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1. UVOD 

1.1 KRATKA PREDSTAVITEV LJUDSKE UNIVERZE  MURSKA 

SOBOTA 

 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, je javni zavod za 

izobraževanje odraslih, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota.  

Področje dela Ljudske univerze Murska Sobota, Zavoda za permanentno izobraževanje, je 

določeno z Odlokom o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Mestna občina Murska Sobota 8. 

maja 1997. 

 

Pri svojem delovanju sledimo evropskim in nacionalnim smernicam, posebej Resoluciji o 

nacionalnem programu izobraževanja odraslih in Letnemu programu izobraževanja odraslih. 

 

Zavod se nahaja na dveh lokacijah: Slomškova ulica 33 Murska Sobota in Tešanovci 31.  

Razpolagamo z ustreznimi prostori, pisarniško, računalniško in komunikacijsko opremo, ter 

knjižnico s strokovnimi gradivi za izvajanje programov in andragoško usposabljanje, ki jo 

imamo urejeno v zbornici. 

 

Na Ljudski univerzi Murska Sobota je redno zaposlenih 12 sodelavcev, 1 sodelavka je 

zaposlena preko javnih del, v posameznem šolskem letu pa sodelujemo tudi z več kot 20 

zunanjimi sodelavci. 

V letih krize nam je število izobraževalnih oblik in udeležencev močno upadlo. Po letu 2016, 

ko se je ponovno vzpostavilo sofinanciranje dejavnosti preko javnih razpisov s strani 

Ministrstva za izobraževanj, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, pa se je 

povečalo število neformalnih izobraževalnih programov in s tem tudi število udeležencev. 

Posledica ponudbe za udeležence brezplačnih programov je na drugi strani močen upad vseh 

plačljivih oblik izobraževanja. Srednješolskih izobraževalnih programov ne izvajamo več odkar 
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ni sofinanciranja pridobivanja izobrazbe s strani Zavoda za zaposlovanje oziroma Ministrstva 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za pridobivanje izobrazbe se izvaja le še 

Osnovna šola za odrasle, kjer pa število udeležencev prav tako upada, predvsem pa se 

spreminja njihova struktura. Pred desetletjem so si temeljno izobrazbo pridobivali večinoma 

odrasli, stari med 20 in 60 let, sedaj pa so v program vključeni udeleženci med 15 in 18 letom, 

ki redne osnovne šole niso zaključili zaradi izostajanja in vedenjskih težav in manj zaradi 

manjših učnih sposobnosti.  

Z izobraževalno ponudbo neformalnih programov se v okviru možnosti prilagajamo stanju v 

regiji, družbenim ter gospodarskim spremembam, zahtevam sodobnega časa, predvsem pa 

smernicam Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih, ki se povezuje  z 

evropskimi dokumenti in smernicami.  Pri tem povezujemo dva velika projekta, ki nam od leta 

2016 omogočata da v celotni regiji dvigujemo vključevanje v izobraževanje predvsem v skupini 

starejših, zaposlenih in manj izobraženih odraslih. Ta projekta sta projekt Informiranje in 

svetovanje ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja  2016 do 2022 in projekt 

Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019. Oba sta sofinancirana  s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. 

Intenzivnejše izvajanje usposabljanj za brezposelne, ki jih izvajamo kot izvajalci registrirani v 

Registru zunanjih izvajalcev APZ na Zavodu RS za zaposlovanje je zanemarljivo, saj so v regiji 

pogosto izbrani drugi (cenejši) izvajalci ali pa na Območni službi Murska Sobota ne morejo 

zagotoviti zadostnega števila zainteresiranih za izvajanje. 

Odrasle spodbujamo in jim omogočamo pridobiti znanje in temeljne kompetence, ki jih 

državljani potrebujejo za svojo osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo 

in zaposljivost v družbi znanja.  

V obdobju od leta 2016 smo zaradi z javnimi razpisi določenih ciljnih skupin manj pozornosti 

namenjali izobraževanju ranljivih skupin (osebe s posebnimi potrebami, Romi, dolgotrajno 

brezposelni) in medgeneracijskemu sodelovanju. 

Čeprav so v naši regiji dvig pismenosti, pridobitev izobrazbe in usposobljenosti za delo še 

vedno temeljnega pomena, se je zadnja leta velika pozornost namenjala predvsem dvigu 

temeljnih kompetenc starejših zaposlenih. 

Zaradi možnosti ki nam jih je odprl razpis za izvajanje neformalnih izobraževalnih programov 

za zaposlene, starejše od 45 let in manj izobražene, smo veliko pozornosti namenili razvoju in 

organizaciji novih neformalnih programov, oblikovanih glede na potrebe te ciljne skupine v 

lokalnem okolju. Z izvedbo programov izven sedeža Ljudske univerze Murska Sobota, v 
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podjetjih in na lokacijah posameznih organizacij, se trudimo te programe še bolj približali 

uporabnikom in tako omogočili vključevanje oseb, ki se ne želijo ali ne morejo izobraževati 

izven svojega delovnega ali domačega okolja. 

Še naprej pa izobraževalno ponudbo  dopolnjujemo glede na aktualne potrebe posameznikov, 

lokalnega okolja in podjetij, ter se odzivamo na pobude po organiziranju posebnih 

izobraževanj. 

 

Na Ljudski univerzi Murska Sobota izvajamo številne programe. 

Programi za pridobivanje izobrazbe  

- Osnovna šola za odrasle – OŠO: letno izvedemo izobraževanje v 4 do 6 oddelkih. 

Programi spopolnjevanja in usposabljanja  

Izvajamo programe, ki udeležencem omogočajo pridobiti poklicne kompetence in jim izboljšati 

možnosti za pridobitev ali ohranitev dela, ali za samostojno zaposlitev.  

Veliko programov ponujamo za brezposelne, čeprav oblikujemo tudi skupine z zaposlenimi 

udeleženci. Programe v skladu s pozivi ZRSZ, tudi dopolnjujemo in vpisujemo v register 

izvajalcev.  

 

Tržno ponujamo tudi neformalne jezikovne programe: javno veljavne in ostale programe za 

odrasle, mladino in otroke. Poučujemo 7 tujih jezikov in slovenščino za tujce. 

Ponujamo tudi priprave na splošno maturo, s področja matematike in tujih jezikov. 

Posebno obliko izobraževanja ponujamo v študijskih krožkih, kjer na leto izvedemo 6 krožkov 

z različnimi tematikami. 

 

Pri Ljudski univerzi Murska Sobota deluje kot društvo Univerze za tretje življenjsko obdobje s 

popolnoma ločenim poslovanjem. Medsebojno sodelovanje imamo urejeno s pogodbenim 

razmerjem, s katerim smo opredelili načine sodelovanja z ljudsko univerzo (urejanje 

administrativnih zadev in pošte, stalno brezplačno koriščenje učilnice 7 in občasno koriščenje 

računalniške učilnice in ostalih prostorov na Ljudski univerzi Murska Sobota, priprava, 

izvajanje in poročanje o projektih in programih pridobljenih z razpisi, iskanje in urejanje 

pogodbenih razmerij s predavatelji v programih). 

 

Nudimo različne pomoči in podpore učenju. 

Središče za samostojno učenje – SSU. SSU je oblika neformalnega izobraževanja odraslih, 

ki pomembno dopolnjuje tradicionalno učenje in izobraževanje. V prostoru za SSU imamo 



  

6 

 

sodobno opremljene učne prostore, kjer lahko udeleženci pri učenju uporabljajo prilagojeno 

gradivo za samostojno učenje, na voljo pa jim je tudi sodobna učna tehnologija ter strokovna 

pomoč referenta in mentorjev. Čas učenja si udeleženci lahko prilagodijo, saj izbirajo tako ritem 

kot način učenja. Učenje v SSU je namenjeno tistim, ki jim iz kakršnega koli razloga 

tradicionalno učenje in organizirano izobraževanje ne ustrezata ter tistim, ki želijo svoje znanje 

še dodatno izpopolnjevati in nadgrajevati pa tudi tistim, ki doma nimajo na razpolago sodobnih 

pripomočkov za nadgradnjo svojega znanja. 

Učna pomoč za brezposelne udeležence izobraževanja je organizirana preko javnih del in 

dostopna vsem odraslim udeležencem izobraževanja, ki potrebujejo dodatno razlago in 

podporo pri izobraževanju. 

Teden vseživljenjskega učenja TVU in Parada učenja. Že leta prevzemamo koordinacijo 

prireditev v okviru TVU in z izobraževalnimi dogodki in aktivnostmi povezujemo različne 

partnerje v regiji. Razen zadnje leto, smo bili od začetka izvajanja tudi organizatorji Parade 

učenja, ki omogoča predstavitev izobraževanja odraslih široki ciljni skupini obiskovalcev. 

 

Svetovalno središče je sofinancirano iz dveh razpisov. Projekt Svetovanje, informiranje in 

ugotavljanje  neformalno pridobljenega znanja,  2016 do 2022 je sofinanciran s strani MIZŠ in 

ESS in je namenjen predvsem zaposlenim, manj izobraženim, starejšim od 45 let, projekt, letni 

javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih, 

pa je financiran iz integralnega proračuna in omogoča brezplačne storitve širši ciljni populaciji.  

 

Nacionalni in mednarodni projekti ki smo jih izvajali v zadnjih treh letih: 

Poleg projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 in projekta Svetovanje, informiranje in 

ugotavljanje  neformalno pridobljenega znanja,  2016 do 2022, smo od leta 2016 tudi partner 

v čezmejnem projektu »regioWIN« Interreg SI-AT, ki ga delno financiramo sami (15%), delno 

pa je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu imamo glavni cilj 

povezati slovenske in avstrijske podjetnice in jim omogočiti internacionalizacijo (skupni nastop 

na novem trgu v drugi državi EU ali širše). 

 

V lokalnem okolju in širše spodbujamo sodelovanje med izobraževalnimi in drugimi partnerji. 

Predvsem močno je sodelovanje z ostalima pomurskima ljudskima univerzama (Lendava in 

Gornja Radgona) s srednjimi šolami (Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota in 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer) in z Lokalno razvojno fundacijo za Pomurje, s katerimi 

imamo v okviru projektov oblikovane konzorcije. Dobro sodelujemo z ustanoviteljem, Zavodom 

RS za zaposlovanje OS Murska Sobota, Pomursko gospodarsko zbornico, Območno obrtno 

podjetniško zbornico, Centrom za socialno delo,  Razvojnim centrom Murska Sobota, 
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Zavodom za zdravje in razvoj,  mnogimi podjetji ki v naše programe vključujejo svoje zaposlene 

(Pomgrad, Arcont  ipd.) ter raznimi društvi in ostalimi institucijami v regiji. 

Na področju strokovne podpore dobro sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije, 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, dom , socialne 

zadeve in enake možnosti, Republiškim izpitnim centrom, Zvezo ljudskih univerz Slovenije in 

drugimi. 

1. 2 VREDNOTE, VIZIJA IN POSLANSTVO 

 

Vrednote 

KAKOVOST 

Sistematično in poglobljeno spremljamo, analiziramo in ocenjujemo naše delo,  skrbimo za 

zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev ter sprotno vpeljevanje potrebnih izboljšav.  

RAZVOJ 

Izobraževanje in učenje sta za nas stalen in napredujoč razvojni proces na osebnostni, 

strokovni  in tehnološki ravni. 

STROKOVNOST 

Strokovnost nam pomeni dobro poznavanje izobraževanja in učenja odraslih, nenehno 

izpopolnjevanje, splošno razgledanost, moralno doslednost, osebnostno zrelost in 

samoiniciativnost. 

ETIČNOST 

Smo družbeno in etično ozaveščeni, kar izražamo z našim odnosom do ljudi in okolja, z našimi  

prepričanji in odločitvami, predvsem pa z našim strokovnim, pravočasnim, odgovornim, 

zanesljivim, natančnim,  poštenim in kakovostnim delom.  

MULTIKULTURALNOST 

Sprejemanje in razumevanje drugih kultur,  njihovih vrednot  ter spodbujanje strpnosti v 

medkulturnih dialogih. 

Vizija 

Ljudska univerza Murska Sobota bo (p)ostala vodilna regionalna in v nacionalnem prostoru 

priznana ustanova za izobraževanje odraslih, svetovanje in vseživljenjsko učenje. 

 

Poslanstvo 

Smo družbeno odgovorna organizacija, vedno odprta za izobraževalne novosti, ki prebivalcem 



  

8 

 

Pomurske regije in širše, zagotavlja dostopnost do kakovostnega vseživljenjskega učenja,  

svetovanja, izobraževanja in pomoči za uspešno učenje. 

  

Z izobraževalno ponudbo se prilagajamo in usklajujemo s potrebami posameznika ter okolja. 

Z vključevanjem v razvojne programe in projekte na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni 

dodajamo pomemben delež pri udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja in pri razvoju 

človeških virov ter s tem pri uresničevanju strateških razvojnih ciljev regije. 

  

Udeležencem, zaposlenim in predavateljem zagotavljamo spodbudno učno in delovno okolje, 

v urejenih in sodobno opremljenih prostorih. 

Zaupanje in zadovoljstvo naših uporabnikov in partnerjev ohranjamo in krepimo z nenehno 

skrbjo za izboljševanje kakovosti naše izobraževalne ponudbe in naših storitev. 

 

1.3 RAZLOGI ZA SAMOEVALVACIJO 

 

Za presojanje kakovosti na področju učinkov v izobraževanju smo se odločili na pobudo 

Andragoškega centra Slovenije, ki vodi in usmerja aktivnosti v omrežju svetovalcev za 

kakovost izobraževanja odraslih in iz lastnih potreb, saj je presojanje učinkov izobraževanja 

predvideno tudi v aktualnih projektih za pridobivanje kompetenc ter v projektu svetovanja, sami 

pa na tem področju nimamo pravih izkušenj.  

Komisija za kakovost in ostali zaposleni na Ljudski univerzi Murska Sobota smo se odločili, da 

bomo presojali kakovost na petih  kazalnikih s področja učinki. Izbrani kazalniki se nam zdijo 

pomembni za bolj sistematični pristop k usmerjenemu ugotavljanju učinkov izobraževanja 

odraslih. 

V izhodišču želimo s presojanjem: 

- ugotoviti, ali izobraževalna organizacija ugotavlja učinke izobraževanja, 

- pregledati kakšne aktivnosti izpeljujemo in kakšna je njihova učinkovitost, 

- razmisliti, katere postopke bi bilo smiselno izvajati za ugotavljanje učinkov in narediti 

načrt za izvajanje le teh, 

- oceniti našo usposobljenost in organiziranost za uspešno ugotavljanje učinkov 

izobraževanja. 

Samoevalvacijo smo zasnovali na dveh nivojih: 
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A.  Samoevalvacija presojanja našega sistematičnega dela na področju učinkov izobraževanja 

v neformalnih izobraževalnih programih – ocena našega dosedanjega izvajanja  postopkov  na 

tem področju. 

B. Presojanje učinkov izvajanja naših neformalnih izobraževalnih programov,  z namenom 

dobiti vpogled in prepoznati učinke izobraževanja kot dejavnike za spremembe in izboljšanje 

situacije posameznika in družbe.  

2. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 

 

2.1 IZBRANA PODROČJA, PODPODROČJA  IN KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

Izbrali smo naslednja področja, podpodročja in kazalnike kakovosti   

Področje: Učinki 

Podpodročje: Udeležba v vseživljenjskem učenju 

Kazalnik 1: Udeležba v neformalnem izobraževanju 

Podpodročje: Krepitev položaja odraslih na trgu dela 

Kazalnik 2: Povečane zaposlitvene možnosti. 

