
                                                                                                            

                                               
 
 

                                                                         

 

  

LETNO POROČILO o samoevalvaciji, spremljanju 
in drugih procesih presojanja in razvijanja 
kakovosti izobraževanja odraslih V LETU 2020 

 
 
Letno poročilo je zbir informacij o tem, kaj je bilo v določenem časovnem obdobju narejeno v 
zvezi s kakovostjo, o izvedenih presojah kakovosti in o procesih, ki v zvezi s tem potekajo na 
organizacijski enoti ljudska univerza Posoškega razvojnega centra (OE LU).                                                                                                                                                                                                                            
Pripravo letnega poročila o samoevalvaciji javnega zavoda za izobraževanje odraslih predpisuje 
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1, Uradni list RS, št. 6/2018, z dne 2. 2. 2018) v 34. členu. 
Presojanje in razvijanje kakovosti pa ureja v 67., 68. in 69. členu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolmin, 21. 1. 2021 
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1. POVZETEK - SKRBIMO ZA KAKOVOST NAŠEGA DELA 
 
Kot organizacija, ki izobražuje odrasle, smo zavezani k presojanju in razvijanju kakovosti, kar 
ureja Zakon o izobraževanju odraslih (67., 68. in 69. člen ZIO-1). 

 

Notranji sistem kakovosti, ki je vzpostavljen na OE LU, temelji na vzvodih za razvijanje 
kakovosti v izobraževanju odraslih, ki jih je razvil Andragoški center Slovenije (ACS) in jih je 
prevzela večina ljudskih univerz v Sloveniji. ACS priporočila za vzpostavitev in razvoj 
notranjega sistema kakovosti so dostopna na povezavi https://mozaik.acs.si/. 

 

Dejavniki, s katerimi lahko pokažemo na to, da je notranji sistem kakovosti sestavni del OE 
LU, so:  

- Zeleni znak kakovosti, pridobljen s strani Andragoškega centra Slovenije; 

- umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente; 

- delujoča komisija za kakovost; 

- zapisan notranji sistem kakovosti v Listini kakovosti; 

- predstavitev sistema kakovosti na spletni strani www.prc-lu.si; 

- obravnavanje vprašanj kakovosti na pedagoško-andragoških zborih in drugih 
strokovnih srečanjih. 

 
Naš notranji sistem kakovosti vključuje tako sprotno spremljanje, samoevalvacijo dela, kot 
zunanjo evalvacijo ter razvijanje kakovosti. Tako načrtujemo in vpeljujemo ukrepe za 
ohranjanje in razvijanje kakovosti. Na različne načine redno spremljamo vstopne  
(izobraževalni programi, promocija in animacija, osebje, prostori in oprema), procesne 
(načrtovanje in izpeljava izobraževanja, razvojno delo v podporo izobraževalnemu procesu, 
podpora posamezniku pri izobraževanju) in izstopne (rezultati in učinki) dejavnike. 

 

Ker ZIO-1 podrobneje ne opredeljuje vsebin letnega poročila, razen v tem, da opredeljuje 
dva predmeta poročanja (samoevalvacijo in delo Komisije za kakovost), se je že prehodna 
Komisija za kakovost OE LU odločila, da bomo - skladno s priporočili ACS - letno pripravljali 
samo eno letno poročilo o kakovosti. To pa je tako, da zajema vse, kar se je v določenem 
časovnem obdobju delalo in naredilo v zvezi z razvojem notranjega sistema kakovosti in 
zgodilo pri morebitnem zunanjem presojanju kakovosti, ne glede na to, kdo na OE LU je vodil 
oz. sodeloval pri posameznih dejavnostih. Prav tako je iz poročila razvidno, v kateri fazi 
samoevalvacije smo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://mozaik.acs.si/
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2. UVOD 
 
 
V letu 2020 smo za razvoj kakovosti izpeljevali aktivnosti na naslednjih področjih: 
 

A. Samoevalvacija: 
- Pripravili smo Samoevalvacijsko poročilo o zadovoljstvu udeležencev v neformalnih 

izobraževalnih programih za odrasle, za obdobje 2017–2019. 
- Svetovalka se je udeležila usposabljanja Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena 

samoevalvacija v organizaciji, ki izobražuje odrasle (Andragoški center Slovenije, 10.-
26. 11. 2020). 

