ostale 
udeleženke ne bi spreminjale ničesar. 
 
Program je izpolnil pričakovanja udeleženk, le ena je povedala, da je njenim 
pričakovanjem zadostil delno. Konkretna znanja, ki so jih udeleženke pridobile in jim 
bodo pomagala pri delu z otroki so sledeča: 

− znanje za spodbujanje otrokove pismenosti, 
− prenašanje znanja in kako učiti brati otroke na zabaven način, 
− knjižnica in bonton v knjižnici, 
− seznanitev z ustreznimi in pravilnimi metodami spodbujanja bralnih veščin, 
− seznanitev s spletnimi stranmi kot učnim sredstvom za spodbujanje branja pri 

otrocih, 
− seznanitev s pravilnim pedagoškim pristopom k ciljni skupini (otroci) in 
− veščine fine motorike. 

 
• Ocena trajanj posameznega sre čanja  

 
Velika večina (92,3 %) udeleženk je mnenja, da je bila dolžina posameznega 
srečanja primerna (2 do 3 pedagoške ure), da so srečanja trajala predolgo je 
odgovorila le ena udeleženka. 
 

• Ocena trajanja programa  
 

Velika večina  84,2 % udeleženk je mnenja, da je bila dolžina programa primerna (10 
srečanj), da  je program trajal prekratko sta odgovorili dve (15,9 %) udeleženki. 
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• Zadovoljstvo z vsebino in temo programa 
 
Udeleženkam so bile posebej všeč ustvarjalne delavnice, branje knjig otrokom, 
pristop »brain gym«, zabavno branje, ustvarjanje, obisk knjižnice in muzeja. 
Udeleženke bi dodale še domače branje in pogovor o knjigah na samih delavnicah 
oz. navezavo aktivnosti delavnice na prebrano tematiko, vsebino in tematiko ljudske 
umetnosti in aktivnosti na prostem. 
 

• Zadovoljstvo udeležencev z delom izvajalcev program a 
 
Pri zadovoljstvu z izvajalci izobraževanja so udeleženci ocenjevali razlago vsebine, 
zanimivost predavanj in njihovo podkrepitev s primeri, svetovanje glede dodatnih 
gradiv, spodbujanje k sodelovanju in prijaznost mentoric. 
 
Slika 18 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence programa BZZ, maj 2013 

 
Ugotavljamo, da do bile udeleženke s programom zelo zadovoljne. Velika večina    
(84,6 %) je odgovorila, da mentorice v celoti dobro razlagajo snov, enak odstotek je 
mnenja, da so bile tudi ure zanimive in so vsebovale praktične primere. 76,92 % 
udeleženk pa je z najvišjo oceno ocenilo tudi spodbujanje sodelovanja, svetovanje 
glede dodatnih gradiv in prijaznost mentoric. Nezadovoljnih z delom mentoric ni, le 
ena udeleženka, je navedla, da ni bila zadovoljna s svetovanjem glede dodatnih 
gradiv.  
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4.2.5 Analiza vprašalnikov za udeležence v jezikovn ih te čajih 
 
4.2.5.1 Angleš čina 

Vprašalnik je izpolnilo 11 udeležencev, od tega 81,8 % žensk in 18,2 % moških. 
Udeleženci so bili razporejeni glede na znanje v tri stopnje: drugo, tretjo in peto 
stopnjo.  
Starost udeležencev druge stopnje je bila: 20 % udeležencev je bilo starih od 31 do 
40 let in 80 % je bilo starejših od 51 let. V tretji stopnji so bili starejši od 51 let. Starost 
udeležencev pete stopnje je bila: 33,3 % starih od 41 do 50 let in 66,7 % starejših od 
51 let.   
 
Pri prvem vprašanju smo preverjali splošno zadovoljstvo udeležencev s tečajem, in 
sicer tako, da so obkrožili oceno od 5 (najvišja) do 1 (najnižja). Večina (80 %) 
udeležencev druge stopnje je tečaj ocenila z najvišjo oceno (5), 20 % udeležencev 
pa je tečaju pripisalo oceno 4. Vsi udeleženci tretje stopnje so tečaj ocenili z oceno 4. 
Z oceno 5 je tečaj ocenilo 66,7 % udeležencev pete stopnje, 33,3 % udeležencev pa 
ga je ocenilo z oceno 4. 
 

