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1. UVOD  

Razlog za samoevalvacijo 

 

V obdobju 2014/2015 smo na področju kakovosti veliko pozornosti namenili promociji 

izobraževanja odraslih in animaciji odraslih za vključevanje v izobraževanje.  

Ker smo se v letu 2015 odločili za presojanje kakovosti še pri enem kazalniku, smo izbrali 

področje in kazalnik, po presoji katerega  bi prišli do rezultatov, ki nam bodo pripomogli pri 

snovanju ukrepov za večjo uspešnost odraslih v izobraževanju. 

Osip v izobraževanju odraslih se ne pojavlja le v daljših, večletnih javno veljavnih programih 

za pridobitev izobrazbe, ampak prihaja do osipa tudi v krajših izobraževalnih oblikah in celo v 

tržnih tečajih.  

V prihodnosti želimo odpraviti osip udeležencev, saj so uspešni udeleženci ki dokončajo 

izobraževanje bolj samozavestni, opremljeni tako s temeljnimi kompetencami, kot tudi s 

poklicnimi kompetencami, pomembnimi za boljšo konkurenčnost na trgu dela, večjo 

vključenost v socialno okolje in aktivnost pri razvoju lastne kariere in kakovostnega življenja. 

Osip pa ob tem negativno vpliva tudi na finančno konstrukcijo programov, saj so skupine 

zadnja leta majhne in izguba vsakega posameznika vpliva na ekonomičnost izvajanja 

izobraževanja (predvsem tržne oblike izobraževanja). 

 

Tako smo želeli ugotoviti 

- kako spremljamo podatke o številu odraslih ki v predvidenem obdobju niso uspešno 

zaključili izobraževanja 

- kako ugotavljamo in analiziramo vzroke za osip odraslih iz izobraževanja. 

 

2. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 

2.1 IZBRANO PODROČJE, PODPODROČJE  IN KAZALNIK KAKOVOSTI 

Izbrali smo naslednja področja, podpodročja in kazalnike kakovosti 1 

Področje: Rezultati 

Podpodročje: Splošna uspešnost odraslih v izobraževanju 

Kazalnik 1: Osip odraslih pri izobraževanju 

                                                
1
 Izbrana področja, podpodročja,  kazalnike in standarde  smo povzeli po gradivu dr. Tanje Možina, 

Sonje Klemenčič, mag. Tanje Vilič Klenovšek, Milene Zorič Frantar, Alenke Jurič Rajh in Jasmine 
Orešnik Cunja:Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih« (Andragoški zavod Slovenije 2013). 
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Na podlagi izbranega kazalnika smo zapisali tudi ustrezni standard kakovosti. 

 

2.2  PODROBEN OPIS SAMOEVALVACIJSKEGA NAČRTA IN IZPELJAVE 

SAMOEVALVACIJE 

 

Aprila 2015 smo v komisij za kakovost oblikovali samoevalvacijski načrt (priloga 1). V načrtu 

smo opredelili kaj natančno bomo presojali, kaj bomo ugotavljali, ter katere vire in katere 

subjekte bomo vključili v presojo. 

 

Po izbiri področja, podpodročja in kazalnikov, smo najprej zapisali ustrezni standard. 

 

Standard kakovosti: 

1. Ljudska univerza Murska Sobota redno spremlja in analizira podatke o osipu odraslih 

pri izobraževanju.  

 

2.2.2 Samoevalvacijaka vprašanja 

 

Izbrali smo samoevalvacijska vprašanja 2 , s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti kako 

dosegamo izbrani standard, ter določili metode in načine vzorčenja.  

Na podlagi samoevalvacijskih vprašanj ki smo ji oblikovali smo določili subjekte in vire, ki 

smo jih želeli vključiti v samoevalvacijo, ter metode za zbiranje podatkov. 

 

2.2.3 Subjekti vključeni v samoevalvacijo 

 

Zaposleni: 

- direktorica, 

- vodje izobraževanja - organizatorji izobraževanja za programe: 

Javno veljavni programi za pridobivanje izobrazbe: Osnovna šola za odrasle  

Programi spopolnjevanja in usposabljanja: tečaj za voznika viličarja, usposabljanje za 

upravljanje težke gradbene mehanizacije, sobarica, zidar, strojnik centralnega ogrevanja, 

usposabljanje za maserja/maserko, ruski jezik, stopnje I in II stopnja, usposabljanje za 

življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU MK), družabnik/družabnica za starejše, ponudnik 

tradicionalnih izdelkov na podeželju 

                                                
2 Uporabljena samoevalvacijska vprašanja so zapisana v poglavju 3 - izidi samoevalvacije. 
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Jezikovni programi: angleščina za odrasle, nemščina za odrasle 

- učitelji. 