- Pripravili samo nov samoevalvacijski načrt z izbranimi področji in kazalniki kakovosti, 
ki ga je Komisija za kakovost potrdila 11. 12. 2020. 

 
B. Redno spremljanje kakovosti 

             Spremljali smo naslednje vidike kakovosti in jih vrednotili. Ti vidiki so:  
- Spremljanje zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem. 
- Spremljanje kakovosti na dislokaciji svetovalnega središča Nova Gorica v Tolminu (na 

OE LU) po modelu ISIO.  
- Spremljanje promocije izobraževanja odraslih in animacije odraslih za izobraževanje.  

 
C. Zeleni znak kakovosti: 
- Prvič smo oddali Vlogo za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega 

znaka kakovosti. Pri točkovanju meril smo dosegli vseh 10 obveznih točk in skupaj 16 
točk od možnih 18 točk, in tako 22. 5. 2020 s strani Komisije Andragoškega centra 
Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka 
kakovosti pridobili pravico do njegove uporabe do 31. 3. 2023. 

- S pridobitvijo pravice do uporabe omenjenega znaka smo postali del strokovne 
skupnosti, ki sistematično skrbi za kakovost in kakovost svojih storitev v 
izobraževanju odraslih https://www.prc-lu.si/kakovost/zeleni-znak-kakovosti/ 

 
D. Delo Komisije za kakovost: 
- Z delovanjem je začela nova Komisije za kakovost OE LU, ki ima mandat štiri leta (do 

novembra 2023). 
- Z Letnim poročilom o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in 

razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v letu 2019 smo seznanili Svet javnega 
zavoda Posoški razvojni center na 4. seji dne, 27. 2. 2020. 

- Za izbrana področja dela smo spremljali izvedbo načrtovanih aktivnosti; na podlagi 
pripravljenega Akcijskega načrta za razvoj kakovosti OE LU za obdobje januar–
december 2020. 

- Izvedli smo Dan za kakovost (17. 9. 2020): Dobre prakse in vpeljane izboljšave, ki so 
prispevale k razvoju kakovosti dela na OE LU.  

- Vprašanja kakovosti smo obravnavali na andragoškem zboru OE LU (30. 9. 2020). 
- Prenovili smo Listino kakovosti. 

 

Za uresničevanje zastavljenih ciljev smo delovali vsi zaposleni za OE LU in naši zunanji 
sodelavci, še posebej pa Komisija za kakovost. 

https://www.prc-lu.si/kakovost/zeleni-znak-kakovosti/
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3. SAMOEVALVACIJA 
 
V začetku leta 2020 smo zaključili s poglobljeno samoevalvacijo in pripravili 
Samoevalvacijsko poročilo o zadovoljstvu udeležencev v neformalnih izobraževalnih 
programih za odrasle, za obdobje 2017–2019. Ker smo v letu 2020 vstopili v nov cikel 
samoevalvacije, smo pripravili nov samoevalvacijski načrt, ki nam bo vsebinsko in 
metodološko služil kot podlaga za izpeljavo naslednje poglobljene samoevalvacije. Izbrana 
tematika je zelo aktualna in potrebna spremljave, saj vključuje predvsem spremljanje 
izvajanja kombiniranih izobraževalnih procesov in procesov, ki potekajo izključno na daljavo.  
 
Izbrana področja, podpodročja in kazalniki kakovosti so:  

a) Izpeljava izobraževanj:  
                       - izobraževalni proces; komunikacija v učnem procesu; 

          - učni viri; vrste učnih virov. 
b) Podpora udeležencem pri izobraževanju in učenju (podpora posameznikom pri 

samostojnem učenju): 
    - svetovalna in mentorska podpora pri samostojnem učenju; 

           - podpora posameznikom pri samostojnem učenju; zagotavljanje možnosti za     
             samostojno učenje. 

 
Samoevalvacijski načrt je v prilogi poročila.  
 