• Zadovoljstvo z mentorico 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo kako zadovoljni so bili udeleženci tečaja z 
mentorico izobraževanja. Udeleženci so ocenjevali razlago snovi, zanimivost ur in 
njihovo podkrepitev s praktičnimi primeri, spodbujanje sodelovanja, prijaznost in 
razumevanje mentorice, svetovanje glede gradiv za učenje in spodbujanje k 
samostojnemu učenju. 
 
Slika 19: Angleščina 2. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Angleščina 2012/2013, maj 2013 
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Iz grafa lahko vidimo, da so vsi udeleženci mentorico ocenili z najvišjo oceno pri vseh 
njenih dejavnostih. Tako menijo, da v celoti dobro razlaga snov, ure podkrepi s 
praktičnimi primeri in jih naredi zanimive, spodbuja sodelovanje, razume in je 
prijazen(a), dobro svetuje glede gradiv za učenje in spodbuja k samostojnemu 
učenju. 
 
Slika 20: Angleščina 3. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Angleščina 2012/2013, maj 2013 

 
Iz grafa lahko razberemo, da so vsi udeleženci mentorico povsod ocenili z ocenama 
4 ali 5. Dve tretjini vprašanih (66,7 %) je mnenja, da mentorica naredi ure v celoti 
zanimive in jih podkrepi s praktičnimi primeri, spodbuja sodelovanje,je prijazna in jih 
razume.  
 
Dve tretjini (66,7 %) jih je ocenilo z oceno  4, kar pomeni da skoraj v celoti dobro 
razlaga snov, svetovanje glede gradiv za učenje in spodbuja k samostojnemu učenju. 
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Slika 21: Angleščina 5. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Angleščina 2012/2013, maj 2013 

 
Ugotovili smo, je bila večina udeležencev z mentorico na 5. stopnji zadovoljna. V 
celoti zadovoljni so bili udeleženci s kakovostjo mentoričine razlage snovi, z njeno 
prijaznostjo in razumevanjem, njenim svetovanjem glede gradiv za učenje. Dve 
tretjine vprašanih je bilo v celoti zadovoljnih tudi z zanimivostjo ur in njihovo 
podkrepitvijo s praktičnimi primeri, spodbujanjem sodelovanja in spodbujanjem k 
samostojnemu učenju.  
 

•  Ocena dostopnosti gradiv 
 
Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali dostopnost gradiv v programu. Slaba 
tretjina (29,4 %) odgovorov udeležencev 2. stopnje je bila, da si delajo svoje zapiske, 
enak delež odgovorov, da so jim predavatelji pripravili učne liste, 17,7 % da so si 
gradivo priskrbeli sami, 11,8 % odgovorov udeležencev govori, da so gradivo dobili 
od organizatorja in enak delež, da so gradivo pridobili na internetu. 
 
Tretjina (33,3 %) udeležencev 3. stopnje je navedla, da so jim predavatelji pripravili 
učne liste in enak delež da so gradivo dobili od organizatorja, 22,2 % da si delajo 
svoje zapiske. 
 
Polovica odgovorov udeležencev 5. stopnje je bila, da so dobili gradivo od 
organizatorja, tretjina (33,3 %) da so učne liste pripravili predavatelji in 16,7 % da si 
zapiske delajo sami.  
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• Ocena ustreznosti prostorov 
 

Udeleženci so izrazili stopnjo zadovoljstva s prostorom kjer je potekal tečaj, s  
tehnično opremljenostjo prostorov, ogrevanjem, čistostjo in ustreznostjo skupnih 
prostorov. 
 
Slika 22: Angleščina 2. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Angleščina 2012/2013, maj 2013 

 
Iz grafa lahko razberemo, da so bili udeleženci v celoti zadovoljni z ustreznostjo 
prostorov. Menijo, da so v celoti tehnično ustrezno opremljeni, v celoti ustrezno 
ogrevani in vzdrževani, tudi skupni prostori in sanitarije. 
 