Kazalnik 3: Napredovanje na delovnem mestu 

Podpodročje: Krepitev socialnih vezi in aktivno delovanje v skupnosti 

Kazalnik 4: Krepitev socialnih vezi 

 

2.2 PODROBEN OPIS SAMOEVALVACIJSKEGA NAČRTA IN 

IZPELJAVE SAMOEVALVACIJE 

 

V komisij za kakovost smo v marcu 2017 oblikovali dva samoevalvacijska načrta.  

A. Samoevalvacijski načrt za presojanje standardov kakovosti na nivoju organizacije 

oziroma izpeljave sistematične presoje izbranih  kazalnikov. 

B. Načrt za presojanje oziroma merjenje učinkov neformalnega izobraževanja na 

udeležence in na njihovo življenjsko in poklicno okolje.  
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V načrtih smo opredelili kaj natančno bomo presojali, kaj bomo ugotavljali, ter katere vire in 

katere subjekte bomo vključili v presojo. V juniju 2017 smo načrt za presojanje učinkov za 

udeležence neformalnih programov še ustrezno dopolnili. 

 

Po izbiri področja, podpodročja in kazalnikov, smo najprej zapisali ustrezne standarde. 

 

2.2.1 STANDARDI KAKOVOSTI 

1. Ljudska univerza Murska Sobota, sistematično spremlja udeležbo odraslih v 

neformalnem izobraževanju.  

2. Ljudska univerza Murska Sobota spremlja učinke svoje izobraževalne dejavnosti na 

trgu dela. 

3. Ljudska univerza Murska Sobota spremlja, koliko je uspešno dokončanje 

izobraževanja odraslih pripomoglo k napredovanju na delovnem mestu. 

4. Ljudska univerza Murska Sobota sistematično spremlja, koliko je izobraževanje 

okrepilo socialne vezi odraslih v službi. 

 

2.2.2 SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA 

Izbrali smo samoevalvacijska vprašanja 1 , s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti kako 

dosegamo izbrane standarde, 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 

A. 

Za ugotavljanje doseganja izbranih standardov na področju Učinki smo v samoevalvacijo 

vključili  zaposlene – organizatorje izobraževanja odraslih oziroma vodje projektov v katerih 

izvajamo neformalne izobraževalne  programe, ki smo jih izbrali za presojanje. 

 

 

 

 

                                                 
1 Samoevalvacijska vprašanja so zapisana v poglavju Izidi samoevalvacije 
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Organizatorji izobraževanja odraslih – vodje projektov in posameznih 

programov 

- organizatorji izobraževanja odraslih, ki vodijo in organizirajo neformalne 

izobraževalne programe v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2016 do 2019 (Alenka Kučan, Tomaž Lapoša) 

- organizator izobraževanja odraslih, ki vodi programe v okviru aktivne politike 

zaposlovanje BO 2017 (Danijel Petković). 

B. 

Na drugem nivoju samoevalvacije smo o učinkih izobraževanja na spremembe v njihovem 

zasebnem in poklicnem življenju povprašali udeležence neformalnih programov. 

Udeleženci 

- udeleženci, ki so v letu  2017 uspešno zaključili programe neformalnega izobraževanja  

v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019, LU 

Murska Sobota. Pridobivanje kompetenc v okviru tega projekta je namenjeno 

zaposlenim, prednostno starejšim od 45 let in nižje izobraženim. Skupino smo v 

nadaljnjih obravnavah poimenovali »zaposleni«. 

- udeleženci, ki so v letu 2017 uspešno zaključili usposabljanje v okviru javnega 

razpisa aktivne politike zaposlovanja, za izvajanje neformalnih programov za BO 

2017. Udeleženci so torej brezposelni in k nam napoteni s strani Zavoda RS za 

zaposlovanje. Skupino smo v nadaljnji obravnavi poimenovali »brezposelni«. 

2.2.4 VIRI 

- preglednice za popis spremljanja REZULTATOV pri NEFORMALNEM 

IZOBRAŽEVANJU v naši organizaciji _ omrežje svetovalcev za kakovost 2016 

- evidenca vključenih v programe neformalnega izobraževanja v okviru projekta 

Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 

- evidenca vključenih v usposabljanje v okviru javnega razpisa aktivne politike 

zaposlovanja, za izvajanje neformalnih programov za BO 2017. 

- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 zaključili izobraževanje v okviru projekta 

Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, 

- evidenca udeležencev, ki so v letu 2017 zaključili usposabljanje v okviru javnega 

razpisa aktivne politike zaposlovanja za izvajanje neformalnih programov za BO 2017. 
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2.2.5 METODE  

Pri samoevalvaciji smo uporabili naslednje metode: 

1. Kvalitativno metodo - analiza dokumentacije, vodeni pogovor 

2. Kvantitativo metodo - anketiranje. 

A. 

Analiza dokumentacije 

V izbrani dokumentaciji smo poiskali zapise o tem katere podatke o učinkih izobraževanja  

morda že zbiramo v okviru neformalnih programov.  

Vodeni pogovor  

Na prvem nivoju samoevalvacije smo oblikovali opomnik za vodeni pogovor za organizatorje 

izobraževanj, ki je vseboval samoevalvacijska vprašanja za ugotavljanje doseganja 

standardov kakovosti na področju učinkov v naši organizaciji. 

B. 

Analiza dokumentacije 

V izbrani dokumentaciji smo preverili zapise o udeležencih ob vpisu in ob zaključku 

izobraževanja.  

Anketa  

Za nadaljnje zbiranje podatkov o učinkih izobraževanja na udeležence, ki so uspešno zaključili 

izbrane neformalne programe smo oblikovali dva različna anketna vprašalnika: 

1. Vprašalnik za zaposlene, torej za udeležence neformalnih programov za pridobivanje 

kompetenc v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019. 

2. Vprašalnik za brezposelne, torej za udeležence napotene na usposabljanja v okviru 

javnega razpisa aktivne politike, za izvajanje neformalnih programov za BO 2017 s 

strani Zavoda RS za zaposlovanje. 

V ankete smo vključili kombinacijo vprašanj odprtega in zaprtega tipa in jih oblikovali kot 

spletno anketo. 

2.2.6 DOLOČITEV VZORCA 

A. 

Opravili smo vodeni pogovor s tremi  organizatorji izobraževanja, ki sodelujejo pri  organizaciji 

in vodenju neformalnih programov v izbranih projektih. 

B. 

Med udeleženci ki so uspešno zaključili izobraževanja v izbranih programih do konca 2017 
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leta, smo izbrali vse, ki so nam zaupali svoj elektronski naslov, kar smo pridobili pri več kot več 

90 % udeležencev. 

2.2.7 PRIPRAVA IN TESTIRANJE INSTRUMENTARIJA 

 

Pripravili smo: 

A. 

1. ček lista za analizo dokumentacije  

2. opomnik za vodeni pogovor 

B. 

3. ček lista za analizo dokumentacije  

4. anketni vprašalnik za zaposlene udeležence 

5. anketni vprašalnik za brezposelne udeležence. 

Pri pripravi anketnih vprašalnikov so s svetovalko za kakovost sodelovali trije člani komisije za 

kakovost.  

2.2.8 POTEK POSTOPKOV SAMOEVALVACIJE 

 
A. 

Svetovalka za kakovost in članica komisije za kakovost sta v začetku leta 2018 pregledali 

dokumentacijo in izvedli vodene pogovore.  S pridobljenimi podatki smo dopolnili predhodno 

pridobljene ugotovitve o ugotavljanju učinkov na Ljudski univerzi Murska Sobota, ki jih je 

svetovalka za kakovost že zbrala v urejenih preglednicah v okviru skupne aktivnosti mreže 

svetovalcev za kakovost v letih 2015 do 2017.  

Vodeni pogovor smo v okviru Projekta pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 opravili s 

Tomažem Lapošo organizatorjem izobraževanja v jezikovnih programih  (26 do 44 let), vodjo 

projekta Alenka Kučan (45 do 54 let) in vodjo programov v okviru javnega razpisa aktivne 

politike zaposlovanja za izvajanje neformalnih programov za BO 2017 (45 do 54 let).  

 

B. 

V začetku marca 2018 je svetovalka za kakovost pripravila osnutke anket za udeležence, ki 

so jih nato testirali še preostali člani komisije. Dopolnjene instrumentarije sta testirali tudi 2 

sodelavki, ki sta v preteklem letu zaključili izobraževanje in javna delavka z vidika brezposelne 

osebe. 
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Spletna anketa za brezposelne je bila dostopna od 7. marca do 7. junija 2018, za zaposlene 

pa od 14. februarja do 14. maja 2018.   

Anketo za brezposelne smo posredovali 84 udeležencem, ki so zaključili izobraževanje v 

okviru programov aktivne politike zaposlovanja - BO 2017. Na vprašalnik je odgovorilo 55 

udeležencev izobraževanja v programih za brezposelne osebe,  od tega 6 moških in 49 žensk. 

Največ jih je bilo starih 26 do 44 let (62 %), kar 31 %  jih je imelo 7 stopnjo izobrazbe  

(magisterij, univerzitetni program, specializacija). Najnižja stopnja izobrazbe je bila poklicna 

šola, ki so jo imeli 3 anketiranci. 

 Slika 1: Brezposelni udeleženci po stopnji izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

                  N brezposelni udeleženci = 55 

Na vprašanje zakaj so se odločilo za vključitev v izobraževanje se je kar 61 % udeležencev 

odločilo za odgovor ki nakazuje, da so se za izobraževanje odločili sami, le 39 % se jih je 

udeležilo izobraževanja na pobudo ZRSZ.  Največ udeležencev je uspešno zaključilo priprave 

na izpit iz upravnega postopka. 
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 Slika 2: Programi, ki so jih brezposelni udeleženci zaključili na LUMS 

     

 N brezposelni udeleženci = 55 

Anketo za zaposlene smo poslali na elektronske naslove 289 udeležencev, ki so zaključili 

programe v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, LU M. Sobota in prejeli 

vrnjenih 104 odgovorov, od tega ustreznih 98 odgovorov in sicer je odgovorilo 28 moških in 

70 žensk. 

Več kot polovica (57 %) zaposlenih je bila stara več kot 45 let, s srednješolsko in univerzitetno 

izobrazbo. Vključeni so bili v izobraževalne programe v okviru projekta pridobivanje kompetenc 

2016 do 2019, največ v jezikovne ( 59 %) in računalniške programe (30 %). 

3. IZIDI SAMOEVALVACIJE 

PODROČJE: UČINKI 

PODPODROČJE: UDELEŽBA V VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU 

Kazalnik : UDELEŽBA V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU 

 

Udeležba odraslih v nadaljnjem neformalnem izobraževanju za našo organizacijo predstavlja 

potrditev kakovostnega dela, saj pokaže, da smo udeležencem uspeli vzbuditi motivacijo za 

učenje in zaupanje v to, da je več znanja pomemben dejavnik pri osebnem razvoju, socialni 

varnosti pa tudi razvoju poklicne identitete posameznika.  
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Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti: 

Ljudska univerza Murska Sobota, sistematično spremlja udeležbo odraslih v 

neformalnem izobraževanju. 

 

Pri presojanju standarda smo želeli ugotoviti ali in kako imamo vpeljano spremljanje 

podatkov o tem koliko udeležencev, ki je pri nas zaključilo neformalne programe, se 

nadalje vključi v neko novo obliko neformalnega izobraževanja pri nas ali v drugih 

organizacijah.  

Ugotoviti smo želeli tudi ali spremljamo katere ciljne skupine se ponovno vključujejo v 

izobraževanje in kakšni so vzroki in motivi da se udeleženci odločijo ali ne odločijo za 

nadaljnjo izobraževanje.  

 

Zadali smo si nekaj samoevalvacijskih vprašanj s katerimi smo želeli preveriti postavljeni 

standard kakovost: 

A. 

 Ali sistematično spremljamo koliko odraslih, ki so uspešno zaključili neformalno 

izobraževanje, se je udeležilo nadaljnjega neformalnega izobraževanja? 

 Ali sistematično analiziramo in ugotavljamo katere ciljne skupine se nadalje 

vključujejo v izobraževanja? 

 Ali sistematično analiziramo in ugotavljamo motive za vključitev ali neudeležbo 

v nadaljnjem neformalnem izobraževanju? 

 

Pri ugotavljanju udeležbe v nadaljnjem izobraževanju za udeležence, ki so zaključili izbrane 

neformalne programe, pa smo želeli pridobiti odgovore na naslednja samoevalvacijska 

vprašanja: 

B. 

 Ali se je posameznik, ki je uspešno zaključil izobraževanje v neformalnem programu 

vključil nadalje v neformalno izobraževanje? 

 Koliko časa po uspešnem zaključku izobraževanja se je posameznik vključil v nov 

program neformalnega izobraževanja? 

 Ali se je posameznik v nov program neformalnega izobraževanja vpisal na Ljudski 

univerz Murska Sobota ali v drugi organizacij? 

 V kakšne vrste izobraževanja se je vpisal posameznik, ki je že uspešno končal 

neformalno izobraževanje? 

 Kateri so poglavitni motivi, da se je posameznik odločil za ponovno izobraževanje? 

 Kateri so poglavitni motivi, da se posameznik ni  odločil za ponovno izobraževanje? 
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 Pod kakšnimi pogoji bi se bil posameznik v prihodnje pripravljen vključiti v nadaljnje 

neformalno izobraževanje? 

 

Prikaz podatkov 

A. 

a) analiza dokumentacije  

Uporabili smo vpisno dokumentacijo za neformalne programe in dokumentacijo ob zaključku 

izobraževanja. Iz vpisne dokumentacije (vpisnica) je razvidno, da nikjer sistematično ne 

spremljamo ali je udeleženec že bil vpisan v kakšen neformalni program pri nas ali v drugi 

organizaciji. Evalvacijski vprašalnik ob zaključku izobraževanja ne vsebuje nobenih vprašanj 

za ugotavljanje morebitnih namenov in motivov za vključevanje udeležencev v nadaljnje 

izobraževanje. Evidenca udeležencev v projektih se vodi tudi v Excelovih tabelah, kjer 

spremljamo le število vpisanih in uspešnost ob zaključku izobraževanja. Iz pregledanega smo 

ugotovili, da dokumenti nikjer ne vsebujejo vsebin, ki bi se nanašale na ugotavljanje učinkov v 

izobraževanju odraslih. 

b) rezultati vodenih pogovorov 

Analiza vodenih pogovorov je pokazala, da organizatorji izobraževanja ne spremljajo 

sistematično udeležencev po zaključku izobraževanja in tako nimajo informacij o 

njihovem  nadaljnjem vključevanju v neformalne programe. 

V okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 organizator izobraževanja v jezikovnih 

programih ob vpisu zbira podatke o predhodnem znanju udeležencev, kjer zaradi umeščenosti 

v ustrezno stopnjo programa, ugotavlja njihovo predhodno vključenost v jezikovne tečaje. 

Pogosto udeleženci nadaljujejo izobraževanje v višje stopnje programa v naši organizaciji, kar 

ima organizator zabeleženo v evidenci udeležencev. 

Vodja projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 vodi evidenco o nadaljnjem 

izobraževanju v neformalnih programih, saj je v projektu zahtevano evidentno ločeno 

spremljanje števila prvič in večkrat vpisanih udeležencev.  