 

4. REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI 
 
V letu 2020 smo redno spremljali izbrane vidike kakovosti in jih vrednotili. Ti vidiki so: 
 
4.1 REDNO SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV Z IZOBRAŽEVANJEM  
 

Zadovoljstvo udeležencev redno spremljamo v vsakem izobraževalnem programu, ki je daljši 
od 20 ur, in sicer z naslednjimi poenotenimi anketnimi vprašalniki: 
• Zaključni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev programov, ki trajajo od 20 do  
   60 ur. 
• Vmesni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev programov, ki trajajo 60 ali več ur. 
• Vmesni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni modula, in sicer v   
   programih, ki trajajo 60 ali več ur. 
• Zaključni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev programov, ki so daljši od 60 ur.  
 
Skladno z akcijskim načrtom za leto 2020 smo opravili skupno analizo zaključnih anketnih 
vprašalnikov o zadovoljstvu udeležencev v neformalnih izobraževalnih programih, in sicer:  
• Zaključnih vprašalnikov za merjenje zadovoljstva udeležencev v programih, ki trajajo 20-60 
ur (Vprašalnik 1) in  
• Zaključnih vprašalnikov za merjenje zadovoljstva udeležencev v programih, ki so daljši od 
60 ur (Vprašalnik 2). 
 
Za potrebe samoevalvacije smo izvedli anketiranje udeležencev ob zaključku izobraževanj v 
programih, ki so daljši od 20 ur, in sicer v projektih: ●Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
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kompetenc v dolini Soče II (TPK), ●Večgeneracijski center Goriška (VGC) – Svetla stran 
življenja, ●jezikovni tečaji, ki jih izvajamo v okviru občinskih letnih programov izobraževanj, 
●samoplačniški tečaji, ●projekt Atlas. V evalvacijo smo vključili tudi en izobraževalni 
program, ki je bil izveden v okviru VGC in je trajal 12 ur. 
 
Anketiranje udeležencev je potekalo v jezikovnih tečajih, programih računalniške in digitalne 
pismenosti, javnoveljavnih izobraževanjih ter izobraževanjih s področja trajnosti, 
komunikacije, zdravja, osebne rasti in ročnih spretnosti. Izvajali smo ga tako s fizičnimi 
anketnimi vprašalniki, kot z e-vprašalniki. 
 
Zaradi spremenjenih razmer, povezanih s Covid-19, smo v letu 2020 izobraževanja začeli 
izvajati tudi na daljavo. To je od nas zahtevalo uporabo drugačnih načinov in metod dela. 
Začeli smo uporabljati različna videokonferenčna orodja in komunikacijske kanale, spletne 
učilnice in e-gradiva. 
 
Od 19. oktobra dalje smo zato pilotno izvedli e-anketiranje udeležencev z dopolnjenima 
zaključnima vprašalnikoma za merjenje zadovoljstva udeležencev (Vprašalnik 1 in Vprašalnik 
2). E-anketni vprašalnik so izpolnjevali udeleženci v šestih programih. Zanimalo nas je, v 
kolikšni meri so ti zadovoljni z izvajanjem izobraževanj na daljavo.  
 
Skupen Excelov dokument za sistematičen vnos pridobljenih podatkov, z možnostjo 
statistične obdelave, nam je omogočil enostavnejšo analizo vseh izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov. Rezultati so predstavljeni v prilogi poročila, skupaj z rezultati pilotnega e-
anketiranja.  
 
Anketne vprašalnike je izpolnilo 263 udeležencev od 378 vključenih v 32 neformalnih 
izobraževalnih programov, ki so bili daljši od 20 ur. Iz analitike lahko razberemo, da smo v 
letu 2020 dosegli zastavljen standard kakovosti – »Udeleženci so zadovoljni z izobraževanji v 
organizaciji, ki izobražuje odrasle, če je vsaj 75 odstotkov anketiranih udeležencev 
zadovoljnih z izobraževanji v neformalnih izobraževalnih programih«. Iz analize je razvidno, 
da smo pri vseh kazalnikih presegli zastavljeno merilo kakovosti. 
 
Pohvale, mnenja, vtise, pritožbe ter predloge udeležencev smo zbirali tudi ustno, v knjigi 
vtisov in mnenj ter v skrinjici pohval, predlogov in pritožb. Dosegljivi sta v avli izobraževalne 
organizacije. Pritožbe, pohvale, predloge itd. obravnavamo na rednih sestankih. Ob 
pritožbah se po presoji odzovemo s potrebnimi izboljšavami. 
 
