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POSLANSTVO IN CILJI 

Kultura kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. 

Uspešen in zadovoljen udeleženec izobraževanja odraslih. 

Učenje z delom, delo z učenjem. 

1. Kakovost in evalvacija vsebinskega načrta razvoja izobraževanja odraslih 2018 

V šolskem letu 2018/19 smo izvajali izredno izobraževanje po naslednjih organizacijskih modelih: 

- programe SPI računalnikar, mehatronik operater, elektrikar elektronik in energetik po 
skupinskem modelu, 

- programe PTI tehnik mehatronike, računalniški tehnik in elektrotehnik energetik po 
skupinskem organizacijskem modelu, 

- programe PTI elektrotehnik elektronik, SSI tehnik računalništva, tehnik mehatronike in 
elektrotehnik energetik in elektronik pa po kombiniranem organizacijskem modelu (skupinski 
organizacijski model in individualni). 
 

Kakovost izpeljave smo spremljali pri posameznem modelu na naslednji način: 

- pri individualnem organizacijskem modelu smo udeležencem prilagajali obseg konzultacij in 
dostopnost gradiva ter z individualnimi razgovori spremljali oboje,  

- pri skupinskem modelu smo spremljali uspešnost udeležencev po posameznih programih in 
letnikih ob koncu šolskega leta in ob zaključku izobraževanja ter uspeh primerjali za tri šolska 
leta nazaj. Med letom pa smo spremljali realizacijo osebnih izobraževalnih načrtov in 
posameznike povabili na razgovor. 
 

Ugotovitve spremljanja kakovosti so naslednje: 

- konzultacije so v kombiniranem modelu zelo dobrodošle. Ker je predznanje udeležencev zelo 
različno, je prilagajanje obsega nujno. Dostopnost gradiva izboljšujemo. 

- Udeleženci v zaključnih letnikih so bili ob zaključku izobraževanja zelo uspešni, na poklicno 
maturo pristopajo v dveh delih, kar se je izkazalo za dobro. Izboljšave pa bi radi dosegli še pri 
udeležencih, ki so naši bivši dijaki, saj je njihov uspeh zelo slab. 

- Na razgovor za spremljanje realizacije osebnih načrtov so bili vabljeni vsi udeleženci, udeležila 
pa se jih je približno polovica. 
 

Svetovanje za osebni in poklicni napredek smo izvajali preko celotnega šolskega leta. Na začetku 
šolskega leta pri vpisu v ustrezen program glede na njihove potrebe in kompetence ter za vsakega 
udeleženca sestavili osebni izobraževalni načrt (v okviru projekta Svetovanje in vrednotenje znanja 
smo jih 38 obravnavali še preko projekta). Udeleženec izobraževanja odraslih je bil vsaj 2x povabljen 
na razgovor, če se že prej ni oglasil sam, da smo pregledali dinamiko izvajanja osebnega 
izobraževalnega načrta. 
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Organizirali smo 2 informativna dneva: 11.9.2018 in 23.5.2019, na katerih smo predstavili 
izobraževalne programe ter projekta Svetovanje in vrednotenje znanja in PanUP (promocija, animacija 
in učna pomoč). 16.5.2019 je bil izpeljan Strokovni posvet z delodajalci. 
 

Strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju izrednega izobraževanja, so dobro usposobljeni. Nekaj 

informacij o andragoškem delu so dobili na andragoški konferenci, nekaj se jih je udeležilo 

usposabljanja za izobraževanje odraslih, ki je bilo organizirano v septembru na ŠC Kranj. Obveščamo 

jih o seminarjih, ki jih organizira Andragoški center Slovenije in o drugih aktualnih izobraževanjih. 

Organizatorica izobraževanja odraslih se je udeleževala seminarjev na Andragoškem centru v Ljubljani, 

ki so bili povezani predvsem s svetovanjem v izobraževanju odraslih; Vrednotenje podjetnostne 

kompetence (Ljudska univerza Jesenice), Karierno svetovanje, Motivacija zaposlenih za pridobivanje 

znanja, Komunikacijsko motivacijska delavnica. Udeležila se je tudi Letnega posveta o izobraževanju 

odraslih v letu 2018 in letne konference EPUO, EPALE zajtrka in zagonske delavnice na projektu PanUP. 

Samostojno učenje udeležencev smo podpirali posebno v primerih, ko se zaradi službenih ali drugih 

obveznosti niso mogli udeležiti predavanj ali vaj. Prejeli so lahko različno gradivo v tiskani ali elektronski 

obliki ter si izposodili gradivo v knjižnici. Učitelji jih seznanjajo tudi s sodobnimi tehnikami poučevanja.  