Vodja programov za brezposelne v okviru Projekta za BO 2017 ne spremlja kaj se dogaja z 

udeleženci po zaključku programa in tudi ne ugotavlja v katere neformalne programe so bili 

morda že vključeni pred vpisom. O njihovih željah in motivih za nadaljnje izobraževanje se 

udeleženci pogovarjajo s svetovalcem ISIO, ki načeloma opravi predstavitev svetovalne 

dejavnosti in ponudbe izobraževanja odraslih v vseh skupinah brezposelnih udeležencev. Med 

svetovalcem in organizatorjem izobraževanja oziroma vodjem projekta pa po opravljenem 

skupinskem svetovanju ni izmenjave informacij o posameznem udeležencu.  
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B. 

c) rezultati anket 

S pomočjo anketnih vprašalnikov smo želeli pridobiti informacije o izkušnjah in drugih 

motivih udeležencev, ki so vplivali na njihovo nadaljnjo udeležbo ali neudeležbo  v 

izobraževanju, saj nam je tudi to pokazatelj kakovosti našega dela. 

Najprej nas je zanimalo, kako je izkušnja iz zaključenega izobraževanja učinkovala na 

njihove odločitve o nadaljnjem izobraževanju.  

Po uspešno zaključenem programu, se je le 9 % brezposelnih udeležencev nadalje vključilo 

v izobraževanje.  

Slika 3: Brezposelni udeleženci, ki so se po zaključenem programu vpisali v drug program 

 

N brezposelni udeleženci = 55 

Od tega 2 po nekaj mesecih, 1 takoj po zaključku izobraževanja, 1 po pol leta in 1 po več kot 

pol leta po zaključenem izobraževanju. 4 udeleženci so se vpisali v drugi izobraževalni 

organizaciji, 1 pa pri nas. Prav tako so se 4 odločili za izobraževanje v neformalnih programih 

za pridobitev kompetenc, 1 pa se je odločil za program, ki mu omogoča pridobitev izobrazbe. 

2 udeleženca sta se vključila v jezikovne programe, po 1 udeleženec pa v program za 

osebnostno rast, za pridobivanje poklicnih/strokovnih kompetenc in v podjetništvo za mlade. 

Po pričakovanju je najpogostejši odgovor brezposelnih na vprašanje zakaj ste se vpisali v 

nadaljnje izobraževanja, bil:« Da bi si povečal/a možnosti za zaposlitev«. 

Od vseh vpisanih je samo 1 udeleženec že zaključil novo izobraževanje, ostali ga zaključujejo 

ali so se šele vpisali, 1 udeleženka se še čaka na vpis. 

Tudi pri zaposlenih, ki so zaključili neformalno izobraževanje smo ugotavljali frekvenco in 

motive za vključevanje v nadaljnje izobraževanje. 75 % zaposlenih udeležencev je z 

izobraževanjem zaključilo pred več kot dvema mesecema. 23 % se jih je ponovno vključilo 
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v izobraževanje - od tega 45 % takoj, 45 % po nekaj mesecih, 10 % po več kot pol leta. Kar 

95 % se jih je vključilo v nov neformalni program za pridobivanje kompetenc (največ v 

programe tujih jezikov) v naši ustanovi, 1 udeleženec se je vključil v izobraževanje za 

pridobitev izobrazbe. Največ se ih je odločilo za izobraževanje ker so želeli izpopolniti znanje 

tujih jezikov, sledili so tisti ki so se želeli naučiti kaj novega in izboljšati kakovost svojega 

življenja. 

Kar 45 % zaposlenih udeležencev je nadaljnje izobraževanje že tudi zaključilo. 

Od brezposelnih udeležencev, ki se niso vključili v nadaljnje izobraževanje, smo nadalje 

hoteli izvedeti, zakaj se niso odločili za udeležbo v kakšnem novem izobraževalnem 

programu.  

Slika 4: Razlogi zakaj se brezposelni udeleženci niso vključili v nadaljnje izobraževanje 

 

N brezposelni udeleženci = 55 

Največ odgovorov kaže, da brezposelni udeleženci nimajo dovolj finančnih sredstev za 

izobraževanje, kar nakazuje na to, da so se želeli izobraževati  izven programov, ki jih za 

brezposelne brezplačno ponujajo Zavod za zaposlovanje in/ali organizacije za izobraževanje 

odraslih. Naslednji najpogostejši odgovor – zaradi delovnih obveznosti nam pove, da so to 

udeleženci, ki so se v času po končanem izobraževanju zaposlili. Izjava nisem bil informiran 

o teh možnostih nakazuje, da svetovalec ISIO ni bil prisoten v vseh programih in da tudi 

svetovalke na Zavodu za zaposlovanje udeležencem niso predstavile izobraževalne ponudbe. 

Pozitivno je, da nihče ni odgovoril »izobraževanje me ne veseli več«. 

Zaposleni udeleženci pa se v nadaljnje izobraževanje v največji meri niso vključili zaradi 

delovnih obveznosti (44 %), manj tudi zaradi družinskih obveznosti (14 %), nadalje pa tudi 

ker nimajo potreb po novem znanju, finančnih sredstev, trenutno ni ustrezne programske 
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ponudbe za njihove želje in potrebe, želijo najprej utrditi pridobljeno znanje ali pa so se preselili 

v novo regijo. 

Na vprašanje pod katerimi pogoji bi se bili pripravljeni vključiti v izobraževanje, je največ 

brezposelnih udeležencev odgovorilo, če bi bili programi brezplačni (24 %), nekateri so 

navedli – če bi imel zadosti denarja (12 %). Zelo frekventen je tudi odgovor, če bi potreboval 

znanje za delo (21 %). Naslednji najpogostejši odgovor je, če bi me napotil ZRSZ (13 %), po 

12 % udeležencev pa je odgovorilo če bi imel več prostega časa in če bi imel več informacij o 

programih.  

Slika 5: Pogoji, ki vplivajo na odločitev za vključitev brezposelnih udeležencev v nadaljnje 

izobraževanje 

 

N brezposelni udeleženci = 55 

Zaposleni udeleženci bi se vključili v izobraževalne programe če bi imeli več prostega časa 

(54 %), bi bili programi brezplačni (36 %), bi potrebovali znanje za delo (17 %) ali za hobi 

in prosti čas (prav tako 17 %), 13 %  bi se jih vključilo v izobraževanje, če bi bilo le to med 

delovnim časom, 6 % pa če bi bile vsebine programov bolj zanimive. 

Zanimalo nas je,  kakšna znanja bi morali nuditi programi da bi se brezposelni  udeleženci 

vključili v nadaljnje izobraževanje. Nekaj odgovorov nakazuje da so se na vprašanje odzvali 

predvsem višje izobraženi udeleženci: 

 največ udeležencev (10 odgovorov) bi se udeležilo tečajev tujih jezikov, ker se 

zavedajo njihovega pomena za kariero in delovanje v sodobni družbi nasploh. 

Zanimali bi jih predvsem tečaji s strokovno terminologijo, vezano na njihova 

poklicna področja. 
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 na drugem mestu s 4 odgovori so izpostavljeni tečaji računalništva, vendar za 

specifična znanja npr. za oblikovanje, uporabo Microsoft orodij, geografski 

informacijski sistem, statistične analize, Autocad in druga zahtevnejša znanja. 

 sledi računovodstvo, osnovni in nadaljevalni programi, ki bi morali nuditi delo v 

računalniških programih, ne pa samo na šolskih primerih. 

 risanje, ZUP, študij inkluzivne pedagogike. 

 programi za osebnostno rast, vsebine o vzgoji in izobraževanju otrok. 

Nekaj odgovorov je bolj splošnih in nakazujejo potrebo po znanjih za potrebe dela. Udeleženci 

bi s v neformalno izobraževanje vključili, če bi pridobili 

 znanja uporabna za razpisana delovna mesta v regiji; znanja, ki bi mi koristila pri 

iskanju zaposlitve. 

Dva odgovora pa sta v razmislek za Zavod za zaposlovanje in za organizacije, ki organizirajo 

izobraževanja: 

 saj programi za brezposelne nudijo ustrezna znanja, samo morali bi imeti dogovor z 

Zavodom za zaposlovanje, da bi več ljudi napotili k različnim tečajem ne pa če opraviš  

1 tečaj več  nimaš možnosti da bi se lahko kakega udeležil. 

 znanja pridobljena z jasno razlago predavatelja in ustreznimi učnimi pripomočki.  

Zaposlene udeležence bi k vpisu pritegnila predvsem naslednja znanja: jeziki na vseh 

nivojih znanja, znakovni jezik, projektno delo, znanja uporabna za izboljšanje kvalitete 

življenja, izdelovanje kozmetike, zeliščarstvo, tapkanje, masaža, refleksoterapija, tečaji ročnih 

del oziroma DIY, slepo tipkanje, fotografija, računovodstvo. 

Širše so nam podali odgovore kot so: v vsakdanjem življenju uporabna znanja, kakovostna 

in dinamična izobraževanja, kreativne vsebine, strokovna znanja pa tudi: sedaj nudite 

veliko različnih seminarjev in vsak si lahko kaj najde, nimam posebnih želja, trenutno se nimam 

namena vključiti v noben tečaj, ne glede na to kaj ponuja. 
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Ugotovitve, sklepi, predlogi 

Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila2  

a) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, koliko odraslih, ki so v tej 

organizaciji uspešno dokončali neformalno izobraževanje, se je znova udeležilo 

neformalnega izobraževanja. 

b) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, koliko odraslih, ki so v tej 

organizaciji uspešno dokončali formalno izobraževanje, se je udeležilo neformalnega 

izobraževanja. 

c) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, koliko odraslih, ki so v tej 

organizaciji uspešno dokončali formalno izobraževanje, se je udeležilo neformalnega 

izobraževanja. 

d) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, kakšne vrste 

neformalnega izobraževanja so se udeležili odrasli, ki so v tej organizaciji že uspešno 

dokončali neformalno ali formalno izobraževanje. 

e) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, katere ciljne skupine se 

udeležujejo neformalnega izobraževanja. 

f) Organizacija, ki izobražuje odrasle, ugotavlja in analizira vzroke, ki so vodili odrasle 

pri odločitvah, da se potem, ko so uspešno dokončali neformalno izobraževanje, vanj 

v prihodnje še vpisujejo ali da se ne vpisujejo 

g) Organizacija, ki izobražuje odrasle, ugotavlja in analizira vzroke, ki so vodili odrasle 

pri odločitvah, da se potem, ko so uspešno dokončali formalno izobraževanje, v 

prihodnje vpišejo v neformalno izobraževanje ali da se ne vpišejo vanj. 

 

Zapisali smo ugotovitve: 

A. 

Standarda »organizacija sistematično spremlja udeležbo odraslih v neformalnem 

izobraževanju«, pri neformalnih programih pri katerih smo presojali doseganje standarda ne 

dosegamo pri nobenem merilu, saj kljub posameznim evidencam nimamo vpeljanega 

sistematičnega spremljanja kakovosti na tem področju. 

 

 

 

                                                 
2 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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Sklep:  

Glede na ugotovitve je naše stanje nezadovoljivo in bomo z uvedbo načrtovanega 

spremljanja učinkov izobraževanja na vključevanje udeležencev v nadaljnje neformalno 

izobraževanje poskušali izboljšati svojo kakovost. 

 

Predlogi: 

Načrtovali bomo  sistematično spremljanje udeležbe odraslih v neformalnem 

izobraževanju. Določene informacije bomo zbirali letno, kot del uvodnega pogovora pri vpisu 

udeležencev v neformalne programe, oziroma kot del evalvacije ob zaključku izobraževanja.  

 

B. 

Po analizi anketnih odgovorov smo  ugotavljali kako je naša organizacija z izvajanjem 

neformalnih programov za brezposelne in zaposlene, vplivala na njihovo nadaljnje 

vključevanje v neformalne programe. 

Ugotovili smo, da se brezposelni udeleženci v manjši meri vključujejo v nadaljnja 

izobraževanja kot zaposleni, kar pa ima več vzrokov. Eden od njih je, da kot brezposelni 

napoteni s strani Zavoda  za zaposlovanje ne morejo obiskovati programov enega za drugim, 

ampak mora med vključitvami miniti določeno časovno obdobje. Zanimiva je tudi ugotovitev, 

da udeleženci ne poznajo celotne ponudbe programov ki jih ponuja naša organizacija in 

druge organizacije za izobraževanje odraslih v lokalnem okolju.  Predvsem brezposelni si 

želijo več programov s konkretnimi izidi za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in  

kakovostnih programov, ki ponujajo specifična znanja  za opravljanje določenih del. Zaposleni 

udeleženci vidijo kot glavni razlog za neudeležbo pomanjkanje časa, njihovo ponovno 

vključevanje pa nam je pokazatelj, da so z zadovoljni z izobraževanjem v naših programih. 

 

Predlogi: 

Za organizacijo in za njeno zavezanost kakovostnemu izobraževanju odraslih je presojanje 

učinkov izobraževanja na nadaljnje udeleževanje v vseživljenjsko učenje nujno. Naš cilj je 

ozaveščanje udeležencev o pomenu novih znanj za njihov osebni in poklicni razvoj in s tem 

tudi dvig udeležbe v nadaljnjem izobraževanju. Izboljšati bomo spremljanje udeležencev  po 

zaključku izobraževanja in to spremljanje po posameznih programih ustrezno načrtovali.  Med 

izobraževanjem bomo udeležence seznanjali z možnostmi za nadaljnje vključevanje, za kar 

bomo okrepili in bolj sistematizirali sodelovanje s svetovalcem ISIO in z Zavodom RS za 

zaposlovanje. V evalvacijah ob zaključku programa bomo uvedli opomnike za organizatorje 

izobraževanja o spremljanju interesov in motivov udeležencev, ki uspešno zaključijo 

izobraževanje za vključevanje v nadaljnja izobraževanja. 
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PODPODROČJE: KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 
 

Kazalnik: POVEČANE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI. 

  

Neformalni programi ne vodijo neposredno do dviga izobrazbe, pridobitve novega poklica ali 

sprememb na trgu dela, so pa pomembni za pridobivanje ali dopolnjevanje kompetenc 

posameznika, dvig njegove samozavesti, suverenosti in učinkovitosti, kar lahko  vodi do 

uspešnejšega  konkuriranja na trgu dela.  Zato smo želeli ugotoviti ali naša organizacija 

spremlja in analizira individualne poklicne poti in kje uporabi pridobljene podatke. Sledenje 

udeležencem po izobraževanju na trgu dela je lahko  pomemben dejavnik usmerjanja razvoja 

organizacije in prilagajanja izobraževalne ponudbe izkazanim rezultatom. 

 

Pri brezposelnih udeležencih, ki so uspešno zaključili izobraževanje v neformalnih 

programih nas je zanimalo, kako je to vplivalo na njihovo  konkurenčnost na trgu dela. 

 

Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti 

Ljudska univerza Murska Sobota sistematično spremlja učinke svoje izobraževalne 

dejavnosti na trgu dela. 

 

A. 

Oblikovali smo samoevalvacijska vprašanja s katerimi smo želeli pridobiti odgovor za 

doseganje izbranega standarda: 

 Ali in kako zbiramo in analiziramo ali so se udeležencem po neformalnem 

izobraževanju povečale zaposlitvene možnosti na trgu dela ?   