 
4.2 REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI NA DISLOKACIJI SVETOVALNEGA SREDIŠČA NOVA 
GORICA V TOLMINU, ki deluje na OE LU  

 

Skladno z organizacijskim in terminskim načrtom, ki smo ga zapisali v Konzorcijski sporazum 
ISIO 2020 (Ljudska univerza Nova Gorica, Posoški razvojni center, Ljudska univerza 
Ajdovščina), smo redno spremljali kakovost izvajanja dejavnosti ISIO na dislokaciji v Tolminu, 
kar zajema:  

c) analizo podatkov vključenih svetovancev v informiranje in svetovanje (kazalniki in 
merila, ki se presojajo na področju svetovalnega procesa), 



7 

 

 Letno poročilo 2020 
 

d) izpopolnjevanje svetovalcev na usposabljanjih na ACS in drugih strokovnih 
usposabljanjih (kazalniki in merila, ki se presojajo na področju osebja), 

e) pripravo letnega poročila z akcijskim načrtom izboljšav in vpeljavo izboljšav. 
 
Samoevalvacijsko poročilo za leto 2020 smo poslali na LUNG, ki je poslovodeči konzorcijski 
partner. 
 
4.3 SPREMLJANJE PROMOCIJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN ANIMACIJE ODRASLIH ZA 
IZOBRAŽEVANJE 
 
Aktivnosti splošne promocije izobraževanja odraslih in animacije odraslih za izobraževanje so 
potekale celo leto in so bile v veliki meri izvedene skladno z akcijskim načrtom 2020. Za 
stalno promocijo uporabljamo spletno stran www.prc-lu.si, FB profil ljudska univerza Tolmin 
(985 všečkov in 1.069 sledilcev), e-informator (v bazi 760 prejemnikov; v letu 2020 je bilo 18 
odjav na novičke; povprečen odstotek odprtih sporočil 38 %; na računalniku informator 
odpre 90 % kontaktov, ostali na telefonu) in SOČAsnik. Julija 2020 smo odprli tudi Instagram 
profil (149 sledilcev). 
  
Za izboljšanje prepoznavnosti OE LU in splošne promocije vseživljenjskega učenja smo v letu 
2020:  

a) pripravili promocijsko gradivo v tiskani in spletni obliki, 
b) sodelovali z lokalnimi mediji; Radio Alpski val, časopis Goriška (vodimo kliping),  
c) preko naših spletnih kanalov izvedli 3 nagradne igre in izžrebali nagrajence, 
d) v okviru Dnevov slovenskih svetovalnih središč izvedli Dan za kakovost, 
e) odprli Instagram profil Ljudska univerza Tolmin, 
f) naredili promocijske izdelke za OE LU (svinčniki, skodelice, dežniki, zvezki). 

 
Zaradi korona ukrepov so bili nekateri promocijski dogodki preneseni iz spomladanskega na 
jesenski čas (Tedni vseživljenjskega učenja, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj). 
Odpovedali smo predstavitev izobraževalne ponudbe na stojnicah pred trgovskimi centri in 
promocijski dogodek v podjetju TIK.  

 

5. ZELENI ZNAK KAKOVOSTI 
 
Skladno z Akcijskim načrtom smo na Andragoški center Slovenije oddali Vlogo za pridobitev 
oz. podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Pri točkovanju meril smo 
dosegli vseh 10 obveznih točk in skupaj 16 točk od možnih 18 točk. S tem smo pridobili 
pravico do uporabe Zelenega znaka do 31. 3. 2023. S tem smo postali del strokovne 
skupnosti, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju 
odraslih. 
 
Skladno s Pravilnikom o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti 
nadaljujemo s stalnim in sistematičnim delom na področju kakovosti, saj bomo le tako lahko 
podaljšali pravico do uporabe omenjenega znaka. 
 

http://www.prc-lu.si/
https://kakovost.acs.si/pregled-zzk-uporabnikov
https://kakovost.acs.si/pregled-zzk-uporabnikov
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Pravilnik, standardi in merila za pridobitev znaka so dostopni na 
https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/zeleni-znak-kakovosti#zavihek-standardi-
in-merila-za-pridobitev-znaka 
 

6.  DELO KOMISIJE ZA KAKOVOST 
 
Osrednje mesto, kjer se načrtujejo, koordinirajo in vrednotijo vse aktivnosti, povezane z 
delovanjem notranjega sistema kakovosti, predstavlja Komisija za kakovost. Komisijo je 
potrdil Svet javnega zavoda PRC na 2. seji, dne 11. 11. 2019. Njen mandat traja štiri leta. 
Komisija je za svoje delo odgovorna direktorju Posoškega razvojnega centra in Svetu javnega 
zavoda Posoški razvojni center. 

