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1. UVOD 

 
Na UPI – ljudski univerzi Žalec že od leta 2000 dalje hkrati z razvojem izobraževalne 
in svetovalne dejavnosti sistematično skrbimo tudi za spremljanje in razvijanje 
kakovosti. Tako imamo od leta 2000 uveden sistem kakovosti po standardu ISO 
9001:2000, ki je organizacijski predpis za kakovostno izvajanje vseh izobraževalnih 
procesov v zavodu in vključuje redne notranje in zunanje presoje kakovosti. Sistem 
kakovosti smo v letih 2006 do 2008 nadgradili še z uvedbo modela kakovosti POKI 
(Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki temelji na ugotavljanju, 
spremljanju in izboljšanju kakovosti dela in storitev v izobraževanju odraslih. Ta 
model smo leta 2009 uvedli tudi v delovanje svetovalnega središča, ko smo izvedeli 
prvo samoevalvacijsko poročilo in iz njega izhajajoči akcijski načrt za leto 2010. V 
letu 2010 deležni tudi zunanje evalvacije, ki so jo opravili strokovne sodelavke 
Andragoškega centra Slovenije, leta 2011 pa smo izvedli drugo samoevalvacijsko 
poročilo in iz njega izpeljali akcijski načrt za leto 2012. 
 
Pred nami je tretje samoevalvacijsko poročilo za leto 2013, ki je nastalo na osnovi 
samoevalvacijskega načrta in se dotika dveh področij samoevalvacije: področja viri, 
oprema, informacijske baze, pripomočki in področja informiranje in promocija. Obe 
področji smo vzeli pod drobnogled z namenom, da z ustrezno metodo preverimo, ali 
so naša opažanja v zvezi z delovanjem svetovalnega središča na teh dveh področjih 
resnična in kje bi se dalo najti ustrezne rešitve za še bolj učinkovito sodelovanje s 
strokovnimi partnerji in še bolj učinkovito pridobivanje potencialnih svetovancev. 
 
Za analizo področja viri, oprema, informacijske baze, pripomočki smo uporabili dve 
metodi in sicer metodo analize dokumentacije svetovalnih pripomočkov in strokovne 
literature in metodo zgledovalnega obiska v Svetovalnem središču Maribor, medtem 
ko smo za analizo področja informiranje in promocija uporabili metodo analize 
dokumentacije promocijske dejavnosti Svetovalnega središče Žalec. Pridobljene 
rezultate smo ovrednotili in jih 'pretopili' v predloge za akcijski načrt svetovalnega 
središča za leto 2014. 

 
Na koncu samoevalvacijskega poročila smo priloge, ki so nam bile v pomoč pri analizi 
in vrednotenju posameznih področij. 
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2. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 

 
V tokratnem poročilu smo se odločili, da bomo pod drobnogled vzeli dve področji 
delovanja Svetovalnega središča ISIO Žalec in sicer: viri, oprema, informacijske baze, 
pripomočki in informiranje in promocija. Prvo področje bomo pogledali pod vidikom 
učinkovite uporabe svetovalnih pripomočkov in strokovne literature v svetovalnih 
procesih, medtem ko bomo pri drugem področju poskušali ugotoviti, ali je promocija 
našega svetovalnega središča dovolj pogosta, raznovrstna in tudi, če je dovolj ciljno 
naravnana, da bi z njo dosegli ciljne skupine, katerim je svetovalno središče Žalec 
namenjeno. V tem smislu smo pod izbrana področja samoevalvacije izbrali naslednje 
standarde, kazalnike in merila kakovosti. 
 
Področje kakovosti 3:  
 

 VIRI, OPREMA, INFORMACIJSKE BAZE, PRIPOMOČKI 

  

STANDARD KAKOVOSTI 
3.1 Svetovalno središče zagotavlja primerne prostore, opremo, strokovno literaturo, bazo 
podatkov in svetovalne pripomočke, ki omogočajo celostno, kakovostno in poglobljeno 
svetovalno delo 

KAZALNIKI KAKOVOSTI MERILA KAKOVOSTI 
3.1.3 Strokovna literatura 
3.1.5 Svetovalni pripomočki 

1. Svetovalno središče ima na voljo zalogo 
strokovne literature in strokovnih revij, 
povezanih s svetovanjem in izobraževanjem. 
2. Svetovalno središče uporablja pri 
svetovalnem delu različne svetovalne 
pripomočke. 
 

 
Področje kakovosti 6:  
 

INFORMIRANJE IN PROMOCIJA 

  

STANDARD KAKOVOSTI 

6.1 Da bi zagotovili čim večjo dostopnost storitev svetovalnega središča vsem 
odraslim, svetovalno središče načrtno informira potencialne ciljne skupine in 
promovira svojo dejavnost 
KAZALNIKI KAKOVOSTI MERILA KAKOVOSTI 

6.1.2 Pogostnost 
6.1.3 Raznovrstnost 
6.1.4 Prilagojenost ciljnim skupinam 

1. Svetovalno središče ima vsaj eno obliko 
stalnega informiranja potencialnih ciljnih 
skupin in promocije dejavnosti. 
2. Svetovalno središče informira in 
promovira po različnih medijih (radiu, 
televiziji, spletu, letakih, plakatih, oglasnih 
deskah). 
3. Svetovalno središče način in vsebino 
informiranja in promocije prilagaja 
potrebam različnih ciljnih skupin. 
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UPORABLJENE METODE 
 
Za zgoraj navedena področja, ki smo si jih izbrali za predmet samoevalvacije, smo se 
odločili, da bomo uporabili naslednje metode. Za področje viri, oprema, informacijske 
baze, pripomočki smo izbrali metodo analize dokumentacije uporabe svetovalnih 
pripomočkov in strokovne literature s pomočjo katere bomo pregledali učinkovitost 
naših načinov uporabe svetovalnih pripomočkov in strokovne literature in metodo 
zgledovalnega obiska, s pomočjo katere bomo pridobili nove informacije in 
posredovane izkušnje na področju uporabe svetovalnih pripomočkov in strokovne  
literature v svetovalnem središču. Za področje informiranje in promocija pa smo 
izbrali metodo analize dokumentacije promocijske dejavnosti, s pomočjo katere bomo 
preverili ustreznost naše promocijske dejavnosti in iskali možnosti za izboljšave. 

 

2.1. Analiza dokumentacije (svetovalni pripomočki in strokovna literatura) 

 

Pri analizi dokumentacije  nas je zanimalo: AŽURIRANJE IN 
UČINKOOVITA UPORABA SVETOVALNIH PRIPOMOČKOV IN STROKOVNE 
LITERATURE 
Pri analizi dokumentacije so nas zanimali predvsem načini in pogostnost uporabe 
svetovalnih pripomočkov ter vpliv uporabe svetovalnih pripomočkov na svetovalni proces. 
Zanima nas tudi vpogled v stalno skrb za posodabljanje strokovne literature in njena 
uporaba s strani svetovalcev v svetovalnem središču.   
 

V analizo dokumentacije smo vključili naslednje vire:  
 

1. Spletna aplikacija SDSS. 

2. Redno letna vsebinska poročila in poročila za posamezna obdobja poročanja, ki jih v 
okviru projekta  CVŽU savinjska oddajamo na MŠŠ za leto 2011 in 2012. 

3. Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 
središčih za izobraževanje odraslih v letu 2012. 

