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Skupina/komisija za kakovost, ki je sodelovala pri pripravi samoevalvacijskega 
poročila o kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Krško: 
 
 
1. Nataša Kršak, direktorica, predsednica skupine za kakovost 
 
2. Monika Novšak, strokovna delavka, članica   
 
3. Anja Brilej Bohorč, organizatorka izobraževanja, članica  
 
4. Marija Hlastan, profesorica matematike in računalništva, zunanja sodelavka, 
članica  

 
5. Simona Predanič, absolventka angleščine in kemije, zunanja sodelavka, članica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stran 3 od 45 
 

 
 
 
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo  in šport. 
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« 

Vsebina 
1. UVOD .................................................................................................................. 4 
1.1. Predstavitev  Ljudske univerze Krško ............................................................... 4 
1.2  Poslanstvo, vizija, vrednote ............................................................................. 6 

2. SWOT ANALIZA KOT IZHODIŠČE ZA DOLOČITEV PREDMETA SAMOEVALVACIJE ..... 8 
3. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE ..................................................................... 13 
3.1. Anketiranje ............................................................................................... 13 

4. REZULTATI SAMOEVALVACIJE ............................................................................ 20 
4.1. Rezultati spletnega anketiranja ..................................................................... 20 
4.2. Rezultati zgledovanja .................................................................................... 36 

5. SKUPNI ZAKLJUČEK ............................................................................................ 44 
6. LITERATURA IN VIRI .......................................................................................... 45 
7. PRILOGE ............................................................................................................ 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stran 4 od 45 
 

 
 
 
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo  in šport. 
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« 

1. UVOD 

1.1. Predstavitev  Ljudske univerze Krško   

 

Ljudska univerza Krško je s svojim poslanstvom izobraževanja odraslih začela že 
davnega  leta 1959, ko je bila ustanovljena z odlokom Občine Krško. V prvih 
desetletjih delovanja je bila dejavnost Ljudske univerze Krško usmerjena v različne 
oblike  usposabljanja za delo in v izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev 
izobrazbe na vseh ravneh.  Od leta 1992 do leta 1998   je delovala  pod  imenom 
Posavski center za permanentno izobraževanje Krško. Danes je Ljudska univerza 
Krško edina javna organizacija za izobraževanje odraslih v Posavju, s tremi 
zaposlenimi in tridesetimi zunanjimi sodelavci. 

V izobraževalni ponudbi Ljudske univerze Krško najdete javnoveljavne izobraževalne 
programe za odrasle, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko obdobje, 
jezikovne in računalniške tečaje, različne delavnice in projekte, ki so financirani s 
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Evropske unije  ter 
Občine Krško. 

Največji projekt Ljudske univerze Krško je Center vseživljenjskega učenja Posavje, ki 
ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski 
socialni sklad, sledijo drugi manjši projekti: Dvig ravni pismenosti , Splošno in 
neformalno izobraževanje odraslih ter projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje). Ljudska univerza Krško je partner v projektu IPA Slovenija Hrvaška, 
kjer sodelujemo z Ljudsko univerzo Šentjur in drugimi partnerji v projektu Delim 
znanje–ohranjam dediščino, »KULT-PRO«. 

Ob izvajanju projektov se s svojo izobraževalno ponudbo odzivamo na potrebe 
prebivalcev ne samo v Krškem temveč v celotni regiji Posavje. Letno se izobražuje na 
Ljudski univerzi Krško več kot 1000 odraslih udeležencev. 

Svetovalno središče Posavje nudi ljudem kvalitetno, diskretno in brezplačno 
svetovanje za izobraževanje in zaposlitvene kotičke. V središču za samostojno učenje 
se odrasli lahko organizirano in samostojno učijo s pomočjo računalnika in 
računalniških programov. Izbirajo lahko med učenjem tujih jezikov, osnovami 
računalništva, dostopajo do interneta, pošiljajo elektronsko pošto, se učijo strojepisja 
in spoznavajo naravoslovje. 

Ljudska univerza  Krško ima bogato tradicijo, saj jo že 53 let soustvarjamo zaposleni 
in naši zunanji sodelavci, predvsem pa naši udeleženci s svojimi željami in potrebami 
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po različnem znanju. V okolju smo znani po kvalitetnih storitvah in zadovoljnih 
udeležencih. 

S projektom POKI  želimo našo organizacijo popeljati še na  višjo kakovostno raven 
in poskrbeti za kvaliteto storitev na vseh področjih našega delovanja. 
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1.2  Poslanstvo, vizija, vrednote  

  
VREDNOTE LJUDSKE UNIVERZE KRŠKO SO: 

- DOSTOPNOST, 
- ODGOVORNOST, 
- KAKOVOST, 
- STROKOVNOST, 
- USMERJENOST K CILJEM IN REZULTATOM. 

 
DOSTOPNOST 
Ljudska univerza Krško omogoča odraslim dostop do javnoveljavnih in drugih 
izobraževalnih programov. Dostopni smo osebno, po telefonu in preko spleta. Vsem 
ciljnim skupinam omogočamo svetovanje, informiranje, organizacijo in izvedbo 
izobraževanja v lokalnem okolju. 
 
ODGOVORNOST 
Pri svojem delu in ravnanju smo odgovorni do sebe in drugih tako, da upoštevamo 
zakonodajo in dogovore ter si prizadevamo za strokovnost in etičnost. Ljudem 
nudimo strokovne, kakovostne in učinkovite informacije ter izvedbo izobraževalnih 
programov. 
 
KAKOVOST 
Prizadevamo si za čim višjo kakovost na vseh področjih našega delovanja. Za nas je 
pomembna kakovost v odnosih med sodelavci, z udeleženci in pri sodelovanju s 
poslovnimi partnerji. Prizadevamo si za kakovost naših izobraževalnih programov in 
njihovo izvedbo. 
 
STROKOVNOST 
Na Ljudski univerzi Krško se profesionalno ukvarjamo s področjem izobraževanja 
odraslih v lokalnem okolju, dobro poznamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih 
skupin, uporabljamo različne pristope do posameznikov, sposobni smo iskanja 
učinkovitih rešitev za izboljšanje izobraževalnega procesa, poznamo in uporabljamo 
učinkovite metode in tehnike v programih izobraževanja odraslih. Ves čas skrbimo za 
strokovno spopolnjevanje zaposlenih. 
 
USMERJENOST K CILJEM IN REZULTATOM 
Naša dejavnost je usmerjena v  doseganje ciljev na vseh področjih našega delovanja 
v izobraževanju odraslih v lokalnem okolju. Ves čas si prizadevamo za doseganje 
dobrih rezultatov pri delu. 
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POSLANSTVO  
Naše poslanstvo je spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in ponudbo 
izobraževalnih programov za odrasle ter zagotavljanje informiranja in svetovanja za 
izobraževanje. Prebivalstvu omogočamo dostop do novih znanj in spretnosti. S tem 
odpiramo ljudem nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju.  
 
VIZIJA  
Na Ljudski univerzi Krško želimo postati najsodobnejše izobraževalno središče, ki bo 
še naprej dostopno, priljubljeno in prepoznavno po kakovostni in pestri ponudbi 
izobraževalnih programov in svetovanju za odrasle. 
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2. SWOT ANALIZA KOT IZHODIŠČE ZA DOLOČITEV PREDMETA 
SAMOEVALVACIJE 

 
SWOT analizo smo izpeljali na področjih:  
 
Področje 1: DOSEGANJE CILJEV KURIKULUMA 
Področje 2: IZOBRAŽEVALNI PROCES 
Področje 3: UDELEŽENCI 
Področje 4: UČITELJI 
Področje 5: IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA IN PARTNERJI 
Področje 6: VODENJE IN UPRAVLJANJE 
 
SWOT analizo smo izpeljali na naslednji način: 
 
 
Pri izpeljavi SWOT analize smo sodelovale: vodja skupine za kakovost Nataša Kršak, 
članici Monika Novšak in Anja Brilej Bohorč. 
Odločile smo se, da bomo prvo samoevalvacijo kakovosti opravile na naslednjih 
izobraževalnih programih: 
- osnovna šola za odrasle; 
- usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju NPK)  
  maser/maserka; refleksoterapevt/refleksoterapevtka; 
- tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina); 
- javno veljavni računalniški tečaji (Računalniška pismenost za odrasle); 
- tečaji slovenskega jezika za tujce. 
Članice skupine smo si med seboj razdelile izobraževalne programe: 
Nataša Kršak: osnovna šola in NPK;  
Monika Novšak: tečaji tujih jezikov in računalniški tečaji; 
Anja Brilej Bohorč: tečaji slovenskega jezika za tujce. 
Za svoja področja smo zbrale podatke o številu udeležencev v programih v letih 
2009, 2010 in 2011. Zbrale smo tudi podatke o njihovi uspešnosti v programih. 
Uporabile smo dokumentacijo o udeležencih v osnovni šoli za odrasle; dokumentacijo 
o udeležencih v usposabljanju za NPK maser/maserka in 
refleksoterapevt/refleksoterapevtka; dokumentacijo o izvedenih tečajih tujih jezikov, 
računalniških tečajih in tečajih slovenskega jezika za tujce. Pregledale smo 
delovodnik izdanih potrdil o uspešno končanem izobraževanju in letna poročila 
zavoda LU Krško o izvedenih programih. 
Zbrane podatke smo pregledale na skupnem sestanku in v nadaljevanju opravile 
SWOT analize po šestih področjih, vsaka za svoje programe. 
Na naslednjem sestanku smo pregledale opravljeno delo in pripravile skupne swot 
analize za vsako izmed šestih področij. SWOT analize so predstavljene v nadaljevanju 
poročila. 
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Ugotovitve po posameznih področjih so naslednje: 
 
Področje 1: DOSEGANJE CILJEV KURIKULA 
 
PREDNOSTI 
 

SLABOSTI 
 

1 Število udeležencev v brezplačnih 
računalniških tečajih narašča. 