Slika 23: Angleščina 3. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Angleščina 2012/2013, maj 2013 
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Udeleženci 3. stopnje so v dveh tretjinah odgovorili, da so v celoti zadovoljni z 
ogrevanjem prostorov, skoraj v celoti so bili vsi udeleženci zadovoljni s sanitarijami in 
njihovo čistostjo, dve tretjini pa tudi z vzdrževanjem prostorov in ustreznostjo skupnih 
prostorov. Z ogrevanjem prostorov je bila skoraj v celoti zadovoljna tretjina 
udeležencev. 
Srednje zadovoljna s tehnično opremljenostjo prostorov, njihovim vzdrževanjem in 
ustreznostjo skupnih prostorov je bila tretjina, dve tretjini udeležencev je ocenilo u 
tehnično opremljenost prostorov z oceno delno ustrezno.   
 
Slika 24: Angleščina 5. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Angleščina 2012/2013, maj 2013 

 
Vsi udeleženci 5. stopnje so bili v celoti zadovoljni s primerno čistostjo sanitarij, dve 
tretjini z ustreznim ogrevanjem prostorov in ustreznostjo skupnih prostorov. Tretjina 
udeležencev je bila v celoti zadovoljna še z vzdrževanjem prostorov. Dve tretjini 
vprašanih je tehnično opremljenost ocenilo z oceno skoraj v celoti ustrezno. 
 

• Zadovoljstvo z urnikom izobraževanja 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo kako zadovoljni so bili udeleženci z urnikom 
izobraževanja. Dve tretjini udeležencev 2. stopnje sta bili z urnikom dokaj zadovoljni, 
medtem ko je bila tretjina udeležencev z njim zadovoljna. Vsi udeleženci 3. stopnje 
so bili z urnikom zadovoljni. Dve tretjini udeležencev 5. stopnje sta bili z urnikom 
zadovoljni, medtem ko je bila tretjina z njim dokaj zadovoljna.     
 
Udeležence smo povprašali kaj jim je bilo pri tečaju posebej všeč oz. jim ni bilo všeč 
in kaj bi si sami želeli. Udeleženci 2. stopnje smo izrazili željo po nadaljevalnem 
tečaju. Udeleženci 3. stopnje so poudarili, da jim je bila posebej všeč mentorica, 
njena razlaga, prilagodljivost in učni listi, ki jih je pripravljala. Všeč jim ni bila tehnična 
oprema prostorov oziroma učilnic, zato bi si želeli boljše opremljenosti, poleg tega pa 



Samoevalvacijsko poročilo 2012/2013 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 

 
38

tudi še več vaj in poudarkov na pisani besedi. Udeleženci 5. stopnje so posebej 
izpostavili kot dobro uporabo CD-jev kot didaktičnih pripomočkov, sodelovanje in 
način predavanja, želeli pa bi si še več konverzacije in podrobnejšo razlago. 

 4.2.5.2 Nemščina 

Vprašalnik so izpolnili 3 udeleženci, od tega 2 moška in 1 ženska. Udeleženci so bili 
obiskovali drugo stopnjo tečaja. Vsi anketirani so bili stari od 21 do 30 let. 
 
Pri prvem vprašanju smo povprašali o splošnem zadovoljstvu udeležencev s 
tečajem, in sicer tako, da so obkrožili oceno od 5 (najvišja) do 1 (najnižja). Vsi 
udeleženci so bili s tečajem zelo zadovoljni in so ga ocenili z oceno 5. 
 

• Zadovoljstvo z delom mentorico 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo kako zadovoljni so bili udeleženci tečaja z 
delom mentorice. Udeleženci so ocenjevali razlago snovi, zanimivost ur in njihovo 
podkrepitev s praktičnimi primeri, spodbujanje sodelovanja, prijaznost in 
razumevanje mentorice, svetovanje glede gradiv za učenje in spodbujanje k 
samostojnemu učenju. 
 
Slika 25: Nemščina 2. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Nemščina 2012/2013, maj 2013 

 
Vsi udeleženci so bili v celoti zadovoljnih z razlago snovi, spodbujanjem sodelovanja, 
prijaznostjo in razumevanjem mentorice in svetovanjem glede gradiv za učenje. Dva 
udeleženca sta bila v celoti zadovoljna tudi z zanimivostjo ur in njihovo podkrepitvijo 
s praktičnimi primeri ter spodbujanjem k samostojnemu učenju. En udeleženec je pri 
tem navedel, da je skoraj v celoti zadovoljen. 
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• Ocena dostopnosti gradiva v programu 
 

Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali dostopnost gradiv v programu. Dva 
udeleženca sta navedla, da so predavatelji pripravili učne liste, en je dobil gradiva od 
organizatorja, si dela svoje zapiske in si je gradivo priskrbel sam. 
 

