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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 se ureja v 67., 68. in 69. členu.
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 Komisija za
kakovost OE LU odločila, da bomo - skladno s priporočili Andragoškega razvojnega centra
(ACS) - letno pripravljali eno letno poročilo o kakovosti. Letno poročilo 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.
Notranji sistem kakovosti, ki je vzpostavljen na OE LU, temelji na vzvodih za razvijanje
kakovosti v izobraževanju odraslih, ki jih je razvil 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/.
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1. POVZETEK - SKRBIMO ZA KAKOVOST NAŠEGA DELA
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;
imenovana svetovalka za kakovost;
zapisan notranji sistem kakovosti v Listini kakovosti;
obravnavanje vprašanj kakovosti na pedagoško-andragoških zborih in drugih
strokovnih srečanjih.

Sistem kakovosti imamo predstavljen tudi na spletni podstrani www.prc-lu.si

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 izbrane vstopne
dejavnike (izobraževalni programi, promocija in animacija, osebje, prostori in oprema),
procesne dejavnike (načrtovanje in izpeljava izobraževanja, razvojno delo v podporo
izobraževalnemu procesu, podpora posamezniku pri izobraževanju) in izstopne dejavnike
(rezultati in učinki).
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2. AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V LETU 2021
V letu 2021 smo za razvoj kakovosti izpeljevali aktivnosti na naslednjih področjih:
A. Samoevalvacija
Zaključili smo s I. fazo samoevalvacije (izbira področji in kazalnikov, opredelitev
standardov kakovosti, priprava samoevalvacijskih vprašanj, določitev oseb, virov in
metod izpeljave, priprava instrumentarija za izpeljavo) – na izbranih področjih:
»Izpeljava izobraževanj« ter »Podpora udeležencem pri izobraževanju in učenju – ter
vstopili v II. fazo izpeljave samoevalvacije.
B. Redno spremljanje kakovosti
Spremljali smo naslednje vidike kakovosti in jih vrednotili. Ti vidiki so:
- udeležba odraslih v izobraževanju (aplikacija SNIPI),
- zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem (vprašalniki),
- izdana potrdila o uspešno zaključenem tečaju/usposabljanju (evidenca izdanih
potrdil),
- vključitev odraslih v svetovalno podporo v dejavnosti IO (aplikaciji SDIO in SVZAP),
- spremljanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba (načrt spremljanja
ACS),
- promocija izobraževanja odraslih in animacije odraslih za izobraževanje.
C. Zeleni znak kakovosti:
S strani Komisije Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje
pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti smo dne, 22. 5. 2020 pridobili pravico
do njegove uporabe, in sicer do 31. 3. 2023.
D. 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.
Naloge in pristojnosti komisija za kakovost so določene s pravilnikom o delovanju in
imenovanju komisije za kakovost, ki je dostopen na https://www.prc-lu.si/wpcontent/uploads/2022/01/CISTOPIS-pravilnika-komisije-za-kakovost.pdf
E. Svetovalka za kakovost
Julija 2021 je bila na OE LU s sklepom imenovana svetovalka za kakovost
izobraževanja odraslih. S tem je bila v organizacijo umeščena vloga svetovalke za
kakovost, ki svoje delo opravlja v sodelovanju s komisijo za kakovost, vendar na
podlagi lastnega načrta dela. Svetovalka sodeluje tudi z omrežjem svetovalcev za
kakovost; več o omrežju je dostopno na https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-innaloge/svetovalci-za-kakovost
Za uresničevanje zastavljenih ciljev smo delovali vsi zaposleni za OE LU in naši zunanji
sodelavci, še posebej pa komisija in svetovalka za kakovost.
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3. SAMOEVALVACIJA
V letu 2021 smo zaključili s I. fazo samoevalvacije, s katero smo začeli v šolskem letu
2020/21. Določili smo področja in kazalnike, opredelili standarde kakovosti, pripravili
samoevalvacijska vprašanja, določili osebe, vire in metode izpeljave in pripravili
instrumentarij za izpeljavo.
Odločili smo se za spremljanje in vrednotenje izpeljave izobraževanj, ki potekajo
kombinirano in/ali na daljavo, ter spremljanje in vrednotenje podpore udeležencem v tem
procesu oz. pri samostojnem učenju. V II. fazi izpeljave samoevalvacije bomo poglobljeno
spremljali oz. zbirali podatke, ki nam bodo pomagali pri presoji, koliko dosegamo zastavljene
standarde kakovosti.
Izbrana področja, podpodročja in kazalniki:
a) Izpeljava izobraževanj na daljavo oz. kombiniranih izobraževanj:
- izobraževalni proces; komunikacija v učnem procesu;
- učni viri; vrste učnih virov.
b) Podpora udeležencem pri izobraževanju in učenju na daljavo oz. pri
kombiniranem 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.
Poglobljena samoevalvacija bo zaključena v začetku leta 2023, ko bomo pripravili tudi
samoevalvacijsko poročilo.

4. REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI
V letu 2021 smo redno spremljali naslednje vidike kakovosti in jih vrednotili. Ti vidiki so:
4.1 UDELEŽBA ODRASLIH V IZOBRAŽEVANJU
Podatke o udeležbi odraslih v izobraževanjih spremljamo načrtno in sistematično, pri tem
nam je v pomoč aplikacija SNIPI (Spremljanje in Nadzor Izvedbe Programov Izobraževanja).
To pomeni, da lahko v vsakem trenutku pregledno pokažemo podatke o tem, koliko odraslih
se je v določenem obdobju udeležilo izobraževalnih programov, ter kdo so ti odrasli po
poglavitnih značilnostih (po spolu, izobrazbi, občini bivanja, statusu in starosti).
V letu 2021 se je v izobraževanja na OE LU vključilo 612 oseb (139 M in 473 Ž), njihova
skupna udeležba v različnih izobraževanjih pa je znašala 835 krat (163 M in 672 Ž). To
pomeni, da so se nekateri med njimi vključili v več izobraževanj.
Največ udeležencev – glede na dejansko število (612 oseb) – je bilo iz občine Tolmin (300
oseb), sledita občina Kobarid (109 oseb) in občina Bovec (53 oseb). Udeležencev iz drugih
občin je bilo 43. Za 107 oseb ni podatka.
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Udeleženci so se največ vključevali v neformalne programe za osebno in poklicno rast (450
oseb), sledijo tečaji tujih jezikov (215 oseb) in računalniški tečaji (170 oseb). Od tega se je
javnoveljavnih tečajev (UŽU Izzivi podeželja, RPO, slovenščina za tujce, tuji jeziki in NPK
socialni oskrbovalec na domu) udeležilo 151 oseb.
Glede na dejansko število udeležencev (612 oseb) se je v izobraževanja vključilo 31 oseb z
največ dokončano OŠ (ISCED 0-2), 162 oseb z največ srednješolsko izobrazbo (ISCED 3-4) in
133 oseb z več kot V. stopnjo izobrazbe (ISCED 5-8). Za 286 oseb ni podatka o izobrazbi.
Po statusu - glede na dejansko število udeležencev - je bilo največ udeležencev zaposlenih
(231 oseb + 29 s. p.), sledijo upokojenci (135 oseb), brezposelni (59 oseb) in ostali. Za 135
oseb ni podatka.
Glede števila udeležencev po starostni strukturi - glede na dejansko število udeležencev ugotavljamo, da kar za 247 oseb ni podatka. Največ oseb – za katere so podatki zbrani – je
bilo starejših od 45 let (252 oseb).
Obrazložitev. Pri posameznih kategorijah za določeno število oseb ni podatka, ker do 31. 12.
2021 za krajše delavnice še nismo zbirali vseh omenjenih podatkov. Prav tako v aplikacijo
SNIPI niso bili vneseni udeleženci aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru Tedna izobraževanja
za trajnostni razvoj, Tednov vseživljenjskega učenja, projekta Kadri.
Zbrani statistični podatki so v prilogi poročila. Vir: SNIPI.
4.2 ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV Z IZOBRAŽEVANJEM
Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanji redno spremljamo v izobraževalnih programih, ki
so daljši od 20 ur, in sicer med in ob zaključku izobraževanja.
Spremljanje zadovoljstva udeležencev med izobraževanji izvajamo ustno in z anonimnim
vmesnim vprašalnikom za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni modula.
Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanji ob zaključku izobraževanj spremljamo z naslednjimi
zaključnimi vprašalniki:
•
•
•
•

