
 
 

 
 

 
SAMOEVALVACIJSKI NAČRT ZA LETO 2017 

SVETOVALNO SREDIŠČE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
SVETOVALNO SREDIŠČE POKOLPJE 

 

PODROČJE 1: 1 POTENCIALNI SVETOVANCI (CILJNE SKUPINE) 

Kazalnik kakovosti:  1.1.2 Dejavni načini pridobivanja svetovancev 

   

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 /VIRI METODE 

Svetovalno središče si prizadeva za 
povečanje dostopnosti svetovalnih 
storitev za odrasle v zvezi z 
izobraževanjem in učenjem ter se 
odziva na lokalne, regionalne in 
nacionalne potrebe. 

Koliko dejavnosti informiranja in svetovanja je 
Svetovalno središče Pokolpje v letu 2017 izpeljalo 
zunaj sedeža svetovalnega središča in dislokacij? 

Svetovalci in vodja 
svetovalnega središča 

Fokusna skupina 

Evidenca izvedenih 
dejavnosti informiranja 
in svetovanja 

Analiza dokumentacije 

Aplikacija ISIO Analiza dokumentacije 

Katerim ciljnim skupinam je bilo namenjeno 
informiranje in svetovanje, ki je potekalo zunaj 
sedeža svetovalnega središča in dislokacij v letu 
2017? 

Svetovalci in vodja 
svetovalnega središča 

Fokusna skupina 

Evidenca izvedenih 
dejavnosti informiranja 
in svetovanja 

Analiza dokumentacije 

Aplikacija ISIO Analiza dokumentacije 

Kje je bilo izpeljano informiranje in svetovanje, ko je 
v letu 2017 potekalo zunaj sedeža svetovalnega 

Svetovalci in vodja 
svetovalnega središča 

Fokusna skupina 
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središča in dislokacij? Evidenca izvedenih 
dejavnosti informiranja 
in svetovanja 

Analiza dokumentacije 

Aplikacija ISIO Analiza dokumentacije 

S kom je Svetovalno središče Pokolje sodelovalo pri 
izvedbi informiranja in svetovanja, ko je potekalo v 
letu 2017 zunaj sedeža svetovalnega središča in 
dislokacij? 
 

Svetovalci in vodja 
svetovalnega središča 

Fokusna skupina 

Evidenca izvedenih 
dejavnosti informiranja 
in svetovanja 

Analiza dokumentacije 

Aplikacija ISIO Analiza dokumentacije 

Koliko promocijskih dejavnosti je bilo izpeljano v 
Svetovalnem središču Pokolje, ki so bile posebej 
usmerjene v pridobivanje svetovancev? 

Svetovalci in vodja 
svetovalnega središča 

Fokusna skupina 

Direktorji partnerskih 
organizacij 

Vodeni razgovor 

Evidenca promocijskih 
aktivnosti 

Analiza dokumentacije 

Kakšne oblike promocije so bile izpeljane v 
Svetovalnem središču Pokolje? 

Svetovalci in vodja 
svetovalnega središča 

Fokusna skupina 

Direktorji partnerskih 
organizacij 

Vodeni razgovor 

Evidenca promocijskih 
aktivnosti 

Analiza dokumentacije 

Katerim ciljnim skupinam so bile namenjene 
promocijske dejavnostmi? 

Svetovalci in vodja 
svetovalnega središča 

Fokusna skupina 

Direktorji partnerskih 
organizacij 

Vodeni razgovor 

Evidenca promocijskih 
aktivnosti 

Analiza dokumentacije 

Medijske objave Analiza dokumentacije 
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Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 
 Standard kakovosti bomo dosegli, če bomo v enem letu izpeljali vsaj tri dejavnosti informiranja in svetovanja zunaj sedeža 

svetovalnih središč in dislokacij in če bomo letno izpeljali vsaj eno promocijsko dejavnost, ki je posebej usmerjena v 
pridobivanje svetovancev. 

 



4 
 

 

PODROČJE 2: 8 REZULTATI 

Kazalnik kakovosti:  8.1.3 Demografske lastnosti svetovancev 

 8.1.4 Ranljive skupine prebivalstva 

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/VIRI METODE 
 

Svetovalno središče zagotavlja 
svetovalne storitve odraslim iz 
svojega okolja; pri tem namenja 
posebno pozornost tistim skupinam 
odraslih, ki imajo težji dostop do 
izobraževanja in učenja ali 
potrebujejo več podpore in pomoči 
pri izobraževanju in učenju. 

Kakšna je sestava svetovancev v Svetovalnem 
središču Pokolpje v letu 2017 po spolu? 

Aplikacija ISIO Analiza 
dokumentacije 

Statistični urad RS Analiza 
dokumentacije 

Kakšna je sestava svetovancev v Svetovalnem 
središču Pokolpje v letu 2017 glede na izobrazbo? 

Aplikacija ISIO Analiza 
dokumentacije 

Statistični urad RS Analiza 
dokumentacije 

Kolikšen je delež brezposelnih svetovancev glede na 
vse vključene v svetovanje v letu 2017? 

Aplikacija ISIO Analiza 
dokumentacije 

ZRSZ, Območna 
služba Novo mesto 

Analiza 
dokumentacije 

Kolikšen je delež svetovancev, ki izhajajo iz ranljivih 
ciljnih skupin (imigranti, begunci, brezdomci, Romi, 
odrasli s posebnimi potrebami, starejši manj 
izobraženi zaposleni, mlajši odrasli brez poklicne 
izobrazbe) glede na vse vključene v svetovanje v 
letu 2017? 
 

Aplikacija ISIO Analiza 
dokumentacije 

Statistični urad RS Analiza 
dokumentacije 

Regionalni razvojni 
program JV regije za 
obdobje 2014-2020 

Analiza 
dokumentacije 

Elaborat projekta 
Svetovanje od 2016 
do 2022 

Analiza 
dokumentacije 
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Načrt izvajanja 
dejavnosti ISIO v letu 
2017 

Analiza 
dokumentacije 

 
 

Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 
 Standard kakovosti bomo dosegli, če se sestava svetovancev po spolu ne razlikuje za več kot 20 % glede na istovrstno 

sestavo vsega prebivalstva v regiji, če je glede na izobrazbeno strukturo vsaj 50 % svetovancev, ki imajo manj kot štiriletno 
srednjo šolo, če je med vsemi svetovanci vsaj enak % brezposelnih, kot je % registrirane brezposelnosti v regiji in če je med 
svetovanci vsaj 20 % takšnih, ki izhajajo iz ranljivih skupin prebivalstva (imigranti, begunci, brezdomci, Romi, odrasli s 
posebnimi potrebami, starejši manj izobraženi zaposleni, mlajši odrasli brez poklicne izobrazbe). 

 
 