4. Poročila o delovanju svetovalnega središča za UPI – ljudska univerza Žalec. 

5. Svetovalni pripomočki in strokovna literatura 
Analizo dokumentacije  smo opravili:  

Analizo dokumentacije smo opravili z vidika področja samoevalvacije, ki smo si ga 
izbrali in na osnovi kazalnikov in meril, ki so za to področje relevantna. 
Dokumentacijo preteklega leta smo analizirali pod dvema vidikoma: v kakšni meri 
uporabljamo svetovalne pripomočke in strokovno literaturo v svetovalnem procesu 
in kdaj in kako ažuriramo svetovalne pripomočke in strokovno literaturo. Rezultati 
analize nam bodo pomoč pri ozaveščanju teh dveh vidikov dela v svetovalnem 
središču in pri iskanju novih možnosti za učinkovito rabo svetovalnih pripomočkov in 
strokovne literature v svetovalnem procesu. Analizo smo opravili decembra 2013. 
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2.2. Zgledovalni obisk 
 

Pri zgledovanju nas je zanimalo: UČINKOVITO RABA SVETOVALNIH 
PRIPOMOČKOV IN STROKOVNE LITERATURE V SVETOVALNEM PROCESU 
Pri zgledovalnem obisku smo se osredotočili  na uporabo svetovalnih pripomočkov v 
svetovalni dejavnosti in na urejenost, sistemsko posodabljanje in uporabo strokovne 
literature v svetovalnem središču Maribor. Nekaj bistvenih vprašanj, s katerimi smo se 
obrnili na zgledovalnega partnerja so naslednja: Kakšne načine in oblike svetovanj 
uporabljate? Katere svetovalne pripomočke in kako jih uporabljate pri svetovanju?  Ali 
uporaba svetovalnih pripomočkov vpliva na kakovost svetovalnega procesa (in kako)? 
Kako posodabljate svetovalne pripomočke?  Ali se svetovanci strinjajo z uporabo svetovalnih 
pripomočkov, če jim le-te predlagate v uporabo?  Kakšno strokovno literaturo ima vaše 
svetovalno središče?  Ali jo (in na podlagi česa) sistematično posodabljate?  Ali bi 
izpostavili kakšno pozitivno izkušnjo v povezavi z uporabo svetovalnih pripomočkov in 
strokovne literature? 

Za zgledovanje smo izbrali naslednjega/e zgledovalnega/e partnerja/e:  

Zgledovalni partner 1 SVETOVALNO SREDIŠČE MARIBOR 

Andragoški zavod Maribor in njihovo svetovalno središče Maribor smo izbrali za to, ker smo 
imeli nekaj splošnih informacij  o uspešnem delovanju AZ Maribor. Dva naša svetovalca sta 
bila tudi navzoča pri predstavitvi uporabe svetovalnih pripomočkov na eni izmed delavnic 
usposabljanja na Andragoškem centru Slovenije, ki sta jo izvedla Alenka Sagadin-Mlinarič in 
njen sodelavec. Predstavitev se je zdela strokovno zelo zanimiva in poučna, kar je bil tudi 
motiv, da smo si Svetovalno središče Maribor izbrali za zgledovalni obisk. 

Vzpostavitev stika z organizacijo za zgledovanje, dogovori, usklajevanja z 
organizacijo za zgledovanje.  

Prvi stik z organizacijo je navezala Mihaela Anclin, ki se je z Alenko Sagadin-Mlinarič 
dogovorila za možnost zgledovalnega obiska v svetovalnem središču Maribor.  Vsebinske in 
tehnične stvari v zvezi z izvedbo zgledovalnega obiska sta v nadaljevanju urejala in 
koordinirala Stanislav Žlof in Alenka Sagadin-Mlinarič. Najprej sva vsebinsko opredelila 
stvari, kaj želimo pri njih videti nato sva tehnično dorekla datum izvedbe zgledovalnega 
obiska (18. 7. 2013). Po elektronski pošti sem ji poslal konkretna vprašanja na katere naj bi 
nam v zgledovalnem obisku odgovorila in še dodatno, kaj nas bi na splošno še zanimalo v 
zvezi z delovanjem svetovalnega središče (promocija). Nato sva se še večkrat slišala po 
telefonu in sva jasno formulirala nekatere stvari v zvezi z zgledovanjem in dorekla čisto 
tehnično, kako se bo zgledovalni obisk izvedel. Dan pred obiskom sva po telefonu potrdila, 
da dogovor drži in se zgledovalni obisk izvede. 

Analizirali smo naslednjo dokumentacijo, ki nam jo je posredovala zgledovalna 
organizacija:  

1. SVETOVALNO SREDIŠČE MARIBOR 

Za pogovor na zgledovalnem 
obisku  smo pripravili 
naslednji instrumentarij: 

1. Vprašanja s katerimi smo konkretizirali naša 
področja zanimanja pri zgledovalnem obisku. 

2. Pregledali smo njihove spletne strani.  

 

Zgledovalni/e obisk/e  smo izpeljali:  

Zgledovalni obisk smo izpeljali 18. julija 2013 
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2.3. Analiza dokumentacije (promocijska dejavnost) 

 

Pri analizi dokumentacije  nas je zanimalo: POGOSTOST, 
RAZNOVRSTNOST IN CILJNA USMERJENOST NAŠE PROMOCIJSKE 
DEJAVNOSTI 
Pri analizi dokumentacije so nas zanimali predvsem načini, pogostnost in ciljna usmerjenost 
naše promocijske dejavnosti. Zanima nas vpogled v to v koliki meri je naša promocijska 
dejavnost dovolj raznovrstna in ciljno usmerjena, da bi z njo dosegali čim širši krog 
potencialnih udeležencev našega svetovalnega središča.   
 

V analizo dokumentacije smo vključili naslednje vire:  
 

1. Spletna aplikacija SDSS. 

2. Redno letna vsebinska poročila in poročila za posamezna obdobja poročanja, ki jih v 
okviru projekta  CVŽU savinjska oddajamo na MŠŠ za leto 2012in 2013. 

3. Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 
središčih za izobraževanje odraslih v letu 2013. 

4. Poročila o delovanju svetovalnega središča za UPI – ljudska univerza Žalec. 

5. Dokumentacija promocijske dejavnosti. 
Analizo dokumentacije  smo opravili:  

Analizo dokumentacije smo opravili z vidika področja informiranje in poročanje, ki 
smo si ga izbrali in na osnovi kazalnikov in meril, ki so za to področje relevantna. 
Dokumentacijo preteklega leta smo analizirali pod tremi vidiki: preverjali smo 
ustrezno pogostnost promocijske dejavnosti, raznolikost in ciljna usmerjenost 
promocijske dejavnosti v našem svetovalnem središču. Analiza nam bo v pomoč pri 
tehtnem premisleku in načrtovanju promocijske dejavnosti svetovalnega središča v 
prihodnje.  

 
 
 
 

3. REZULTATI 

 

3.1. Rezultati analize dokumentacije 

 
Naslov kazalnika:  SVETOVALNI PRIPOMOČKI in STROKOVNA LITERATURA  

 
OPIS PROBLEMA (PREDMET SAMOEVALVACIJE):  
 
Na podlagi samoevalvacijskih pogovorov med vodjo svetovalnega središča, svetovalkami in 
svetovalcem smo ugotovili, da (pre)malo uporabljamo svetovalne pripomočke v svetovalnih 
procesih. Imamo jih veliko na razpolago, uporabljamo pa samo nekatere izmed njih, tako da 
smo se odločili, da naredimo analizo uporabe svetovalnih pripomočkov in najdemo način, 
kako jih v čim večji meri vključiti v svetovanje in tako izboljšati samo kakovost svetovanja. 
Podobno je tudi pri strokovni literaturi, kjer želimo z analizo narediti pregled naše strokovne 
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literature in preveriti njeno uporabno vrednost in videti potrebo po sprotnem ažuriranju, ki 
ga deloma v krajših ali daljših presledkih sicer izvajamo, nimamo pa tega sistemsko urejeno. 

 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: 
 

 3.1 Svetovalno središče zagotavlja primerne prostore, opremo, strokovno literaturo, 
bazo podatkov in svetovalne pripomočke, ki omogočajo celostno, kakovostno in 

poglobljeno svetovalno delo. 

 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo 
v postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja samoevalvacijska vprašanja: 
 

1. Kakšno je obstoječe stanje na področju strokovne literature in svetovalnih 
pripomočkov v svetovalnem središču Žalec? Kje vidimo še možne izboljšave?  