 Ali ugotavljamo če so udeleženci, ki so si pridobili temeljne kompetence in druga 

neformalna znanja, dejavnejši in uspešnejši pri iskanju zaposlitve? 

 Ali v organizaciji sistematično zbiramo in analiziramo podatke o povečanju 

zaposlitvenih možnosti udeležencev, ki so uspešno zaključili izobraževanje? 

 Ali spremljamo, koliko brezposelnih udeležencev je po izobraževanju dobilo 

zaposlitev? 

B.  

S samoevalvacijskimi vprašanji, ki smo jih oblikovali za brezposelne udeležence neformalnih 

programov smo želeli pridobiti podatke o tem kako je neformalno izobraževanje pri njih vplivalo 

na spremembo položaja na trgu dela: 
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 Kakšen je bil zaposlitveni status posameznika, ko je zaključil izobraževanje v 

neformalnem programu? 

 Ali je posameznik po uspešno zaključenem neformalnem izobraževanju dobil 

zaposlitev, če je bil prej brezposelni? 

 V kolikšnem času po uspešno zaključenem izobraževanju, je posameznik dobil 

zaposlitev  

 Koliko je posamezniku ki je bil prej brezposeln pri zaposlitvi pomagalo zaključeno 

izobraževanje? 

 Kje je posameznik trenutno zaposlen? 

 Kako posameznik iz sedanjega položaja na trgu dela ocenjuje svojo odločitev za 

izobraževanje? 

 Ali se posamezniku, ki je zaključil izobraževanje zdijo novo pridobljene kompetence  

dovolj kakovostne za izboljšanje zaposlitvenih možnosti  na trgu dela? 

A. 

a) Analiza dokumentacije 

Iz pregledane dokumentacije smo ugotovili, da o nimamo zapisov o merjenju in spremljanju 

učinkov izobraževalne dejavnosti na spremembe na trgu dela.  

 

b) Rezultati vodenih pogovorov 

Rezultati vodenih pogovorov so pokazali, da podatkov o spremljanju učinkov izobraževalne 

dejavnosti na spremembe na trgu dela ne spremljamo sistematično. Organizator izobraževanja 

v neformalnih programih za brezposelne, nikoli ni sistematično pridobival podatkov o njihovi 

poklicni poti po zaključku izobraževanja. 

 

 

B. 

c) Rezultati anket 

Z anketiranjem brezposelnih udeležencev, ki so se pri nas zaključili neformalne izobraževalne 

programe, smo hoteli ugotoviti, ali jim je izobraževanje spremenilo njihov položaj na trgu 

dela. Najprej nas je zanimal trenutni status brezposelnih udeležencev, ki so zaključili 

izobraževanje. 

Od anketiranih udeležencev, ki so zaključili programe v okviru programov aktivne politike 

zaposlovanja BO 2017, jih je trenutno v evidenci brezposelnih  še 48 %, ostali so zaposleni, 

opravljajo javna dela, volontersko pripravništvo, imajo status študenta ali so na porodniškem 

dopustu. 
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Slika 6: Trenutni status anketiranih udeležencev, ki so zaključili programe za brezposelne 

udeležence 

 

N brezposelni udeleženci = 55 

Nadalje nas je zanimalo, kaj menijo udeleženci, ki so se zaposlili, o vplivu v izobraževanju 

pridobljenih kompetenc na pridobitev nove službe. Večinoma menijo, da so jim do 

zaposlitve pomagale njihove delovne izkušnje. Manj jih je mnenja da so k zaposlitvi 

pripomogle nove kompetence pridobljene z neformalnim izobraževanjem, npr. znanje jezika, 

delo z računalnikom. 

 

Slika 7: Kateri dejavniki so pomagali brezposelnim osebam, ki so zaključile izobraževanje do 

zaposlitve 

 

N brezposelni udeleženci = 55 
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Zanimalo nas je še, kako se novo pridobljene kompetence pri udeležencih ki so se 

zaposlili, skladajo z nalogami na novem delovnem mestu. Nekaj manj kot polovica ali 12 

od 27 brezposelnih anketirancev, ki so po udeležbi v izobraževalnih programih pridobili 

zaposlitev ugotavlja, da se kompetence ki so jih pridobili v izobraževanju, z nalogami, ki 

jih opravljajo na delovnem mestu, sploh ne ujemajo . 

Da novo znanje v celoti ustreza delovni organizaciji kjer so sedaj  zaposleni meni  le 5 od 27 

udeležencev. 

 

Slika 8: Kako se pridobljene kompetence ujemajo z delovnimi nalogami na novih delovnih 

mestih 

 

N brezposelni udeleženci = 55 

Nadalje nas je zanimalo, katere razloge bi izpostavili še vedno  brezposelni udeleženci za to, 

da še niso dobili zaposlitve. Udeleženci, ki od zaključka izobraževanja pa do anketiranja še 

niso dobili zaposlitve, so v največji meri prepričani, da je razlog v tem, da delodajalci ne 

iščejo njihovega strokovnega profila (37 %) in to, da nimajo delovnih izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

28 

 

Slika 9: Razlogi da so udeleženci, ki so zaključili programe za brezposelne še vedno brez 

zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             N brezposelni udeleženci = 55 

Pod druge razloge so navedli: starost, vse gre preko vez in poznanstev, nastop porodniške, 

veliko brezposelnih se prijavi na eno prosto delovno mesto, na testiranjih je potrebno izpolniti 

vprašalnik, ki ni primeren za brezposelno osebo. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako so brezposelni udeleženci uporabili potrdilo, ki so ga dobili po 

zaključenem izobraževanju. Le 18 % brezposelnih anketirancev potrdila ni predložilo niti 

delodajalcu, niti svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje, 71 % pa jih meni, da so zaradi 

potrdila konkurenčnejši na trgu dela. 

 

Ugotovitve, sklepi, predlogi 

Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila3  

a) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, 

koliko so se njenim udeležencem po dokončanju izobraževanja povečale 

zaposlitvene možnosti. 

b) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, 

koliko njenih udeležencev je po dokončanju izobraževanja dobilo zaposlitev. 

                                                 
3 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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c) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, 

kateri poklicni profili, za katere so se udeleženci usposobili, so na trgu dela bolj ali 

manj zaposljivi. 

 

A. 

Ugotovitve: 

a) Naša organizacija nima uvedenega sistematičnega zbiranja in analiziranja podatkov o 

povečanju zaposlitvenih možnosti po dokončanju izobraževanja. 

b) Naša organizacija nima uvedenega sistematičnega spremljanja in analize podatkov o 

tem koliko udeležencev po končanju izobraževanja dobi zaposlitev. 

c) Merilo pri naši evalvaciji in izbranih programih ni relevantno, ker nismo usposabljali 

novih poklicnih profilov. 

 

Sklepi: 

Glede na zapisana merila ne  dosegamo ta standard kakovosti, zato smo sklenili, da bomo 

v prihodnosti na tem področju vpeljali nekaj izboljšav povezanih z načrtovanjem in izpeljavo 

merjenja učinkov izobraževanja na spremembe na trgu dela.  S tem bomo dobili tudi ustrezne 

informacije o potrebah po prilagajanju naše izobraževalne ponudbe. 

 

B. 

Po analizi anket ugotavljamo, da je pri večini brezposelnih sicer prišlo do sprememb na trgu 

dela, vendar te niso neposredno povezane z obiskovanjem neformalnega izobraževanja.  

Novo pridobljene kompetence iz neformalnih programov se tudi ne skladajo popolnoma z 

delovnim mestom novo zaposlenih udeležencev, vendar jih večina vseeno meni, da so zaradi 

potrdila o zaključku izobraževanja konkurenčnejši na trgu dela. 

 

Predlogi: 

Tudi pri neformalnih programih bomo uvedli sistematično spremljanje učinkov izobraževanja 

na trg dela. Pri tem bomo spremljali predvsem kako nova znanja vplivajo na večjo aktivnost pri 

iskanju zaposlitve in na uspešnost  zaposlovanja. S spremljanjem nadaljnjih poklicnih poti 

udeležencev ki so zaključili izobraževanje, bomo pridobili spodbudo brezposelnim osebam za 

izobraževanje v neformalnih programih, hkrati pa nam bodo rezultati nakazovali smernice 

oblikovanja naše programske ponudbe. 

 

 

 

 



  

30 

 

PODPODROČJE: KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 

 

KAZALNIK: NAPREDOVANJE NA DELOVNEM MESTU 

 

Motivacija zaposlenih za izobraževanje in pridobivanje novih kompetenc izhaja iz 

predvidevanja, da nova znanja prinesejo na delovnih mestih pozitivne spremembe, 

napredovanja, nove odgovornosti, večje plačilo in večji ugled zaposlenih. Zanimalo nas je, ali 

organizacija spremlja podatke o spremembah na delovnem mestu zaposlenih udeležencev in 

koliko se predvidevanja o izboljšanju položaja skladajo z dejanskimi situacijami na delovnih 

mestih.  

 

Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti 

Ljudska univerza Murska Sobota, spremlja, koliko je uspešno dokončanje 

izobraževanja odraslim pripomoglo k napredovanju na delovnem mestu. 

 

Oblikovali smo samoevalvacijska vprašanja 

A. 

Oblikovali smo samoevalvacijska vprašanja, s katerimi smo želeli pridobiti odgovor na to, ali 

naša organizacija dosega zastavljeni standard kakovosti: 

 Ali in kako zbiramo in analiziramo ali so se udeležencem po neformalnem 

izobraževanju povečale možnosti za napredovanje ali druge okoliščine na 

poklicnem področju? 

B. 

Za zaposlene udeležence neformalnih programov smo oblikovali samoevalvacijska vprašanja, 

s katerimi smo želeli pridobiti informacije o tem ali in do kakšnih sprememb je prišlo na 

njihovem poklicnem področju: 

 Ali je posameznik obvestil delodajalca o svojem uspešno zaključenem izobraževanju? 

 Ali je posameznik, ki je bil zaposlen v času ko se je izobraževal, napredoval na 

delovnem mestu? 

 Ali je posameznik, ki je v času izobraževanja že imel zaposlitev, po uspešno 

zaključenem izobraževanju spremenil delovno mesto? 

 Ali je posameznik po izobraževanju zamenjal zaposlitev? 

 Ali se kompetence pridobljene v neformalnem programu ujemajo z delovnimi nalogami, 

ki jih ima posameznik na delovnem mestu? 

 Ali pridobljeno znanje ustreza potrebam podjetja oziroma organizacije kjer je 

posameznik zaposlen? 
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 Ali so se posamezniku zaradi novo pridobljenih kompetenc kakorkoli spremenile 

delovne naloge? 

 Ali se je posamezniku po uspešno zaključenem izobraževanju spremenil dohodek? 

 

a) Analiza dokumentacije 

Iz pregledane dokumentacije smo ugotovili, da v izbrani dokumentaciji nimamo zapisov o 

sistematičnem spremljanju učinkov dokončanega izobraževanja na napredovanje na 

delovnem mestu oziroma druge spremembe vezane na poklicno pot udeležencev.  

 

 

b) Rezultati vodenih pogovorov 

Rezultati vodenih pogovorov z vodjo projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 2022 so 

pokazali, da naj bi se v okviru projekta po 6 mesecih po zaključku izobraževanja zbirali podatki 

o učinkih (v projektu poimenovani rezultati)  izobraževanja na spremembe na delovnem mestu.   

Za spremljanje teh specifičnih učinkov za potrebe projekta je bil oblikovan kratki vprašalnik4, v 

katerem od udeležencev dobimo demografske podatke in  podatke o spremembah na 

delovnem mesto. Z vprašalnikom pridobivamo informacije o vrsti zaposlitve ob vključitvi v 

izobraževalni program  in o situacijah, ki so udeležencem po izobraževanju spremenila – 

izboljšala status na trgu dela/delovnem mestu (na primer prehod v stalno zaposlitev, zaposlitev 

za poln delovni čas, prevzem novega delovnega mesta, napredovanje in drugo). Podatke 

zbiramo v preglednicah ob letnem poročilu o izvajanju projekta in o njih razpravljamo na 

konzorcijskih sestankih projektnih partnerjev. 

 

c) Rezultati anket 

Zanimalo nas je kakšen učinek je imelo izobraževanje na spremembe poklicne poti ali 

situacije na delovnem mestu zaposlenih udeležencev.  

Najprej nas je zanimalo, kje so udeleženci zaposleni. Izmed zaposlenih udeležencev jih je 

največ zaposlenih v javnem sektorju (44 %), nekaj manj v gospodarstvu (42 %), 9 % je 

samozaposlenih, ostali so se opredelili za drugo (cerkev, izgubili službo). Največ jih je 

zaposlenih v velikih (26 % udeležencev) in srednje velikih (26 % udeležencev) podjetjih. Vsi 

so zaposleni v Sloveniji. 

Nadalje nas je zanimalo, kako se pridobljeno znanje ujema s potrebami njihovega 

podjetja in njihovimi delovnimi nalogami. 60 % zaposlenih ugotavlja, da se pridobljeno 

znanje delno ujema s potrebami njihovega podjetja, 25 % jih meni da se popolnoma ujema, 

15 % pa da se sploh ne ujema. Prav tako največ, kar 60 % zaposlenih meni, da se 

                                                 
4 Priloga 5 
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pridobljene kompetence delno ujemajo z njihovimi delovnimi nalogami, medtem ko jih 

20 % meni da sploh ne in 20 % da se ujemajo popolnoma. 

Na vprašanje, ali oziroma kako so pridobljene kompetence spremenile njihove delovne 

naloge, le 6 % vprašanih zaposlenih ugotavlja spremembe. Ob tem navajajo pomembne 

ugotovitv: da sedaj občasno berejo špansko literaturo, več kontaktirajo s tujimi dobavitelji in 

partnerji, lažje komunicirajo s tujci (po telefonu in mailih), več komunicirajo z novimi strankami, 

več delajo z računalnikom. 

Pri vprašanju o dvigu osebnega dohodka zaradi zaključenega izobraževanja ugotavljamo, da 

se je osebni dohodek zvišal le 1 osebi, ker je zamenjala službo. 

Pri zaposlenih udeležencih nas je zanimalo ali je po izobraževanju prišlo do kakršne koli 

situacije, ki jim je spremenila status na trgu dela. 

 

Slika 10: Spremembe statusa na trgu dela za zaposlene udeležence neformalnih programov 

 

N zaposleni udeleženci = 98 

  

Kot je razvidno iz grafikona, se za 96% zaposlenih udeležencev neformalnih izobraževanj  

na trgu dela ni nič spremenilo. 1 % pri odgovorih drugo je bilo navedeno, da udeleženka 

sedaj uporablja znanje tujih jezikov pri komunikaciji s tujimi gosti. 
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Na vprašanje zaposlenim ali so po izobraževanju zamenjali službo, jih je 97 % odgovorilo 

z ne, 1 odgovor je bil da, vendar zamenjava ni bila povezana z izobraževanjem in 2 odgovora 

sta bila »izgubil sem službo«. 

Zaposleni udeleženci večinoma (70 %) potrdil o uspešno zaključenem izobraževanju niso 

predložili svojim delodajalcem. 