Zaključni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev v programih, ki trajajo do
60 ur.
Zaključni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev v programih, ki trajajo nad
60 ur.
Kombinirani zaključni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev v programih,
ki trajajo do 60 ur.
Kombinirani zaključni vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev v programih,
ki trajajo nad 60 ur.

Anketiranje ob zaključku izobraževanj smo izvajali z e-vprašalniki, izjemoma tudi s fizičnimi
vprašalniki, in sicer na jezikovnih tečajih, v programih računalniškega in digitalnega
opismenjevanja ter izobraževanjih s področja trajnosti, komunikacije, zdravja, socialne
varnosti, osebne rasti in ročnih spretnosti.
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Za leto 2021 smo opravili skupno analizo zaključnih vprašalnikov za merjenje zadovoljstva
udeležencev v neformalnih izobraževalnih programih, ki so potekali samo v učilnici ali samo
na daljavo in kombinirano (v učilnici in na daljavo). Rezultati so predstavljeni v prilogi tega
poročila in sicer posebej za izobraževanja, ki so se izvajala samo v učilnici in posebej za tista,
ki so se izvajala na daljavo oz. kombinirano. V skupno analizo smo letos vključili tudi
zaključne vprašalnike petih samoplačniških usposabljanj, ki so bila krajša od 20 ur.
Iz analitike lahko vidimo, da je anketne vprašalnike izpolnilo 307 udeležencev v 34
neformalnih programih oz. tečajih in usposabljanjih. Prav zaradi velikega odstopanja med
vsemi udeleženci (835 oseb) v vseh izobraževalnih programih (58) smo se odločili, da bomo
od 1. 1. 2022 dalje zadovoljstvo spremljali tudi v vseh izobraževalnih programih, ki so krajši
od 20 ur, saj je spremljanje zadovoljstva v tovrstnih programih enako pomembno, kot v
programih daljših od 20 ur. Skladno s tem se bo prilagodilo tudi vprašalnike in sistem
spremljanja.
Tudi v letu 2021 smo 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«.
Zastavljeno merilo kakovosti smo torej pri vseh kazalnikih presegli.
Pohvale, mnenja, vtise, pritožbe ter predloge udeležencev smo zbirali tudi ustno, v knjigi
vtisov in mnenj ter v skrinjici pohval, predlogov in pritožb. Knjiga in skrinjica sta dosegljivi v
avli izobraževalne organizacije. Pritožbe, pohvale, predloge itd. obravnavamo sproti na
rednih sestankih. Ob pritožbah se po presoji odzovemo s potrebnimi izboljšavami.
Tudi v letu 2021 smo izvajanje izobraževanj prilagajali razmeram povezanih s Covid-19, zato
smo uporabljali dve videokonferenčni orodji (Zoom in Skype), kot podporni učni okolji pa
smo uporabljali še spletno učilnico Arnes ter spletno oglasno desko Padlet.
4.3 IZDANA POTRDILA O ZAKLJUČENEM IZOBRAŽEVANJU
Za vse izobraževalne programe, tečaje in druga usposabljanja udeležencem izdajamo različna
potrdila, s katerimi lahko ti izkazujejo udeležbo in pridobljeno znanje oziroma kompetence.
Udeležencu potrdilo izdamo le, če doseže vsa opredeljena merila za pridobitev potrdila.
V letu 2021 smo skupaj izdali 394 potrdil.
Za vsa izdana potrdila vodimo Evidenco izdanih potrdil, in sicer v papirni in elektronski obliki,