 

2.2.4 Viri 

- Letni delovni načrt Ljudske univerze Murska Sobota 2013//2014 

- Letni delovni načrt Ljudske univerze Murska Sobota 2014//2015 

- Realizacija Letnega delovnega načrta Ljudske univerze Murska Sobota 2013/2014 

- Realizacija Letnega delovnega načrta Ljudske univerze Murska Sobota 2014/2015 

- Program dela in finančni nart Ljudske univerze Murska Sobota 2013 

- Program dela in finančni nart Ljudske univerze Murska Sobota 2014 

- Poslovno poročilo Ljudske univerze Murska Sobota 2013 

- Poslovno poročilo Ljudske univerze Murska Sobota 2014 

- Zapisi kolegijev od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015  

- Dnevniki posameznih programov za 2014 in 20153 

- Liste prisotnosti udeležencev 2014 in 20154 

- Poročila o izvedbi programov 2014 in 20155 

2.2.5 Metode  

Pri samoervalvaciji smo uporabili dve metodi in sicer 

Kvalitativne metode:  

- analiza dokumentacije 

- vodeni pogovor 

 

1. Analiza dokumentacije 

Izbrano dokumentacijo smo analizirali s pomočjo izbora vprašanj. 

V  Letnih delovnih načrtih Ljudske univerze Murska Sobota, Realizacijah Letnega delovnega 

načrta Ljudske univerze Murska Sobota, Programih dela in Poslovnih  poročilih Ljudske 

univerze Murska Sobota smo preverjali, ali dokumenti vsebujejo posebno poglavje ali dele 

                                                
3
  

4
  

5
 analizirali smo dokumentacijo za programe, ki jih vodijo izbrani organizatorji izobraževanja:  Javno veljavni 

programi za pridobivanje izobrazbe: Osnovna šola za odrasle;Programi spopolnjevanja in usposabljanja: tečaj za 

voznika viličarja, usposabljanje za upravljanje težke gradbene mehanizacije, sobarica, zidar, strojnik centralnega 

ogrevanja , usposabljanje za maserja/maserko, ruski jezik, stopnje I in II stopnja, usposabljanje za življenjsko 

uspešnost – Moj korak (UŽU MK), družabnik/družabnica za starejše, ponudnik tradicionalnih izdelkov na 

podeželju; Jezikovni programi: angleščina za odrasle, nemščina za odrasle 
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poglavij namenjene spremljanju in analiziranju osipa oziroma kaj je na to temo zapisano v 

teh dokumentih. 

V zapisnikih kolegijev smo iskali zapise o poročanju organizatorjev o spremljanju osipa, 

poročanju o spremembah glede števila udeležencev v posameznem programu in analiziranju 

števila udeležencev. 

V dnevniki posameznih programov, listah prisotnosti in poročilih o izvedenih programih so 

iskali zapise o številu udeležencev v posameznem obdobju, osipu in analizi števila 

udeležencev. 

 

2. Vodeni pogovor 

Vodeni pogovor smo opravili z direktorico, štirimi organizatorji izobraževanja in šestimi učitelji 

(dva učitelja iz osnovne šole za odrasle, dve učiteljici v tečajih in dva učitelja v programih 

usposabljanja in spopolnjevanja) Polstrukturirani vodeni pogovor je potekal po pripravljenem 

opomniku za vodeni razgovor. 

2.2.6. Določitev vzorca 

Vodeni pogovor smo opravili z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci, ki so vodje posameznih 

programov, z direktorico in poslovno sekretarko.  

2.2.7 Priprava instrumentarija 

Pripravili smo: 

1. ček listo za analizo dokumentacije (priloga št. 2) 

2. opomnik za polstrukturirani vodeni pogovor z direktorico, organizatorji izobraževanja 

in učitelji (priloga št. 3), 

Pri pripravi opomnika in ček liste je sodelovala svetovalka za kakovost člani komisije za 

kakovost.  