 

Ugotovitve, sklepi, predlogi 

Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila5  

a) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, 

koliko udeležencev, ki so ob uspešnem dokončanju izobraževanja že imeli zaposlitev, 

je napredovalo na delovnem mestu. 

b) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, 

koliko udeležencev, ki so ob uspešnem dokončanju izobraževanja že imeli zaposlitev, 

je skladno s svojimi željami spremenilo delovno mesto. 

c) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, 

koliko udeležencev, ki so ob uspešnem dokončanju izobraževanja že imeli zaposlitev, 

prejema višji osebni dohodek kot prej. 

d) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, 

koliko udeležencem, ki so ob uspešnem dokončanju izobraževanja že imeli 

zaposlitev za določen čas, se je ta spremenila v zaposlitev za nedoločen čas. 

e) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično zbira in analizira podatke o tem, ali 

je uspešno dokončanje izobraževanja kako drugače učinkovalo na položaj in ugled 

posameznika v delovni organizaciji. 

 

Ugotovitve 

Ugotavljamo, da v organizaciji ne dosegamo izbranega standarda, saj nimamo 

uvedenega sistematičnega spremljanja sprememb za zaposlene na delovnem mestu 

oziroma na trgu dela. Pridobivamo le podatke o spremembah situacije oziroma vrste zaposlitve 

pri udeležencih projekta Pridobivanje kompetenc 2016 do 2019, podatke pa analiziramo in 

uporabljamo v glavnem  za poročanje naročniku in ne za razvoj naše kakovosti. 

 

 

 

                                                 
5 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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Sklepi: 

Glede na zapisana merila ne  dosegamo standarda  kakovosti, zato bomo v prihodnosti na tem 

področju vpeljali nekaj izboljšav. 

 

Predlogi: 

Pri neformalnih programih bomo uvedli sistematično spremljanje učinkov izobraževanja 

za zaposlene na delovnem mestu oziroma trgu dela. Udeležence bomo ozaveščali o 

pomenu novih znanj in potrdil, ki jih naj predložijo svojim delodajalcem.  

 

PODPODROČJE: KREPITEV SOCIALNIH VEZI IN AKTIVNO DELOVANJE V SKUPNOSTI 
 

KAZALNIK: KREPITEV SOCIALNIH VEZI 

 

Krepitev socialni vezi in povečano socialno vključevanje je za udeležence pomemben doprinos 

izobraževanja. Ta je toliko pomembnejši pri ranljivih skupinah, ki imajo šibke socialne mreže. 

Zanimalo nas je ali sistematično spremljamo koliko je izobraževanje doprineslo h krepitvi 

socialnih vezi udeležencev v družbi in ali ugotavljamo, koliko s svojo izobraževalno dejavnostjo 

in neformalnimi izobraževalnimi programi kot organizacija prispevamo h krepitvi socialnih vezi. 

Pri tem nas zanima kako se učinki izobraževanja pri udeležencih odražajo v odnosih z družino, 

prijatelji, vrstniki in v  skupnosti.  

 

Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti 

Ljudska univerza Murska Sobota sistematično spremlja, koliko je izobraževanje 

okrepilo socialne vezi odraslih v družbi. 

 

Zastavili smo si samoevalvacijska vprašanja: 

A. 

 Ali in na kakšen način spremljamo kako je izobraževanje vplivalo na krepitev 

socialnih vezi udeležencev (družina, prijatelji, sorodniki), sklepanje novih 

poznanstev, povezovanje zaradi skupnih interesov? 

 Ali in na kakšen način spremljamo kako je izobraževanje vplivalo na krepitev  

socialnih vezi v delovnem okolju udeležencev? 
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B. 

Z oblikovanimi samoevalvacijskimi vprašanji smo želeli pridobiti informacije o tem, kakšen 

učinek je imelo zaključeno izobraževanje na posameznika in krepitev njegovih socialnih vezi. 

 Kakšen je učinek izobraževanja na osebno rast posameznika? 

 Ali je je posameznik po zaključenem izobraževanju okrepil svoje socialne vezi v ožjem 

življenjskem okolju in deloma to pripisuje udeležbi v izobraževanju? 

 Ali je je posameznik po zaključenem izobraževanju okrepil svoje socialne vezi v 

delovnem okolju? 

 Ali je posameznik zaradi izobraževanja sklenil nova poznanstva ali se povezoval zaradi 

interesov in zanimanja? 

 

a) Analiza dokumentacije 

Iz pregledane dokumentacije smo ugotovili, da nimamo zapisov o sistematičnem 

spremljanju učinkov dokončanega izobraževanja na krepitev socialnih vezi 

udeležencev. 

 

b) Rezultati vodenih pogovorov 

Rezultati vodenih pogovorov z organizatorji izobraževanja so pokazali, da podatkov o učinkih  

dokončanega izobraževanja na krepitev socialnih vezi udeležencev sistematično ne 

spremljamo, posamezne informacije dobimo v razgovorih z udeleženci, ki so se ponovno 

vključili v kakšen izobraževalni program v naši organizaciji, vendar tega ne beležimo, kakorkoli 

predstavljamo ali uporabljamo. 

 

c) Rezultati anket 

Čeprav večina izobraževalnih programov nima izobraževalnega cilja, ki bi spodbujal krepitev 

socialnih vezi udeležencev, se tekom izobraževanja in po njem pogosto zaznajo neposredni 

učinki vključitve v izobraževanje.  

V prvem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti kakšne spremembe na področju dviga 

samopodobe in krepitve socialnih kompetenc, lahko udeleženci neformalnih programov 

identificirajo pri sebi po zaključku izobraževanja. 

 

 

 

 



  

36 

 

Slika 11: Vpliv zaključenega izobraževanja na samopodobo in socialne kompetence 

brezposelnih 

N brezposelni 

 

N brezposelni udeleženci = 55 

Iz odgovorov brezposelnih udeležencev je razvidno, da je pri polovici ali več kot polovici 

anketirancev izobraževanje vplivalo na dvig optimizma, večje zaupanje lastni presoji, 

večje navdušenje za učenje in spoznavanje novega, spodbujanje drugih k izobraževanju 

ter boljše zaupanje vase in svoje sposobnosti. Med 40 % in 50 % anketirancev je potrdilo 

tudi trditev, da je izobraževanje vplivalo na izboljšanje njihove samozavesti, samostojnosti 

in sposobnosti postavljanja ciljev. 

Najmanj je izobraževanje vplivalo na skrb za zdravo življenje, večjo sposobnost javnega 

nastopanja in zadovoljstvo z življenjem.  

Podobno vprašanje smo zastavili tudi zaposlenim. 
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Slika 12: Vpliv zaključenega izobraževanja na samopodobo in socialne kompetence 

zaposlenih 

 

N zaposleni udeleženci = 98 

Zaposleni so se v nekaterih razmišljanjih ujemali, v drugih pa razhajali z brezposelnimi 

udeleženci.  Največ, kar 68 % jih meni, da so po zaključenem izobraževanju bolj 

navdušeni za učenje in spoznavanje novega. Nekaj manj (63 %) jih sedaj tudi druge 

spodbuja k izobraževanju. Več kot polovica opaža, da bolj zaupajo vase in v svoje 

sposobnosti, so bolj optimistični in bolj zadovoljni z življenjem. Več kot 40 % jih meni, da 

so bolj samozavestni in bolje zaupajo lastni presoji. Tudi v skupini zaposlenih je izobraževanje 

najmanj vplivalo na večjo skrb za zdravo življenje. 

Anketirance smo nadalje spodbudili, naj nam naštejejo tri glavne spremembe, ki so se 

kot posledica izobraževanje zgodile v njihovem osebnem življenju.  
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Brezposelni udeleženci so prepoznali naslednje pozitivne učinke izobraževanja, ki smo jih 

združili v vsebinsko sorodne alineje: 

 dinamika, družabnost, nova poznanstva, več poznanstev, spoznala sem nove ljudi in 

najboljšo profesorico, 

 samoiniciativnost, samostojnost, odločnost, dvig samozavesti, pogum, izboljšalo je 

mojo samopodobo in samozavest, 

 veselje do dela, veselje do dela v skupini 

 veselje do dodatnega izobraževanja, želja po novem učenju, 

 samozavest pri komunikaciji, več samostojnosti v pogovoru s tujci, boljše 

sporazumevanje s tujci, boljša komunikacija v angleščini, izgubila sem strah pred tujimi 

jeziki, 

 več znanja, strokovnost, pridobila sem nova znanja, višja samozavest, ker sem 

pridobila nova znanja, imam več znanja, dodatna kompetenca,  

 lažje razumevanje teksta na spletu, več računalniškega znanja 

 boljše počutje, zadovoljstvo, 

 nadaljnje izobraževanje na fakulteti, 

 zaposlitev, finančna neodvisnost, sem bolj konkurenčna na trgu dela, večje upanje, da 

bom službo dobila,  opravila sem zaposlitveni razgovor v nemškem jeziku,  

izobraževanje me je spodbudilo k večji proaktivnosti pri iskanju zaposlitve, pridobil sem 

znanja in potrdila o njih, zato sem bolj konkurenčen na trgu delovne sile - tudi na mojem 

strokovnem področju. 

Nekaj razmišljanj brezposelnih udeležencev o osebnih spremembah zaradi vključenosti v 

izobraževanje pa je imelo negativni prizvok: 

 manjši prihodek za preživetje, 

 jih ni. Iskreno, jaz nisem od izobraževanja imela nobenih koristi, razen zapravljanja 

mojega časa, saj sem se teh stvari naučila že v času študija in nadgradila z delom. Žal 

pa se jim na Zavodu za zaposlovanje ne da dopovedati, da določene zadeve ne rabiš 

in te napotijo samo za to, da izpolnijo kvoto, 

 nisem mogla dobiti službe zaradi svojega poklica ker nas je preveč s tem poklicem v 

Sloveniji,   

 volontersko neplačano pripravništvo,  

 še vedno finančno odvisna od staršev, 

 nemščina mi ni veliko pomagala ker sem trenutno zaposlena v vrtcu,  

 izobraževanje ni prineslo nobenih sprememb v mojem življenju. 
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Za tri največje spremembe, ki so jih zaznali v svojem življenju po zaključenem 

izobraževanju, smo povprašali tudi zaposlene udeležence. Na vprašanje je odgovorila le 

slaba polovica udeležencev. 

Najkonkretnejši odgovori so bili vezani na pridobivanje kompetenc iz rabe tujega jezika. 

Pri tem je bilo največkrat omenjeno lažje komuniciranje pri potovanjih v tujino, lažje 

spoznavanje novih prijateljev iz tujine, več komunikacije v tujem jeziku, več branja v tujem 

jeziku, večja samozavest pri rabi jezika, večja možnosti uporabe računalnika zaradi znanja 

jezika.  

Nekateri odgovori so nakazovali spremembe pri položaju na trgu dela:  

 prvi korak pri uresničevanju cilja – zaposlitev v tujini,  

 sporazumevanje s tujimi serviserji v podjetju, 

 večja možnost zaposlitve v stroki. 

Tudi računalniške kompetence so nekaterim doprinesle k spremembam, predvsem k večji 

samozavesti pri rabi IKT pri delu (3 odgovori). 

Največ udeležencev opaža spremembe na osebni ravni, saj udeleženci menijo da so po 

izobraževanju bolj optimistični, zadovoljni, samostojni, samozavestni, organizirani, 

dosledni, inovativni, konkurenčni, komunikativni, pogum in odločni. 

Opazijo tudi spremembe pri svojem odnosu do učenja, saj so kar trije zadovoljni da so 

ugotovili da se še lahko naučijo kaj novega, nekaj  jih je prepoznalo da imajo sedaj želje po 

nadaljnjem učenju (7 odgovorov). 

Prav tako so udeleženci prepoznali doprinos h krepitvi socialnih vezi, saj jim veliko pomeni 

dejstvo, da so spoznali nove ljudi, pridobili nove kontakte, bolj so pripravljeni delati v 

skupini in izmenjavati izkušnje, spoznali so da je učenje tudi prijetno druženje z ljudmi 

ki imajo podobne cilje. 

Nekaj udeležencev meni da ni sprememb (3 odgovori). 

En udeleženec pa je napisal: » Pa kaj vi mislite da se po enem izobraževanju svet spremeni, 

dobiš boljše delovno mesto, boljšo plačo ? Na ta vprašanja si lahko odgovarjal v Jugoslaviji ko 

si prišel iz Kumrovca, ja po prihodu iz Kumrovca si pa lahko na to odgovarjal.« 

Kljub zgoraj navedenim odgovorom le 12 % brezposelnih in 14 % zaposlenih anketiranih meni, 

da je izobraževanje vplivalo na krepitev vezi/odnosov v njihovi družini, prav tako 12 % 

brezposelnih in kar 26 % zaposlenih ugotavlja, da je izobraževanje imelo pozitiven vpliv na 

krepitev vezi/odnosov s prijatelji in znanci. 

Pri tem se kar 55 % anketiranih brezposelnih in 58 % zaposlenih strinja, da so interesi in 

zanimanja, ki so jih odkrili zaradi izobraževanja doprinesli k sklepanju novih 

poznanstev.  

Zaposlene smo povprašali tudi, ali so se po izobraževanju kako spremenili njihovi odnosi s 
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sodelavci. 71 % anketiranih je mnenja, da izobraževanje ni vplivalo na te odnose, 14 % jih 

meni da so samozavestnejši, zato imajo boljše delovne odnose z drugimi, 10 % jih ugotavlja 

da delujejo bolj samostojno, kar je pozitivno vplivalo na odnose z drugimi, 3 % udeležencev 

pa sodelavci bolj zaupajo in jih večkrat vprašajo za nasvet. Po 1 % jih bolje deluje v delovnih 

skupinah, 1 % je odgovoril z drugo, vendar ni pojasnil odgovora. 

Ugotovitve, sklepi, predlogi 

Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila6  

a) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, koliko je udeleženost v 

izobraževanju odraslim okrepila njihove socialne vezi v ožjem življenjskem okolju 

(družina, prijatelji, sorodniki idr.). 

b) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, koliko je udeleženost v 

izobraževanju odraslim okrepila socialne vezi – sklepanje novih poznanstev ali 

povezovanje zaradi interesov in zanimanj, ki so jih odkrili ali okrepili zaradi 

izobraževanja. 

c) Organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično spremlja, koliko je udeleženost v 

izobraževanju odraslim okrepila njihove socialne vezi v delovnem okolju. 

 

Ugotovitve: 

A. 

a) ugotovili smo, da nimamo sistematičnega spremljanja  vpliva udeleženosti v 

izobraževanju na krepitev socialnih vezi v ožjem življenjskem okolju. 

b) ugotovili smo, da nimamo sistematičnega spremljanja  vpliva udeleženosti v 

izobraževanju na krepitev socialnih vezi  - sklepanje novih poznanstev ali 

povezovanje zaradi interesov in zanimanj, ki so jih odkrili ali okrepili zaradi 

izobraževanja, 

c) ugotovili smo, da nimamo sistematičnega spremljanja  vpliva udeleženosti v 

izobraževanju na krepitev socialnih vezi v delovnem okolju. 

B. 

Udeleženci so ugotavljali, da je izobraževanje vplivalo na krepitev njihovih 

socialnih vezi tako v družini in med prijatelji, kot tudi na delovnem mestu. 

Prepoznavajo tudi vpliv izobraževanja na sklepanje novih poznanstev in povezovanj. 

Predvsem pa udeleženci ugotavljajo, da so se jim je z izobraževanjem dvignili 

samozavest, samoiniciativnost, pogum in volja do učenja, kar je vodilo do drugih 

pozitivnih sprememb in izboljšanja socialnih vezi. Za izobraževalce je pomemben 

                                                 
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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tudi podatek, da so udeleženci bolj navdušeni za učenje in spoznavanje novega in 

da k temu nagovarjajo tudi druge. 