1 V osnovni šoli za odrasle beležimo 
85% osip. 

2 Pri preverjanju in potrjevanju znanja za 
pridobitev NPK naši udeleženci 
dosegajo 100% uspešnost. 

2 Nivo znanja udeležencev v osnovni šoli 
za odrasle je nizek. 

3 Zadovoljstvo udeležencev z izvedenimi 
izobraževalnimi programi je visoko. 

3 Za izvajanje tečajev tujih jezikov 
imamo premalo ustreznih zunanjih 
sodelavcev. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
1 Pridobiti sredstva na javnih razpisih 

različnih ministrstev za nove 
izobraževalne programe.  

1 Prenehanje financiranja javno 
veljavnih programov, ki jih že 
izvajamo. 

  2 Nezainteresiranost udeležencev za 
izobraževanje. 

 
 
Področje 2: IZOBRAŽEVALNI PROCES 
 
PREDNOSTI 
 

SLABOSTI 
 

1 Pri izvajanju izobraževalnih programov 
upoštevamo andragoški ciklus. 
 

1 Pri udeležencih izobraževanja ne 
ugotavljamo predhodno pridobljenega 
znanja. 

2 Izobraževanja izvajamo po javno 
veljavnih programih. 

2 Ne delamo analiz učnih skupin. 

3 Imamo vzpostavljeno dobro 
sodelovanje med učitelji in organizatorji 
izobraževanja. 

3 Ne ugotavljamo predhodnega znanja 
in izkušenj. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
1 Verificirati nove izobraževalne 

programe. 
 

1 Zaradi velike konkurence obstaja 
nevarnost, da na javnih razpisih ne bi 
bili izbrani kot izvajalci. 

2 Na različnih javnih razpisih pridobiti 
finančna sredstva za izvajanje novih 
programov. 

2  
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Področje 3: UDELEŽENCI 
 
PREDNOSTI 
 

SLABOSTI 
 

1 Udeležencem je ves čas dostopno 
informiranje in svetovanje za 
izobraževanje. 

1 Z udeleženci izobraževanja ne 
izdelamo osebnega izobraževalnega 
načrta. 

2 Osebno obiskujemo skupine, ki se 
izobražujejo pri nas in z osebnimi 
pogovori z udeleženci vzpostavljamo 
osebne in zaupne odnose. 

2 Premalo poskrbimo za informiranost 
udeležencev v tečajih o možnosti  
informiranja in svetovanja za 
izobraževanje. 

3 Izraženo zadovoljstvo udeležencev v 
tečajih. 
 

3 Nimamo organizirane učne pomoči, 
konzultacij in nimamo ustrezno 
prilagojenih učnih gradiv. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
1 Boljša promocija bo pripeljala nove 

udeležence. 
1 Ob neaktualnih programih in storitvah 

bodo udeleženci odšli drugam. 
2 Poiskati nove pristope do novih ciljnih 

skupin. 
2  

 
Področje 4: UČITELJI 
 
PREDNOSTI 
 

SLABOSTI 
 

1 Imamo usposobljene sodelavce 
izpraševalce v izpitni komisiji za 
ocenjevanje znanja slovenskega jezika. 

1 Nimamo načrta za usposabljanje in 
spopolnjevanje učiteljev za 
andragoško delo. 

2 Naši zunanji sodelavci so usposobljeni 
za mentorstvo starejšim. 

2 Zunanjih sodelavcev ne vključujemo v 
razvojno delo. 

3 Učitelji imajo vpliv na  načrtovanje in 
izpeljavo izobraževalnega programa. 

3 Ni predlogov za nove programe, 
aktivnosti 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
1 Poiskati nove, mlajše sodelavce. 

 
1 Omejevanje avtorskega dela s strani 

države. 
2 Učiteljem omogočiti izobraževanja za 

pridobitev znanj o delu z odraslimi. 
2 Visoka obdavčitev avtorskega dela. 
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Področje 5: IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA IN PARTNERJI 
 
PREDNOSTI 
 

SLABOSTI 
 

1 Pripravljenost za vzpostavitev dobrega 
partnerskega sodelovanja z različnimi 
organizacijami v Posavju in širše. 

1 Nimamo partnerskih mrež, baz 
podatkov in slabo sodelujemo s 
partnerji. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
1 Vzpostaviti nova partnerska 

sodelovanja v lokalnem okolju. 
1 Konkurenca nas bo prehitela pri 

sklepanju strateških partnerstev. 
 
 
 
Področje 6: VODENJE IN UPRAVLJANJE 
 
PREDNOSTI 
 

SLABOSTI 
 

1 Zaposleni so vključeni v premislek o 
razvoju izobraževalne organizacije. 
 

1 Nimamo oblikovane vizije, poslanstva 
in vrednot. 

2 Komunikacija in pretok informacij 
poteka dobro (z osebnimi pogovori, 
skupnimi sestanki, elektronsko pošto in 
po telefonu). 

2 Nimamo kratkoročnega in 
dolgoročnega razvojnega načrta. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
1 Preusmeriti dejavnost na nova področja 

dela in izdelati strateški načrt razvoja. 
1 Prevelika odvisnost od javnih razpisov 

različnih ministrstev. 
 
 
Na podlagi tako izpeljane SWOT analize je mogoče ugotoviti, da smo v izbranih 
izobraževalnih programih sorazmeroma uspešni na področjih doseganja ciljev 
kurikula, izobraževalnega procesa, dela z udeleženci in učitelji.  
Veliko priložnosti imamo za izboljšanje na vseh področjih, zlasti na področjih 4, 5 in 
6. To je na področju sodelovanja z učitelji in s partnerji ter na področju vodenja in 
upravljanja. 
Na tej podlagi smo se odločili, da bomo v letu 2012 izpeljali samoevalvacijo na 
naslednjih področjih: (4) Učitelji, (6) Vodenje in upravljanje. 
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IZBRANA PODROČJA, PODPODROČJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI 
 
Področje kakovosti:  4: UČITELJI 
Podpodročje: 4.1. Stalno izobraževanje 
Kazalniki kakovosti: 1 Motivacija učiteljev za spopolnjevanje za andragoško 

delo 
2 Pogoji za izobraževanje učiteljev za andragoško delo 

 
 
 
Področje kakovosti:  4: UČITELJI 
Podpodročje: 4.3. Zadovoljstvo učiteljev 
Kazalniki kakovosti: 1 Zadovoljstvo učiteljev z delom v izobraževanju odraslih 
 
 
 
 
Področje kakovosti:  6: VODENJE IN UPRAVLJANJE 
Podpodročje: 6.4. Organizacijska kultura 
Kazalniki kakovosti: 1 Obvladovanje sprememb, spodbujanje kulture učenja 
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3. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 
 

3.1. Anketiranje 

 
SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 
 
Za izpeljavo samoevalvacije smo pripravili samoevalvacijski načrt (glej prilogo 1). Iz 
njega povzemamo: 
 
Subjekti, vključeni v samoevalvacijo 
 
V empirični del samoevalvacije smo vključili naslednje subjekte:  
 
SUBJEKTI, KI SMO JIH VKLJUČILI V SAMOEVALVACIJO 

1 Učitelji (vsi zunanji sodelavci Ljudske univerze Krško) 
2 Zaposleni na Ljudski univerzi Krško 
3 Direktorica Ljudske univerze Krško 
 
Uporabljene metode 
 
V procesu samoevalvacije smo uporabili naslednje metode:  
 
 
UPORABLJENE METODE 
1 Spletno anketiranje 
 
 
 
PRIPRAVA INSTRUMENTARIJA 
 
Za izvedbo samoevalvacije smo pripravili naslednji instrumentarij: 
 
 
PRIPRAVLJEN INSTRUMENTARIJ  
1 Spletni anketni vprašalnik za učitelje 
2 Spletni anketni vprašalnik za zaposlene 
3 Spletni anketni vprašalnik za direktorico 
 
*Pri oblikovanju instrumentov  smo uporabili Spletno zbirko vprašanja POKI, ki jo je 
razvil Andragoški center Slovenije. 
 
 
 



Stran 14 od 45 
 

 
 
 
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo  in šport. 
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« 

TESTIRANJE INSTRUMENTOV: 
 
Testiranje smo opravili v času: 
 
Testiranje vprašalnika smo opravili 10.05.2012. 
 
Testiranje je/so opravil/i: 
 
Testiranje smo opravile zaposlene na LU Krško (3) s ciljem preizkusiti potek spletnega 
anketiranja za morebitno pomoč učiteljem pri izpolnjevanju spletne ankete. 
 
Glavne ugotovitve testiranja: 
 
S pripravljenimi vprašalniki smo bile zadovoljne. 
 
Vnesene spremembe po testiranju: 
 
Po opravljenem testiranju sprememb ni bilo. 
 

 
IZPELJAVA SAMOEVALVACIJE:  
 
 
Izpeljano anketiranje 
 
Anketiranje je potekalo: Od 14.5.2012 do 22.5.2012 
Poslanih anket: 38 
Vrnjenih anket: 22 
 
 

ZNAČILNOSTI VZORCA: 
 

V spletnem anketiranju so sodelovali vsi zunanji sodelavci Ljudske univerze Krško v 
šolskem letu 2011/12 (35 zunanjih sodelavcev), dve zaposleni in direktorica. Skupaj 
je bilo v anketiranje vključenih 38 oseb. 
 