2.2.8 Potek postopkov samoevalvacije: 

Svetovalka za kakovost in člani komisij so v juniju pripravili opomnike 

Analiza dokumentacije je potekala od 15. avgusta do 15. septembra 2015. Dokumentacijo so 

analizirali svetovalka za kakovost Alenka Kučan, članica komisije za kakovost Mateja Rajh in 

član komisije za kakovost Mitja Peterka.  
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Vodeni pogovori za učitelje so bili izpeljani 19. junija 2015. Ostali vodeni pogovori so bili 

izpeljani v septembru in oktobru. 

 

3 IZIDI SAMOEVALVACIJE 

 

Področje: Rezultati 

Podpodročje: Splošna uspešnost odraslih v izobraževanju 

Kazalnik: OSIP ODRASLIH PRI IZOBRAŽEVANJU 

 

Osip odraslih v izobraževanju na Ljudski univerzi Murska Sobota je eden od pokazateljev 

uspešnosti odraslih in naše ustanove. Zavedamo se, da s spremljanjem udeležencev med 

obiskovanjem programa, aktivnim pristopom, podporo in pomočjo posameznikom ki so 

»potencialni osipniki« lahko dosežemo večjo uspešnost. 

 

Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti: 

Ljudska univerza Murska Sobota redno spremlja in analizira podatke o osipu odraslih 

pri izobraževanju. 

 

Pri presojanju doseganja standarda smo želeli ugotoviti, kako spremljamo in analiziramo 

podatke o osipu odraslih pri izobraževanju. 

 

Želeli smo preveriti preglednost podatkov o številu odraslih ki niso zaključili izobraževanja, 

ter preglednost podatkov o njihovih značilnostih. Zanimalo nas je tudi, ali primerjamo podatke 

o številu osipnikov med posameznimi leti in ali opravljamo analize in ugotavljamo vzroke za 

njihov osip.  

Zato smo si zadali nekaj samoevalvacijskih vprašanj: 

 

 Kako spremljamo prisotnost in uspešnost udeležencev med izobraževanjem? 

 Na kakšen način analiziramo podatke in ugotavljamo vzroke za osip? 

 Kako uporabimo pridobljene podatke? 
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Prikaz podatkov 

 

a) analiza dokumentacije  

 

Uporabili smo Letne delovne načrte Ljudske univerze Murska Sobota in realizacije Letnega 

delovnega načrta Ljudske univerze Murska Sobota za zadnji dve šolski leti, Program dela in 

finančni načrt Ljudske univerze Murska Sobota ter Poslovno poročilo Ljudske univerze 

Murska Sobota za zadnji dve leti. 

Iz pregledanega smo ugotovili, da dokumenti ne vsebujejo posebnega poglavja ki bi se 

nanašalo na osip udeležencev izobraževanja. Podatke o osipu najdemo le v realizacijah 

Letnega delovnega načrta pri programu osnovne šole za odrasle, kjer imamo poleg številčnih 

podatkov tudi podatke o nekaterih značilnostih in o vzrokih za osip. 

 

Iz zapisov kolegijev od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015  je razvidno, da organizatorji izobraževanja 

na kolegijih ažurno poročajo o dogajanju v programu in o posameznikih ki so »potencialni 

osipniki« ali osipniki. Pri tem navajajo tudi vzroke in morebitne ukrepe ki so jih sprejeli za 

preprečevanje osipa. 

 

V Dnevnikih posameznih programov za 2014 in 2015 smo spremljanje odsotnosti in zapise z 

analizo osipa zasledili le v programu osnovne šole za odrasle. pri ostalih programih gre v 

glavnem samo za beleženje opravljenih izobraževalnih aktivnosti. 

 

Liste prisotnosti udeležencev 2014 in 2015 so dokumenti ki se vodijo v čisto vseh programih. 

V vseh listah prisotnosti so posebej zabeleženi izostanki in vzroki za izostanek v 

posameznem terminu. 

 

Poročila o izvedbi programov 2014 in 2015 niso poenotena in ne vsebujejo enakih informacij. 