 
2. V kakšni meri načrtno skrbimo za ažuriranje in uporabo strokovne literature in 

svetovalnih pripomočkov? 
 
 
Z analizo smo ugotovili naslednje: 
 

3.1.1. Analiza svetovalnih pripomočkov in strokovne literature 

 
Vpogled v dokumentacijo svetovalnega središča Žalec bomo v nadaljevanje razdelili v 
dve podpoglavji , kjer bomo ločeno analizirali svetovalne pripomočke in strokovno 
literaturo. Vsako izmed podpoglavij bomo analizirali pod tremi vidiki: stanje na 
področju svetovalnih pripomočkov ali strokovne literature, uporaba oz. redna raba in 
redno posodabljanje svetovalnih pripomočkov in strokovne literature v Svetovalnem 
središču Žalec. 
 
 
3.1.1.1 Analiza svetovalnih pripomočkov 
 
Ob vpogledu v svetovalne pripomočke Svetovalnega središča Žalec se nam predstavi 
slika naših svetovalnih pripomočkov, ki jih imamo na razpolago. Pri tem gre za: 
 

 Mapo z naslovom: Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih, 
 Računalniški program Kam in Kako (KiK), 
 Osebni izobraževalni načrti, karierni načrti (narejeni glede na potrebe 

posamezne ciljne skupine). 
 
Mapa z naslovom Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih vsebuje 20 različnih 
svetovalnih pripomočkov, ki so lahko v pomoč svetovalcu v svetovalnem procesu. 
Mapa sama vsebuje pet uvodnih poglavij, s katerimi avtorji predstavijo nekaj 
značilnosti učnih procesov v izobraževanju odraslih in vloga svetovalnih pripomočkov 
s katerimi lahko svetovalec pomaga odraslim k bolj učinkovitemu učenju. Dvajset 
pripomočkov zajema področja od opomnikov za izpeljavo osebnega pogovora, 
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vprašalnik motivacije in učnih strategij, ugotavljanja učnega tipa posameznika, 
pripomočkov za načrtovanje časa in učnih ciljev, izdelava osebnega izobraževalnega 
načrta in vse tja do pripomočkov za končno refleksijo učenja. Pri analizi 
dokumentacije smo ugotovili, da smo v letu 2013 izvedli 211 osebnih izobraževalnih 
načrtov, kjer smo vključili več elementov iz različni svetovalnih pripomočkov 
(opomniki za pogovor, postavitev in doseganje učnih ciljev, motivacija za učenje, 
načrtovanje časa,  učne strategije, itd.). Pri večini OIN-jev smo uporabili tudi 
svetovalni pripomoček za ugotavljanje učnih stilov in s pomočjo svetovalnega 
pripomočka poskušali predstaviti svetovancem tudi ustrezen način učenja. 
Posamezne pripomočke smo v svetovanju uporabljali zelo redko, predvsem v 
primerih, kjer smo v svetovanju naleteli na določene potrebe, ki smo jih lahko 
razjasnili s pomočjo svetovalnega pripomočka. Naša odločitev, da se pri 
samoevalvaciji posvetimo svetovalnim pripomočkom, temelji na dejstvu, da svetovalci 
vemo, da bi obstoječe svetovalne pripomočke lahko bolje izkoristili in jih več uporabili 
v naši svetovalni dejavnosti. Kljub temu, da smo svetovalne pripomočke spoznavali 
na naših usposabljanjih bi bilo potrebno svetovalne pripomočke bolj sistematično 
spoznati v smislu v katerem konkretnem primeru je uporaben kateri pripomoček. V 
svetovalnem procesu bi nam tako svetovalni pripomoček bolj nosili v zavesti, da si z 
njim lahko pomagamo v svetovalni dejavnosti. 
 
Računalniški program Kam in Kako (KiK) je svetovalni pripomoček, ki smo ga 
pogosteje uporabljali pri študentih in dijakih, ki so bili v našem Svetovalnem središču 
in so iskali informacije o nadaljnjem izobraževanju. Uporabili smo ga tudi v nekaterih 
primerih pri odraslih svetovancih, ki so iskali možnosti nadaljnjega izobraževanja. 
Ocenjujemo, da program KiK uporabili pri približno 40 svetovancih. V tem primeru 
ugotavljamo, da bi za podrobnejšo analizo lahko vodili tudi evidenco uporabe 
svetovalnih pripomočkov. 
 
Kot smo omenili že zgoraj, smo v letu 2013 opravi 2011 OIN-jev. OIN-je smo 
prilagajali potrebi posameznikom oz. skupinam s katerimi smo OIN-je izvajali. V letu 
2013 smo izvajali OIN-je za udeležence vključene v srednješolske programe v 
izobraževanje odraslih, za več skupin udeležencev tečajev slovenskega jezika za 
tujce, kjer smo OIN-je zaradi slabega jezikovnega znanja in specifike bivanja tujcev v 
Sloveniji še posebej prilagajali. Za 22 študentov prvega letnika mehatronike smo 
izvedli delavnico načrtovanja kariere, kjer smo si tudi pomagali z elementi OIN-ja 
(postavljanje dolgoročnih, srednjeročnih in etapnih ciljev, motivacija za študij ipd.) 
 
Ob zaključku analize svetovalnih pripomočkov lahko rečemo, da imamo dovolj 
svetovalnih pripomočkov na razpolago, da nekatere uporabljamo zelo pogosto, da pa 
bi nabor uporabe svetovalnih pripomočkov lahko bil še širši in da bi se uporabe 
svetovalnih pripomočkov lahko lotili še bolj načrtno. Tudi pridobivanje novih 
svetovalnih pripomočkov, je bolj ali manj vezano na izobraževanje in usposabljanje, 
kjer so nam omenjene svetovalne pripomočke posredovali in (pre)malo na sistemsko 
iskanje novih pripomočkov za svetovanje oziroma, na kreativnost v smislu, da bi si 
kakšen pripomoček izdelali tudi sami. 
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3.1.1.2 Analiza strokovne literature 
 
V svetovalnem središču smo v letu 2013 razpolagali z različno strokovno literaturo in 
revijami s področja svetovanja in izobraževanja: 

 svetovalni pripomočki (računalniški program Kam in kako, svetovalni 
pripomočki  v izobraževanju odraslih),  

 pedagogika in andragogika (svetovanje v izobraževanju odraslih, umetnost 
učenja, uspešno opravljanje izpitov, andragoško svetovalno delo, osebni 
izobraževalni načrt), 

 učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov, 
 zaposlovanje (zaposlitveni razgovor, predstavitve poklicev, prava zaposlitev), 
 psihologija (oblikovanje osebnosti, samopomoč, vrednote, pogovori z ljudmi v 

duševnih stiskah), 

 podjetništvo (od ideje do uspešnega podjetja, vstop v poslovni svet),  
 drugo (bonton). 

 
Podrobnejši seznam literature se nahaja med prilogami samoevalvacijskega poročila 
(6.2) 
 
Navedeno literaturo najpogosteje uporabljamo, kadar se soočamo s strokovnimi 
težavami v svetovalnem procesu in pri izobraževanju in usposabljanju, ki se ga 
udeležimo v različnih oblikah oz. se individualno strokovno izpopolnjujemo. V okviru 
svetovalnega proces strokovno literaturo najpogosteje uporabljamo v začetni fazi 
svetovalnega procesa, kot osnovo za nadaljnji, bolj poglobljen svetovalni pogovor, 
včasih pa tudi med svetovalnim pogovorom, ko smo s svetovancem želeli kaj 
preveriti, potrditi. Ugotavljamo, da smo v letu 2013 razpolagali z dovolj strokovne 
literature s področja svetovanja in izobraževanja glede na potrebe, ki smo jih imeli v 
našem svetovalnem delu. Del literature se nahaja v tiskani obliki, del pa v 
elektronski. Menimo, da za kakovosten in celovit svetovalni proces zadošča, jo je pa 
potrebno nenehno posodabljati, ažurirati, če želimo, da je naš svetovalni proces v 
koraku s sodobnimi strokovnimi spoznanji. Posodabljanje strokovne literature pa bi v 
Svetovalnem središču Žalec lahko izvajali bolj načrtno. Morda bi bilo dobro imeti 
skupno bazo strokovne literature za celotno svetovalno mrežo, ali pa sodelovanje 
med svetovalnimi središči tudi na tem področju bolj aktivno zastaviti.  
 