shranjena pa je v centralnem arhivu izdanih potrdil OE LU, ki ga vodi pristojni strokovni
delavec.
Pravila za izdajo potrdil so dostopna na https://www.prc-lu.si/kakovost/izdajanje-potrdil/
4.4 VKLJUČITEV ODRASLIH V SVETOVALNO DEJAVNOST V IO, KI SE IZVAJA KOT JAVNA
SLUŽBA.
Podatke o vključitvi odraslih v svetovalni proces spremljamo načrtno in sistematično, in
sicer s pomočjo aplikacij (v letu 2021: SVZAP, SDSV in SSU). To pomeni, da lahko v vsakem
trenutku pregledno pokažemo podatke o tem, koliko odraslih se je v določenem obdobju
udeležilo podpornih dejavnosti pri vključevanju v in nadaljevanju izobraževanja, pri
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ugotavljanju in dokumentiranju znanj in pri samostojnem učenju, ter kdo so ti odrasli po
poglavitnih značilnostih.
Skladno z načrtom smo redno spremljali kakovost izvajanja svetovalne dejavnosti v IO, in
sicer na vseh treh področjih svetovalne dejavnosti (pri vključevanju v in nadaljevanju
izobraževanja, pri ugotavljanju in dokumentiranju in pri samostojnem učenju), kar zajema:
a) spremljanje odraslih, ki so se vključili v svetovalno dejavnost v IO;
b) spremljanje obravnav,
c) spremljanje rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti ter
d) pripravo letnega poročila o izvajanju svetovalne dejavnosti v IO.
V letu 2021 smo skupaj svetovali 734 strankam (527 pri vključevanju v izobraževanje in
nadaljevanju izobraževanja ter ugotavljanju in dokumentiranju, ter 207 pri samostojnem
učenju); od tega je bilo 579 Ž in 155 M. Glede na sestavo po spolu so svetovalno storitev v
večini koristile ženske (78,88 %), delež moških znaša 21,12 %.
Glede števila strank po starostni strukturi ugotavljamo, da smo – pri vključevanju v
izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja ter ugotavljanju in dokumentiranju – največ
svetovali osebam starejšim od 45 let (345 oseb, kar znaša 65,5 %), pri samostojnem učenju
pa osebam v starostni skupini od 27 do 49 let (107 oseb, kar znaša 51,69 %).
Glede števila strank po delovnem statusu smo – v vseh treh dejavnostih skupaj – svetovali
največ zaposlenim (417 oseb oz. 56,81 %), sledijo upokojenci (158 oseb oz. 21,52 %),
brezposelni (126 oseb oz. 17,17 %) in ostali (33 oseb oz. 4,5 %).
Glede števila strank po dokončani izobrazbi se je – pri vseh treh dejavnostih skupaj – v
svetovanje vključilo 369 oseb z največ srednješolsko izobrazbo (50,27 %), od tega 70 oseb z
največ končano OŠ (9,54 %). V svetovanje je bilo vključenih 350 strank z več kot V. stopnjo
izobrazbe (47,68 %). Izobrazba 15-ih strank (2,05 %) je zabeležena pod drugo.
Letno poročilo pa je dostopno v arhivu svetovalne službe.
4.5 RAZVIJANJE IN PRESOJANJE SVETOVALNE DEJAVNOSTI V IO
Tudi razvijanje in presojanje svetovalne dejavnosti v IO poteka v skladu z Zakonom o
izobraževanju odraslih – ZIO 1 (2018), ki v 68. členu opredeljuje, da »javne organizacije, ki
izvajajo izobraževalne programe za odrasle in dejavnosti, ki se financirajo iz javnih sredstev,
vzpostavijo notranji sistem kakovosti, ki vključuje sprotno spremljanje in samoevalvacijo« in
Smernicami za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna
služba (2020).