Vsa poročila vsebujejo informacijo o številu vpisanih odraslih udeležencev in o številu tistih, 

ki so program uspešno zaključili. Več podatkov o značilnostih osipnikov, anlizo osipa, vzroke 

in morebitne ukrepe ki so bili sprejeti najdemo samo v poročilo osnove šole za odrasle. 

 

b) rezultati vodenih pogovorov 

 

Vodene pogovore smo uporabili, da bi pridobili podatke o aktivnostih, pristopih in ukrepi ki jih 

ima posamezni zaposleni ali učitelj na področju spremljanja in analiziranja osipa.  
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Vsi organizatorji izobraževanja in učitelji so nam na vprašanje na kakšen način spremljajo 

prisotnost udeležencev pri organiziranih oblikah izobraževanja odgovorili, da beležijo 

prisotnost na Listah prisotnosti. Vodja osnovne šole za odrasle vodi evidenco tudi v 

dnevniku, prav tako pa za vsakega udeleženca posebej tudi v  Excelovi preglednici. 

Excelove preglednice za tečajnike uporabljajo tudi predavateljice v jezikovnih tečajih. 

 

Na vprašanje ali in kako ugotavljajo odsotnost od pouka, so vsi organizatorji 

izobraževanja odgovorili, da v programih v katere so udeleženci napoteni s strani Zavoda RS 

za zaposlovanje zahtevajo za vsak izostanek pisno opravičilo (zdravnik, sodišče, vabilo na 

roditeljski sestanek ipd.), ki ga nato priložijo mesečnemu poročilu o prisotnosti posameznika 

na Zavod za zaposlovanje. V kolikor ugotovijo izostajanje ki nima utemeljenega razloga, se z 

udeležencem pogovorijo. Če udeleženec manjka v programu tri krat zaporedoma in o vzroku 

ne obvesti organizatorja, mora le ta to v roku osmih dni sporočiti vodji programa na Zavodu 

za zaposlovanje. Zato v programih kjer so brezposelni napoteni s strani zavoda za 

zaposlovanje spremljanje in ugotavljanje vzrokov za izostajanje poteka kontinuirano. 

Učitelji v programih so odgovorili, da v kolikor opazijo večkratni izostanek pri njihovem 

predmetu ali tečaju, o tem obvestijo organizatorja izobraževanja, pri katerem tudi pridobijo 

povratno informacijo o vzrokih za izostajanje. 

 

Na vprašanje kakšne ukrepe izvajate v kolikor ugotovite da se udeleženci ne 

udeležujejo izobraževanja so učitelji odgovorili, da obvestijo organizatorja izobraževanja. 

Organizatorji izobraževanja ki po opozorilu učiteljev ali pregledu prisotnosti ugotovijo da se 

posameznik ne udeležuje izobraževanja, naprej z njim opravijo telefonski razgovor.  

V kolikor ugotovijo, da udeleženec razmišlja o prekinitvi izobraževanja, se z njim zmenijo za 

razgovor. Če je udeleženec odločen in ima tehten razlog za prekinitev, pa se dogovorijo da 

to napiše in svojo prekinitev obrazloži tudi pisno. 

 

Učitelje in organizatorje smo vprašali, če spremljajo tudi uspešnost udeležencev med 

izobraževanjem. Učitelji so odgovorili da spremljajo uspešnost pri svojem predmetu ali na 

tečaju preko preverjanja, v osnovni šoli za odrasle pa tudi ocenjevanja znanja. Če udeleženci 

niso uspešni, o tem obvestijo organizatorja izobraževanja. Organizatorji izobraževanja so 

odgovorili, da uspešnost spremljajo preko ocen v osnovni šoli, opravljenih posameznih 

modulih pri usposabljanju in spopolnjevanju, oziroma jih o uspešnosti ali neuspešnosti 

posameznika obvesti učitelj v programu. 
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Na vprašanje ali in kako spremljate in analizirate podatke o osipu v programih ki jih 

vodite oz. v katerih poučujete in komu posredujete razlage podatkov so učitelji 

odgovorili, da spremljajo in analizirajo podatke o osipu predvsem v povezavi s spremljavami 

in analizami, ki jih dela organizator izobraževanja odraslih. Organizatorji večinoma analizirajo 

podatke o osipu ob zaključku izobraževanja in jih izrazijo s procentom oziroma številom 

uspešnih. Organizatorka izobraževanja v osnovni šoli za odrasle, naredi tudi analizo 

značilnosti udeležencev ki niso bili uspešni in zapiše ugotovitve v šolski dnevnik.   