3.1.2. Ugotovitve, sklepi, predlogi  

 
Analiza dokumentacije svetovalnih pripomočkov v Svetovalnem središču Žalec nam 
pokaže, da imamo na razpolago dovolj svetovalnih pripomočkov. Nekatere izmed njih 
zelo pogosto uporabljamo (osebne izobraževalne načrte, spoznavanje učnega tipa, 
računalniški program KiK), druge skoraj nikoli. Ob pregledu svetovalnih pripomočkov 
ugotavljamo, da bi jih lahko bolje uporabljali v svetovalnih procesih, zato bi jih bilo 
potrebno načrtno pregledati in osvojiti njihovo uporabno vrednot do te mere, da bi 
med svetovanjem v trenutku prepoznali možnost uporabe posameznega 
svetovalnega pripomočka. Ugotavljamo, da bi za samo analizo bilo dobro sproti 
beležiti kateri svetovalni pripomoček smo uporabljali za posamezno svetovanje, saj bi 
tako lažje spremljali in analizirali to področje svetovalnega dela. Morda bi lahko nekaj 
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več pozornosti in inovativnosti usmerili tudi v to, da bi glede na potrebe izdelali kak 
svetovalni pripomoček tudi sami. 
 
Analize strokovne literature nam pokaže pestro izbiro strokovne literature, ki se 
nanaša na različna področja našega svetovalnega dela. Uporaba strokovne literature 
v svetovalnem središču je v največji meri vezana na izobraževanje in strokovno 
usposabljanje svetovalcev (tako organizirano, kot individualno usposabljanje), nato 
pa na uporabo v posamezno strokovno zahtevnejših svetovalnih primerih in pripravi 
nanje. Kar se strokovne literature tiče vidimo, da bi jo lahko bolj sistematično 
posodabljali in tudi v tem zvezi bili bolj aktivni v meri svetovalnih središče. Dobro se 
nam zdi, da bi obstajal skupni seznam literature, ki jih v posameznih svetovalnih 
središčih imamo. 
 
 

3.2. Rezultati zgledovanja 

 
Naslov kazalnika:  SVETOVALNI PRIPOMOČKI in STROKOVNA LITERATURA  

 
OPIS PROBLEMA (PREDMET SAMOEVALVACIJE):  
 
Na podlagi samoevalvacijskih pogovorov med vodjo svetovalnega središča, 
svetovalkami in svetovalcem smo ugotovili, da (pre)malo uporabljamo svetovalne 
pripomočke v svetovalnih procesih. Imamo jih veliko na razpolago, uporabljamo pa 
samo nekatere izmed njih, tako da smo se odločili, da naredimo analizo uporabe 
svetovalnih pripomočkov in najdemo način, kako jih v čim večji meri vključiti v 
svetovanje in tako izboljšati samo kakovost svetovanja. Podobno je tudi pri strokovni 
literaturi, kjer želimo z analizo narediti pregled naše strokovne literature in preveriti 
njeno uporabno vrednost in videti potrebo po sprotnem ažuriranju, ki ga deloma v 
krajših ali daljših presledkih sicer izvajamo, nimamo pa tega sistemsko urejeno. 
 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: 
 

 3.1 Svetovalno središče zagotavlja primerne prostore, opremo, strokovno literaturo, 
bazo podatkov in svetovalne pripomočke, ki omogočajo celostno, kakovostno in 

poglobljeno svetovalno delo. 

 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo 
v postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja samoevalvacijska vprašanja: 
 

3. Kakšno je obstoječe stanje na področju strokovne literature in svetovalnih 
pripomočkov v svetovalnem središču Žalec? Kje vidimo še možne izboljšave?  

 
4. V kakšni meri načrtno skrbimo za ažuriranje in uporabo strokovne literature in 

svetovalnih pripomočkov? 
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3.2.1. Prikaz podatkov 

 
 

Zgledovalno vprašanje 1 Ali nam na kratko predstavite vaše svetovalno središče 

(splošne informacije o velikosti SS, svetovalci, 

dislokacije…)? 

 
 Svetovalno središče Maribor ima trenutno zaposleno 1,3 svetovalko. V leti 

2013 imajo 1 dislokacijo v prostorih Urada za delo v Slovenski Bistrici, kamor 
gredo enkrat mesečno, 10x na leto gredo v zapor, kjer svetujejo tamkajšnjim 
zapornikom. Pred letom 2013 pa so imeli šest dislokacij (Ruše, Slovenska 
Bistrica, Kungota, Sladki vrh, Rače in Lenart), kjer so bili na štirih dislokacijah 
vsake 14 dni na dveh pa enkrat mesečno. 

 
 Opišite, kaj ste izvedeli iz dokumentacije.  

 

Zgledovalno vprašanje 2 Kakšna je struktura vaših svetovancev (večina 

udeležencev izobraževanja na AZ Maribor, ali je 

večina od drugih izobraževalnih ustanov – približna 

ocena)? 

 

 
 Ocenjujemo da je med 50% in 60% svetovancev in svetovank iz 

Andragoškega zavoda Maribor (udeleženci splošnih neformalnih izobraževanja 
odraslih, srednješolski programi, udeleženci raznih UŽU programov, PUM, 
iskalci učne pomoči, osnovna šola za odrasle (Romov je 60%, visoka stopnja 
opismenjevanja). 40% strank pa so t.i. nikogaršnji udeleženci, ki se oglasijo 
preko elektronske pošte, po telefonu itd., ki iščejo informacije z zelo 
raznolikega vsebinskega spektra. V primerjavi z drugimi svetovalnimi središči 
imajo večji delež udeležencev z visoko izobrazbo (visokošolske organizacije, 
fakultete …). 

 
 
 

Zgledovalno vprašanje 3 - Kakšne načine in oblike svetovanj uporabljate? 

 
 V Svetovalnem središču Maribor imamo različne načine svetovanja. 

Informiranje in svetovanje po telefonu, elektronski pošti, osebno svetovanje. 
Individualno svetovanje, svetovanje v skupinah, izvajamo razne delavnice 
(konkretne vsebine za manj izobražene, individualno branje itd.) Naredili so že 
poskus s FB svetovanjem (pilotni poskus, kjer so pripravili 5 – 8 vprašanj in 
odgovorov). Imajo tudi spletni svetovalni kotiček (na temo formalno 
izobraževanje odraslih) in pa svetovalni kotiček, kjer so v lokalnem časopisu 
objavili vprašanja stranke in odgovor (v obliki zgodbe) nanj, kjer so delovale 
dislokacije. Mreženje z organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja 
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odraslih, pridejo do raznolikih svetovancev. Štajerska zbornica je na Tednu 
odprtih vrat za delavce v kadrovskih službah organizirala predavanje Dneve 
stopenj in nazivov, ki ga je izvedla predstavnica Svetovalnega središče 
Maribor, Karierno visokošolsko središče na EPF (izmenjava izkušenj, 
promocijskega gradiva itd.). Dobro sodelujejo tudi s partnerji, pri katerih tudi 
izpeljejo različne delavnice (delavnice o učnih ciljih na B2 in trgovski šoli, pri 
sindikatih in Infoteki). Na zavodu so izvedli delavnico za svetovalce za poklice. 
Vse te aktivnosti so imele za posledico tudi individualna svetovanja, vendar 
manj kot so nekje pričakovali. 

 

Zgledovalno vprašanje 4 - Katere svetovalne pripomočke in kako jih 
uporabljate pri svetovanju? 