• Ocena ustreznosti prostorov 
 
Udeleženci so izrazili stopnjo zadovoljstva s prostorom kjer je potekal tečaj, s  
tehnično opremljenostjo prostorov, ogrevanjem, čistostjo in ustreznostjo skupnih 
prostorov. 
 
Slika 26: Nemščina 2. stopnja 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v jezikovnih tečajih – Nemščina 2012/2013, maj 2013 

 
Ugotovili smo, da so bili udeleženci zadovoljni s prostorom. Vsi udeleženci so bili v 
celoti zadovoljni z ogrevanjem, čistočo sanitarij in ustreznostjo skupnih prostorov, 
dva udeleženca sta bila v celoti zadovoljna še s tehnično opremljenostjo prostora in 
vzdrževanjem prostorov. 
 
 Zadovoljstvo z urnikom izobraževanja 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo kako zadovoljni so bili udeleženci z urnikom 
izobraževanja. Vsi udeleženci so bili z urnikom zadovoljni. 
 
Udeležence smo povprašali kaj jim je bilo pri tečaju posebej všeč oz. jim ni bilo všeč 
in kaj bi si sami želeli. Navedli so, da jim je bila všeč predavateljica, urnik, učna snov, 
naloge in sošolci, želeli pa bi si več ur tečaja. 
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4.2.6 Analiza vprašalnikov za udeležence projekta U porabna angleš čina za 
konkuren čnost na trgu dela (SNIO) 

Vprašalnik je izpolnilo 12 udeležencev, od tega pol moških in pol žensk. Starost 
udeležencev je bila: 41,7 % udeležencev je bilo starejših od 51 let, 33,3 % je bilo 
starih od 31 do 40 let in 25 % je bilo starih od 41 do 50 let. 
 
Pri prvem vprašanju smo povprašali o splošnem zadovoljstvu udeležencev s 
tečajem, in sicer tako, da so obkrožili oceno od 5 (najvišja) do 1 (najnižja). Večina 
(83,3 %) udeležencev je tečaj ocenila z najvišjo oceno 5, z oceno 4 ga je ocenilo   
8,3 %, prav toliko z oceno 3. 
 

• Zadovoljstvo z delom mentorice 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo kako zadovoljni so bili udeleženci tečaja z 
mentorico izobraževanja. Udeleženci so ocenjevali razlago snovi, zanimivost ur in 
njihovo podkrepitev s praktičnimi primeri, spodbujanje sodelovanja, prijaznost in 
razumevanje mentorice, svetovanje glede gradiv za učenje in spodbujanje k 
samostojnemu učenju. 
 
Slika 27 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v programu Uporabna angleščina za konkurenčnost na trgu dela 
2012/2013, maj 2013 

 
Vsi udeleženci so bili v celoti zadovoljni z mentorico: z razlago snovi, zanimivostjo ur 
in njihovo podkrepitvijo s praktičnimi primeri, s spodbujanjem sodelovanja, 
prijaznostjo in razumevanjem, svetovanjem glede gradiv za učenje in spodbujanje k 
samostojnemu učenju. 
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• Ocena dostopnosti gradiva v programu 
 

Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali dostopnost gradiv v programu. Več kot 
tretjina (37,0 %) jih je odgovorila, da so predavatelji pripravili učne liste, 29,6 % da si 
delajo svoje zapiske, 25,9 % da so dobili gradivo od organizatorja in 7,4 % da so si 
gradivo priskrbeli sami. 
 

• Ocena ustreznosti prostorov 
 
Ugotavljali smo stopnjo zadovoljstva s prostori, tehnično opremljenostjo prostorov, 
ogrevanjem, čistostjo in ustreznostjo skupnih prostorov. 
 
Slika 28 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v programu Uporabna angleščina za konkurenčnost na trgu dela 
2012/2013, maj 2013 

 
Udeleženci so bili zadovoljni s prostorom. Vsi udeleženci so bili v celoti zadovoljni z 
ogrevanjem in vzdrževanjem prostorov, čistočo sanitarij in ustreznostjo skupnih 
prostorov.. Rahlo odstopanje smo zaznali le pri oceni tehnične opremljenosti 
prostorov, ki jo je z najvišjo oceno ocenilo 58,3 % udeležencev, 33,3 % z oceno 4 in 
8,3 % z oceno 3. 
 