V letu 2021 smo, v skladu z zgoraj navedenimi opredelitvami izvajali spremljanje svetovalne
dejavnosti, in sicer skladno z načrtom, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije (ACS).
Spremljanje je potekalo za dve področji svetovalne dejavnosti v IO:
1. Svetovalna dejavnost pri vključevanju in/ali nadaljevanju izobraževanja.
2. Svetovalna dejavnosti pri ugotavljanju in dokumentiranju.
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Spremljanje dejavnosti svetovanja pri samostojnem učenju v letu 2021 še ni potekalo, saj so
na ACS v tem letu še pripravljali kazalnike za to področje. Spremljali jih bomo od 2022 dalje.
Izmed vseh 11 področij smo v letu 2021 spremljali štiri področja (svetovalni proces,
svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, ter rezultate)
in 6 standardov kakovosti, s pripadajočimi kazalniki in primeri meril (spremljanje možno ali z
aplikacijama SDSV in/ali SVZAP ali na podlagi dokumentacije, ki jo hranimo v središčih).
Poročilo bo pripravljeno skladno z navodili, ki jih bomo prejeli s strani ACS v februarju 2022.
4.6 PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN ANIMACIJA 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 2021. Za
stalno promocijo uporabljamo:
- spletno stran www.prc-lu.si,
- FB profil ljudska univerza Tolmin (1.081 všečkov, 96 več kot v 2020 in 1.187 sledilcev, 118
več kot v 2020),
- e-informator (v bazi 835 prejemnikov, 75 več kot 2020), skupaj v 2021 poslanih 20 e-mail
novičk;
- lokalno glasilo SOČAsnik (objava člankov o izobraževalnih in podpornih vsebinah na LU v
vsaki številki, kliping vodi uredništvo SOČAsnika);
- Instagram profil (257 sledilcev, 108 več kot 2020);
- Google business page in Google maps (vzpostavljeno v letu 2021).
- Promocijske nalepke izobraževanja odraslih, svetovanja in samostojnega učenja z
nalepkami na 12 oknih LUT.
Za izboljšanje prepoznavnosti OE LU in splošne promocije vseživljenjskega učenja smo v letu
2021:
a) pripravili promocijsko gradivo v tiskani in spletni obliki,
b) sodelovali z lokalnimi mediji; Radio Alpski val, časopis Goriška, Sočasnik (uredništvo
vodi kliping za vse naše objave v medijih),
c) preko spletnih kanalov izvedli 1 nagradno igro za splošno promocijo naših dejavnosti
in izžrebali nagrajence (december 2021),
d) izvedli Dneve za znanje (22.–24. 9. 2021),
e) ustvarili profil ljudske univerze na Googlu in Google maps,
f) v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (6. 9.–10. 10. 2021) izvedli 14 dogodkov
splošne promocije v Bovcu, Kobaridu in Tolminu ter preko spleta,
g) izvedli promocijski dogodek »Dan zdravja« v podjetju TIK d.o.o. (17. 9. 2021),
h) izvedli eno promocijsko delavnico za usmerjeno ciljno skupino (Učenje tujega jezika s
pomočjo aplikacij, za upokojence),
i) pripravili dva pisna prispevka za platformo EPALE o izpeljanih mobilnostih Erasmus+,
Letno poročilo 2021
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j) pripravili okenske nalepke za promocijo izobraževanja odraslih, svetovanja in
samostojnega učenja (na 12 oknih LUT).
Zaradi ukrepov smo odpovedali predstavitev izobraževalne ponudbe na stojnicah pred
trgovskimi centri.