 
 Svetovalne pripomočke, ki jih imajo v Svetovalnem središču Maribor so Mapa z 

naslovom Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. Svetovalne 
pripomočke, Informacije o možnostih izobraževanja in zaposlovanja odraslih v 
Mariboru (seznam vseh organizacij, ki delujejo na tem področju), Kakšen sem? 
Svetovalni pripomoček za manj izobražene z orientacijskimi vprašanji, kot 
priprava na vpis v srednjo šolo. Uporabljajo tudi spletna vprašalnika za 
kompetenci Učenje učenja in Načrtovanja kariere. V okviru projekta 
Neformalno izobraževanje odraslih, smo nabavili precej didaktičnega 
materiala, ki smo ga po spletu naključij odkrile tudi svetovalke v svetovalnem 
središču in videle njegovo uporabno vrednost za delo v različnih skupinah. 
Tukaj gre predvsem za didaktične igre (puzzle v obliki srčkov za prostorsko 
predstavljivost, didaktične žogice, žogice za antistres, ipd.) in za didaktično 
literaturo (Možganska telovadba, Najboljši v razredu v štirih tednih, Aerobika 
za možgane, Izzivi poučevanja, Timsko delo v vzgoji in izobraževanju ipd.). Na 
osnovi tega smo izluščili nekaj didaktičnih prijemov, ki so nam bili pri 
svetovalnem delu v pomoč. 

 
 Leta 2011 smo se odločili, da se bomo sistematično lotili spoznavanja 

uporabne vrednosti posameznih svetovalnih pripomočkov. Izpeljali smo sklop 
internih usposabljanj, pri katerih je na vsakem eden izmed nas pripravil en 
svetovalni pripomoček, ga predstavil ostalim, nato pa smo se skupaj pogovorili 
za koga je ta pripomoček primeren, v kaki situacij se ga najbolje uporablja ipd. 
Zadevo smo nadaljevali tudi leta 2012 in jo tako pripeljali do konca. Spoznali 
smo do potankosti svetovalne pripomočke in umestili njihovo uporabno 
vrednost za konkretno uporabo. Tukaj so nam svetovali naj se uporabe 
svetovalnih pripomočkov lotimo načrtno, si jih po lastni presoji nekaj izberemo 
in preizkusimo, ker brez načrtnega dela navadno vse ostane »v zraku«. 
Svetovalne pripomočke imamo skopirane in pripravljene za takojšnjo uporabo. 
V načrtu imamo še to, da jih stilsko spravimo v lepši dizajn. Najpogosteje 
uporabljajo vprašalnik učni tipi, ki je bolj splošen in je dobro izhodišče za 
različne pogovore. Naslednja stopnja spoznavanja svetovalnih pripomočkov pa 
je bila izvedba delavnic z njimi za posamezne ciljne skupine, ki smo jih izvajali. 
Na ta način smo v praksi videli uporabno vrednost svetovalnih pripomočkov, 
pri čemer smo imeli težave z udeležbo na tovrstnih delavnicah. Pri uporabi 
svetovalnih pripomočkov v individualnih svetovanjih pa se daje poudarek na 
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reševanju vprašalnika s strani svetovanca in na ustrezno povratno informacijo 
s strani svetovalca, ki mora svetovanca dobro poznati. Dilema, ki ostaja odprta 
je kako motivirati svetovance, da si vzamejo čas za uporabo tovrstnih 
svetovalnih pripomočkov. Izkušnja kaže da se najlažje nagovori tiste 
svetovance, ki imajo od tega 'neposredno korist'. Masovno se svetovalni 
pripomočki ne morejo uporabljati, pomembno pa je, da so pripravljeni, da jih 
dobro poznaš in da jih uporabiš v tistem trenutku, ko zaznaš, njihovo dodano 
vrednost v svetovalnem procesu. 

 

 

Zgledovalno vprašanje 5 - Ali uporaba svetovalnih pripomočkov vpliva na 
kakovost svetovalnega procesa (in kako)? 

 
 Uporaba svetovalnih pripomočkov v vsakem primeru vpliva na kakovost 

svetovanja. Marsikdaj je dobro izhodišče za poglobljeni pogovor, svetovancu 
pomaga k poglobljenem razmisleku o določeni vsebini, pripomorejo k 
samospoznavanju, pomoč svetovalca, pa je še dodana vrednost, če svetovalni 
pripomoček pozna in ga ustrezno razloži v konkretno situacijo svetovanca. 

 

Zgledovalno vprašanje 6 - Kako posodabljate svetovalne pripomočke? 

 
 Svetovalne pripomočke trenutno ne posodabljamo, ker smo komaj prišli do te 

mere, da jih dobro poznamo in uporabljamo. Trenutno najbolj pogosto 
uporabljajo učne stile, priprava na teste, akcijski načrt, ostale pa manj. 
Uporabljamo pa tudi nekaj drugih pripomočkov, kot smo jih omenili zgoraj in 
smo jih pridobili ob različnih priložnostih (npr. Kakšen sem? Za odrasle 
osnovnošolce, ki so se vpisovali v srednješolske programe), spletna 
vprašalnika za kompetenci učenje učenja in načrtovanje kariere ipd. 

 

 

Zgledovalno vprašanje 7 - Ali se svetovanci strinjajo z uporabo svetovalnih 
pripomočkov, če jim le-te predlagate v uporabo? 

 
 Kar pa se strank tiče, tisti, ki pridejo v svetovalno središče res po neko 

poglobljeno svetovanje pred izobraževanjem, niso preveč navdušeni, da bi 
spolnjevali veliko različnih inštrumentov, ne nasprotujejo pa jim v naprej, tako 
da skušamo preudarno uporabiti svetovalne pripomočke v svetovalnem 
procesu. Kot rečeno masovno jih ne uporabljamo, ampak smiselnost uporabe 
posamezniku utemeljimo in razložimo pomen svetovalnega pripomočka v 
svetovalnem procesu. 

  
 

Zgledovalno vprašanje 8 - Kakšno strokovno literaturo ima vaše svetovalno 
središče? 

 
 Seznam strokovne literature Svetovalnega središča Maribor nam je bil 

posredovan po elektronski pošti. Pripravili so ga strokovni sodelavci in ga bo 
potrebno še nekoliko posodobiti. Seznam je dokaj obširen in obsega 91 enot 
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različnega strokovnega gradiva, ki se nanaša na različne področja 
svetovalnega dela v izobraževanju odraslih: neposredno svetovanje, 
komunikacija, vodenje delavnic in seminarjev, predstavitev posameznih 
(visoko)šolskih organizacij, metode uspešnega učenja, kakovost v 
svetovalnem delu, sodelovanje s sindikati idr. Strokovna literatura je navedena 
tako v knjižno kot v e-obliki in kar nekaj enot gradiva je v angleškem ali 
nemškem jeziku. Podrobnejši seznam strokovne literature si lahko ogledamo 
spodaj v prilogi samoevalvacijskega poročila (6.3).  

 

 

Zgledovalno vprašanje 9 - Ali jo (in na podlagi česa) sistematično 
posodabljate? 

 
 Strokovna literatura je po svoji naravi taka, da je določen del s časom 

avtomatsko zastara (npr. Poklicne in strokovne reforme šolskega sistema 
1995),  in jo trenutno še imamo na seznamu, vendar brez posebne vrednoti za 
današnje strokovno delo. Drugi viri so delno uporabni so pa tudi t.i. 'večni 
pedagoški priročniki', ki ohranjajo svojo vrednost do danes (npr. P. Brajša, 
Pedagoška komunikologija (1993), Vodenje seminarjev in delavnic itd). Kar se 
posodabljanja tiče delamo tako, da vsako leto dopolnimo seznam z literaturo, 
ki smo jo v tistem letu nabavili. Posodabljajo pa bolj baze podatkov in to v 
poletnih mesecih, ko si vzamemo čas za to in jih nato objavijo na spletni 
strani. Imajo tudi bazo podatkov Svetovalnega središča Murska Sobota na 
spletni strani. Baze podatkov imajo vedno natisnjene v fizični obliki, bolj pa 
uporabljajo elektronsko obliko. Ostaja pa dejstvo, da bi še lahko bolj delali na 
področju virov in strokovne literature, vendar za enkrat smo na tem kar sem 
omenila. 