V letošnjem šolskem letu smo začeli z izvajanjem učne pomoči, ki je podprt s strani projekta PanUP iz 

evropskih socialnih skladov ter ministrstva za izobraževanje, v projektu smo konzorcijski partner s ŠC 

Nova Gorica. Vpeljali smo »ogrevanja« v izobraževanje na začetku septembra ter izvedli več ur učne 

pomoči pri posameznih predmetih, kjer je bilo potrebno: slovenščina, matematika in angleščina ter 

strokovni predmeti za računalništvo (VOS, PPB, NUB, NPA), mehatronika in elektrotehnika. 

 

Analiza ankete udeležencev izobraževanja odraslih  

Zbiranje podatkov je potekalo od 30.4.19, 12:59 do 15.5.19, 14:40 
 

Spol:  (n = 22)  
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V katero starostno skupino spadate?  (n = 22)  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  60 let 

  50+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kakšen je vaš trenutni status?  (n = 22)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj                                                                                                                   
tel: (04) 280 40 00 
fax: (04) 280 40 35 

                           

  

 

4 
 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   (n = 21)  

 
 
 
 
 

Kako ste na splošno zadovoljni z izobraževanjem na Šolskem centru Kranj?  (n = 22)  

 
 
 
 
 
 

Kako ste zadovoljni z vsebino izobraževanja?  (n = 22)  
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Kako ste na splošno zadovoljni z učitelji?   (n = 22)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  grejo na roko 

  se prilagajajo učencem 

  si vzamejo čas za razlago,ter se nam veliko posvečajo. 

  se zmorejo prilagoditi. 

  sem izvedel več kot prej 

  imajo strokovni in človeški pristop 

  so vedno na voljo z informacijami, ki me zanimajo. 

  tako dobrih uciteljev se nisem imel. 

  lepo in vljudno razlagajo 

  se nam prilagodijo 

 
 

Kaj menite o informacijah na spletni strani (možnih več odgovorov)?  (n = 22)  
Možnih je več odgovorov  
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Kaj menite o dostopnosti vodje izobraževanja?  (n = 22)  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  zelo je prijazna,in veliko svetuje. 

  če ni takoj dostopen, se odzove 

 
Kako ste zadovoljni z urnikom predavanj?  (n = 21)  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  je prilagodljiv. 

  prevečkrat 

 
 

  Odgovori Frekvenca 

  je veliko predavanj in bom tako prej oprvavil šolanje 

  mi je bil na urnik dela idealen. 

  sem lahko vse obiskovala. 

  so predavanja po 16. uri in večkrat na teden 
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  Odgovori Frekvenca 

  za ta denar je to to :d 

 
 
 

Na urnik vpliva tudi trajanje izobraževanja. Če so predavanja večkrat, lahko šolanje končate v istem času, kot če bi se redno šolali ali 
prej. Kaj imate raje:  (n = 22)  

 
 
 
 

Ali vas organizator izobraževanja ustrezno obvešča o urniku?  (n = 22)  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  me organizator vedno obvesca 

  zvem vse sproti. 

  vse sproti zvem 
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Kako ste zadovoljni z eAsistentom?  (n = 22)  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  mi ne izpiše predmete v urniku ki jih moram obiskovat 

 
 

  Odgovori Frekvenca 

  podaja vse informacije ki jih potrebujem 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ali vam načini komunikacije, ki jih uporablja organizator izobraževanja odraslih, ustrezajo?  (n = 22)  
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Ali pogrešate kakšne informacije?  (n = 21)  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  po mojem mnenju,bi bilo potrebno šolski program iod oblikovati tako,da bi vseboval več praktičnega dela, ki ga po zaključenem izobraževanju 
lahko takoj uporabimo. 
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Izobraževanje odraslih – 2018/2019 

 

ZAP. ŠT.  LETNIK PROGRAM IN POKLIC 

 

Število udeležencev 

 