5. ZELENI ZNAK KAKOVOSTI
S strani Komisije Andragoškega centra Slovenije za podeljevanje in podaljševanje pravice do
uporabe Zelenega znaka kakovosti smo dne, 22. 5. 2020 pridobili pravico do njegove
uporabe, in sicer do 31. 3. 2023.
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. Pravilnik, standardi in merila za pridobitev
znaka so dostopni na https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/zeleni-znakkakovosti#zavihek-standardi-in-merila-za-pridobitev-znaka
Pregled nosilcev zelenega znaka kakovosti je objavljen na https://kakovost.acs.si/pregledzzk-uporabnikov

6. DELO KOMISIJE ZA KAKOVOST
Člani komisije, ki so delovali v 2021.
Predsednica:
Patricija Rejec, predstavnica svetovalk.
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.
Predsednico Komisija za kakovost so izvolili člani komisije izmed prisotnih članov komisije na
svoji prvi seji. Ker je predsednica komisije v letu 2021 nastopila mesto svetovalke za
kakovost, so člani komisije za kakovost - skladno s pravilnikom o delovanju komisije za
kakovost - decembra za novo predsednico komisije izvolili Jano Skočir. Vodenje komisije bo
prevzela z januarjem 2022.
Več o komisiji na https://www.prc-lu.si/kakovost/komisija-za-kakovost/
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Člani komisije se srečujejo glede na potrebe načrtovanega dela. V letu 2021 so se sestali 5krat. Dokumentacija vseh sestankov se hrani v arhivu komisije za kakovost. Sestava, mandat
in naloge Komisije za kakovost javnega zavoda Posoški razvojni center, OE LU so zapisani v
Pravilniku o delovanju in imenovanju komisije za kakovost, ki je bil v letu 2021 spremenjen
in dopolnjen, skladno s predlogom komisije in z namenom usklajenega poimenovanja
besedila v pravilniku z:
- obstoječimi dokumenti (Akcijski načrt za razvoj kakovosti, Poročilo o samoevalvaciji,
spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih) ter
- članstvom komisije za kakovost (neprojektno poimenovanje predstavnikov/članov).
Svet javnega zavoda Posoški razvojni center je spremembe in dopolnitve pravilnika sprejel na
9. seji, dne 23. 12. 2021.
Doseženi kazalniki:
•
•

•
•
•
•

Napisali smo Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja
in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v letu 2020. Svet javnega zavoda Posoški
razvojni center se je z njim seznanil na 7. seji dne, 18. 2. 2021.
Za izbrana področja dela smo pripravili Akcijski načrt za razvoj kakovosti OE ljudska
univerza, in sicer za obdobje od januarja do decembra 2021. Skoraj vse aktivnosti so bile
realizirane kot načrtovano. Aktivnosti, ki niso bile realizirane bo komisija prenesla v načrt
za leto 2022.
Izvajali smo poglobljeno samoevalvacijo na izbranih področjih in skrbeli za koordinacijo
sprotnega spremljanja kakovosti.
Izvedli smo Dan za kakovost (30. 9. 2021) – Kakovost ustvarjamo vsi, osmišljanje in
umeščanje procesov kakovosti v delovanje LUT.
Prenovili smo Pravilnik o komisiji za kakovost.
Komisija je imela v letu 2021 pet sestankov. Dopisi in zapisniki so hranjeni v arhivu
komisije.

7. DELO SVETOVALKE ZA KAKOVOST
Julija 2021 je bila na OE LU s sklepom imenovana svetovalka za kakovost izobraževanja
odraslih, in sicer do 31. 3. 2022. Njeno vlogo smo začeli umeščati v notranji sistem kakovosti
na OE LU (vloga koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti, izpeljava določenih
aktivnosti - skladno z dogovorom s komisijo, vendar na podlagi lastnega načrta dela -,
svetovanje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter uvajanja in
izpeljevanja samoevalvacije).
Ker je bila do konca leta 2021 svetovalka za kakovost hkrati tudi predsednica komisije za
kakovost, so vsi doseženi kazalniki napisani pri delu komisije.
Svetovalka se je v okviru mreže svetovalcev udeležila spopolnjevanja svetovalcev za kakovost
na temo razvoja kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo (7. in 9. 12. 2021).
Svetovalka za kakovost je Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih
presojanja in razvijanja kakovosti IO v letu 2021 pripravila v sodelovanju z direktorjem
Letno poročilo 2021
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Posoškega razvojnega centra in Komisijo za kakovost. 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 10. seji, dne 10. 3. 2022.

Svetovalka za kakovost:

Direktor Posoškega razvojnega centra:

Patricija Rejec

Simon Škvor
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8. PRILOGE
1. Vključeni v izobraževanja
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2. Analiza anketnih vprašalnikov v letu 2021
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