V nadaljevanju predstavljamo podatke o učiteljih, ki so sodelovali v spletnem 
anketiranju in odgovorili na vprašalnik (19). Podatkov iz vprašalnika, ki zadevajo dve 
zaposleni in direktorico, tu ne bomo posebej interpretirali. Njihove odgovore bomo 
smiselno interpretirali pri vsebinskih vprašanjih. 
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1. Spol 

Grafikon 1: Anketiranci po spolu (N=19) 

  
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 

Pri spletnem anketiranju je sodelovalo 13 žensk in 6 moških, skupaj 19. Med našimi 
zunanjimi sodelavci prevladujejo ženske (68,42%). 

2. Starost 

Grafikon 2: Anketiranci po starosti (N=19) 

 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Med našimi zunanjimi sodelavci (19) je 5 sodelavcev, ki so stari med 31 in 40 let in 9 
sodelavcev, ki so stari od 41 do 50 let. Samo eden sodelavec je mlajši od 30 let, 
starejši od 51 let so štirje. 
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3. Izobrazba 

Grafikon 3: Anketiranci po izobrazbi (N=19) 

 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
63,16% naših učiteljev je univerzitetno izobraženih, eden ima opravljen magisterij, 
eden visoko strokovno šolo, trije višjo in  dva srednjo šolo. 

 

4. Anketiranci in pedagoško andragoška izobrazba 

Grafikon 4: Anketiranci in pedagoško andragoška izobrazba (N=19) 

 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
 
Večina naših učiteljev, razen treh, ima pedagoško andragoško izobrazbo (84,21%), 
ali pa jo pridobivajo. 
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5. Anketiranci in strokovni izpit 
 
Grafikon 5: Anketiranci in strokovni izpit (N=19) 
 

 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Strokovni izpit ima 12 učiteljev, 1 ga pridobiva, 6 učiteljev strokovnega izpita nima. 
 
 
 
 
6. Izkušnje anketirancev v izobraževanju odraslih 
 
Grafikon 6: Izkušnje anketirancev v izobraževanju odraslih (N=19) 
 

 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Večina naših učiteljev ima izkušnje v izobraževanju odraslih (17 ali 89,47% od 19). 
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1. Izkušnje anketirancev v izobraževanju odraslih po letih (odprti 
odgovori) 

 
Grafikon 7: Izkušnje anketirancev v izobraževanju odraslih po letih (N=19) 
 

 
 Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Odgovori anketiranih zunanjih sodelavcev kažejo, da ima 52,63% učiteljev od 1-5 
let izkušenj v izobraževanju odraslih (10 učiteljev); 15,79% od 6-10 let (3 učitelji); 
21,05%  od 10-20 let dela v izobraževanju odraslih (4 učitelji). 
 
Ugotavljamo, da večina nima veliko izkušenj v izobraževanju odraslih. 
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2. Razlogi za delo v izobraževanju odraslih 
 
Preglednica 1: Razlogi za delo v izobraževanju odraslih  (N=19) 
 
 Odgovori Odstotek enot 

(kakšen % oseb 
se je odločilo za 
posamezno 
navedbo) 

N 
(število 

odgovorov) 

Odstotek 
(izračunan iz 

števila 
odgovorov) 

1. Zaradi lastnega zadovoljstva. 11 21,15 57,89 

2. Zaradi drugačnega načina dela. 6 11,54 31,58 
3. Zaradi honorarja. 3 5,77 15,79 
4. Na povabilo naše izobraževalne 
organizacije. 11 21,15 57,89 

5. Zaradi izziva. 13 25,00 68,42 
6. Zaradi dela z drugačno ciljno 
skupino. 8 15,38 42,11 

7. Iz drugih razlogov. 0 0,00 0,00 
SKUPAJ 52 100,00 273,68 

 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
 
Med razlogi za delo na Ljudski univerzi Krško prevladuje pri učiteljih izziv in povabilo 
naše izobraževalne organizacije, sledi lastno zadovoljstvo, delo z drugačno ciljno 
skupino in drugačen način dela. 
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4. REZULTATI SAMOEVALVACIJE 
 

4.1. Rezultati spletnega anketiranja 

 
Naslov kazalnika 1: 4.1.2 MOTIVACIJA učiteljev za spopolnjevanje za 

andragoško delo 
 
Predmet samoevalvacije/opis problema (Kaj nas je v samoevalvaciji 
zanimalo?) 
Na osnovi spremljanja prakse smo želeli ugotoviti, koliko so naši učitelji motivirani 
za izobraževanje za andragoško delo. 
Želeli smo izvedeti, kakšni motivi učitelje spodbudijo k izobraževanju in pod 
kakšnimi pogoji so se pripravljeni dodatno izobraževati. 
 
 
NA TEM PODROČJU ŽELIMO DOSEGATI NASLEDNJI STANDARD 
KAKOVOSTI: 
 
Učitelje motiviramo, da se stalno izobražujejo za delo v izobraževanju odraslih. 
 
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo 
v postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja samoevalvacijska vprašanja: 
 
SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA 
1 Na kakšen način motiviramo učitelje za izobraževanje za delo v izobraževanju 

odraslih? 
2 Kakšni so motivi za udeležbo na usposabljanjih in izobraževanjih? 
3 Pod kakšnimi pogoji so se učitelji pripravljeni dodatno izobraževati? 
 
V procesu samoevalvacije smo želeli podrobneje raziskati motivacijo učiteljev za 
izobraževanje za delo v izobraževanju odraslih ter proučiti motive in pogoje, pod 
katerimi so se učitelji pripravljeni dodatno izobraževati.  
Učitelje smo povprašali, kako pomembno se jim zdi, da se spopolnjujejo za delo z 
odraslimi. Njihovi odgovori so pokazali, da je za učitelje spopolnjevanje za delo z 
odraslimi pomembno ali zelo pomembno (glej podatke, preglednica 2). 
V nadaljevanju smo učitelje vprašali, pod kakšnimi pogoji so se pripravljeni dodatno 
andragoško spopolnjevati. Učitelji so izpostavili tri pogoje: če bi se izobraževanje 
izvajalo v naši izobraževalni ustanovi, pritegnila bi jih raznovrstnost ponudbe in 
možnost, da bi v izobraževanju odraslih delali še naprej (glej podatke, preglednica 3). 
Ker smo želeli pridobiti bolj celovito sliko, smo podobno vprašanje zastavili še 
direktorici in zaposlenima, ki so odgovorile, da bi se učitelji izobraževali, če bi imeli 
dovolj časa, zagotovljeno financiranje in če bi bile izobraževalne vsebine pestre. 
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Zanimalo nas je tudi, kako ocenjujejo učitelji pogoje za stalno strokovno 
usposabljanje, ki jih imajo v naši organizaciji.  
Učitelji pogoje ocenjujejo kot ustrezne pri možnosti za nadomeščanje med 
odsotnostjo zaradi spopolnjevanja za andragoško delo in financiranje izobraževanja, 
za delno ustrezne pri času, ki je na voljo za usposabljanje in možnost izobraževanja 
zunaj regije (glej podatke, preglednica 4). 
 
 
Prikaz podatkov 
 
Pri anketirancih nas je zanimalo naslednje: 
 
3. Koliko se vam zdi pomembno, da se spopolnjujete za delo z odraslimi? 
 
Preglednica 2: Pomembnost spopolnjevanja za delo z odraslimi (N=19) 
 
Pomembnost spopolnjevanja N % 
1. Nepomembno. 0 0,00 
2. Manj pomembno. 0 0,00 
3. Pomembno. 16 84,21 
4. Zelo pomembno 3 15,79 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
 
Spopolnjevanje za delo z odraslimi je pomembno 16 učiteljem ali 84%. 3 učiteljem 
ali 15,79%  je to zelo pomembno. Manj pomembno ali nepomembno ni nikomur. 
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10. Pod kakšnimi pogoji ste se pripravljeni dodatno andragoško 
spopolnjevati?  

 
Preglednica 3: Pogoji za dodatno andragoško spopolnjevanje (N=19) 
 
 
 Odgovori Odstotek enot 

(kakšen % oseb 
se je odločilo za 
posamezno 
navedbo) 

N 
(število 

odgovorov) 

Odstotek 
(izračunan iz 

števila 
odgovorov) 

1. Izobraževanje med delovnim 
časom. 1 3,70 5,26 

2. Izobraževanje organizirano v naši 
izobraževalni organizaciji. 9 33,33 47,37 

3. Raznovrstnost ponudbe. 8 29,63 42,11 
4. Če bom sodeloval(-a) pri 
izobraževanju odraslih. 6 22,22 31,58 

5. Drugo. 3 11,11 15,79 
6. Ne želim se dodatno andragoško 
spopolnjevati. 

0 0,00 0,00 

SKUPAJ 27 100,00 273,68 
 
 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Med pogoji za dodatno andragoško spopolnjevanje je bilo 9 učiteljev odgovorilo, da 
bi se dodatno andragoško spopolnjevali, če bi bilo izobraževanje organizirano v naši 
izobraževalni organizaciji, 8 odgovorov je dobila raznovrstnost ponudbe in 6 
odgovorov, če bodo še naprej sodelovali pri izobraževanju odraslih.  
 
Zaposleni (vodji programskega področja) menita, da je za dodatno andragoško 
spopolnjevanje učiteljev pomemben čas in dober razlog, vsebina programa in 
zagotovljeno financiranje. Tudi direktorica navaja, da so se učitelji pripravljeni 
spopolnjevati, kadar jim izobraževanje časovno ustreza, jih vsebinsko zanima in je 
cenovno ugodno, brezplačno. 
 