1. MEH-P 1.l MEHATRONIK OPERATER – SPI 4 

2. MEH-P 2.l  7 

3. MEH-P 3.l  9 

4. ELE/ENE 1.l ELEKTRIKAR -SPI 3 

5. ELE/ENE 2.l  8 

6.       ELE/ENE 3.l  14 

   7. RAČ-P 1.l RAČUNALNIKAR-SPI 6 

   8. RAČ-P 2.l  4 

   9.        RAČ-P 3.l  7 

9 ODDELKOV SPI - programa                                                                                   SKUPAJ 62 

10. MEH-PTI 4.l TEHNIK MEHATRONIKE (PTI) 3 

 11. MEH-PTI 5.l  9 

 12. ENE/ELE-PTI 4.l ELEKTROTEHNIK (PTI) 3 

 13.     ENE/ELE-PTI 5.l  9 

 14. RAČ-PTI 4.l TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI) 3 

 15.       RAČ-PTI 5.l  5 

16. MEH-S 4.l TEHNIK MEHATRONIKE  2 

17. RAČ-S 4.l TEHNIK RAČUNALNIŠTVA  7 

18. ELE-S 4.l ELEKTROTEHNIK  3 

9 ODDELKOV PTI/SSI programa                                                                     SKUPAJ 44 
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18 ODDELKOV                                                                                                           SKUPAJ 106 

                                                        SLOVENŠČINA ZA TUJCE                                                                      9 

19. Individualno  TRGOVEC/PRODAJALEC – SPI 6 

20. Individualno SLIKOPLESKAR - ČRKOSLIKAR – SPI 2 

21. Individualno FRIZER – SPI 12 

22. Individualno PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG – SPI 1 

23. individualno ADMINISTRATOR - SPI 4 

                                                                         SKUPAJ 25 

24. Individualno ADMINISTRATOR - SPI 4 

25. Individualno EKONOMSKI TEHNIK – SSI 14 

26. Individualno GRADBENI TEHNIK - SSI 4 

27. Individualno EKONOMSKI TEHNIK – PTI 4 

28. Individualno GRADBENI TEHNIK - PTI 3 

29. Individualno EKONOMSKI TEHNIK – PT 14 

 

 

 

                        SKUPAJ individualno izobraževanje 68 

 SKUPAJ VSEH UDELEŽENCEV 171 
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 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2018  

Dolgoročni cilji 

Zap. 

št. 
Dolgoročni cilj: Opis kazalnikov 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost kazalnika 

2018/19 

1. 

Zagotovitev 

kakovostnega 

srednješolskega  

izobraževanja za 

udeležence 

izobraževanja 

odraslih 

 

1.  

 Število 

izobraževalnih 

srednješolskih 

programov, ki 

omogočajo 

pridobitev 

kompetenc in 

poklicnih 

kvalifikacij 

pet programov tehniških 

in računal. smeri, 

 

devet programov 

ekonomskih in 

storitvenih smeri 

Ohraniti število programov v 

skupinskem organizacijskem 

modelu,  

 

deset programov ekonomskih in 

storitvenih smeri 

 

2.  

Delež udeležencev, 

ki prekinejo 

izobraževanje ali 

niso aktivni 

 

27% vpisanih v šolskem 

letu 

 

 

Pod 40 % vpisanih je neaktivnih 

do konca šolskega leta 

3.  

Število članov 

andragoškega 

zbora 

 

30 članov andragoškega 

zbora za organizirano 

izobraževanje in 40 za 

individualno 

 

 

 

- Več kot 30 članov 
andragoškega zbora 

- Najmanj trije novi člani 
andragoškega zbora 

- Ohraniti delež učiteljev 
za individualno 
izobraževanje 

2.  

 

Ohranitev deleža 

vključenosti 

udeležencev 

izobraževanja  

odraslih v 

programe za 

pridobitev 

1.  

Število tistih 

udeležencev, ki so 

pred leti prekinili 

šolanje  in nimajo 

nobenega poklica, 

pa se ponovno 

vključijo v 

izobraževanje 

20 udeležencev 

tehniških poklicev,  

 

35 udeležencev 

ekonomskih in 

storitvenih poklicev 

 

 

20 udeležencev se ponovno 

vključi v izobraževanje za 

pridobitev poklica 
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Zap. 

št. 
Dolgoročni cilj: Opis kazalnikov 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost kazalnika 

2018/19 

formalne 

izobrazbe 

2.  

 Delež tistih 

udeležencev, ki 

zaključijo srednje 

poklicno 

izobraževanje in se 

vključijo v poklicno 

tehniško v 

naslednjem 

šolskem letu 

 60% (tehniški programi) 

 

10% (storitveni 

programi) 

 50% udeležencev, ki opravijo 

zaključni izpit tehniških 

programov, se vpiše v naslednjo 

stopnjo izobraževanja, 

 

10% udeležencev, ki opravijo 

zaključni izpit storitvenih 

programov, se vpiše v naslednjo 

stopnjo izobraževanja. 