• Zadovoljstvo z urnikom izobraževanja 
 
Zanimalo nas je kako zadovoljni so bili udeleženci z urnikom izobraževanja. Vsi 
udeleženci so bili z urnikom zadovoljni, ker je tečaj potekal v jesensko-zimskem 
obdobju in v začetku tedna v večernem časovnem terminu, ko je na razpolago več 
časa. Udeležencem je zelo odgovarjala tudi možnost usklajevanja pri določanju 
urnika z mentorico. 
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Udeležence smo povprašali kaj jim je bilo pri tečaju posebej všeč oz. jim ni bilo všeč 
in kaj bi si sami želeli. Udeležencem je bil všeč prijaznost mentorice, pristop in 
sproščenost predavateljice, popestritev ur z dodatnim gradivom, veliko komunikacije, 
kvantiteta vaj in medsebojno sodelovanje. Ena udeleženka je izpostavila, da ji ni bil 
všeč tempo napredovanja skozi lekcije, ki je bil za njo prepočasen. Udeleženci so 
izrazili željo po nadaljevanju tečaja in učenju pogovorne angleščine. 

4.2.7 Analiza vprašalnikov za udeležence projekta U čenje jezika s pomo čjo 
računalnika (SNIO) 

Vprašalnik je izpolnilo 12 udeležencev, od tega 11 žensk in 1 moški. Starost 
udeležencev je bila: 58,3 % udeležencev je bilo starejših od 51 let in 41,7 % je bilo 
starih od 41 do 50 let. 
 
Pri prvem vprašanju vprašalnika smo preverjali splošno zadovoljstvo udeležencev s 
tečajem, in sicer tako, da so obkrožili oceno od 5 (najvišja) do 1 (najnižja). Vsi 
udeleženci so program ocenili z najvišjo oceno 5. 
 

• Zadovoljstvo z mentorico pri u čenju angleš čine 
 
Zanimalo nas je kako zadovoljni so bili udeleženci tečaja z mentorico izobraževanja. 
Udeleženci so ocenjevali razlago snovi, zanimivost ur in njihovo podkrepitev s 
praktičnimi primeri, spodbujanje sodelovanja, prijaznost in razumevanje mentorice, 
svetovanje glede gradiv za učenje in spodbujanje k samostojnemu učenju. 
 
Slika 29 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v programu Učenje jezika s pomočjo računalnika 2012/2013, maj 2013 

 
Udeleženci so v celoti zadovoljnih z mentorico: z razlago snovi, zanimivostjo ur in 
njihovo podkrepitvijo s praktičnimi primeri, s spodbujanjem sodelovanja, prijaznostjo 
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in razumevanjem, svetovanjem glede gradiv za učenje in spodbujanje k 
samostojnemu učenju. 
 

• Zadovoljstvo z mentorjem ra čunalništva 
 
Udeleženci so izrazili zadovoljstvo z mentorjem s področja računalništva. Udeleženci 
so ponovno ocenjevali razlago snovi, zanimivost ur in njihovo podkrepitev s 
praktičnimi primeri, spodbujanje sodelovanja, prijaznost in razumevanje mentorice, 
svetovanje glede gradiv za učenje in spodbujanje k samostojnemu učenju. 
 
Slika 30 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v programu Učenje jezika s pomočjo računalnika 2012/2013, maj 2013 

 
Ugotovili smo, da je bila večina udeležencev programa zadovoljna tudi z delom 
mentorja računalništva. V celoti je bilo zadovoljnih 91,7 % vprašanih z razlago snovi, 
spodbujanjem sodelovanja, prijaznostjo in razumevanjem, svetovanjem glede gradiv 
za učenje in spodbujanjem k samostojnemu učenju. Z zanimivostjo ur in njihovo 
podkrepitvijo s praktičnimi primeri pa je bilo v celoti zadovoljnih 83,3 % udeležencev. 
Nezadovoljnih z delom mentorja ni bilo. 
 

• Ocena dostopnosti gradiva v programu  
 

Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali dostopnost gradiv v programu. Slaba 
polovica (46,2 %) udeležencev je navedla, da so gradivo dobili od organizatorja,  
30,8 % da so učne liste pripravili predavatelji, 19,2 % da si delajo svoje zapiske.  
 