Pod drugo so anketiranci (3) navedli, da trenutno nimajo želje po nadaljnjem 
izobraževanju (1); se ne izobražujejo pri nas (1); želijo si atraktivnih izobraževanj na 
LU Krško za drugačne pristope in različne metode dela v izobraževanju odraslih in 
izobraževanja na področju psihologije (1). 
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11. Kako bi ocenil pogoje za stalno strokovno usposabljanje, ki jih imate v 
naši izobraževalni organizaciji? 
 
 
Preglednica 4: Pogoji za stalno strokovno usposabljanje (N=19) 
 

 Neustrezno 
Delno 
ustrezno 

Ustrezno 
SKUPAJ 

 N % N % N % N % 
1. Financiranje izobraževanja 
za spopolnjevanje v 
izobraževanju odraslih. 

3 15,79 7 36,84 
 
9 

 
47,37 19 100,00 

2. Čas, ki je na voljo za 
spopolnjevanje v 
izobraževanju odraslih. 

2 10,53 10 52,63 
 
7 

 
36,84 19 100,00 

3. Možnosti za nadomeščanje 
med odsotnostjo zaradi 
spopolnjevanja za andragoško 
delo. 

4 21,05 5 26,32 

 
 
10 

 
 

52,63 
19 100,00 

4. Možnost za izobraževanje 
zunaj naše regije. 1 5,26 10 52,63 

8 42,11 
19 100,00 

Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Učitelji ocenjujejo pogoje za stalno strokovno usposabljanje za delno ustrezne 
oziroma ustrezne. Delno ustrezni pogoji so pri času, ki je na voljo za spopolnjevanje  
(52,63%) in pri možnosti za izobraževanje zunaj regije  (52.63%). Ustrezni so pri 
financiranju izobraževanja (47%) in možnosti za nadomeščanje med odsotnostjo 
zaradi spopolnjevanja (52,63%). 
 
Ugotovitve, sklepi, predlogi  
 
Ugotavljamo, da so naši učitelji motivirani za dodatno spopolnjevanje za andragoško 
delo. Med pogoji za udeležbo na usposabljanjih navajajo: če bo le-to organizirano v 
naši izobraževalni organizaciji, če bo ponudba raznovrstna in če bodo še naprej delali 
v izobraževanju odraslih. Imajo tudi možnost nadomeščanja med odsotnostjo. 
Z anketnim vprašalnikom nam ni uspelo direktno odgovoriti na zastavljeno 
samoevalvacijsko vprašanje o tem, na kakšen način motiviramo učitelje za delo v 
izobraževanju odraslih. Sklepamo lahko, da gre za notranje in zunanje motive, saj 
učitelji navajajo, da je zanje to nov izziv, lastno zadovoljstvo.  
Ocenjujemo, da standard dosegamo, saj LU Krško motivira učitelje za stalno 
strokovno usposabljanje za delo v izobraževanju odraslih.  
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Naslov kazalnika 2: 4.1.3 Pogoji za izobraževanje učiteljev za andragoško delo 
 
Predmet samoevalvacije/opis problema (Kaj nas je v samoevalvaciji 
zanimalo?) 
S samoevalvacijo smo želeli ugotoviti, koliko časa učitelji namenjajo za andragoško 
usposabljanje in kaj učitelje pri dodatnem izobraževanju za andragoško delo najbolj 
omejuje. 
 
NA TEM PODROČJU ŽELIMO DOSEGATI NASLEDNJI STANDARD 
KAKOVOSTI: 
Učitelji imajo dobre pogoje za izobraževanje za andragoško delo. 
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo 
v postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja evalvacijska vprašanja: 
 
SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA 
1 Koliko časa imajo učitelji na voljo za andragoško usposabljanje? 
2 Kaj učitelje pri dodatnem izobraževanju za andragoško delo najbolj omejuje? 
3 Kateri pogoji bi učitelje spodbudili k izobraževanju za andragoško delo? 
 
V procesu samoevalvacije smo želeli podrobneje izvedeti, kaj učitelje pri dodatnem 
izobraževanju za andragoško delo najbolj omejuje. Učitelji so odgovorili, da jih 
najbolj omejuje pomanjkanje časa, informacij in denarja (glej podatke, 
preglednica 5). 
Podobno vprašanje smo zastavili še direktorici in zaposlenima, vse so izpostavile 
pomanjkanje časa, direktorica pa je izpostavila še preobremenjenost učiteljev z 
rednim delom v šolah. 
V nadaljevanju smo učitelje povprašali ali se želijo več andragoško spopolnjevati in 
njihovi odgovori so bili pritrdilni (glej podatke, preglednica 6). 
Želeli smo izvedeti tudi, pod kakšnimi pogoji so se učitelji pripravljeni dodatno 
izobraževati in učitelji so nam z odprtimi odgovori sporočili naslednje pogoje: dovolj 
časa, zagotovljeno financiranje, pestra vsebina in zagotovljeno 
nadaljevanje dela v izobraževanju odraslih (glej podatke, preglednica 7). 
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Prikaz podatkov 
 
12. Kaj vas pri vašem dodatnem izobraževanju za andragoško delo najbolj 
omejuje? 

 
Preglednica 5: Omejitve pri dodatnem izobraževanju za andragoško delo (N=19) 
 
 Odgovori Odstotek enot 

(kakšen % oseb 
se je odločilo za 
posamezno 
navedbo) 

N 
(število 

odgovorov) 

Odstotek 
(izračunan iz 

števila 
odgovorov) 

1. Pomanjkanje časa. 12 42,86 63,16 
2. Pomanjkanje informacij. 4 14,29 21,05 
3. Pomanjkanje denarja. 3 10,71 15,79 
4. Prednost dajem drugim 

vsebinam izobraževanja. 
3 10,71 15,79 

5. Vodstvo mi tega ne omogoča. 0 0,00 0,00 
6. Ne morem vplivati na izbiro oblik 

usposabljanja.  0 0,00 0,00 

7. Ne morem vplivati na izbiro 
metod usposabljanja. 

0 0,00 0,00 

8. Ne morem vplivati na izbiro 
vsebin usposabljanja. 1 3,57 5,26 

9. Menim, da sem dovolj 
usposobljen (-a). 

2 7,14 10,53 

10. Delo z odraslimi me ne zanima. 0 0,00 0,00 
11. Drugo.  2 7,14 10,53 
12. Nič me ne omejuje. 1 3,57 5,26 
SKUPAJ 28 100,00 147,37 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Naše učitelje najbolj omejuje pomanjkanje časa (12 ali 63%), pomanjkanje 
informacij (4 ali 21%) in pomanjkanje denarja (3 ali 15,79%). Nekateri dajejo 
prednost drugim vsebinam izobraževanja, drugi menijo, da so dovolj usposobljeni.  
Pod drugo so anketiranci navedli, da jih usposabljanje za andragoško delo ne zanima 
in se ne usposabljajo pri nas. 
Zaposleni (vodja programskega področja) menita, da je največja ovira pomanjkanje 
časa ob redni zaposlitvi, direktorica pa navaja še preobremenjenost učiteljev z delom 
in izobraževanjem v šolah, kjer so učitelji zaposleni. 
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13. Ali se želite več andragoško spopolnjevati? 
 
Preglednica 6: Želja po več andragoškega spopolnjevanja (N=19) 
 

 N % 
1. Ne. 4 21,05 
2. Da. 15    78,95 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Učitelji se želijo več andragoško spopolnjevati  (78,95%). 
 
14. Pod kakšnimi pogoji ste se pripravljeni dodatno andragoško 
izobraževati? (izpis odprtih odgovorov) 

 
Preglednica 7: Pogoji za dodatno andragoško izobraževanje (N=19) 
 
Pogoji za dodatno andragoško izobraževanje N % 
1. Dovolj časa. 7 36,84 
2. Zagotovljeno financiranje. 3 15,78 
3. Pestra vsebina. 2 10,53 
4. Nadaljevanje dela v izobraževanju odraslih. 2 10,53 
5. Drugo. 5 26,32 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Učitelji so v odprtih odgovorih navajali, da bi se dodatno andragoško izobraževali, če 
bi imeli dovolj časa (7 učiteljev), zagotovljeno financiranje (3 učitelji), pestro vsebino 
in če bi nadaljevali z delom v izobraževanju odraslih (2). 
 
Pod drugo so anketiranci navedli, da pogojev za dodatno usposabljanje nimajo (1), 
da jih izobraževanje ne zanima (2). 
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Ugotovitve, sklepi, predlogi  
 
Ugotavljamo, da bi učitelji morali imeti za dodatno andragoško izobraževanje 
zagotovljene naslednje pogoje: dovolj časa, zagotovljeno financiranje, pestro vsebino 
ter nadaljevanje dela v izobraževanju odraslih. Menimo, da standarda še ne 
dosegamo v celoti. 
 
Predlog: 
 
LU Krško bo vsaj enkrat letno ugotovila potrebe učiteljev po dodatnem izobraževanju 
za andragoško delo v izobraževanju odraslih in pripravila krajše izobraževanje za 
učitelje, lahko tudi preko spleta. 
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Naslov kazalnika 3: 4.3.2 Zadovoljstvo učiteljev z delom v izobraževanju 
odraslih 

 
Predmet samoevalvacije/opis problema (Kaj nas je v samoevalvaciji 
zanimalo?) 
Želeli smo ugotoviti, kako so učitelji zadovoljni z delom v izobraževanju odraslih, 
kako so zadovoljni s sodelovanjem z direktorico Ljudske univerze Krško in kako so 
zadovoljni s politiko nagrajevanja dela. 
 