 

Sklepi: 

Glede na merila ne dosegamo izbrani standard kakovosti, bi se pa želeli izboljšati tudi na tem 

področju. 

 

Predlogi: 

Uvedli bomo načrtovano in sistematično spremljanje učinkov na krepitev socialnih vezi. V 

neformalnih programih bomo posebno pozornost ob posredovanju vsebin namenili tudi 

ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja in vplivu le tega na nas in naše socialne 

odnose. V programih bomo spodbujali dejavnosti, ki bodo krepile povezovanje udeležencev 

in ki bodo vplivale na boljše zmožnosti vstopanja udeležencev v socialne odnose.  

 

4. SKUPNI ZAKLJUČKI 
 

V procesu presojanja kakovosti smo na področju Učinki izobraževanja ugotavljali našo 

kakovost pri štirih kazalnikih. Pri vsakem kazalniku smo preverili, kako glede na izbrana merila 

dosegamo zastavljene standarde.  

 

Pri vseh kazalnikih smo v nadaljevanju merili tudi kakšne učinke je imelo izobraževanje za 

zaposlene in za brezposelne udeležence, ki so zaključili izobraževanje v neformalnih 

izobraževalnih programih. Zapisali smo skupne temeljne ugotovitve. 

 

Naša temeljna ugotovitev je, da na Ljudski univerzi Murska Sobota nimamo vpeljanega 

sistematičnega spremljanja učinkov neformalnega izobraževanja na posameznike in 

njihovo okolje.  

 

Vključevanje udeležencev v nadaljnje izobraževanje in njihovo izobraževalno, karierno in 

življenjsko pot po zaključku izobraževanja ne spremljamo (razen spremljanja spremembe 

položaja zaposlenih udeležencev na delovnem mestu po zaključku programov Pridobivanje 

kompetenc 2016 do 2022) zato je nujno, da uvedemo izboljšave na tem področju. 

Uvedli bomo sistematično spremljanje učinkov izobraževanja, pri čemer bomo določene 

informacije zbirali letno in kot del evalvacije ob zaključku programa (opomniki za zbiranje 
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interesov in motivov za izobraževanje), ostale informacije pa bomo pridobivali v določenih 

časovnih intervalih po pripravljenem načrtu. 

 

Sistematično spremljanje učinkov izobraževanja nam bo omogočilo ponudbo izobraževalnih 

programov prilagoditi tako, da bo bolj ustrezala interesom udeležencev in  jim prinaša več 

pozitivnih učinkov in prednosti pri zaposlovanju, izboljšanju položaja na delovnem mestu in pri 

krepitvi socialnih vezi. 

 

Presojanje učinkov izobraževanja pri izbranih kazalnikih pri udeležencih, ki so zaključili 

izobraževanje v neformalnih programih v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2016 do 2019 in v okviru programov iz Javnega razpisa za brezposelne osebe 

2017 nam je pokazalo, da ima naša organizacija vpliv tako na posameznike kot na lokalno 

okolje. Zato bomo v prihodnje že med izobraževanjem udeležence bolj sistematično ozaveščali 

o pomenu izobraževanja in novih znanj na spremembe in izboljšave v njihovem osebnem in 

poklicnem življenju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

43 

 

 

VIRI 

- Možina, T., Klemenčič, S., Vilič Klenovšek, T., Zorić Frantar, M., Jurič Rajh, A., Orešnik 

Cunja, J. (2013). Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih. Ljubljana: Andragoški 

center Slovenije. 

- Možina, T., Klemenčič, S. (2016). rezultati in učinki izobraževanja odraslih. Priporočila 

za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter 

izobraževalnih projektov. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

44 

 

 

PRILOGE: 
1. Samoevalvacijski načrt (A. in B.) 

2. Opomniki za pogovor z organizatorji/vodji izobraževanja 

3. Anketni vprašalnik za brezposelne udeležence 

4. Anketni vprašalnik za zaposlene udeležence 
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SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 

Učinki  izobraževanja odraslih 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno 

izobraževanje 

A. 

Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

UDELEŽBA V VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU 

Kazalnik 
kakovosti: 

UDELEŽBA V NADALJNJEM NEFORMALNEM 
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 
sistematično 
spremlja udeležbo 
odraslih v 
nadaljnjem 
neformalnem 
izobraževanju. 
 
 
 

Ali sistematično 
spremljamo koliko 
odraslih, ki so uspešno 
zaključili neformalno 
izobraževanje, se je 
udeležilo nadaljnjega 
neformalnega 
izobraževanja? 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v 
programe 
neformalnega 
izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 
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izobraževanje v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator 
izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih 
v projektu 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

Ali sistematično 
analiziramo in 
ugotavljamo katere ciljne 
skupine se nadalje 
vključujejo v 
izobraževanja? 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v 
programe 
neformalnega 
izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
izobraževanje v okviru 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 
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projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator 
izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih 
v projektu 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

Ali sistematično 
analiziramo in 
ugotavljamo motive za 
vključitev ali neudeležbo 
v nadaljnjem 
neformalnem 
izobraževanju? 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v 
programe 
neformalnega 
izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
izobraževanje v okviru 
projekta Pridobivanje 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 
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kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator 
izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih 
v projektu 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

 

 

Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 

Kazalnik 
kakovosti: 

POVEČANE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI  

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 
sistematično 
spremlja učinke 
svoje 
izobraževalne 
dejavnosti na trgu 
dela. 

Ali in kako zbiramo in 
analiziramo ali so se 
udeležencem po 
neformalnem 
izobraževanju povečale 
zaposlitvene možnosti na 
trgu dela ?   

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
-  evidenca vključenih 
v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa 

Analiza 
dokumentacije 
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aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali ugotavljamo če so 
udeleženci, ki so si 
pridobili temeljne 
kompetence in druga 
neformalna znanja, 
dejavnejši in uspešnejši 
pri iskanju zaposlitve? 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
-  evidenca vključenih 
v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali v organizaciji 
sistematično zbiramo in 

- preglednice za popis 
spremljanja 

Analiza 
dokumentacije 



  

50 

 

analiziramo podatke o 
povečanju zaposlitvenih 
možnosti udeležencev, ki 
so uspešno zaključili 
izobraževanje? 

REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
-  evidenca vključenih 
v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 

Ali spremljamo, koliko 
brezposelnih 
udeležencev je po 
izobraževanju dobilo 
zaposlitev? 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
-  evidenca vključenih 
v usposabljanje v 
okviru javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 
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programov za BO 
2017. 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

 

 

Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 

Kazalnik 
kakovosti: 

NAPREDOVANJE NA DELOVNEM MESTU 

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, 
spremlja, koliko je 
uspešno 
dokončano 
neformalno 
izobraževanje 
pripomoglo k 
napredovanju na 
delovnem mestu.  

Ali in kako zbiramo in 
analiziramo ali so se 
udeležencem po 
neformalnem 
izobraževanju povečale 
možnosti za 
napredovanje ali druge 
okoliščine na poklicnem 
področju? 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
- evidenca vključenih 
v programe 
neformalnega 
izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- - evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
izobraževanje v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
 
Vodja in organizator 
izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih 
v projektu 
Pridobivanje 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 
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kompetenc 2016 do 
2019 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

 

Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

KREPITEV SOCIALNIH VEZI IN AKTIVNO 
DELOVANJE V SKUPNOSTI 

Kazalnik 
kakovosti: 

KREPITEV SOCIALNIH VEZI 

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, 
sistematično 
spremlja, koliko je 
izobraževanje 
okrepilo socialne 
vezi v družbi. 

Ali in na kakšen način 
spremljamo kako je 
izobraževanje vplivalo na 
krepitev socialnih vezi 
udeležencev (družina, 
prijatelji, sorodniki), 
sklepanje novih 
poznanstev, povezovanje 
zaradi skupnih interesov? 
 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v 
programe 
neformalnega 
izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
izobraževanje v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 
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- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator 
izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih 
v projektu 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

Ali in na kakšen način 
spremljamo kako je 
izobraževanje vplivalo na 
krepitev  
socialnih vezi v delovnem 
okolju udeležencev? 

- preglednice za popis 
spremljanja 
REZULTATOV pri 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU v 
naši organizaciji _ 
omrežje svetovalcev 
za kakovost 2016 
- evidenca vključenih v 
programe 
neformalnega 
izobraževanja v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 
- evidenca vključenih v 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja, za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
izobraževanje v okviru 
projekta Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, 

Analiza 
dokumentacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodeni pogovor 
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- evidenca 
udeležencev, ki so v 
letu 2017 zaključili 
usposabljanje v okviru 
javnega razpisa 
aktivne politike 
zaposlovanja za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 
 
Vodja in organizator 
izobraževanja odraslih 
v jezikovnih programih 
v projektu 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019 
 
Organizator 
izobraževanja odraslih 
- vodja programov v 
sklopu javnega razpis 
BO 2017 

Pripravili člani komisije za kakovost marec 2017 
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SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 

za merjenje učinkov izobraževanja odraslih 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno 

izobraževanje 

B. 

Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

UDELEŽBA V VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU 

Kazalnik 
kakovosti: 

UDELEŽBA V NADALJNJEM NEFORMALNEM 
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 
sistematično 
spremlja udeležbo 
odraslih v 
nadaljnjem 
neformalnem 
izobraževanju. 
 
 
 

Ali se je posameznik, ki je 
uspešno zaključil 
izobraževanje v 
neformalnem programu 
vključil nadalje v 
neformalno 
izobraževanje? 
 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 
 
 
 
 
 

Koliko časa po uspešnem 
zaključku izobraževanja 
se je posameznik vključil v 
nov program 
neformalnega 
izobraževanja? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 

Anketni 
vprašalnik 
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programov za BO 
2017. 

Ali se je posameznik v 
nov program 
neformalnega 
izobraževanja vpisal na 
Ljudski univerz Murska 
Sobota ali v drugi 
organizaciji. 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

V kakšne vrste 
izobraževanja se je vpisal 
posameznik, ki je že 
uspešno končal 
neformalno 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Kateri so poglavitni motivi, 
da se je posameznik 
odločil za ponovno 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Kateri so poglavitni motivi, 
da se posameznik ni  
odločil za ponovno 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 

Anketni 
vprašalnik 
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kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Pod kakšnimi pogoji bi se 
bil posameznik v 
prihodnje pripravljen 
vključiti v nadaljnje 
neformalno 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

 

Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 

Kazalnik 
kakovosti: 

POVEČANE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI  

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, 
spremlja učinke 
svoje izobraževalne 
dejavnosti na trgu 
dela. 

Kakšen je bil zaposlitveni 
status posameznika, ko je 
zaključil izobraževanje v 
neformalnem programu? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali je posameznik po 
uspešno zaključenem 
neformalnem 
izobraževanju dobil 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 

Anketni 
vprašalnik 
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zaposlitev, če je bil prej 
brezposelni? 

programov za BO 
2017. 

V kolikšnem času po 
uspešno zaključenem 
izobraževanju, je 
posameznik dobil 
zaposlitev  

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Koliko je posamezniku ki 
je bil prej brezposeln pri 
zaposlitvi pomagalo 
zaključeno izobraževanje? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Kje je posameznik 
trenutno zaposlen? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe v 
okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Kako posameznik iz 
sedanjega položaja na 
trgu dela ocenjuje svojo 
odločitev za 
izobraževanje? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali se posamezniku, ki je 
zaključil izobraževanje 
zdijo novo pridobljene 
kompetence  dovolj 
kakovostne za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti  na 
trgu dela?  

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe v 
okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
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Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

KREPITEV POLOŽAJA ODRASLIH NA TRGU DELA 

Kazalnik 
kakovosti: 

NAPREDOVANJE NA DELOVNEM MESTU 

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, 
spremlja, koliko je 
uspešno dokončano 
neformalno 
izobraževanje 
pripomoglo k 
napredovanju na 
delovnem mestu.  

Ali je posameznik obvestil 
delodajalca o svojem 
uspešno zaključenem 
izobraževanju? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali je posameznik, ki je bil 
zaposlen v času ko se je 
izobraževal, napredoval 
na delovnem mestu? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali je posameznik, ki je v 
času izobraževanja že 
imel zaposlitev, po 
uspešno zaključenem 
izobraževanju spremenil 
delovno mesto? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali je posameznik po 
izobraževanju zamenjal 
zaposlitev? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali se kompetence 
pridobljene v neformalnem 
programu ujemajo z 
delovnimi nalogami, ki jih 
ima posameznik na 
delovnem mestu? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 

Anketni 
vprašalnik 
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2019, LU Murska 
Sobota. 

Ali pridobljeno znanje 
ustreza potrebam podjetja 
oziroma organizacije kjer 
je posameznik zaposlen? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 
 
 

Ali so se posamezniku 
zaradi novo pridobljenih 
kompetenc kakorkoli 
spremenile delovne 
naloge? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali se je posamezniku po 
uspešno zaključenem 
izobraževanju spremenil 
dohodek? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe 
v okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 

 

Izbrano 
področje: 

UČINKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Izbrano 
podpodročje: 

KREPITEV SOCIALNIH VEZI IN AKTIVNO 
DELOVANJE V SKUPNOSTI 

Kazalnik 
kakovosti: 

KREPITEV SOCIALNIH VEZI 

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, 
sistematično 
spremlja, koliko je 
izobraževanje 
okrepilo socialne 
vezi v družbi. 

Kakšen je učinek 
izobraževanja na osebno 
rast posameznika? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe v 
okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 

Anketni 
vprašalnik 
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izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Ali je je posameznik po 
zaključenem 
izobraževanju okrepil 
svoje socialne vezi v 
ožjem življenjskem okolju 
in deloma to pripisuje 
udeležbi v izobraževanju? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe v 
okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali je je posameznik po 
zaključenem 
izobraževanju okrepil 
svoje socialne vezi v 
delovnem okolju? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe v 
okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Ali je posameznik zaradi 
izobraževanja sklenil nova 
poznanstva ali se 
povezoval zaradi 
interesov in zanimanja? 

Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
neformalne programe v 
okviru projekta 
Pridobivanje 
kompetenc 2016 do 
2019, LU Murska 
Sobota. 
 
Udeleženci, ki so 
uspešno zaključili 
programe v okviru 
javnega razpisa za 
izvajanje neformalnih 
programov za BO 
2017. 

Anketni 
vprašalnik 
 

Pripravili člani komisije za kakovost, marec 2017, dopolnjeno junij 2017 
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OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR Z VODJEM PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE 

ZAPOSLOVANJA – JAVI RAZPIS BO 2017 

 

 

I. UDELEŽBA V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU 

 

1. Ali sistematično spremljate koliko odraslih, ki so uspešno zaključili 

neformalno izobraževanje v sklopu javnega razpisa aktivne politike za 

izvajanje neformalnih programov za BO 2017 se je udeležilo nadaljnjega 

neformalnega izobraževanja? Vodite o tem kakšne zapise ali evidence? Se 

o morebitnih predhodnih izobraževanjih in načrtovanju nadljnjega 
izobraževanja pogovarjate z njimi ob vpisu ali ob zaključku izobraževanja? 

Ali to kje zapišete? 

 

 

 

 

 

2. Ali sistematično analizirate in ugotavljate katere ciljne skupine (starejši, 

mladi, nižje izobraženi, dolgotrajno brezposelni ipd.) se nadalje vključujejo 

v izobraževanja? Zbirate podatke o nadaljnjih vključitvah in jih analizirate 

ali posredujete komu drugemu v analizo? 