 

 

Zgledovalno vprašanje 10 - Ali bi izpostavili kakšno pozitivno izkušnjo v povezavi 

z uporabo svetovalnih pripomočkov in strokovne 

literature? 

 
 Pozitivna izkušnja v našem svetovalnem središču je gotovo ta izkušnja načrtne 

uporabe svetovalnih pripomočkov, kot smo jo opisali zgoraj. Brez načrtnega 
dela ostane vse bolj kot ne na papirju. Strokovna literatura pa po naših 
izkušnjah daje nove vsebine delavnicam, ki jih izvajamo in samemu načinu 
svetovalnega procesa in tudi njegovi vsebini. V prihodnje pa vidim, da bomo 
morali biti inovativni tudi na tem področju, ponuditi nekaj vsebin, ki bi 
privabile nove stranke in svetovalni pripomočki so lahko vstopno mesto za 
nagovarjanje novih svetovancev. 
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3.2.2. Ugotovitve, sklepi, predlogi  

 
Zgledovalni obisk Svetovalnega središča Maribor nam je v izhodišču predstavil 
njihovo delo s svetovalnimi pripomočki in strokovno literaturo. Kar se tiče svetovalnih 
pripomočkov, lahko rečemo, da nam je izredno dragocen njihova izkušnja z načrtnim 
uvajanjem v spoznavanje svetovalnih pripomočkov in spoznavanje njihove uporabne 
vrednosti v konkretnih primerih za konkretne osebe. To je zgled, ki smo ga 
'potrebovali' oz. spodbuda, ki nam bo kot impulz za to, da se tudi sami lotimo 
svetovalnih pripomočkov načrtno, ugotovimo njihovo uporabno vrednost za 
konkretne svetovalne primere in jih nato tudi uporabljamo, s tem pa tudi izboljšamo 
kakovost našega svetovalnega dela s pomočjo svetovalnih pripomočkov. Druga 
spodbuda k načrtnemu delu s svetovalnimi pripomočki, ki smo jo dobili na 
zgledovalnem obisku je načrtno iskanje novih svetovalnih pripomočkov, glede na 
potrebe, ki jih zaznamo v svojem svetovalnem delu. Gre za strokovni premislek, kaj 
se potrebuje, ali že kaj obstaja na tem področju in če morda lahko kak svetovalni 
pripomoček izdelamo sami. Tretja spodbuda se nanaša na načrtno posodabljanje 
strokovne literature. Kot smo v analizi pokazali, je naše posodabljanje strokovne 
literature v največji meri vezano na naše strokovno izobraževanje in usposabljanje, in 
občasni premislek o možnostih posodobitve strokovne literature. Naš način bi lahko 
nadgradili s povezavo z drugimi svetovalnimi središči in izmenjavo mnenj o kvalitetni 
strokovni literaturi, ki jo uporabljajo kolegi iz mreže svetovalnih središč. 
 
 

3.3. Rezultati analize dokumentacije 

 
Naslov kazalnika:  INFORMIRANJE IN PROMOCIJA – POGOSTNOST, 

RAZNOVRSTNOST IN PRILAGOJENOST CILJNIM SKUPINAM 

 
OPIS PROBLEMA (PREDMET SAMOEVALVACIJE):  
 
Pri analizi dokumentacije so nas zanimali predvsem raznovrstnost, pogostnost in 
ciljna usmerjenost naše promocijske dejavnosti. Zanima nas vpogled v to v koliki 
meri je naša promocijska dejavnost dovolj raznovrstna in ciljno usmerjena, da bi z 
njo dosegali čim širši krog potencialnih udeležencev našega svetovalnega središča.   
Analizo dokumentacije smo opravili z vidika področja informiranje in poročanje, ki 
smo si ga izbrali in na osnovi kazalnikov in meril, ki so za to področje relevantna. 
Dokumentacijo preteklega leta smo analizirali pod tremi vidiki: preverjali smo 
ustrezno pogostnost promocijske dejavnosti, raznolikost in ciljna usmerjenost 
promocijske dejavnosti v našem svetovalnem središču.  
 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: 
 

6.1 Da bi zagotovili čim večjo dostopnost storitev svetovalnega središča vsem odraslim, 
svetovalno središče načrtno informira potencialne ciljne skupine in promovira svojo 

dejavnost 
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Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo 
v postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja samoevalvacijska vprašanja: 
 

1. Ali pogostost informiranja in promoviranja dela svetovalnega središča 
zadostuje merilu postavljenemu za ta kazalnik? 

2. Ali bi raznovrstnost promocije svetovalnega središča lahko še razširili in tako 
prišli v stik še s svetovanci, ki jih do sedaj še nismo nagovorili? 

3. Ali je naša promocija v zadostni meri naravnana na ciljne skupine? Kje vidimo 
še možnosti za bolj ciljno usmerjeno promocijo dela svetovalnega središča? 

 
 
Z analizo dokumentacije  smo ugotovili naslednje: 
 

3.3.1 Prikaz podatkov 

 
Kazalnik: Načrtnost (6.1.1) 
Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 
središčih za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 
Svetovalno središče ima opredeljen najmanj letni načrt informiranja potencialnih 
ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti. (6.1.1.1) 
 
V svetovalnem središču smo imeli za leto 2013 opredeljen letni načrt informiranja 
potencialnih ciljnih skupin in predstavitev dejavnosti, in sicer v okviru elaborata 
projekta Center vseživljenjskega učenja Savinjska ter deloma v akcijskem načrtu za 
razvoj kakovosti, v katerem imamo opredeljene termine in načine promocije: 

 predstavitve v lokalnem tisku (najmanj enkrat mesečno),  
 predstavitve v TV oddajah lokalnih TV postaj (dvakrat letno), 
 predstavitve na spletnih straneh, 

 predstavitve v okviru promocijskih aktivnosti UPI-LU Žalec in ostalih 
partnerjev (katalog izobraževanja idr.), 

 sodelovanje na različnih lokalnih dogodkih (stojnice znanja, TVU, podelitev 
Oskarja za učenje…), 

 izvedba vsakoletnih dnevov slovenskih svetovalnih središč (september). 
 
Ugotavljamo, da  smo imeli v svetovalnem središču opredeljen načrt informiranja 
potencialnih ciljnih skupin in predstavitev dejavnosti za leto 2013, kot je to 
opredeljeno v merilu, kar pomeni, da dosegamo zastavljeno merilo. 
Letni načrt promocije oziroma informiranja ciljnih skupin smo predstavili in potrdili 
tudi na obeh partnerskih sejah. Že več let si prizadevamo, da bi dosegli tudi 
specifične ciljne skupine (npr. priseljence, osebe z nedokončano osnovno šolo, osebe 
s posebnimi potrebami). To nam preko povezovanja z drugimi institucijami,  z 
aktivnostmi, projekti UPI – ljudske univerze Žalec tudi uspeva: preko izvajanja 
splošnih neformalnih programov izobraževanja odraslih (javni razpis Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport) smo dosegli migrante, v okviru programa 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak smo se povezali z VDC Saša, 
enota Maksi Žalec, s čimer smo se posvetili še ciljni skupini oseb s posebnimi 
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potrebami. Pri informiranju in promociji bomo tudi v prihodnje bolj pozorni na 
specifične ciljne skupine. 
 