Predsednico Komisija za kakovost so izvolili člani komisije izmed prisotnih članov komisije na 
svoji prvi seji.  

 

Člani komisije 

Predsednica:  

Patricija Rejec, predstavnica dislokacije Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica. 

Namestnica predsednice: 

mag. Damijana Kravanja, predstavnica strokovnih sodelavcev.  

Člani komisije: 
Brigita Bratina Peršin, vodja organizacijske enote ljudska univerza,  

Urša Čimžar, predstavnica Večgeneracijskega centra Goriške, 

Jana Skočir, predstavnica učiteljev, 

Renata Bajt Kovač, predstavnica delodajalcev. 

 

Člani komisije se srečujejo glede na potrebe načrtovanega dela. Sestavo, mandat in naloge 
Komisije za kakovost javnega zavoda Posoški razvojni center, OE LU smo zapisali v Pravilniku 
o delovanju in imenovanju komisije za kakovost. 

 

Komisija za kakovost pripravlja: 

● letni Program dela Komisije za kakovost z akcijskim načrtom za razvoj kakovosti s 
katerim seznani zaposlene na OE LU. 

● Samoevalvacijski načrt. 

● Poročilo o kakovosti. 

 
Načrtovani in doseženi kazalniki: 

 
 Napisali smo Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja 

in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v letu 2019. Svet javnega zavoda Posoški 
razvojni center se je z njim seznanil na 4. seji dne, 27. 2. 2020). 

https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/zeleni-znak-kakovosti#zavihek-standardi-in-merila-za-pridobitev-znaka
https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/zeleni-znak-kakovosti#zavihek-standardi-in-merila-za-pridobitev-znaka


9 

 

 Letno poročilo 2020 
 

 Za izbrana področja dela smo pripravili Akcijski načrt za razvoj kakovosti OE ljudska 
univerza, in sicer za obdobje od januarja do decembra 2020. Skoraj vse aktivnosti so bile 
realizirane kot načrtovano oziroma bodo do konca januarja 2021, z izjemo razvojnega 
načrta OE LU. Ta bo narejen v letu 2021. 

 Napisali smo samoevalvacijski načrt z izbranimi področji, podpodročji in kazalniki 
kakovosti in s tem vstopili v nov samoevalvacijski cikel.  

 Izvedli smo Dan za kakovost - Dobre prakse in vpeljane izboljšave, ki so prispevale k 
razvoju kakovosti dela na enoti ljudska univerza in jih velja ohraniti/nagraditi, ter 
vpeljava novih izboljšav (17. 9. 2020). Aktivnost je bila namenjena pogovoru, izmenjavi 
mnenj, predlogov itd. tistih zaposlenih na enoti ljudska univerza, ki niso člani komisije za 
kakovost 

 Prenovili smo Listino kakovosti. 

 Komisija je v letu  2020 imela dva sestanka, in sicer: 17. 1. in 11. 12. 
 
Komisija za kakovost je Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih 
presojanja in razvijanja kakovosti IO v letu 2020 pripravila v sodelovanju z direktorjem 
Posoškega razvojnega centra. Poročilo zajema vse aktivnosti, ki so bile v omenjenem letu 
izpeljane pri presojanju in razvijanju kakovosti na OE ljudska univerza.  
 

Poročilo je bilo v seznanitev predloženo Svetu javnega zavoda Posoški razvojni center, in 
sicer na 7. seji, dne 18. 2. 2021. 

 

 
 
 

Predsednica Komisije za kakovost:                                  Direktor Posoškega razvojnega centra: 

              Patricija Rejec                                                                              Simon Škvor                                       
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PRILOGI 
 

1. Samoevalvacijski načrt z izbranimi področji in kazalniki kakovosti, ki ga je Komisija 
za kakovost potrdila 11. 12. 2020. 
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2. Analiza anketnih vprašalnikov v letu 2020 
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