 

 

 

3. Ali sistematično analizirate in ugotavljate motive za vključitev ali neudeležbo 

v nadaljnjem neformalnem izobraževanju? ? Zbirate podatke o motivih in 

razlogih za nadaljnjo vključevanje  in jih analizirate ali posredujete komu 

drugemu v analizo? 

 

 

 

 

 

II. POVEČANE ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI 
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1. Ali zbirate in analizirate podatke o tem ali so se udeležencem po 

neformalnem izobraževanju povečale zaposlitvene možnosti na trgu dela 

?   

 

 

 

 

2. Ali pridobivate podatke in ugotavljate če so udeleženci, ki so si pridobili 

temeljne kompetence in druga neformalna znanja, dejavnejši in 

uspešnejši pri iskanju zaposlitve? 

 

 

 

 

 

3. Ali sistematično zbirate in analizirate podatke o povečanju zaposlitvenih 

možnosti udeležencev, ki so uspešno zaključili izobraževanje? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ali spremljate,  koliko brezposelnih udeležencev je po izobraževanju 
dobilo zaposlitev? 

 

 

 

III. KREPITEV SOCIALNIH VEZI 
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1. Ali in na kakšen način spremljate kako je izobraževanje vplivalo na krepitev 

socialnih vezi udeležencev? Pridobivate podatke o tem ali 

 

- so se spremenili odnosi v družini  

- je izobraževanje vplivalo na odnose/vezi s prijatelji 

- je izobraževanje vplivalo sorodstvene vezi in odnose? 

- so udeleženci sklenili kakšna nova poznanstva, se povezali zaradi 

skupnih interesov? 
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OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR Z VODJEM PROJEKTA IN ORGANIZATORJEM 

PROGRAMOV V PROJEKTU PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH 

KOMPETENC 2016 DO 2019 

 

 

I. UDELEŽBA V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU 

 

4. Ali sistematično spremljate koliko odraslih, ki so uspešno zaključili 

neformalno izobraževanje v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc 2016 do 2019 se je udeležilo nadaljnjega neformalnega 

izobraževanja? Vodite o tem kakšne zapise ali evidence? Se o morebitnih 
predhodnih izobraževanjih in načrtovanju nadaljnjega izobraževanja 

pogovarjate z njimi ob vpisu ali ob zaključku izobraževanja? Ali to kje 

zapišete? 

 

 

 

 

 

5. Ali sistematično analizirate in ugotavljate katere ciljne skupine (starejši, 

mladi, nižje izobraženi, samozaposleni ipd.) se nadalje vključujejo v 

izobraževanja? Zbirate podatke o nadaljnjih vključitvah in jih analizirate ali 

posredujete komu drugemu v analizo? 

 

 

 

6. Ali sistematično analizirate in ugotavljate motive za vključitev ali neudeležbo 

v nadaljnjem neformalnem izobraževanju? ? Zbirate podatke o motivih in 

razlogih za nadaljnjo vključevanje  in jih analizirate ali posredujete komu 

drugemu v analizo? 

 

 

 

 

II. NAPREDOVANJE NA DELOVNEM MESTU 



  

66 

 

 

1. Ali in kako zbirate in analizirate ali so se udeležencem po  neformalnem 

izobraževanju povečale možnosti za napredovanje ali druge okoliščine na 

poklicnem področju? Ali pridobivate podatke o tem če so napredovali ali se 
jim je kakor koli spremenil njihov delovni status ( delo za določen/nedoločen 

čas ipd.) ali delovne naloge? 

 

 

 

 

 

III. KREPITEV SOCIALNIH VEZI 

 

2. Ali in na kakšen način spremljate kako je izobraževanje vplivalo na krepitev 

socialnih vezi udeležencev? Pridobivate podatke o tem ali 

 

- so se spremenili odnosi v družini  

- je izobraževanje vplivalo na odnose/vezi s prijatelji 

- je izobraževanje vplivalo sorodstvene vezi in odnose? 

- so udeleženci sklenili kakšna nova poznanstva, se povezali zaradi 

skupnih interesov? 

 

 

 

 

 

3. Ali in na kakšen način spremljate kako je izobraževanje vplivalo na krepitev 
socialnih vezi v delovnem okolju udeležencev? So se spremenili njihovi 

odnosi s sodelavci? 
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Anketa iz 1KA za brezposelne udeležence  

 
Q1 - I. Splošni podatki. 

  

 

 

 
Q2 - 1.   Spol (Označite ustrezen odgovor.)  
 

 Moški  

 Ženski  
 

 
Q3 - 2.  Starost (Označite ustrezen odgovor.)  
 

 manj kot 25  

 od 26 do 44 let  

 od 45 do 54 let  

 54 in več  
 

 
Q4 - 3. Stopnja izobrazbe?  
 

 Brez izobrazbe  

 Osnovna šola  

 Poklicna šola ( stopnja izobrazbe 3,4 )  

 Srednja šola ( stopnja izobrazbe 5 )  

 Višja strokovna šola ( stopnja izobrazbe 6/1)  

 Visokošolski strokovni in univerzitetni program ( stopnja izobrazbe 6/2 )  

 Magisterij, univerzitetni program, specializacija (stopnja izobrazbe 7 )  

 Magisterij, specializacija ( stopnja izobrazbe 8/1 )  

 Doktorat ( stopnja izobrazbe 8/2 )  

 Drugo:  
 

 
Q5 - 4. Zakaj ste se odločili za izobraževanje?  
 

 Napotil me je Zavod za zaposlovanje  

 Želel/a sem izboljšati konkurenčnost na trgu dela  

 Želel/a sem pridobiti nova znanja  

 Drugo:  
 

 
Q6 - 5. Kateri program ste uspešno zaključili pri nas v okviru javnega razpisa za financiranje neformalnih 

izobraževalnih programov za brezposelne osebe v letu 2017   
 

 računalniška pismenost za odrasle – RPO (60 ur)  

 računalniški program Excel osnovi/30 ur  

 računalniški program Excel nadaljevalni/30 ur  

 računalniški program Word osnovni/30 ur  
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 računalniški program Word nadaljevalni/30 ur  

 jezikovni program angleščina A2  /60 ur  

 jezikovni program Nemščina A1/ 60 ur  

 jezikovni program Nemščina A2/ 60 ur  

 priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka  

 drugo:  
 

 
Q7 - II. V naslednjem sklopu nas zanima Vaša udeležba v nadaljnjem izobraževanju. 

  

 

 

 
Q8 - 6. Ali ste se potem, ko ste pri nas uspešno zaključili program vpisali še v kak drug program, tečaj, 

seminar?  (Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Ne.   

 Da  
 

 
IF (1) Q8 = [2] ( Da )    
Q9 - 7.    Koliko časa po uspešnem zaključku prvega programa pri nas ste se odločili za vpis v nov 

program/ tečaj/seminar? (Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Takoj po koncu prejšnjega programa.  

 Po nekaj mesecih.  

 Po pol leta.  

 Po več kot pol leta (Vpišite, po kolikem času.)   
 

 
IF (1) Q8 = [2] ( Da )    
Q10 - 8.  Ali ste se v  program, tečaj, seminar  vključili pri nas ali v drugi izobraževalni organizaciji? 

(Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Vpisal/a sem se pri vas.  

 Vpisal/a sem se v drugi izobraževalni organizaciji.  

 V nekatere programe/tečaje/seminarje sem se vpisal/a pri vas, v nekatere pa v drugi izobraževalni 

organizaciji.  
 

 
IF (1) Q8 = [2] ( Da )    
Q11 - 9. V katere vrste izobraževanja ste se vključili po že zaključenem izobraževanju, ki ste se ga 

udeleževali pri nas?   
 

 V programe za pridobitev stopnje izobrazbe.  

 V neformalne programe/tečaje  za pridobivanje novih kompetenc.  
 

 
IF (1) Q8 = [2] ( Da )    
Q12 - 10. Kakšne vrste so programi/tečaji, seminarji ipd., v katere ste se vključili? (Označite ustrezne 

odgovore. Mogočih je več odgovorov.)   
 

 Za poklicno/strokovno delo.  
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 Za osebni razvoj.  

 Za prosti čas/konjičke.  

 Za aktivno državljanstvo/družbeno udejstvovanje.  

 Za tuje jezike.  

 Za računalništvo in drugo sodobno IKT tehnologijo.  

 Drugo:  
 

 
IF (1) Q8 = [2] ( Da )    
Q13 - 11.   Zakaj ste se odločili za vpis v program/ tečaj/ seminar?(Označite ustrezne odgovore. Mogočih 

je več odgovorov.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Da bi izboljšal/a znanje tujih jezikov.  

 Da bi izboljšal/a znanje dela z računalnikom in drugo sodobno tehnologijo.  

 Da bi si pridobil/a nova znanja o zdravem načinu življenja.  

 Da bi spoznal/a nove ljudi, se družil/a z drugimi.  

 Da bi postal/a bolj samozavesten/a.  

 Da bi izboljšal/a kakovost svojega življenja.  

 Da bi se naučil/a kaj novega.  

 Da bi si povečal/a možnosti za zaposlitev.  

 Da bi si povečal/a možnosti za napredovanje na delovnem mestu.  

 Da bi imel/a višji osebni dohodek.  

 Všeč mi je izobraževanje.  

 Da bi si pridobil/a javno-veljavni potrdilo (ZUP,...)  

 Da bi koristno izrabil/a prosti čas.  

 Zaradi dobre družbe.  

 Drugo:  
 

 
IF (1) Q8 = [2] ( Da )    
Q14 - 12.   Kako napredujte z izobraževanjem v programu/tečaju/ seminarju v katerega ste vpisani 

nazadnje? (Označite izbrani odgovor.)   
 

 Pravkar sem se vpisal/a in še nisem začel/a z izobraževanjem.  

 Sem na začetku izobraževanja.  

 Sem približno na sredini tega izobraževanja.  

 Zaključujem z izobraževanjem.  

 Uspešno sem zaključil/a z izobraževanjem.  

 Trenutno moje izobraževanje miruje, vendar nameravam nadaljevati z njim enkrat kasneje.  

 Prekinil/a sem s tem izobraževanjem in ga zaenkrat ne nameravam končati.  

 Drugo:  
 

 
IF (2) Q14 != [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q15 - 13. Zakaj se niste odločili za vpis v kakšnega izmed tečajev/seminarjev? (Označite ustrezne 

odgovore.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Zaradi družinskih obveznosti.  

 Zaradi delovnih obveznosti.  

 Ponudba teh programov v vaši organizaciji me ni pritegnila.  
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 Ponudba teh programov v drugih izobraževalnih organizacijah me ni pritegnila.  

 Nisem bil/a informirana o teh možnostih.  

 Trenutno nimam potreb po novih znanjih.  

 Nimam dovolj finančnih sredstev, da bi si izobraževanje plačal/a.  

 Izobraževanje me ne veseli več.  

 Drugo:  
 

 
IF (2) Q14 != [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q16 - 14.   V katerih primerih bi se bili pripravljeni vključiti v kakšnega izmed 

programov/tečajev/seminarjev?(Označite ustrezne odgovore. Mogočih je več odgovorov.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Moral/a bi imeti več prostega časa.  

 Vključil/a bi se če bi me napotil Zavod za zaposlovanje  

 Vsebine tečajev/seminarjev bi morale biti bolj zanimive.  

 Imeti bi moral/a več informacij o tečajih/seminarjih.  

 Vključil/a bi se, če bi potreboval/a znanje za delo.  

 Vključil/a bi se, če bi potreboval/a znanje za moje hobije, za prosti čas.  

 Imeti bi moral/a dovolj denarja.  

 Vključil/a bi se, če bi bilo izobraževanje brezplačno.  

 Drugo:  
 

 
IF (2) Q14 != [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q17 - 15.    Kakšna znanja bi morali nuditi tečaji, seminarji, da bi se bili pripravljeni vanje vključiti? 

(Vpišite.) 

  

 

 

  

 

 
Q18 - III. Zanima nas, če in kako je zaključeno izobraževanje vplivalo na povečanje vaših zaposlitvenih 

možnosti. 

  

 

 

 
Q19 - 16.   Kakšen je vaš trenutni položaj?(Označite ustrezen odgovor.)    
 

 Brezposelni/a  

 Zaposlen/a  

 Drugo:  
 
 
Q20 - 17. Kaj vam je po vašem mnenju pomagalo, da ste dobili zaposlitev? (Označite ustrezne odgovore.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Delovne izkušnje.  

 Znanje tujih jezikov.  
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 Znanje uporabe računalnika.  

 Druge kompetence ki sem jih pridobil/a z neformalnim izobraževanjem.  

 Zaposlitev sem dobil/a zaradi poznanstev.  

 Nisem zaposlen/a  

 Drugo:  
 

 
Q21 - 18.   Ali se kompetence, ki ste jih dobili v programu pri nas ujemajo z delovnimi nalogami, ki jih 

opravljate na delovnem mestu (Označite ustrezen odgovor.)    
 

 Sploh se ne ujemajo.  

 Deloma se ujemajo, deloma pa ne.  

 Zelo se ujemajo.  

 Nisem zaposlen/a  
 

 
Q22 - 19.   Ali znanje, ki ste ga pridobili pri nas, ustreza potrebam podjetja/organizacije, kjer ste 

zaposleni? (Označite ustrezen odgovor.)    
 

 Ne.  

 Da, delno.  

 Da, v celoti.  

 Nisem zaposlen/a  
 

 
Q23 - 20.    Če po zaključku izobraževanja zaposlitve še niste uspeli najti, kaj je po vašem mnenju 

razlog?  (Označite ustrezen odgovor. Mogočih je več odgovorov.)    
Možnih je več odgovorov  
 

 Podjetja/ustanove ne iščejo mojega strokovnega profila.  

 Manjkajo mi delovne izkušnje.  

 Nisem pripravljen/a opravljati drugega dela kot tistega, za katerega sem se izobraževal/a.  

 Nimam ustreznega znanja, spretnosti, kompetenc idr.  

 Zaposlitve nisem iskal/a.  

 Drugo:  
 

 
Q24 - 21.   Ali ste po zaključku izobraževanja potrdilo o novo pridobljenih kompetencah 

predložili  vašemu delodajalcu oz. svetovalki na Zavodu za zaposlovanje?   
 

 da  

 ne  
 

 
Q25 - 22.  Ali vam je potrdilo o dokončanem izobraževanju, ki ste ga dobili pri nas pomagalo, da ste 

postali bolj konkurenčni na trgu dela.? (Označite ustrezen odgovor.)  

  

 

 Da.  

 Ne.  

 Delno  
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Q26 - IV. Zanima nas ali je končano izobraževanje vplivalo na Vašo osebno rast in na socialne vezi. 

  

 

 

 
Q27 - 23. V naslednjem sklopu vprašanj želimo ugotoviti, ali stepo končanem programu okrepili tudi vašo 

samopodobo in socialne kompetenc. Prosimo vas, da se pri vsakem vprašanju opredelite za en odgovor.   
 

 da ne mogoče 

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

samozavestni?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

samostojni?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

optimistični?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

odgovorni?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

zaupate vase in v vaše sposobnosti?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

zaupate lastni presoji?    

Ali imate zdaj, ko ste končali izobraževanje, 

večjo sposobnost nastopanja v javnosti?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

navdušeni za učenje in spoznavanje novega?    