 
Kazalnik: Pogostost (6.1.2) 
Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 
središčih za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo:  
Svetovalno središče ima vsaj eno obliko stalnega informiranja potencialnih ciljnih 
skupin in predstavitve dejavnosti. (6.1.2.1) 
 
V letu 2013 smo imeli v svetovalnem središču vsaj eno stalno obliko informiranja 
potencialnih ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti in sicer v lokalnem časopisu 
Utrip Savinjske doline, na spletni strani UPI – ljudske univerze Žalec ter na spletnem 
portalu projekta CVŽU Savinjska. Vsako leto se najmanj dvakrat predstavimo tudi v 
TV oddajah lokalnih TV postaj (STV, TV Celje), seveda pa se vsako leto predstavimo 
tudi na stojnici v Celju, in sicer v okviru Dnevov slovenskih svetovalnih središč, v 
Tednu vseživljenjskega učenja ipd. Vsako leto se predstavimo še v Katalogu 
izobraževanja in drugih dejavnosti UPI – ljudske univerze Žalec, ki ga prejme več kot 
20.000 gospodinjstev v naši regiji oziroma okrog 250 organizacij, podjetij… 
 
Ugotavljamo, da smo imeli v svetovalnem središču v letu 2013 vsaj eno obliko 
stalnega informiranja potencialnih ciljnih skupin in predstavitve dejavnosti, kot je to 
opredeljeno v merilu, kar pomeni, da dosegamo postavljeno merilo v celoti.  
V lokalnem časopisu Utrip Savinjske doline smo namreč enkrat mesečno seznanjali 
prebivalce z našo dejavnostjo, vsako leto se predstavimo tudi v okviru promocijskih 
aktivnosti UPI-LU Žalec (npr. katalog izobraževanja), na spletnih straneh UPI – LU 
Žalec in na portalu CVŽU Savinjska, poleg tega pa imamo še nekaj drugih stalnih 
oblik promocije (od stojnic v okviru Dnevov slovenskih svetovalnih središč, 
predstavitev v okviru TVU – vključno s podelitvijo Oskarja za učenje, itn.). 
 
Kazalnik: Raznovrstnost (6.1.3) 
Pri tem kazalniku je v Modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih 
središčih za izobraževanje odraslih opredeljeno merilo: 
Svetovalno središče izpeljuje informiranje in promocijo po različnih medijih (radiu, 
časnikih, televiziji, spletu, letakih, plakatih, oglasnih deskah). (6.1.3.1) 
 
V svetovalnem središču smo v letu 2013 izpeljevali informiranje in promocijo po 
različnih medijih, in sicer: 

 najpogosteje v lokalnem časopisu Utrip Savinjske doline (enkrat mesečno), pa 
tudi drugih tiskanih medijih (Novi tednik), 

 na spletnih straneh UPI Žalec, na portalu CVŽU Savinjska, 
 v TV oddajah (STV in TV Celje), 
 na lokalnih (in nacionalni) radijskih postajah (Radio Celje, Moj radio…) 

 s plakati, zgibankami na različnih javnih mestih v regiji, 
 na oglasni deski UPI-LU Žalec, 
 ob različnih dogodkih v regiji (stojnice, delavnice)… 
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Ugotavljamo, da smo v svetovalnem središču v letu 2013 izpeljevali informiranje in 
promocijo po različnih mediji, kot je to opredeljeno v merilu, kar pomeni, da 
postavljeno merilo dosegamo v celoti. 
Svetovalno središče se je namreč prebivalcem predstavljalo na najrazličnejše načine: 
v tiskanih medijih, na lokalnih TV postajah, na lokalnih radijskih postajah, na 
stojnicah – »v živo« ob različnih lokalnih dogodkih, na delavnicah za različne ciljne 
skupine, s plakati, zgibankami, ki so dostopni na javnih mestih (knjižnica, občine, 
zdravstveni dom…), na oglasni deski, na spletnih straneh, osebno pri lokalnih 
skupnostih (županih)... 
Kot posebnost leta 2013 lahko izpostavimo, da smo nekoliko posodobili zgibanko 
svetovalnega središča ter vanjo vključili več podatkov o naših dislokacijah, jo natisnili 
v večji nakladi, tako da smo jo lahko distribuirali na še več javnih mest po regiji. 
 
Na podlagi spremljanja ugotavljamo, da vsa postavljena merila dosegamo in s tem 
prispevamo k doseganju standarda, da »da bi zagotovili čim večjo dostopnost 
storitev svetovalnega središča vsem odraslim, svetovalno središče načrtno obvešča 
potencialne ciljne skupine in promovira svoje dejavnosti«. 
 
 

3.3.2 Ugotovitve, sklepi, predlogi  

 
Glede na analizo dokumentacije in naša opažanja, da na področju informiranje in 
promocija, pod kazalnikom raznovrstnost, pogostnost in ciljna usmerjenost dosegamo 
vsa postavljena merila kakovosti. Ob vsej informativno promocijski dejavnosti, ki jo v 
Svetovalnem središču Žalec izvajamo, pa svetovalci ugotavljamo, da bi za še bolj 
ciljno usmerjenost informativne dejavnosti morali navezati stike s Centrom na 
socialno delo v Celju, kjer smo se pred leti že predstavili, pa so se naši stiki s časom 
prekinili in pa na novo vzpostaviti stike s sindikati na našem področju, o čemer že 
dalj časa razmišljamo, do konkretnih korakov pa še nismo realizirali. Za še bolj ciljno 
usmerjeno informacijsko promocijsko dejavnost, pa bomo v prihodnjem letu načrtno 
preverili obstoj organizacij in združenj, ki na področju naše regije delujejo s tistimi 
ciljnimi skupinami, katerim želimo v naši svetovalni dejavnosti posvetiti več 
pozornosti v prihodnje. 
 
 

 
4. ZAKLJUČEK 

 
V letošnjem procesu samoevalvacije smo si izbrali dve področji delovanja našega 
svetovalnega središča in sicer področje viri, oprema, informacijske baze, pripomočki 
in informiranje in promocija. 
 
Analiza dokumentacije svetovalnih pripomočkov v Svetovalnem središču Žalec nam 
pokaže, da imamo na razpolago dovolj svetovalnih pripomočkov. Nekatere izmed njih 
zelo pogosto uporabljamo (osebne izobraževalne načrte, spoznavanje učnega tipa, 
računalniški program KiK), druge skoraj nikoli. Ob pregledu svetovalnih pripomočkov 
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čutimo, da bi jih lahko bolje uporabljali v svetovalnih procesih, zato bi jih bilo 
potrebno sistemsko pregledati in osvojiti njihovo uporabno vrednot do te mere, da bi 
med svetovanjem v trenutku prepoznali možnost uporabe posameznega 
svetovalnega pripomočka. Ugotavljamo, da bi za samo analizo bilo dobro sproti 
beležiti kateri svetovalni pripomoček smo uporabljali za posamezno svetovanje, saj bi 
tako lažje spremljali in analizirali to področje svetovalnega dela. Morda bi lahko nekaj 
več pozornosti in inovativnosti usmerili tudi v to, da bi glede na potrebe izdelali kak 
svetovalni pripomoček tudi sami. 
 
Analize strokovne literature nam pokaže pestro izbiro strokovne literature, ki se 
nanaša na različna področja našega svetovalnega dela. Uporaba strokovne literature 
v svetovalnem središču je v največji meri vezana na izobraževanje in strokovno 
usposabljanje svetovalcev (tako organizirano, kot individualno usposabljanje), nato 
pa na uporabo v posamezno strokovno zahtevnejših svetovalnih primerih in pripravi 
nanje. Kar se strokovne literature tiče vidimo, da bi jo lahko bolj sistematično 
posodabljali in tudi v tem zvezi bili bolj aktivni v mreži svetovalnih središče. Dobro se 
nam zdi, da bi obstajal skupni seznam literature, ki jih v posameznih svetovalnih 
središčih imamo. 
 