Direktorica je odgovorila, da ji organizatorji izobraževanja poročajo o osipu na kolegijih in 

individualnih pogovorih. V glavnem ji pojasnijo novo številčno stanje v posamezni 

izobraževalni obliki in navedejo analizo vzrokov za osip. 

 

Organizatorji izobraževanja so na vprašanje ali zasledujejo in primerjajo osip v daljšem 

časovnem obdobju odgovorili, da podatke zberejo ob zaključku programa ali koncu 

šolskega leta in jih največkrat na kolegiju ustno posredujejo direktorici.  

Direktorica meni, da se v glavnem bolj zasleduje in primerja upad samega vpisa v 

izobraževalne programe in manj osip odraslih pri izobraževanju.  

 

Organizatorji izobraževanja v glavnem vzroke za osip ugotavljajo in analizirajo na 

podlagi izjav udeležencev in podanih pisnih prekinitev izobraževanja. Na kolegijih 

občasno analizirajo osip v posameznem izobraževalnem programu, z namenom ugotoviti 

najpogostejše vzroke za osip in predvsem dognati katere so tiste ovire, ki so za udeležence 

najbolj nepremagljive. Direktorica ugotavlja, da nadaljnjih analiz ne izvajajo, oziroma 

ugotovitev sistematično ne zapisujejo. 

 

Na vprašanje kako uporabljate ugotovitve za zmanjševanje osipa so organizatorji 

izobraževanja odgovorili, da je odvisno od tega, do kakšnih ugotovitev so prišli. Če so vzroki 

za osip premajhna motiviranost, prešibko predhodno znanje, težave z učenjem in podobno, 

poskušajo udeležence motivirati na primer z drugačnimi metodami dela, če so to učne težave 

pa udeležencem v skupinah kjer se to večkrat pojavlja, največkrat ponudijo individualno učno 

pomoč. 

Težje je ukrepati ko so težave ki so največkrat povzročale osip, finančne ali zdravstvene 

narave.  

Direktorica odgovarja, da je osip nezaželen tudi z vidika finančne konstrukcije 

izobraževalnega programa, predvsem v tržnih programih in programih kjer zaradi zahtev 

financerja mora biti vključeno določeno število udeležencev, zato je potrebno ugotovitve 

analiz osipa preventivno  uporabljati za zmanjševanje osipa v naslednjih izobraževanjih. 
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Ugotovitve, sklepi, predlogi 

Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila6  

a) Na voljo so pregledno predstavljeni podatki o številu odraslih, ki v predvidenem 

obdobju niso uspešno dokončali izobraževanja. 

b) Na voljo so pregledno predstavljeni podatki o značilnostih odraslih, ki v predvidenem 

obdobju niso uspešno dokončali izobraževanja (glede na spol, starost, zaposlitveni 

položaj, različne oblike oviranosti pri izobraževanju ipd.) 

c) Na voljo so podatki, ki kažejo gibanja števila odraslih, ki med leti v predvidenem 

obdobju niso uspešno dokončali izobraževanja. 

d) Opravljajo se analize in ugotavljajo vzroki za osip odraslih iz izobraževanja. 

 

Zapisali smo ugotovitve: 

a) Podatki o številu odraslih, ki v predvidenem obdobju niso uspešno dokončali 

izobraževanja so pregledno predstavljeni le v dokumentih programa osnovne šole 

za odrasle. Tu so podatki razvidni tako iz realizacije letnega delovnega načrta, kot 

tudi iz poročila v dnevniku izobraževalnega programa. Pri drugih programih je 

osip zabeležen v končnih poročilih o izvedbi programa, kar pa spet ni poenoteno 

pri vseh izobraževalnih oblikah, oziroma pri različnih organizatorjih izobraževanja. 

b) Pregledno predstavljeni podatki o značilnosti odraslih, ki v predvidenem obdobju 

niso končali izobraževanja, so glede na spol, starost, status in pripadnost ranljivim 

skupinam razvidni le pri osnovni šoli za odrasle, kjer so navedene tudi njihove 

različne oviranosti pri izobraževanju. 

c) Podatki ki kažejo števila odraslih, ki med leti v predvidenem obdobju niso uspešno 

dokončali izobraževanja, so na voljo v posameznem dokumentu (realizacija 

Letnega delovnega načrta, Dnevnik osnovne šole za odrasle), nikjer pa niso 

zbrani in ustrezno prikazani. 

d) Analize in vzroki za osip odraslih iz izobraževanja se ugotavljajo predvsem na 

ravni posameznega udeleženca in izobraževalnega programa. 