Ali imate zdaj, ko ste končali izobraževanje, 

večjo zmožnost za postavljanje ciljev?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

sposobni delati z drugimi?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

spodbujate tudi druge k izobraževanju?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

zadovoljni z življenjem?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

skrbite za zdravo življenje?    

 

 
Q28 - 24.   Prosimo, navedite največ tri najpomembnejše spremembe v vašem osebnem življenju, za katere 

menite, da so posledica vašega izobraževanja. (Navedite.)   
 

 

  

 

 
Q29 - 25.   Ocenite, ali je vaše izobraževanje kaj vplivalo na krepitev vaših vezi/odnosov z družino?    
 

 Ne, to ni imelo posebnega vpliva na moje odnose z družino.  

 Da, menim, da je to vplivalo na moje odnose/vezi z družino.  
 

 
Q30 - 26.   Ocenite, ali je vaše izobraževanje kaj vplival na krepitev vaših vezi/odnosov s prijatelji, 
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znanci?    
 

 Ne, to ni imelo posebnega vpliva na moje odnose/vezi s prijatelji in znanci.  

 Da, menim, da je to vplivalo na moje odnose/vezi s prijatelji in znanci.  
 

 
Q31 - 27.   Ali ste sklenili kakšna nova poznanstva zaradi interesov in zanimanj, ki ste jih odkrili zaradi 

izobraževanja?(Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Ne.  

 Da.  
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Anketa za zaposlene udeležence 

 
Q1 - I. Splošni podatki. 

  

 

 

 
Q2 - 1.   Spol (Označite ustrezen odgovor.)  
 

 Moški  

 Ženski  
 

 
Q3 - 2.  Starost (Označite ustrezen odgovor.)  
 

 manj kot 25  

 od 26 do 44 let  

 od 45 do 54 let  

 54 in več  
 

 
Q4 - 3.   Kateri program ste uspešno zaključili pri nas v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016 

do2019 (Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Program splošnega neformalnega izobraževanja  

 Program priprav na izpite in certificiranje znanja  

 Program Usposabljanja za življenjsko uspešnost  – UŽU MI  

 Program usposabljanja za življenjsko uspešnost – UŽU MDM  

 Program Slovenščine za tujce  

 Začetna integracija priseljencev  

 RPO – začetni program računalništva (60 ur)  

 RDO – 50 urni program računalništva  

 Drugo:  
 

 
Q5 - 4. Kdaj ste se končali ta program pri nas? (Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Pred enim mesecem  

 Pred dvema mesecema  

 Pred več kot pol leta  
 

 
Q6 - II. V naslednjem sklopu nas zanima Vaša udeležba v nadaljnjem izobraževanju. 

  

 

 

 
Q7 - 6. Ali ste se potem, ko ste pri nas uspešno zaključili program vpisali še v kak drug program, tečaj, 

seminar?  (Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Ne.   

 Da  
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IF (1) Q7 = [2] ( Da )    
Q8 - 7.    Koliko časa po uspešnem zaključku prvega programa pri nas ste se odločili za vpis v nov 

program/ tečaj/seminar? (Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Takoj po koncu prejšnjega programa.  

 Po nekaj mesecih.  

 Po pol leta.  

 Po več kot pol leta (Vpišite, po kolikem času.)   
 

 
IF (1) Q7 = [2] ( Da )    
Q9 - 8.  Ali ste se v  program, tečaj, seminar  vključili pri nas ali v drugi izobraževalni organizaciji? 

(Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Vpisal/a sem se pri vas.  

 Vpisal/a sem se v drugi izobraževalni organizaciji.  

 V nekatere programe/tečaje/seminarje sem se vpisal/a pri vas, v nekatere pa v drugi izobraževalni 

organizaciji.  
 

 
IF (1) Q7 = [2] ( Da )    
Q10 - 9. V katere vrste izobraževanja ste se vključili po že zaključenem izobraževanju, ki ste se ga 

udeleževali pri nas?   
 

 1. V programe za pridobitev stopnje izobrazbe.  

 2. V neformalne programe/tečaje  za pridobivanje novih kompetenc  (nadaljujete z vprašanjem 10).  
 

 
IF (1) Q7 = [2] ( Da )    
Q11 - 10. Kakšne vrste so programi/tečaji, seminarji ipd., v katere ste se vključili? (Označite ustrezne 

odgovore. Mogočih je več odgovorov.)   
 

 Za poklicno/strokovno delo.  

 Za osebni razvoj.  

 Za prosti čas/konjičke.  

 Za aktivno državljanstvo/družbeno udejstvovanje.  

 Za tuje jezike.  

 Za računalništvo in drugo sodobno IKT tehnologijo.  

 Drugo:  
 

 
IF (1) Q7 = [2] ( Da )    
Q12 - 11.   Zakaj ste se odločili za vpis v program/ tečaj/ seminar?(Označite ustrezne odgovore. Mogočih 

je več odgovorov.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Da bi izboljšal/a znanje tujih jezikov.  

 Da bi izboljšal/a znanje dela z računalnikom in drugo sodobno tehnologijo.  

 Da bi si pridobil/a nova znanja o zdravem načinu življenja.  

 Da bi spoznal/a nove ljudi, se družil/a z drugimi.  

 Da bi postal/a bolj samozavesten/a.  
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 Da bi izboljšal/a kakovost svojega življenja.  

 Da bi se naučil/a kaj novega.  

 Da bi si povečal/a možnosti za zaposlitev.  

 Da bi si povečal/a možnosti za napredovanje na delovnem mestu.  

 Da bi imel/a višji osebni dohodek.  

 Všeč mi je izobraževanje.  

 Zaradi ugleda.  

 Da bi koristno izrabil/a prosti čas.  

 Zaradi dobre družbe.  

 Drugo:  
 

 
IF (1) Q7 = [2] ( Da )    
Q13 - 12.   Kako napredujte z izobraževanjem v programu/tečaju/ seminarju v katerega ste vpisani 

nazadnje? (Označite izbrani odgovor.)   
 

 Pravkar sem se vpisal/a in še nisem začel/a z izobraževanjem.  

 Sem na začetku izobraževanja.  

 Sem približno na sredini tega izobraževanja.  

 Zaključujem z izobraževanjem.  

 Uspešno sem zaključil/a z izobraževanjem.  

 Trenutno moje izobraževanje miruje, vendar nameravam nadaljevati z njim enkrat kasneje.  

 Prekinil/a sem s tem izobraževanjem in ga zaenkrat ne nameravam končati.  

 Drugo:  
 

 
IF (2) Q13 != [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q14 - 13. Zakaj se niste odločili za vpis v kakšnega izmed tečajev/seminarjev? (Označite ustrezne 

odgovore. Mogočih je več odgovorov.)   
 

 Zaradi družinskih obveznosti.  

 Zaradi delovnih obveznosti.  

 Ponudba teh programov v vaši organizaciji me ni pritegnila.  

 Ponudba teh programov v drugih izobraževalnih organizacijah me ni pritegnila.  

 Nisem bil/a informirana o teh možnostih.  

 Trenutno nimam potreb po novih znanjih.  

 Nimam dovolj finančnih sredstev, da bi si izobraževanje plačal/a.  

 Izobraževanje me ne veseli več.  

 Drugo:  
 

 
IF (2) Q13 != [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q15 - 14.   V katerih primerih bi se bili pripravljeni vključiti v kakšnega izmed 

programov/tečajev/seminarjev?(Označite ustrezne odgovore. Mogočih je več odgovorov.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Moral/a bi imeti več prostega časa.  

 Vključil/a bi se, če bi bilo izobraževanje med delovnim časom.  

 Vsebine tečajev/seminarjev bi morale biti bolj zanimive.  

 Imeti bi moral/a več informacij o tečajih/seminarjih.  

 Vključil/a bi se, če bi potreboval/a znanje za delo.  

 Vključil/a bi se, če bi potreboval/a znanje za moje hobije, za prosti čas.  
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 Imeti bi moral/a dovolj denarja.  

 Vključil/a bi se, če bi bilo izobraževanje brezplačno.  

 Drugo:  
 

 
IF (2) Q13 != [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q16 - 15.    Kakšna znanja bi morali nuditi tečaji, seminarji, da bi se bili pripravljeni vanje vključiti? 

(Vpišite.) 

  

 

 

  

 

 
Q17 - III. Zanima nas, če in kako je zaključeno izobraževanje vplivalo na Vaše napredovanje na delovnem 

mestu in povečane zaposlitvene možnosti. 

  

 

 

 
Q18 - 16.   Kje ste trenutno zaposleni?(Označite ustrezen odgovor.)    
 

 V javnem sektorju.  

 V gospodarstvu.  

 V svojem lastnem podjetju (d.o.o, s.p. idr.).  

 Drugo:  
 

 
Q19 - 17.   V kateri državi ste trenutno zaposleni?(Označite ustrezen odgovor.)    
 

 V Sloveniji.  

 V Avstriji.  

 Na Hrvaškem.  

 Drugo:  
 

 
Q20 - 18.   Kako velika je organizacija, v kateri ste trenutno zaposleni? (Označite ustrezen odgovor.)    
 

 Mikro podjetje (do 10 zaposlenih).  

 Majhno podjetje (od 11 do 50 zaposlenih).  

 Srednje veliko podjetje (od 51 do 250 zaposlenih).  

 Veliko podjetje (nad 250 zaposlenih).  

 Drugo:  
 

 
Q21 - 19.   Ali se kompetence, ki ste jih dobili v programu pri nas ujemajo z delovnimi nalogami, ki jih 

opravljate na delovnem mestu (Označite ustrezen odgovor.)    
 

 Sploh se ne ujemajo.  

 Deloma se ujemajo, deloma pa ne.  
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 Zelo se ujemajo.  
 

 
Q22 - 20.   Ali ste po zaključku izobraževanja potrdilo o novo pridobljenih kompetencah 

predložili  vašemu delodajalcu?   
 

 da  

 ne  
 

 
Q23 - 21.  Ali vam je potrdilo o dokončanem izobraževanju, ki ste ga dobili pri nas, koristilo pri 

napredovanju na delovnem mestu? (Označite ustrezen odgovor.)  

  

 

 Ne, nič se ni spremenilo.  

 Ne, na delovnem mestu sem nazadoval/a.  

 Verjetno bi napredoval/a, vendar so v javnem sektorju, kjer sem zaposlen/a, napredovanja zakonsko 

»zamrznjena«.  

 Da, na sedanjem delovnem mestu sem napredoval/a.  

 Da, bil/a sem prerazporejen/a na boljše delovno mesto.  

 Da, prej sem bil/a zaposlen/a za določen čas, sedaj pa sem zaposlen/a za nedoločen čas.  

 Da, za dosežen rezultat sem bil/a nagrajen/a.  

 Drugo:  
 

 
Q24 - 22.   Ali ste po  izobraževanju zamenjali zaposlitev? (Označite ustrezen odgovor.)    
 

 Ne, zaposlitve nisem menjal/a.  

 Da, dobil/a sem novo zaposlitev na podlagi novih kompetenc, ki sem jih pridobil/a z izobraževanjem.  

 Da, dobil/a sem novo zaposlitev, vendar ne zaradi programa v katerem  sem se izobraževal/a.  

 Drugo:  
 

 
Q25 - 23.   Ali znanje, ki ste ga pridobili pri nas, ustreza potrebam podjetja/organizacije, kjer ste 

zaposleni? (Označite ustrezen odgovor.)    
 

 Ne.  

 Da, delno.  

 Da, v celoti.  
 

 
Q26 - 24. Ali so se vam zaradi novo pridobljenih kompetenc kakorkoli spremenile vaše delovne 

naloge?  (Označite ustrezen odgovor)   
 

 Ne.  

 Da  (kratko navedite kako):  
 

 
Q27 - 25.   Ali se je vaš osebni dohodek po uspešno zaključenem izobraževanju kaj spremenil? (Označite 

ustrezen odgovor.)    
 

 Ne, moj osebni dohodek se po izobraževanju ni spremenil.  
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 Da, moj osebni dohodek se je po izobraževanju spremenil na bolje.  

 Drugo (navedite):  
 

 
Q28 - IV. Zanima nas ali je končano izobraževanje vplivalo na Vašo osebno rast in na socialne vezi v 

Vašem življenjskem in delovnem okolju? 

  

 

 

 
Q29 - 26. V naslednjem sklopu vprašanj želimo ugotoviti, ali stepo končanem programu okrepili tudi vašo 

samopodobo in socialne kompetenc. Prosimo vas, da se pri vsakem vprašanju opredelite za en odgovor.   
 

 da ne mogoče 

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

samozavestni?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

samostojni?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

optimistični?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

odgovorni?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

zaupate vase in v vaše sposobnosti?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

zaupate lastni presoji?    

Ali imate zdaj, ko ste končali izobraževanje, 

večjo sposobnost nastopanja v javnosti?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

navdušeni za učenje in spoznavanje novega?    

Ali imate zdaj, ko ste končali izobraževanje, 

večjo zmožnost za postavljanje ciljev?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

sposobni delati z drugimi?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

spodbujate tudi druge k izobraževanju?    

Ali ste zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

zadovoljni z življenjem?    

Ali zdaj, ko ste končali izobraževanje, bolj 

skrbite za zdravo življenje?    

 

 
Q30 - 27.   Prosimo, navedite največ tri najpomembnejše spremembe v vašem osebnem življenju, za katere 

menite, da so posledica vašega izobraževanja. (Navedite.)   
 

 

  

 

 
Q31 - 28.   Ocenite, ali je vaše izobraževanje kaj vplivalo na krepitev vaših vezi/odnosov z družino?    
 

 Ne, to ni imelo posebnega vpliva na moje odnose z družino.  
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 Da, menim, da je to vplivalo na moje odnose/vezi z družino.  
 

 
Q32 - 29.   Ocenite, ali je vaše izobraževanje kaj vplival na krepitev vaših vezi/odnosov s prijatelji, 

znanci?    
 

 Ne, to ni imelo posebnega vpliva na moje odnose/vezi s prijatelji in znanci.  

 Da, menim, da je to vplivalo na moje odnose/vezi s prijatelji in znanci.  
 

 
Q33 - 30.   Ali ste sklenili kakšna nova poznanstva zaradi interesov in zanimanj, ki ste jih odkrili zaradi 

izobraževanja?(Označite ustrezen odgovor.)   
 

 Ne.  

 Da.  
 

 
Q34 - 31.   Ali je to, da ste se udeležili izobraževanja, kaj vplivalo na vaše odnose s sodelavci v delovnem 

okolju?(Označite ustrezen odgovor. Mogočih je več odgovorov.)   
Možnih je več odgovorov  
 

 Ne, moji odnosi se niso nič spremenili.  

 Da, nadrejeni mi zaupajo zahtevnejše delovne naloge.  

 Da, sem bolj samozavesten/na, zato imam boljše delovne odnose z drugimi.  

 Da, sodelavci mi bolj zaupajo in me večkrat vprašajo za strokovni nasvet.  

 Da, sedaj bolje delujem v delovnih skupinah.  

 Da, sedaj delujem bolj samostojno in to pozitivno vpliva na moje odnose s sodelavci.  

 Da, sedaj delujem bolj samostojno, a to mi včasih v odnosih s sodelavci prinese tudi težave.  

 Da, zamenjal/a sem delovno mesto in tako sem spoznal/a nove sodelavce.  

 Da, napredoval/a, sem, a to je pri določenih sodelavcih povzročilo negativen odziv, kar je poslabšalo 

medsebojne odnose.  

 Drugo (navedite):  
 

 
 

 