• Ocena ustreznosti prostorov 
Naslednje vprašanje je bilo namenjeno oceni prostorov kjer je potekal tečaj. 
Ugotavljali smo stopnjo zadovoljstva s tehnično opremljenostjo prostorov, 
ogrevanjem, čistostjo in ustreznostjo skupnih prostorov. 
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Slika 31 

 
Vir: Vprašalnik za udeležence v programu Učenje jezika s pomočjo računalnika 2012/2013, maj 2013 

 
Iz grafa je razvidno, da so bili udeleženci zadovoljni s prostorskimi pogoji. Dve tretjini 
udeležencev je bilo v celoti zadovoljnih s tehnično opremljenostjo prostorov, 
ogrevanjem prostorov in vzdrževanjem prostorov, več kot polovica udeležencev pa je 
bila v celoti zadovoljna tudi s čistostjo sanitarij in ustreznostjo skupnih prostorov. 
Nezadovoljnih udeležencev s prostorom ni bilo, le en udeleženec je srednje ocenil  
tehnično opremljenost in skupne prostore.  
 

• Zadovoljstvo z urnikom izobraževanja  
 
Zanimalo nas je kako zadovoljni so bili udeleženci z urnikom izobraževanja. Vsi 
udeleženci so bili z urnikom zadovoljni, ker je jim je ustrezal časovni termin in 
možnost dogovarjanja z mentorji. 
 
Udeležence smo povprašali kaj jim je bilo pri tečaju posebej všeč oz. jim ni bilo všeč 
in kaj bi si sami želeli. Udeleženci so navedli, da jim je bila všeč prijaznost mentorjev, 
organizacija, razlaganje snovi,  sproščenost v skupini in komunikacija v angleščini. 
Pri željah so udeleženci izpostavili nadaljevanje tečaja angleščine in tudi drugih 
tečajev. 

4.2.8 Analiza opomnika za vodeni razgovor z vodjo p rojektov 

 
Z vodjo projektov je opravila razgovor svetovalka za kakovost. Vprašanja so se 
nanašala na kazalnik informiranje in razvoj izobraževalnih programov. 
       
Vodja projektov je podala informacijo o načinih informiranja javnosti o izobraževalni 
ponudbi ZIK. ZIK za vsako šolsko leto izda Katalog izobraževalne in kulturne 
ponudbe ZIK, ki se distribuira po vseh belokranjskih gospodinjstvih. Sprotno 
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strokovni delavci urejajo spletno stran in objavljajo aktualne dogodke s področja 
izobraževanja. Vsako leto objavi svojo ponudbo na  spletni strani Kam po znanje, 
pregled dejavnosti, dosežkov in ponudbe v izobraževanju odraslih, ki jo pripravlja 
ACS, informiranje poteka preko lokalnih medijev, na motivacijskih delavnicah (tudi ob 
zaključkih različnih izobraževalnih oblik), individualno (pisno preko obstoječe baze 
udeležencev, ustno svetovanje in informiranje o možnostih vključitve v 
izobraževanje). Potrebno bi bilo tehnično posodobiti spletno stran, kar bi omogočilo 
še bolj učinkovito informiranje javnosti in bolj redno vzdrževati bazo podatkov o 
udeležencih in partnerjih. 
 
Vodja projektov je podala oceno promocijskega materiala. Meni, da so zgibanke, ki 
so pripravljene, informativne in dostopne potencialnim udeležencem. Moramo pa 
posodobiti oziroma dopolniti promocijske materiale za programe, ki jih je potrebno  
na novo vpisani v register ZRSZ. Za programe učne pomoči in središče za 
samostojno učenje je potrebno pripraviti nove informativne zgibanke ali letake. Vodja 
projektov meni, da ZIK pri informiranju javnosti vzpostavlja različne sodobne oblike. 
Pridobitev na področju informiranja javnosti je ZIK-ov predstavitveno-promocijski film. 
Glede na to, da je posnet leta 2009, bi bilo smiselno razmišljati o bolj aktualni verziji, 
kar pa je odvisno od finančnih sredstev. V letošnjem letu je ZIK vzpostavil še 
facebook. 
 