 

 

 

 

 
                                                
6
 merila smo povzeli po gradivu dr. Tanje Možina, Sonje Klemenčič, mag. Tanje Vilič Klenovšek, 

Milene Zorič Frantar, Alenke Jurič Rajh in Jasmine Orešnik Cunja:Kazalniki kakovosti izobraževanja 
odraslih« (Andragoški zavod Slovenije 2013). 
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4 SKUPNI ZAKLJUČKI  

 

Sklepi: 

Glede na te ugotovitve standard formalno ne dosegamo, oziroma ga dosegamo le v 

določenih segmentih.  

 

Predlogi: 

Spremljanje in analiziranje osipa bomo bolj pregledno in sistematično načrtovali, pri čemer 

bomo podatke ki jih želimo pridobiti vnesli v poročila o opravljenih izobraževalnih programih. 

 

Ponudili bomo strokovne podpore, ponudili učno pomoč in poiskali dodatne načine za 

motiviranje udeležencev. V večji meri bomo uvedli mentorstvo in svetovanje udeležencem, ki 

potrebujejo individualno podporo. 

V primerih ko lahko pomagamo pri odpravi različnih ovir ki so v preteklosti pripeljale do osipa 

udeležencev, bomo poskušali poiskati individualne rešitve. 
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PRILOGE: 

1. Samoevalvacijski načrt 

2. Načrt za zbiranje podatkov in informacij 

3. Ček lista za analizo dokumentacije 

4. Opomnik za polstrukturirani pogovor z direktorico, organizatorji izobraževanja in 

učitelji 
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PRILOGA 1 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT   

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje 

Izbrano področje: REZULTATI 

Izbrano 
podpodročje: 

SPLOŠNA USPEŠNOST ODRASLIH V IZOBRAŽEVANJU 

Kazalnik kakovosti: OSIP ODRASLIH PRI IZOBRAŽEVANJU 

Kakšni želimo 
biti? 

Kako se bomo vprašali 
koliko že dosegamo 

standarde kakovosti? 
Kakšni smo? 

Od koga bomo 
pridobivali 
podatke? 

Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD 
KAKOVOSTI 

SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Ljudska univerza 
Murska Sobota 
redno spremlja in 
analizira podatke o 
osipu pri 
izobraževanju. 
 
 
 

Kako spremljamo 

prisotnost in uspešnost 

udeležencev med 

izobraževanjem? 

 

Na kakšen način 

analiziramo podatke in 

ugotavljamo vzroke za 

osip? 

 

Kako uporabimo 

pridobljene podatke? 

 

Direktorica 
Organizatorji 
izobraževanja 
odraslih  
Učitelji 
 

 

Letni delovni načrt 

Ljudske univerze 

Murska Sobota 

2013//2014 

Letni delovni načrt 

Ljudske univerze 

Murska Sobota 

2014//2015 

Realizacija Letnega 

delovnega načrta 

Ljudske univerze 

Murska Sobota 

2013/2014 

Realizacija Letnega 

delovnega načrta 

Ljudske univerze 

Murska Sobota 

2014/2015 

Program dela in 

finančni nart Ljudske 

Vodeni pogovor 
Vodeni pogovor 
Vodeni pogovor 
 
 
Analiza 
dokumentacije po 
ček listi 
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univerze Murska 

Sobota 2013 

Program dela in 

finančni nart Ljudske 

univerze Murska 

Sobota 2014 

Poslovno poročilo 

Ljudske univerze 

Murska Sobota 2013 

Poslovno poročilo 

Ljudske univerze 

Murska Sobota 2014 

Zapisi kolegijev od 1. 