Zgledovalni obisk Svetovalnega središča Maribor nam je v izhodišču predstavil 
njihovo delo s svetovalnimi pripomočki in strokovno literaturo. Kar se tiče svetovalnih 
pripomočkov, lahko rečemo, da nam je izredno dragocen njihova izkušnja z načrtnim 
uvajanjem v spoznavanje svetovalnih pripomočkov in spoznavanje njihove uporabne 
vrednosti v konkretnih primerih za konkretne osebe. To je zgled, ki smo ga 
'potrebovali' oz. spodbuda, ki nam bo kot impulz za to, da se tudi sami lotimo 
svetovalnih pripomočkov načrtno, ugotovimo njihovo uporabno vrednost za 
konkretne svetovalne primere in jih nato tudi uporabljamo, s tem pa tudi izboljšamo 
kakovost našega svetovalnega dela s pomočjo svetovalnih pripomočkov. Druga 
spodbuda k načrtnemu delu s svetovalnimi pripomočki, ki smo jo dobili na 
zgledovalnem obisku je načrtno iskanje novih svetovalnih pripomočkov, glede na 
potrebe, ki jih zaznamo v svojem svetovalnem delu. Gre za strokovni premislek, kaj 
se potrebuje, ali že kaj obstaja na tem področju in če morda lahko kak svetovalni 
pripomoček izdelamo sami. Tretja spodbuda se nanaša na načrtno posodabljanje 
strokovne literature. Kot smo v analizi pokazali, je naše posodabljanje strokovne 
literature v največji meri vezano na naše strokovno izobraževanje in usposabljanje, in  
občasni premislek o možnostih posodobitve strokovne literature. Naš način bi lahko 
nadgradili s povezavo z drugimi svetovalnimi središči in izmenjavo mnenj o kvalitetni 
strokovni literaturi, ki jo uporabljajo kolegi iz mreže svetovalnih središč. 
 
Glede na analizo dokumentacije in naša opažanja, da na področju informiranje in 
promocija, pod kazalnikom raznovrstnost, pogostnost in ciljna usmerjenost dosegamo 
vsa postavljena merila kakovosti. Ob vsej informativno promocijski dejavnosti, ki jo v 
Svetovalnem središču Žalec izvajamo, pa svetovalci ugotavljamo, da bi za še bolj 
ciljno usmerjenost informativne dejavnosti morali navezati stike s Centrom na 
socialno delo v Celju, kjer smo se pred leti že predstavili, pa so se naši stiki s časom 
prekinili in pa na novo vzpostaviti stike s sindikati na našem področju, o čemer že 
dalj časa razmišljamo, do konkretnih korakov pa še nismo realizirali. Za še bolj ciljno 
usmerjeno informacijsko promocijsko dejavnost, pa bomo v prihodnjem letu načrtno 
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preverili obstoj organizacij in združenj, ki na področju naše regije delujejo s tistimi 
ciljnimi skupinami, katerim želimo v naši svetovalni dejavnosti posvetiti več 
pozornosti v prihodnje. 
 
Vse te ugotovitve in spoznanja, do katerih smo prišli na osnovi samoevalvacijskega 
poročila, bodo izhodišče za izdelavo našega Akcijskega načrta za leto 2014 s katerim 
bomo določili konkretne naloge s katerimi bomo realizirali učinkovitejšo rabo tako 
svetovalnih pripomočkov kot tudi strokovne literature v svetovalnem procesu 
informacijsko dejavnost pa bomo razširili do tistih ciljnih skupin, ki smo jih v 
samoevalvacijskem poročilu prepoznali kot tiste, ki jih naše promocijske aktivnosti ne 
zajamejo v dovolj veliki meri. 
 
 
 

5. LITERATURA IN VIRI 

 
 
Tanja Možina, Milena Zorić, Sonja Klemenčič, Metoda zgledovanja pri presojanju in 

razvijanju kakovosti izobraževanja, ACS 2007. 
 
Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert, Model 

presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, 
ACS 2009. 

 
 

6. PRILOGE 

 
Samoevalvacijskemu poročilu prilagamo naslednje priloge: 
 
 Samoevalvacijski načrt 
 Seznam strokovne literature Svetovalnega središča Žalec 
 Seznam strokovne literature Svetovalnega središča Maribor 
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6.1 SAMOEVALVACIJSKI NAČRT ZA LETO 2013 
 

SVETOVALNO SREDIŠČE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ŽALEC 
 

PODROČJE 1: 3. VIRI, OPREMA, INFORMACIJSKE BAZE, PRIPOMOČKI 

Kazalnik kakovosti:  3.1.3 STROKOVNA LITERATURA 

 3.1.5 SVETOVALNI PRIPOMOČKI 

Kakšni želimo biti? 
Kako se bomo vprašali, v kolikšni meri že 

dosegamo standarde kakovosti? Kakšni smo? 

Kdo bo naš vir 

informacij? 

Na kakšen način bomo 
pridobivali 

informacije? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA SUBJEKTI  METODE 

3.1 Svetovalno središče zagotavlja 
primerne prostore, opremo, 
strokovno literaturo, bazo podatkov 
in svetovalne pripomočke, ki 
omogočajo celostno, kakovostno in 
poglobljeno svetovalno delo 

Kakšno je obstoječe stanje  na področju strokovne 
literature in svetovalnih pripomočkov v svetovalnem 
središču Žalec? Kje vidimo še možne izboljšave? 
 

Svetovalci 
svetovalnega središča 
ISIO Žalec. 

Metoda analize 
obstoječih svetovalnih 
pripomočkov in 
strokovne literature 
svetovalnega središča 
ISIO Žalec 

V kakšni meri načrtno skrbimo za ažuriranje in 
uporabo strokovne literature in svetovalnih 
pripomočkov? 

Vodja in svetovalci 
svetovalnega središča 
ISIO Žalec. 

Zgledovalni obisk v 
svetovalnem središču 
Maribor. 

   

 
 

  

 
Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 
3.1.3.1 Svetovalno središče ima na voljo zalogo strokovne literature in strokovnih revij, povezanih s svetovanjem in izobraževanjem. 
3.1.5.1 Svetovalno središče uporablja pri svetovalnem delu različne svetovalne pripomočke. 
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PODROČJE 2: 6 INFORMIRANJE IN PROMOCIJA 

Kazalnik kakovosti:  6.1.2 POGOSTOST 

 6.1.3 RAZNOVRSTNOST 

 6.1.4 PRILAGOJENOST CILJNIM SKUPINAM 

Kakšni želimo biti? 
Kako se bomo vprašali, v kolikšni meri že 

dosegamo standarde kakovosti? Kakšni smo? 

Kdo bo naš vir 

informacij? 

Na kakšen način bomo 
pridobivali 

informacije? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA SUBJEKTI  METODE 
 

6.1 Da bi zagotovili čim večjo 
dostopnost storitev svetovalnega 
središča vsem odraslim, svetovalno 
središče načrtno informira 
potencialne ciljne skupine in 
promovira svojo dejavnost 

Ali pogostost informiranja in promoviranja dela 
svetovalnega središča zadostuje merilu 
postavljenemu za ta kazalnik? 

Svetovalci 
svetovalnega središča 
Žalec. 

Metoda analize 
promocijske 
dejavnosti SS 

Ali bi raznovrstnost promocije svetovalnega središča 
lahko še razširili in tako prišli v stik še s svetovanci, 
ki jih do sedaj še nismo nagovorili? 

Svetovalci 
svetovalnega središča 
Žalec. 

Metoda analize 
promocijske 
dejavnosti SS 

Ali je naša promocija v zadostni meri naravnana na 
ciljne skupine? Kje vidimo še možnosti za bolj ciljno 
usmerjeno promocijo dela svetovalnega središča? 

Svetovalci 
svetovalnega središča 
Žalec. 

Metoda analize 
promocijske 
dejavnosti SS 

 
 

  

Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 
6.1.2.1 Svetovalno središče ima vsaj eno obliko stalnega informiranja potencialnih ciljnih skupin in promocije dejavnosti. 
6.1.3.1 Svetovalno središče informira in promovira po različnih medijih (radiu, televiziji, spletu, letakih, plakatih, oglasnih deskah). 
6.1.4.1 Svetovalno središče način in vsebino informiranja in promocije prilagaja potrebam različnih ciljnih skupin. 
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6.2  SEZNAM STROKOVNE LITERATURE SVETOVALNEGA SREDIŠČA ŽALEC 
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