Pri načrtovanju programov in izobraževalnega procesa ZIK upošteva potrebe 
posameznikov in okolja nasploh. Izobraževalne potrebe ugotavljajo strokovni delavci 
z individualnimi pogovori z delodajalci in posamezniki, preko uvodnih razgovorov z 
udeleženci (v skupini ali individualno), s spraševanjem, anketiranjem, preko 
organiziranih motivacijskih delavnic, z vodenimi razgovoru ob zaključkih posameznih 
izobraževalnih oblik. Organizira tudi srečanja z različnimi društvi in predstavniki 
različnih ciljnih skupin. Potrebno je bolj aktivno sodelovanje institucij v okolju za 
vključevanje v program osnovne šole za odrasle, predvsem med romsko populacijo. 
Pomanjkljivost je, da pri tem nimamo enotne oblike zapisa zaključkov in predlogov 
posameznih srečanj, kar bi bila izboljšava na področju ugotavljanja potreb. 
 
Ustreznost izobraževalne ponudbe ZIK spremlja sprotno pri udeležencih, 
delodajalcih, pri zavodu za zaposlovanje in drugih partnerjih v lokalnem okolju. Tudi 
na tem področju bi bila izboljšava sprotno beleženje posameznih pogovorov, 
dogovorov in predlogov in razvoj instrumentarija za merjenje ustreznosti programske 
ponudbe. Pri razvoju novih programov ima ZIK dobro razvito partnersko sodelovanje 
s posamezniki, strokovnjaki na posameznem področju, in partnerskimi 
organizacijami. Pri večini novih programov gre za pilotne razvojne projekte, ki že v 
osnovi predvidevajo partnersko sodelovanje. Večji poudarek bi bilo potrebno dati na 
izmenjavo primerov dobrih praks in prenosu že preizkušenih pilotskih projektov v 
prakso. 
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4.2.9 Analiza opomnika za vodeni razgovor s finan čnico 

 
Razgovor s finančno je opravila svetovalka za kakovost. Vprašanja so se nanašala 
na kazalnik gospodarjenje z denarjem za izobraževanje odraslih. Finančnica je na 
vprašanje, na kakšne načine je zagotovljena preglednost porabe denarja v zavodu 
odgovorila naslednje. Letno je pripravljen finančni načrt (glede na realizacijo 
preteklega leta in glede na sklenjene pogodbe), s katerim je seznanjen svet zavoda, 
ki ga tudi potrdi. Za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13, 51. člen) 
morajo posredni uporabniki države in občin županom posredovati polletno poročilo 
Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Tako imamo dodaten 
polletni pregled porabe sredstev po denarne toku. Prav tako je bila aprila 2013 
opravljena notranja revizija poslovanja s poudarkom na letu 2012, ki je ugotovila 
korektno poslovanje. Za vsak projekt se vodi stroškovne kartice, ki se vsake tri 
mesece pošljejo v kontrolo in pregled financerju projekta. 
 
Stroški se bodo na daljši rok zmanjševali pri stroških poslovanja. Uvedlo se bo 
brezpapirno e-poslovanje javnega zavoda. Prednosti e-poslovanja so zagotovo večja 
sledljivost, večja kakovost, učinkovitejše iskanje dokumentov in posledično tudi nižji 
stroški dela. V letu 2013 ZIK pripravlja postopek vpeljevanja brezpapirnega 
poslovanja. Saop iCenter, ki bo vpeljeval brezpapirno poslovanje, je podjetje z veliko 
izkušnjami. Ker s podjetjem poslujemo že 5 let na področju informacijskega sistema v 
računovodstvu in imamo z njim dobre izkušnje, smo se odločili za nadgraditev 
informacijskega sistema za brezpapirno poslovanje pri njih. Bistvena zahteva, ki jo 
pred podjetja v 18. členu postavlja zakon je, da mora podjetje, ki bo zajemalo ali 
hranilo gradiva v digitalni obliki, sprejeti notranja pravila v skladu s tem zakonom, na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami 
ter pravili stroke (npr. arhivska stroka, informacijska varnost itd.). Notranja pravila so 
interni pravni akt v katerem organizacija ureja vse postopke v zvezi z dokumentarnim 
in arhivskim gradivom ter e-hrambo v klasični in elektronski obliki: od nastanka 
gradiva do hrambe, s ponudniki pa urejajo opravljene storitve. Notranja pravila za 
Zavod za izobraževanje in kulturo bodo pripravljena do konca leta 2013. 
 