NA TEM PODROČJU ŽELIMO DOSEGATI NASLEDNJI STANDARD 
KAKOVOSTI: 
Učitelji so zadovoljni z delom na LU Krško. 
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo 
v postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja evalvacijska vprašanja: 
 
SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA 
1 Kako so učitelji zadovoljni z delom v izobraževanju odraslih? 
2 Kako so učitelji zadovoljni s sodelovanjem z direktorico? 
3 Kako so učitelji zadovoljni s politiko nagrajevanja dela? 
 
S samoevalvacijo smo želeli podrobneje raziskati, kako so učitelji zadovoljni z delom 
v izobraževanju odraslih. Odgovori so pokazali, da so učitelji z delom v izobraževanju 
odraslih zadovoljni ali zelo zadovoljni, nezadovoljnih učiteljev nimamo (glej podatke, 
preglednica 8).  
 
Podobno vprašanje smo zastavili še direktorici in zaposlenima.  
Direktorica je odgovorila, da bi zadovoljstvo učiteljev lahko še povečali s pogostejšimi 
srečanji z učitelji. Srečanja naj bi povezovala usposabljanje za andragoško delo, 
izmenjava izkušenj in druženje. Zaposleni menita, da bi zadovoljstvo učiteljev lahko 
povečali z ustrezno komunikacijo, informiranjem in svetovanjem. 
 
V nadaljevanju smo želeli preveriti, kako so učitelji zadovoljni s sodelovanjem z 
direktorico LU Krško. Odgovori so pokazali, da so učitelji s sodelovanjem z direktorico 
zelo zadovoljni ali zadovoljni. Nezadovoljnih učiteljev ni (glej podatke, preglednica 9). 
S samoevalvacijo smo želeli ugotoviti tudi, kako so učitelji zadovoljni s politiko 
nagrajevanja dela. Enajst učiteljev je z nagrajevanjem zadovoljnih, štirje pa so 
nezadovoljni oz. ne posebno zadovoljni.  
 
Polovica učiteljev je zadovoljnih z načinom finančnega nagrajevanja in višino 
honorarja. Velika večina učiteljev pa je zadovoljna s pravočasnostjo nakazanega 
honorarja (glej podatke, preglednica 10). 
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Prikaz podatkov 
 
15. Kako sta na splošno zadovoljni z delom pri izobraževanju odraslih v 
naši izobraževalni organizaciji? 
 
Preglednica 8: Zadovoljstvo z delom v izobraževanju odraslih (N=19) 
 
Zadovoljstvo z delom v izobraževanju odraslih N % 
1. Sem nezadovoljen (-na).  0 0,00 
2. Nisem posebno zadovoljen (-na). 0 0,00 
3. Sem dokaj zadovoljen (-na). 2 10,53 
4. Sem zadovoljen (-na). 9 47,37 
5. Sem zelo zadovoljen (-na). 8 42,11 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Pri analizi zadovoljstva učiteljev smo ugotovili, da je 47,37% učiteljev zadovoljnih z 
delom v izobraževanju odraslih. Kar 42,11% učiteljev pa je zelo zadovoljnih. 
Nezadovoljnih učiteljev nimamo. Zaključimo lahko, da je pri nas kar 89,48% 
učiteljev zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z delom. Direktorica meni, da bi lahko 
nekoliko izboljšali zadovoljstvo učiteljev tudi z bolj pogostimi in številnimi srečanji, ki 
bi temeljili na strokovnem usposabljanju učiteljev za andragoško delo in prijetnim 
druženjem in izmenjavo izkušenj. Vodji izobraževalnega področja menita, da bi se 
dalo zadovoljstvo učiteljev povečati z ustrezno komunikacijo, informiranjem, pomočjo 
in svetovanjem. 
 
 
16. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem z ravnateljem/direktorjem? 
 
Preglednica 9: Zadovoljstvo s sodelovanjem z direktorico (N=19) 
 
Zadovoljstvo s sodelovanjem z direktorico N % 
1. Sploh nisem zadovoljen (-na). 0 0,00 
2. Nisem posebno zadovoljen (-na). 0 0,00 
3. Sem dokaj zadovoljen (-na). 1 5,26 
4. Sem zadovoljen (-na). 5 26,32 
5. Sem zelo zadovoljen (-na). 12 63,16 
6. Ne sodelujem. 1 5,26 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
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Ugotovljeno je bilo veliko zadovoljstvo glede sodelovanja učiteljev in direktorice, saj 
je kar 63,16% učiteljev odgovorilo, da so zelo zadovoljni s sodelovanjem z 
direktorico 26,32% pa je zadovoljnih. Skupaj torej 90%. Nezadovoljnih ali ne 
posebno zadovoljnih učiteljev ni bilo. 

 
 
17. Kako ste zadovoljni z nagrajevanjem za delo z odraslimi udeleženci? 
 
Preglednica 10: Zadovoljstvo z nagrajevanjem za delo (N=19) 
 

 Ne- 

zadovoljen(-

a) 

Ne 

posebno 

zadovoljen 

(-a) 

Dokaj 

zadovoljen(

-a) 

Zadovoljen 

(-a) 

Zelo 

zadovoljen 

(-a) 

Skupaj 

 N % N % N % N % N % N % 

1. S politiko 

nagrajevanja 

2 10,53 2 10,53 3 15,79 11 57,89 1 5,26 19 100 

2. Z načinom 

finančnega 

nagrajevanja 

0 0,00 2 10,53 3 15,79 10 52,63 2 10,53 19 100 

3. Z višino 

honorarja. 

 

0 0,00 4 21,05 3 15,79 10 52,63 2 10,53 19 100 

4. S pravočas-

nostjo 

nakazanega 

honorarja. 

0 0,00 1 5,26 0 0,00 9 47,37 9 47,37 19 100 

5. Z drugimi 

oblikami 

nagrajevanja. 

3 15,79 3 15,79 4 21,05 8 42,11 1 5,26 19 100 

Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
 
S politiko nagrajevanja na LU Krško je zadovoljnih 57,89% vprašanjih učiteljev. 
Nezadovoljnih ali ne posebno zadovoljnih je 21, 06%.  
Z načinom finančnega nagrajevanja in z višino honorarja je zadovoljnih 52, 63%.  
S pravočasnostjo nakazanega honorarja je zadovoljna oziroma zelo zadovoljna velika 
večina vprašanih in sicer 95%.  
Z drugimi oblikami nagrajevanja je zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih 47,37%. 
Nezadovoljnih oziroma ne posebno zadovoljnih z drugimi oblikami nagrajevanja pa je 
31,58 %. 
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Ugotovitve, sklepi, predlogi  
 
Ugotovimo lahko, da so naši učitelji v glavnem zadovoljni z delom v izobraževanju 
odraslih. Učitelji so zadovoljni s sodelovanjem z direktorico. Nezadovoljnih ni. 
S politiko nagrajevanja dela je zadovoljnih več kot polovica učiteljev.  
Le 21% je nezadovoljnih ali ne posebno zadovoljnih.  Zadovoljni so s pravočasnostjo 
nakazila honorarja (47,37%). 
31,58% jih je manj zadovoljnih z drugimi oblikami nagrajevanja.  
Menimo, da standard kakovosti dosegamo.  
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Naslov kazalnika 4: 6.4.1 Obvladovanje sprememb, spodbujanje kulture učenja 
 
Predmet samoevalvacije/opis problema (Kaj nas je v samoevalvaciji 
zanimalo?) 
Želeli smo preveriti ali imajo učitelji dovolj možnosti, da izrazijo mnenje o 
izboljšavah, kakšen je njihov odnos do sprememb in izboljšav in na kakšen način 
učitelji vpeljujejo izboljšave v lastno delo.  
 
NA TEM PODROČJU ŽELIMO DOSEGATI NASLEDNJI STANDARD 
KAKOVOSTI: 
Skrbimo za obveščanje učiteljev o spremembah in spodbujamo kulturo usmerjeno h 
kakovosti. 
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo 
v postopku samoevalvacije osredotočili na naslednja evalvacijska vprašanja: 
 
SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA 
1 Ali imajo učitelji dovolj možnosti, da izrazijo mnenje o izboljšavah? 
2 Kakšen je odnos učiteljev do sprememb in izboljšav? 
3 Na kakšen način učitelji vpeljujejo izboljšave v lastno delo? 
 
V procesu samoevalvacije smo želeli podrobneje raziskati, kakšen odnos do 
sprememb imamo v naši organizaciji. 
Učitelje smo povprašali ali menijo, da imajo v naši izobraževalni organizaciji dovolj 
možnosti, da izrazijo svoje mnenje o potrebnih izboljšavah delovnih procesov. Njihovi 
odgovori so bili v večini pritrdilni (glej podatke, preglednica 11 in 12). 
V nadaljevanju smo želeli izvedeti ali so bili predlogi za izboljšave, ki so jih učitelji 
posredovali, upoštevani. Ugotovili smo, da učitelji v zelo majhnem številu dajejo 
predloge za izboljšave, tisti, ki predloge dajejo, ugotavljajo, da so njihovi predlogi 
upoštevani (glej podatke, preglednica 13). 
Podrobno smo želeli raziskati še, kakšen odnos imajo učitelji do sprememb in 
izboljšav, ki jih je potrebno uvajati v lastno delo. Učitelji so odgovorili, da so 
naklonjeni izboljšavam, saj le-te pomenijo pomemben del njihovega strokovnega 
razvoja in pripomorejo k izboljšanju njihovega dela (glej podatke, preglednica 14). 
Prav tako so spremembam naklonjeni direktorica in obe zaposleni. 
V nadaljevanju smo želeli raziskati, na kakšen način učitelji vpeljujejo izboljšave v 
lastno delo. Ugotovili smo, da večina učiteljev vpeljuje izboljšave v lastno delo 
predvsem s strokovnim izobraževanjem, študijem strokovne literature, izmenjavo 
izkušenj in na osnovi pobud udeležencev izobraževanja (glej podatke, preglednica 15 
in 16). 
Na podoben način spremembe v lastno delo vpeljuje tudi direktorica in obe zaposleni. 
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Prikaz podatkov 
 
18. Ali menite, da imate v naši izobraževalni organizaciji dovolj možnosti, 
da izrazite svoje mnenje o potrebnih izboljšavah delovnih procesov? 
 