9. 2013 do 31. 8. 2015  

Dnevniki posameznih 

programov za 2014 in 

2015 

Liste prisotnosti 

udeležencev 2014 in 

2015 

Poročila o izvedbi 

programov 2014 in 

2015 

Komisija za kakovost, april 2015 
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PRILOGA 2 

 

NAČRT ZA ZBIRANJE  

PODATKOV IN INFORMACIJ 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje 

 
DEJAVNOST 

ČAS POTEKA DEJAVNOSTI 
Od koga bomo pridobivali podatke? 

 
ODGOVOREN 

OD DO 

ANALIZA DOKUMENTACIJE 

Priprava ček liste 30. 6. 2015  31. 8. 2015 Alenka Kučan, Ludvika Gjerek 

Priprava dokumentacije za 
pregled 

30. 6. 2015 15. 8. 2015 Darinka Tratnjek, Mateja Rajh, 
Ludvika Gjerek, Danijel Petkovič, 
Mitja Peterka,  Alenka Kučan 

Analiza dokumentacije 15. 8. 2015 15. 9. 2015 Alenka Kučan, Mateja Rajh, Mitja 
Peterka 

IZVAJANJE VODENIH POGOVOROV 

Priprava opomnika 1. 6. 2015 15. 6. 2015 Alenka Kučan, Mateja Rajh 

Priprava  seznama oseb za 
pogovor 

1. 6. 2015 15. 6. 2015 Alenka Kučan, Mateja Rajh 

Izvajanje pogovorov 19. 6. 2015 5. 10. 2015 Alenka Kučan, Mateja Rajh 

Zbiranje zapisov 5. 10. 2015 31. 10. 2015 Alenka Kučan  

Obdelava podatkov 31. 10. 2015 15. 11. 2015 Alenka Kučan 

Pripravila: Komisija za kakovost; junij 2015 
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PRILOGA 3 

 

ČEK LISTA ZA  

ANALIZO DOKUMENTACIJE 

 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje 

 

 

 
ZAPIS-PODATEK 

 
UGOTOVITVE: DOKUMENT VSEBUJE ISKANI ELEMENT 

DA NE DELNO/pojasnilo opombe 

POSEBNO POGLAVJE O OSIPU UDELEŽENCEV     

ZAPIS O OSIPU UDELEŽENCEV OZ. GIBANJU ŠTEVILA UDELEŽENCE     

ZAPIS O GIBANJU ŠTEVILA UDELEŽE     

ZAPIS O ZNAČILNOSTIH OSIPNIKOV     

- spol     

- starost     

- status     

- pripadnost ranljivim skupinam (Romi, starejši, osebe s posebnimi 
potrebami ipd.) 

    

ZAPIS VZROKOV ZA OSIP     

ANALIZE OSIPA     

UKREPI ZA PREPREČEVANJA OSIPA     

Pripravila: Komisija za kakovost; junij 2015 
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PRILOGA 4 

 

Vodeni pogovor z ___________________________________ 
 
Datum:____________________________________________ 
 
Zapisal: ___________________________________________ 
 
 
 
 
Kazalnik: Osip odraslih pri izobraževanju  
 
ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN UČITELJI 

1. Na kakšen način spremljate prisotnost udeležencev pri organiziranih oblikah 
izobraževanja? 

2. Ali ugotavljate vzroke odsotnosti od pouka in kako? 
3. Kakšne ukrepe izvajate v kolikor ugotovite da se udeleženci ne udeležujejo 

izobraževanja? 
4. Ali spremljate uspešnost udeležencev med programom? 
5. Ali spremljate in analizirate podatke o osipu v programih ki jih vodite/v katerih 

poučujete in komu posredujete razlage podatkov? 
 

ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN DIREKTORICA 
6. Ali zasledujete osip v daljšem časovnem obdobju, oziroma spremljate in primerjate 

osip v številu odraslih v posameznih obdobjih? 
7. Ali in kako ugotavljate in analizirate vzroke za osip odraslih pri izobraževanju? 
8. Kako uporabljate ugotovitve za zmanjševanje osipa? 

 
DIREKTORICA 

9. Ali vam organizatorji izobraževanja posredujejo podatke in analize osipa? 
10. Ali in kakšne analize in razlage podatkov o osipu pripravljate na ravni organizacije? 
11. Ali zasledujete osip v daljšem časovnem obdobju, oziroma spremljate in primerjate 

osip v številu odraslih v posameznih obdobjih? 
12. Kako uporabljate ugotovitve za zmanjševanje osipa? 

 
 

 

 