3.  

Delež tistih 

udeležencev, ki 

zaključijo srednje 

poklicno 

izobraževanje in se 

vključijo v poklicno 

tehniško po nekaj 

letih prekinitve 

šolanja  

 50% udeležencev, ki so 

v predhodnih letih 

končali triletno šolanje 

tehniških smeri, se 

vključi v nadaljevanje 

 

 

 

 40% udeležencev, ki so končali 

triletno šolanje, se vključi v 

izobraževalne programe tehniških 

smeri za pridobitev V. stopnje 

izobrazbe,  

 

 

 

 

 

3. 

Promocija IOD ter 

sodelovanje z 

najširšim okoljem 

1.  

Število podjetij, iz 

katerih prihajajo 

udeleženci 

10 podjetij in 5 

podjetnikov 

(2 podjetji in 1 podjetnik 

za storitvene poklice) 

Ohraniti ali povečati število 

podjetij , iz katerih se šolajo 

udeleženci 

2.  
Število aktivnosti 

za promocijo vpisa 

Informativni dan in  

5 objav v medijih 
8 aktivnosti za promocijo 

3.  
Število objav za 

promocijo IOD  

6 objav (v podjetjih, 

glasilih regijskih 

časopisov….) 

7 objav 

(sodelovanje z VSŠ, MIC in 

organizatorji PUD) 
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Zap. 

št. 
Dolgoročni cilj: Opis kazalnikov 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost kazalnika 

2018/19 

  4. 
Razvoj svetovalne 

dejavnosti 

50 svetovalnih 

razgovorov z udeleženci 
60 svetovalnih razgovorov  

 

Kratkoročni cilji   

Zap. 

št.  
Kratkoročni cilj 

Zap. 

št. 

dolg. 

cilja 

Opis kazalnikov 
Izhodiščno 

leto 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost 

v letu 2018/2019 

1. 

Vpis udeležencev 

v vse razpisane 

programe 

1. 1. 

Število izvedenih 

izobraževalnih  

programov 

2018/2019 

 

 

6 programov 

tehniških smeri 

in 9 programov 

storitvenih in 

ekonomske 

smeri 

6 programov tehniških 

smeri in 10 

programov storitvenih 

in ekonomske smeri 

2. 

Več  udeležencev 

si pridobi 

poklicno 

izobrazbo 

1. 1. 

Število 

udeležencev, ki 

opravljajo 

zaključni izpit 

2018 

8 udeležencev 

opravi zaključni 

izpit  

12 udeležencev 

pridobi poklicno 

izobrazbo tehniških 

smeri,  10 pa 

storitvenih smeri (5 

frizerjev, 1 

slikopleskar in 4 

trgovci) 

3. 

Ohranitev ali 

izboljšanje 

uspešnosti na 

poklicni maturi 

(za organizirano 

izobraževanje), 

izboljšanje pa pri 

individualnem 

izobraževanju  

1. 1. 

Število uspešnih 

udeležencev na 

poklicni maturi  

2018 

60 % uspešnih 

(organizirano), 

33 % uspešnih 

(individualno) 

70 ali več % uspešnih 

(organizirano), 

vsaj 30 % uspešnih 

(individualno) 

4. 

Izpeljava tečaja 

slovenščine kot 

drugega in tujega 

jezika 

1. 1. 

Število 

udeležencev 

tečaja 

2018/19 10 udeležencev 
ena skupina (20 

udeležencev) tečaja 

slovenščine kot 
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Razvojna dejavnost izobraževanja odraslih 

- Sodelovanje z lokalnim, regionalnim okoljem 

Zap. 

št.  
Kratkoročni cilj 

Zap. 

št. 

dolg. 

cilja 

Opis kazalnikov 
Izhodiščno 

leto 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost 

v letu 2018/2019 

1. 

Sodelovanje z 

lokalnim in 

regionalnim 

okoljem 

3. 1.  

Število podjetij, 

iz katerih 

prihajajo 

udeleženci 

 

2018 in 

2019 

 

 

10 podjetij s 

področja 

tehniških 

usmeritev, 

3 podjetja s 

področja 

storitvenih 

poklicev 

10 podjetij s področja 

tehniških usmeritev 

 

 

3. 

 

1. 

  

Število podjetij, v 

katerih 

udeleženci 

2018 

 

 

 

 

 

drugega in tujega 

jezika 

5. 

Svetovanje za 

osebni in poklicni 

napredek 

zaposlenih 

2. 1. 