Preglednica 11: Možnosti za izražanje mnenj o izboljšavah (N=19) 
 
 N % 
1. Ne.  1 5,26 
2. Delno. 2 10,53 
3. Da. 16 84,21 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Kar 84,53% vprašanih učiteljev meni, da imajo dovolj možnosti, da izrazijo svoje 
mnenje o potrebnih izboljšavah. 
 
Izpis odprtih odgovorov. 
Preglednica 12: Odprti odgovori 
 
 N % 
1. Do sedaj še ni bilo težav. 2 20 
2. Imam dovolj možnosti. 8 80 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Tudi pri odprtih vprašanjih se je pokazal visok odstotek (80%) zadovoljnih učiteljev. 
 
20. V kolikor ste doslej že posredovali predloge o potrebnih izboljšavah, ali 
so bili ti upoštevani? 

 
Preglednica 13: Upoštevanje predlogov za izboljšave (N=19) 
 
Upoštevanje predlogov za izboljšave N % 
1. Ne 1 5,26 
2. Delno. 1 5,26 
3. Da 5 26,32 
4. Doslej nisem posredoval/a predlogov za izboljšave. 12 63,16 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Kar 63,16% vprašanih je odgovorilo, da še niso posredovali predlogov za izboljšave. 
26,32% pa jih je odgovorilo, da so bili njihovi predlogi upoštevani. 
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21. Kakšen je vaš odnos do sprememb in izboljšav, ki jih je potrebno 
uvajati v lastno delo? 

 
Preglednica 14: Odnos do sprememb in izboljšav (N=19) 
 
Odnos do sprememb in izboljšav N % 
1. Uvajanju sprememb in izboljšav v lastno delo sem naklonjen/a, saj 
predstavljajo pomemben del mojega strokovnega razvoja. 11 57,89 

2. Uvajanju sprememb in izboljšav v lastno delo sem naklonjen/a, v 
kolikor zares pripomorejo k izboljšanju mojega dela 

8 42,11 

3. Uvajanju sprememb in izboljšav v lastno delo nisem naklonjen/a, ker 
motijo mojo utečeno delovno prakso, ki je ustrezna. 0 0,00 

4. Drugo. 0 0,00 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Naši učitelji so naklonjeni uvajanju sprememb in izboljšav,  saj 11 učiteljem  ali 
57,89%  izboljšave predstavljajo pomemben del njihovega strokovnega razvoja in 8 
učiteljev je izboljšavam naklonjenih, v kolikor zares pripomorejo k izboljšanju 
njihovega dela (42,11%). 
Ugotavljamo, da so vsi naši učitelji naklonjeni spremembam. 
 
 
22. Na kakšne načine sami vpeljujete izboljšave v lastno delo? 
 
Preglednica 15: Način vpeljave izboljšav (N=19) 
 
Način vpeljave izboljšav N % 
1. Sam/a izboljšave vpeljujem na naslednje načine 17 89,47 
2. Izboljšav v lastno delo sam/a ne vpeljujem. 2 10,53 
SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Večina učiteljev sama vpeljuje izboljšave v lastno delo na različne načine (glej 
preglednico 16). 
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Sami izboljšave vpeljujejo na naslednje načine ( odprti odgovori) 
 
Preglednica 16: Kako učitelji vpeljujejo izboljšave? (N=19) 
 
Način vpeljave izboljšav N % 

1. S študijem strokovne literature. 3 15,79 
2. S strokovnim izobraževanjem 6 31,58 
3. Z izmenjavo izkušenj s kolegi 3 15,79 
4. Na predlog udeležencev izobraževanja 3 15,79 
5. Ni odgovora 4 21,05 

SKUPAJ 19 100,00 
Vir: Spletni  anketni vprašalnik za učitelje, maj 2012 
 
Učitelji v odprtih odgovorih navajajo, da izboljšave sami vpeljujejo največ s 
strokovnim izobraževanjem (31%), sledijo študij strokovne literature, izmenjava 
izkušenj s kolegi in tudi na predlog udeležencev izobraževanja (15,79%). 
 
 
Ugotovitve, sklepi, predlogi  
 
Ugotavljamo, da učitelji menijo, da imajo dovolj možnosti, da izrazijo svoje mnenje o 
potrebnih izboljšavah. Več kot polovica jih predlogov za izboljšave še ni posredovala. 
Vsi učitelji so naklonjeni spremembam in izboljšavam pri lastnem delu. Učitelji 
vpeljujejo izboljšave v svoje delo v glavnem s strokovnim izobraževanjem. Manj pa s 
študijem, izmenjavo izkušenj. Menimo, da standard dosegamo. 
Predlagamo, da Ljudska univerza vsaj enkrat letno organizira srečanje učiteljev za 
izmenjavo izkušenj in prenos znanja. 
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4.2. Rezultati zgledovanja 

 
Naslov kazalnika 1: Obvladovanje sprememb, spodbujanje kulture učenja 

 
 
Predmet zgledovanja (Kaj nas je pri zgledovanju zanimalo?) 
Za zgledovalno organizacijo smo izbrali Nuklearno elektrarno Krško. Zanimalo nas 
je, kako v zgledovalni organizaciji poteka ugotavljanje potreb po dodatnem 
izobraževanju za kvalitetno delo, kako motivirajo zaposlene za posredovanje 
predlogov za izboljšavo delovnih procesov (spodbujanje h kakovosti) in ali 
uporabljajo kakšne nefinančne oblike spodbujanja za večje motiviranje zaposlenih 
(oblike nagrajevanja) za vključevanje v izobraževanje. 
 
Zgledovalno vprašanje 1:  
Kako je pri vas organizirano izobraževanje zaposlenih? 
 
V podjetju Nuklearna elektrarna Krško ne govorijo o izobraževanju temveč o 
usposabljanju, saj zaposlene pretežno usposabljajo za konkretno delo. 
V organizacijski shemi NEK je strokovno izobraževanje samostojna služba 
pozicionirana pod upravo podjetja, kateri je tudi odgovorna. Iz tega je razvidno, kako 
pomembno je za podjetje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za kvalitetno in 
varno delo.  
Vsaka enota (tehnična operativa, inženiring, kvaliteta in ocena jedrske varnosti, 
nabava, finance, administracija, zaščita, strokovno usposabljanje, informatika) ima 
svoja strokovna usposabljanja, za izvedbo katerih skrbi 22 zaposlenih v enoti 
strokovnega usposabljanja. 
Strokovno usposabljanje se deli na: 

1. osnovno usposabljanje; 
2. usposabljanje osebja z dovoljenjem za proizvodnjo: 

o Osebe z dovoljenjem, 
o Strojniki opreme, 
o Inženirji izmene; 

3. usposabljanje osebja vzdrževanja: 
o elektro vzdrževanje, 
o strojno vzdrževanje, 
o inštrumentacijsko vzdrževanje; 

4. usposabljanje osebja inženiringa; 
5. usposabljanje osebja kemije; 
6. usposabljanje QA in QC; 
7. usposabljanje osebja radiološke zaščite; 
8. usposabljanje osebja strokovnega usposabljanja; 
9. usposabljanje varnostnikov. 
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Usposabljanje se izvaja na vseh nivojih ves čas zaposlitve. Vsako delovno mesto v 
NEK ima opredeljeno matriko znanj in spretnosti, ki jih zaposleni potrebuje za 
uspešno opravljanje dela. Matrika je osnova za izvajanje usposabljanj in je revidirana 
vsaki dve leti oz. po potrebi. 
 
Služba za strokovno usposabljanje je organizirana po področjih in jo sestavljajo: 

1. Vodja strokovnega usposabljanja: 
- administrator, 
- vodja projekta. 

2. Vodilni inštruktor proizvodnje: 
- inštruktorja oseb z dovoljenjem, 
- inštruktor strojnikov opreme. 

3. Vodilni inženir vzdrževanja: 
- inštruktor strojnega vzdrževanja, 
- inštruktor elektro vzdrževanja, 
- inštruktor I&C vzdrževanja. 

4. Vodilni inštruktor splošnega usposabljanja: 
- inštruktor radiološke zaščite, 
- inštruktor kemije. 

5. Vodilni inženir konfiguracije simulatorja: 
- inženir za testiranje in konfiguracijo simulatorja, 
- inženir za vzdrževanje strojne opreme simulatorja, 
- inženir za vzdrževanje modelov in programske opreme simulatorja. 

6. Tehnik za dokumentacijo in arhiv. 
 

Izven NEK poteka strokovno usposabljanje še v Izobraževalnem centru za jedrsko 
tehnologijo v Ljubljani. 
 
Vsi inštruktorji in inženirji so zadolženi za redno in sistematično ugotavljanje potreb 
po izobraževanju zaposlenih na osnovi: 

- novih opravil; 
- sprememb v delovnih procesih; 
- sprememb v zakonodaji; 
- modifikacije opreme; 
- opažanj vodje glede pomanjkljivosti v usposobljenosti posameznikov; 
- obratovalnih dogodkov znotraj elektrarne in širše (v drugih elektrarnah po 

svetu). 
 