Sledila bo še priprava klasifikacijskega načrta. V klasifikacijski načrt je zajeta vsa 
dokumentacija, ki nastaja pri poslovanju javnega izobraževalnega zavoda. To pa je 
splošno-organizacijska, kadrovska, finančna, računovodska, komercialna 
investicijska in druga splošna dokumentacija, vključno s specifično izobraževalno ter 
razvojno dokumentacijo v papirni, analogni ali digitalni obliki z roki hrambe. 
Pripravljen bo do konca leta 2013. Kot pri vsaki uvedbi novosti v organizacijo je tudi 
pri uvedbi brezpapirnega poslovanja potrebno vložiti kar nekaj sredstev za zagon, saj 
je potrebno zadostiti zakonodaji in novim zahtevam dela. Na daljši rok se bodo ta 
sredstva povrnila in tudi stroški poslovanja se bodo zmanjšali. Kakovostno 
obvladovanje dokumentacije ter možnosti izboljšave procesov obvladovanja 
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dokumentacije so za javno izobraževalni zavod nov doprinos k napredku in 
izboljšanju dela. Uvajanje bo potekalo postopoma, kajti ob enkratni uvedbi bi prišlo 
do zmede in odpora zaposlenih, zaradi prevelike količine informacij in zaradi 
prevelikih sprememb procesov.  
 
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 pa skoraj ni. 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. To področje ostaja kot pomembna naloga vodstva organizacije. 

5 SKUPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Komisija za kakovost je v šolskem letu 2012/13 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), 
• ohraniti je potrebno evalvacijska srečanja v vseh programih, ki trajajo vsaj 50 

ur, ob tem je potrebno ugotavljati izobraževalne potrebe udeležencev, 
• vsebino neformalnih programov je potrebno še naprej sprotno prilagajati 

potrebam skupine,  
• ohraniti je potrebno redno informiranje okolja o izobraževalni ponudbi in virih 

financiranja, 
• zaposleni so zadovoljni z medsebojnimi odnosi v kolektivu in z vsebino dela, 
• ohraniti je potrebno sprotno dopolnjevanje elektronske zbirne mape 

zaposlenih, ki je podlaga za napredovanje in načrt izobraževanja,  
• ohraniti in povečati je potrebno sofinanciranje dejavnosti organizacije s strani 

vseh treh belokranjskih občin, 
• imamo pregled nad načrtovanimi in porabljenimi finančnimi sredstvi, 
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Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale, da je potrebno uvajati 
izboljšave na naslednjih področjih: 

 
• potrebno je vložiti sredstva v prenovo računalniške učilnice na ZIK-u, 
• tehnično je potrebno posodobiti spletno stran, ki je zaradi zastarelosti manj 

informativna,  
• urediti je potrebno dokumentacijo za vpis v register izvajalcev pri ZRSZ za 

nove programe namenjene brezposelnim osebam, da se obogati 
izobraževalna ponudba,  

• pripraviti je potrebno promocijski material za nove izobraževalne programe za 
brezposelne osebe, 

• potrebujemo nov film o izobraževalni ponudbi, ki bo bolj aktualen kot sedanji, 
• razviti je potrebno enoten obrazec za zapis ugotovljenih potreb udeležencev in 

partnerjev, 
• redno je potrebno posodabljati in vnašati podatke o udeležencih in partnerjih v 

bazo podatkov,  
• neprestano je potrebno opozarjati ustanoviteljico ZIK-a glede aktivnega 

urejanja prostorskih pogojev dela za zaposlene, 
• aktivno je potrebno spodbujati institucije v okolju za vključevanje oseb v 

program osnovne šole za odrasle (predvsem romske populacije), 
• uvesti je potrebno brezpapirno poslovanje, pripraviti notranja pravila in 

klasifikaciji načrt. 
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6 ZAKLJU ČEK 

Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti izobraževanja odraslih na Zavodu za 
izobraževanje in kulturo Črnomelj za šolsko leto 2012/13 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 spraševanja in metodo analize pisnih virov. Izdelali smo 
spletne in tiskane vprašalnike za udeležence in opravili vodene razgovore. 
 
Ugotovili smo, da so udeleženci v veliki meri zadovoljni s kakovostjo dela, so pa imeli 
določene predloge, ki jih bomo upoštevali v obliki izboljšav kakovosti. Prav tako je 
prisotna visoka stopnja zadovoljstva s strani zaposlenih, kateri so izpostavili 
določena področja dela, kjer so potrebne izboljšave. 
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