Število 

udeležencev, ki 

smo jim priznali 

predhodno 

pridobljeno 

znanje 

2018/19 

50 

udeležencev, ki 

v postopku 

svetovanja in 

vrednotenja 

znanja 

80 udeležencev, ki 

smo jim svetovali pri 

načrtovanju 

izobraževanja in  

motivaciji za učenje 

6. 

Vključitev 

neuspešnih 

udeležencev 

programov SSI v 

manj zahtevne 

programe 

2. 

 
1. 

Število vpisanih 

udeležencev, ki 

dlje časa niso bili 

uspešni v SSI 

programih 

2018/19 
5 vpisanih 

udeležencev  

8 udeležencev   iz SSI 

programov zaradi 

neuspešnosti prestopi 

v manj zahtevne 

programe tehniških 

smeri, 2 pa iz smeri 

ekonomskega tehnika 

v program trgovca 
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Zap. 

št.  
Kratkoročni cilj 

Zap. 

št. 

dolg. 

cilja 

Opis kazalnikov 
Izhodiščno 

leto 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost 

v letu 2018/2019 

opravljajo 

praktično 

usposabljanje z 

delom 

8 podjetij, štirje 

zasebniki 

11 podjetij,  

5 zasebnikov 

  

 Kakovost izobraževanja  

Zap. 

št.  
Kratkoročni cilj 

Zap. 

št. 

dolg. 

cilja 

Opis kazalnikov 
Izhodiščno 

leto 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost 

v letu 2018/2019 

1. 

Ohraniti ali 

izboljšati 

uspešnost 

udeležencev na 

zaključku 

izobraževanja  

 

 

Opis naveden pri poglavju izobraževanje odraslih. 

2. 

Spremljanje 

kakovosti 

izobraževanja 

1. 1. 

Delež povprečno 

in zelo 

zadovoljnih 

udeležencev  

 

2018 in 

2019 

 

 

90% 

zadovoljnih 

udeležencev v 

skupinskem 

modelu  

Ohraniti zadovoljstvo 

udeležencev. 

(področja preverjanja 

so v spletnih 

vprašalnikih v 

eAsistentu) 

1. 2. 
Informiranje 

udeležencev  
2018 

Obveščanje s 

sporočili iz E-

asistenta 

Vsi aktivni udeleženci 

prejemajo obvestila 

elektronsko  

1. 3. 

Uvedba rač. 

vodenja celotne 

evidence 

udeležencev  

E-asistent 

2018/19 

Postopno 

elektronsko 

evidentiranje 

ocen izpitov 

Evidenca E-asistenta v 

celoti usklajena z 

elektronsko evidenco 

za vse dijake 
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Zap. 

št.  
Kratkoročni cilj 

Zap. 

št. 

dolg. 

cilja 

Opis kazalnikov 
Izhodiščno 

leto 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

Pričakovana vrednost 

v letu 2018/2019 

3. 

Zmanjšati ali vsaj 

ohraniti delež 

neaktivnih 

udeležencev 

1. 

 
1. 

Število neaktivnih 

in izpisanih 

udeležencev ob 

zaključku šolskega 

leta 

Junij 2019 

 

 

30 % neaktivnih 

v tehniških 

smereh in 40% 

neaktivnih v 

storitvenih 

poklicih 

30 % neaktivnih v 

tehniških smereh, 

40% neaktivnih v 

storitvenih smereh 

*pričakovano vrednost je 

težko napovedati, ker 

udeleženci med šolskim 

letom izgubijo službo, 

imajo nepredvidene 

socialne težave… 

 

Aktivnosti za uresničitev zastavljenih ciljev 

 
Dolgoročni cilj: Zagotovitev kakovostnega srednješolskega  izobraževanja za udeležence izobraževanja odraslih  

Kratkoročni cilj: Vpis udeležencev v vse razpisane programe 

  

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. 
Zagotovitev kompetentnih članov andragoškega 

zbora, ki bodo izvajali izobraževanje  

Šest izvedenih izobraževalnih programov tehniške usmeritve 

in deset izvedenih izobraževalnih programov ekonomske in 

storitvenih usmeritev 

 2. 
Informiranje javnosti o možnosti izobraževanja 

na ŠC Kranj  

Vpis novih udeležencev v vse razpisane izobraževalne 

programe  

 3. 

Vabila k dokončanju izobraževanja 

udeležencem, ki so bili že pred leti vključeni v 

izobraževanje. 