Pri izvajanju usposabljanj upoštevajo andragoški ciklus. Hkrati imajo izdelan 
sistematičen pristop k usposabljanju, ki ima naslednje stopnje: 
1. Analiza potreb po usposabljanju (analiza ugotovljenih potreb po usposabljanju; 

analiza dela in analiza nalog). 
2. Oblikovanje izobraževalnega programa (oblikovanje učnih ciljev;razvrstitev učnih 

ciljev; izdelava plana usposabljanja; izbira načina usposabljanja; določanje 
kriterijev za preizkus usposobljenosti; določanje vsebine preizkusov 
usposobljenosti; razvoj preizkusov usposobljenosti;). 
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3. Razvoj izobraževalnega programa (izbor učnih oblik in metod; izbor aktivnosti; 
izdelava in odobritev učnih materialov; priprava za izvedbo; poskusno 
usposabljanje;). 

4. Izvajanje usposabljanja (v skladu z odobrenim urnikom in programom 
usposabljanja; v skladu z učnimi cilji in materiali za usposabljanje; preverjanje 
pričakovanega začetnega nivoja znanja, zagotavljanje pravilnega napredovanja 
udeležencev; motiviranje, vključevanje vseh udeležencev; zagotavljanje dodatnih 
razlag, vodenje razgovorov, odgovarjanje na vprašanja, praktični prikaz; 
prilagajanje poteka usposabljanja trenutnim razmeram; izvajanje preizkusov 
usposobljenosti v skladu s standardi; sprotno ocenjevanje usposabljanja; 
dokumentiranje usposabljanja;). 

5. Vrednotenje usposabljanja glede na: 
-pokazatelje uspešnosti (prisotnost udeležencev, kritike, rezultati anket, 
ocenjevanje usposabljanja, rezultati testiranj, usposobljenost udeležencev, 
obratovalni rezultati; negativni pokazatelji: človeške napake, dogodki in poškodbe 
opreme) 
- analiza rezultatov, 
- določanje korektivnih akcij. 
 

 
Zgledovalno vprašanje 2:  
Kako pri vas spodbujate kulturo učenja zaposlenih za bolj učinkovito opravljanje 
nalog na delovnem mestu? 
 
V podjetju Nuklearna elektrarna Krško imajo sistematični pristop k usposabljanju 
vseh zaposlenih, ki se začne že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s seznanjanjem  
glede visokih pričakovanj do vedenja in znanja posameznika. Kultura učenja je 
opredeljena v Kodeksu varne in poslovne etike zaposlenih v Nuklearni elektrarni 
Krško in je del kulture, klime podjetja.  
 
Iz Kodeksa varnostne in poslovne etike smo izbrali poglavje, ki govori o tem, kako 
pomembno je usposabljanje za podjetje. 
 
» 2.9. Pomembnost usposabljanja 
Sistematično usposabljanje je pot do kompetentnosti zaposlenih za izvajanje njihovih 
del in nalog in je hkrati tudi pot do visoke stopnje jedrske varnosti. Potrebno ga je 
načrtovati in izvajati na osnovi analize del in nalog na posameznem delovnem 
področju, upoštevajoč predvsem tveganja v okviru specifičnih del. Proces 
usposabljanja mora potekati v tesni povezavi in ob aktivni udeležbi uporabnika, kajti 
le tako lahko izpolni pričakovanja in zadovolji dejanske potrebe glede specifičnih 
znanj in veščin ter varnostne kulture. Usposobljeni kadri so garancija stabilnosti in 
visoke stopnje varnosti. Vodilni delavci so dolžni podpirati in sooblikovati učinkovito 
usposabljanje zaposlenih, izvajalci usposabljanja pa so odgovorni tudi za promocijo 
standardov in vrednot varnostne kulture.« 
( Vir; Kodeks varnostne in poslovne etike, str. 18) 
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Zgledovalno vprašanje 3:  
Kako skrbite za kakovost izobraževanja zaposlenih? 
 
Za kakovost skrbijo z visokimi kriteriji pri ocenjevanju znanja in vrednotenju dela, s 
sistematičnim pristopom k usposabljanju, kar pomeni stalno analizo potreb in 
revidiranje ciljev ter sistematično načrtovanje usposabljanja za dve leti vnaprej. Vsa 
usposabljanja vrednotijo in na osnovi rezultatov ves čas skrbijo za dvigovanje 
kakovosti usposabljanja zaposlenih. 
 
Iz dokumentacije je razvidno, kako vrednotijo usposabljanja.  
Pri vsakem usposabljanju vrednotijo: 
  
Cilje: 

- saj želijo vzdrževati visok nivo usposabljanja, 
- izvajati spremembe in izboljšave. 

 
Kratkoročno vrednotenje: 

- izvajanje anket, izpolnjevanje plana, rezultati preizkusov usposobljenosti. 
 

Dolgoročno vrednotenje: 
- kako usposabljanje vpliva na delo v elektrarni, kakšni so obratovalni rezultati 

ali je usposabljanje ključni razlog za obratovalne dogodke. 
 
 
Zgledovalno vprašanje 4:  
Kako ugotavljate potrebe zaposlenih po dodatnem izobraževanju? 
 
Podjetje ima posebno spletno aplikacijo, imenovano Korektivni program. V to 
aplikacijo zaposleni vsakodnevno vpisujejo svoje predloge za izboljšave delovnega 
procesa in odpravljanje napak in pomanjkljivosti. Poseben strokovni tim redno 
spremlja predloge in jih posreduje pristojnim službam ali posameznikom v reševanje. 
Aplikacija je na voljo v elektronski in pisni obliki.  
Za ugotavljanje potreb zaposlenih po dodatnem usposabljanju so v podjetju 
odgovorni vodje in inštruktorji. 
 
 
Zgledovalno vprašanje 5:  
Kako zaposlene motivirate za dodatno izobraževanje, spopolnjevanje? 
 
V podjetju posebne motivacije za usposabljanja nimajo, saj je kultura učenja v 
podjetju pričakovana in jasna. Stalno strokovno usposabljanje in spopolnjevanje 
zaposlenih je pogoj za kvalitetno in varno delovanje podjetja. 
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Zgledovalno vprašanje 6:  
Radi bi izvedeli, kakšne nefinančne oblike spodbujanja uporabljate za večje 
motiviranje zaposlenih v izobraževanje? 
 
V podjetju posebnih oblik nefinančnih spodbud ne uporabljajo, saj sistematično 
skrbijo za ugodno delovno klimo med zaposlenimi, skrbijo za zdravstvo, športne 
aktivnosti zaposlenih in za neformalne oblike druženja zaposlenih. Med zaposlenimi 
spodbujajo občutek pripadnosti in odgovornosti. 
 
Zgledovalno vprašanje 7:  
Ali imate dodatne oblike nagrajevanja za zaposlene, ki se izobražujejo? 
 
Ne. Izobraževanje sodi v delovno obveznost zaposlenih. Imajo pa možnost 
napredovanja znotraj podjetja. 
 
Zgledovalno vprašanje 8:  
Kako se izobraževanje zaposlenih odraža v posredovanju predlogov za spremembe 
delovnega procesa? 
 
Ker je usposabljanje zaposlenih dnevno prisotno v delovanju podjetja, se to odraža 
tudi kot spodbuda zaposlenim za natančno in poglobljeno spremljanje delovnih 
procesov. Na osnovi spremljanja posredujejo predloge za spremembe in izboljšave. 
Posredovani predlogi so lahko povod za uvedbo novega usposabljanja in andragoški 
ciklus se tako ponovno začne. 
 
Zgledovalno vprašanje 9:  
Kako poteka izmenjava informacij in posredovanje predlogov za izboljšavo delovnih 
procesov znotraj podjetja? 
 
Zaposleni se s svojimi predlogi in potrebami obračajo na vodje organizacijskih enot. 
Ti pa odločajo v okviru svojih pristojnosti. 
 
Zgledovalno vprašanje 10:  
Ali imate kakšen način motiviranja zaposlenih za posredovanje predlogov za 
izboljšave delovnih procesov v podjetju? 
 
Ne, ker je to del njihove delovne obveznosti. 
 
Zgledovalno vprašanje 11:  
Kako predlagane spremembe uvajate v delovni proces? 
 
Osnova za uvajanje sprememb so zahtevki, ki jih skupine vsako jutro posredujejo oz. 
vpišejo zaposleni v spletno aplikacijo, imenovano Korektivni program. Te zahtevke 
posredujejo do vodij organizacijskih enot, ki so zadolžene za posamezne sisteme 
oziroma procese, ti pa nato presojajo, če se bo posamezna pobuda izvedla ali ne. Če 
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gre pobuda v izvedbo, potem vodja organizacijske enote določi vodjo skupine iz svoje 
organizacijske enote, ki bo zadolžen za izvedbo pobude. Določi se rok, do katerega 
mora biti to izvedeno. Za večje spremembe procesov se še prej analizira smiselnost 
posameznih pobud. Te analize lahko opravijo v enoti inženiringa ali pa v enoti, ki ima 
v lasti posamezne procese. Če analiza pokaže, da so posamezne pobude smiselne, 
potem se gre v izvedbo le po zgoraj opisani poti, tako da vodja organizacijske enote 
določi vodjo skupine za uvajanje spremembe. 
 
Zgledovalno vprašanje 12:  
Kako načrtujete razvoj kadrov? 
 
Razvoj kadrov je pogojen z delovnimi izkušnjami in uspešnostjo, rezultati 
usposabljanj in izobraževanj ter od izpolnjevanja pričakovanih kompetenc za zasedbo 
delovnega mesta. Vodje ves čas spremljajo svoje zaposlene in točno prepoznavajo 
psihofizične in druge sposobnosti za osebni in karierni razvoj. Na osnovi stalnega 
(dnevnega) spremljanja zaposlenih pripravljajo predloge za pozicioniranje 
posameznika za delovna mesta na različnih nivojih znotraj podjetja. 
 
 
Druge informacije, podatki, opažanja itd.: 
 
Na naš obisk so se v NEK dobro pripravili. Prisotna sta bila vodja kadrovske službe in 
vodja službe za strokovno usposabljanje. Skozi prezentacijo in razgovor smo 
spoznavale njihov pristop k strokovnemu usposabljanju zaposlenih. 
Za nas je bilo zelo zanimivo, kako v Nuklearni elektrarni Krško izvajajo začetno 
usposabljanje osebja z dovoljenjem. To smo ugotovile v razgovoru in tudi iz 
dokumentacije. Ko se oseba z visoko (univerzitetno) izobrazbo tehnične smeri 
zaposli, jo  pošljejo na 20 tedensko teoretično izobraževanje v Ljubljano (Inštitut 
Jožef Štefan). To je prva faza izobraževanja. Vsak dan imajo predavanja in vsak 
petek izpite. Tej fazi sledi druga faza, ki poteka v podjetju in je razdeljena na dva 
dela: 

- usposabljanje na delovnih mestih strojnikov opreme; traja 15 tednov; 
- sistemi in obratovanje elektrarne; usposabljanje na simulatorju; traja 17 

tednov. 
 

To usposabljanje izvajajo inštruktorji in vodje iz podjetja. Tudi v tem delu imajo vsak 
petek preverjanje znanja in uspešnosti reševanja nalog. Pogoj za uspešnost na izpitu 
je najmanj 80%. Večina jih dosega v povprečju 95%. 
Skupaj traja začetno usposabljanje zaposlenih 85 tednov. Po tem  opravljajo še 
eksterni izpit pred strokovno komisijo uprave RS za jedrsko varnost (URSJV), ki traja 
en teden. 
 
In kako izbirajo inštruktorje? 
Za izbor kandidatov za inštruktorje strokovnega usposabljanja imajo točno določen 
postopek (TRG-13.100, Usposabljanje osebja). Praviloma so to delavci Nuklearne 
elektrarne Krško, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri. 
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Pomemben dejavnik pri izboru je njihova strokovna usposobljenost za opravljanje del 
in nalog s področja, za katerega bodo kot inštruktorji zadolženi ter strokovne in 
obratovalne izkušnje. Poleg tega se upošteva še: 

- želja in pripravljenost postati inštruktor; 
- odnos do strokovnega usposabljanja; 
- profesionalno in primerno vedenje; 
- sposobnost pisnega in govornega komuniciranja; 
- delovni rezultati in dosežki; 
- vodstvene sposobnosti in izkušnje; 
- sposobnost za delo v skupini; 
- sposobnost opazovanja in ocenjevanja. 

 
Za osebje strokovnega usposabljanja imajo začetno usposabljanje, ki obsega: 

- matriko znanj  s področja tehnične strokovne usposobljenosti;  
- matriko znanj s področja priprave in izvedbe usposabljanja. 
 

Vsebine so: 
- obnova teoretičnih osnov andragoških ved (osnove sistematičnega pristopa k 

usposabljanju, govorništvo…); 
- nove metode in oblike za izvedbo usposabljanja; 
- spremembe v postopkih Strokovnega usposabljanja (postopek) 
- spremembe zakonodaje glede usposabljanja v podjetju; 
- novi programi in vsebine strokovnega usposabljanja 
- obratovalni dogodki in izkušnje (tuji in domači); 
- rezultati vrednotenja usposabljanja in potrebne izboljšave; 
- ugotovitve izvedenih opazovanj usposabljanja; 
- ostale vsebine. 
 

Imajo Letni program stalnega usposabljanja osebja, ki se izvaja v različnih oblikah: 
- redni mesečni sestanki in usposabljanja, izmenjava izkušenj ter krepitev 

sodelovanja; 
- udeležba na strokovnih srečanjih, seminarjih ali delavnicah s področja tehnične 

stroke ali procesov usposabljanja; 
- usposabljanje s področja uporabe računalniških aplikacij; 
- obisk elektrarn (benchmarking) s ciljem izmenjave izkušenj ter primerjave 

procesov; 
- strokovne ekskurzije osebja SU na tuje elektrarne ali centre usposabljanja; 
- zahtevano branje za seznanjanje s spremembami postopkov, obratovalnimi 

izkušnjami ter ostalimi informacijami; 
- informiranje preko člankov ali revij ter strokovne literature; 
- praktične vaje in prikazi. 
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Ugotovitve, predlogi za izboljšave 
 
V Nuklearni elektrarni Krško ima izobraževanje oziroma usposabljanje za kvalitetno 
delo velik pomen, saj se s tem področjem ukvarja 22 zaposlenih v posebni službi. 
Kulturo učenja razvijajo sistematično. Usposabljanje je del njihove delovne 
obveznosti. Večino strokovnega usposabljanja poteka med delovnim časom na 
simulatorju v podjetju. Zaposlenim zagotavljajo dobre pogoje za varno delo. Posebej 
jih ne motivirajo za dodatno usposabljanje, saj imajo za vsako delovno mesto že 
določena znanja in opredeljene zahteve. Potrebe po dodatnem usposabljanju 
zaposlenih ugotavlja in odobri neposredni vodja. Spremembe in izboljšave se izvajajo 
sistematično s pomočjo posebne spletne strani in skupine strokovnjakov, ki presoja in 
vrednoti uvajanje sprememb v delovni proces. Temu sledi tudi usposabljanje 
zaposlenih. Standardi kakovosti in pričakovanja do zaposlenih so v Nuklearni 
elektrarni Krško zelo visoka. Imajo svoj etični kodeks. 
Ugotavljamo, da bi lahko tudi Ljudska univerza Krško naredila nekaj izboljšav svojega 
dela na osnovi zgledovalnega obiska. 
Predlagamo, da Ljudska univerza Krško: 

- pripravi matriko osnovnih andragoških znanj in veščin za učitelje;  
- da na različne načine spodbuja kulturo učenja;  
- da povabi učitelje k sporočanju predlogov za izboljšave dela na elektronski 

naslov organizatorja programa;  
- da se predlogi zbirajo in dnevno pregledujejo;  
- da se po vsakem zaključenem izobraževalnem programu opravi evalvacija dela 

učitelja z vprašalnikom;  
- da LU vsaj enkrat letno ugotavlja potrebe učiteljev po dodatnih znanjih za 

kakovostno delo v izobraževanju odraslih. 
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5. SKUPNI ZAKLJUČEK 
 
Vključitev v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje je prinesel 
zaposlenim na Ljudski univerzi Krško veliko novega znanja, veliko dela in tudi prve 
rezultate. Prvič smo se sistematično lotili analize našega dela v izobraževalnih 
programih in skozi kazalnike kakovosti vrednotili kakovost naših storitev.  
 
S prvo swot analizo in samoevalvacijo, ki smo jo izvedli na Ljudski univerzi Krško, 
smo ugotovili: 

- da je zadovoljstvo udeležencev z izvedenimi izobraževalnimi programi visoko; 
- da pri izvajanju izobraževalnih programov  upoštevamo andragoški ciklus; 
- da je za udeležence ves čas dostopno informiranje in svetovanje; 
- naši učitelji imajo vpliv na izpeljavo izobraževalnih programov in so motivirani 

za andragoško usposabljanje; 
- učitelji so zadovoljni z delom v izobraževanju odraslih in s sodelovanjem z 

direktorico; 
- nezadovoljnih učiteljev nimamo. 

 
Ob prednostih ugotavljamo, da bomo uvajali izboljšave na vseh področjih, predvsem 
pa je potrebno: 

- pridobiti sredstva na javnih razpisih; 
- verificirati  nove izobraževalne programe; 
- poiskati nove pristope do novih ciljnih skupin; 
- poiskati nove sodelavce; 
- izboljšati sodelovanje z učitelji z rednimi letnimi srečanji namenjenimi 

izmenjavi izkušenj in prenosu znanja; 
- sistematično ugotavljanje potreb učiteljev po dodatnem andragoškem 

usposabljanju in enkrat letno izvedba usposabljanja za učitelje; 
- izboljšati prenos pobud za spremembe izobraževalnega procesa in  motivirati 

učitelje za dajanje pobud za uvajanje sprememb in izboljšav v izobraževalni 
proces; 

- vzpostaviti nova partnerska sodelovanja v lokalnem okolju; 
- preusmeriti dejavnosti na nova področja dela in izdelati strateški načrt razvoja; 
- spodbujati kulturo učenja. 

 
S sistematično evalvacijo našega dela in z uvajanjem izboljšav bomo skrbeli za: 

- kakovostno izvajanje izobraževalnih programov in storitev, 
- zadovoljstvo udeležencev s kakovostjo naših storitev,  
- dobro sodelovanje z učitelji,  
- dobro sodelovanje med učitelji, zaposlenimi in vodstvom. 

 
 S pomočjo vseh pridobljenih rezultatov samoevalvacije in zgledovalnega obiska 
bomo v prihodnje vpeljevali izboljšave in tako tudi v naši izobraževalni organizaciji na 
področju kakovosti zagotavljali sistematičen pristop in trajno skrb za kakovost. 
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Priloga 1: Samoevalvacijski načrt 