Po deset vpisanih udeležencev, ki so bili že pred leti vključeni 

(za tehniške in storitvene smeri) 

Kratkoročni cilj: Več udeležencev si pridobi poklicno izobrazbo 

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. 
Organizacija skupinskih predavanj za strokovne 

module ter konzultacij za posamezne izpite 

12 udeležencev pridobi poklicno izobrazbo tehniških smeri, 

10 pa storitvenih smeri 

 2. Organizirana priprava izdelka za zaključni izpit  
15 udeležencev pripravlja izdelek, 10 se jih pripravlja na 

storitev za zaključni izpit 

 3. Priprave na zaključek izobraževanja  Po 10 udeležencev obiskuje posamezne priprave  
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Kratkoročni cilj: Ohranitev ali izboljšanje uspešnosti na poklicni maturi 

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. 
Že v osebnih izobraževalnih načrtih posameznike 

povabimo k obiskovanju priprav 

67 % ali več uspešnih na maturi (organizirano izobraževanje) 

in vsaj 30 % v individualnem 

 2. 
Povabilo bivšim dijakom, ki niso bili uspešni na 

maturi, k  obiskovanju priprav 

3. 

Individualni razgovori s kandidati SSI in PTI 

programov, ki niso uspešni v istem programu že 

dve leti – možnost prekvalifikacije 

 

Kratkoročni cilj: Izvedba tečaja slovenščine kot drugega in tujega jezika 

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. Predlog za vpis v razvid  Urejen vpis v razvid za izvajanje tečaja 

 2. Informiranje širše javnosti o izvedbi tečaja Ena skupina se udeleži tečaja 

 

Kratkoročni cilj: Svetovanje za osebni in poklicni napredek 

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. 

Pri vabilih kandidatom za pridobitev izobrazbe 

informiranje o možnostih priznavanja znanja, 

vračilo šolnine za uspešne udeležence (Javni 

štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad do 2022) 

80 udeležencem svetujemo pri načrtovanju izobraževanja in 

motivaciji za učenje  

 2. 
Pri vseh aktivnostih za vpis dodamo informacije 

o možnosti priznavanja delovnih izkušenj 

  

Kratkoročni cilj: Vključitev neuspešnih udeležencev programov SSI v manj zahtevne programe 

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. 

Povabilo udeležencem, ki so se dlje časa šolali v 

SSI programih in jih ne končali, naj se odločijo 

za »lažji« poklic 

osem  vpisanih udeležencev, ki dlje časa niso bili uspešni v 

SSI programih, vključenih v SPI programe, 

dva pa iz ekonomskega tehnika v trgovca 

 

 

Kratkoročni cilj: Ohraniti ali izboljšati uspešnost udeležencev na zaključku izobraževanja 
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Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 Opis naveden v predhodnem poglavju Izobraževalna dejavnost za odrasle. 

1. 

Sprotno opravljanje izpitov 

 

 

Čim več aktivnih udeležencev sproti opravlja izpite (zaradi 

finančnih težav udeležencev je delež težko napovedati) 

 2. Priprave na zaključek izobraževanja 

80% udeležencev v organiziranem izobraževanju in 30 % v 

individualnem (ekonomski in storitveni poklici) izobraževanju 

opravi poklicno maturo  

   

Kratkoročni cilj: Spremljanje kakovosti izobraževanja 

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. Pošiljanje obvestil iz E-asistenta 

Vsi aktivni udeleženci prejemajo obvestila elektronsko    Objavljanje urnika v E-asistentu 

 2. Evidentiranje ocen izpitov v E-asistentu 

  

Kratkoročni cilj: Zmanjšati ali vsaj ohraniti delež neaktivnih udeležencev 

Zap. št. Opis aktivnosti/ukrepa Pričakovani rezultat  

 1. 

Dodatno spremljanje uspešnosti na izpitih za 

udeležence, ki že v prejšnjih letih niso bili 

uspešni, in jih vabiti na individualne razgovore 

Delež neaktivnih udeležencev je največ  30 % vpisanih v 

organiziranem in največ 40 % vpisanih v individualnem 

izobraževanju. 

 2. 

Analiza razlogov za neaktivnost (Udeleženci 

sproti sporočijo, da iz določenih razlogov ne 

morejo nadaljevati šolanja) 

 3. 

Vključitev neaktivnih udeležencev v druge in 

naslednje izpitne roke, individualni razgovori in 

dopolnitve osebnih izobraževalnih načrtov 

 
 

 

Pripravila:  

Polonca Hafner Ferlan 

 


