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1 Uvod 
 

Pričujoče strokovno gradivo je nastalo v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalnih 

dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 (v nadaljevanju Svetovanje za 

zaposlene)1, v katerem je poudarek na razvijanju učinkovitih pristopov informiranja in svetovanja za 

vključevanje zaposlenih odraslih, še posebej manj izobraženih in izobraževalno neaktivnih ter starejših 

od 45 let in ugotavljanju in vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih, 

s ciljem ohranjanja zaposlitev, večje fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere 

zaposlenih, povezanega z vključevanjem v nadaljnje izobraževanje in certificiranje že pridobljenega 

znanja. 

 

Izvajanje projekta financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP 2014-2022), kjer je umeščen v prednostno os 10: Znanje, 

spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, oziroma prednostno naložbo 10. 1: Krepitev 

enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in 

priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje 

prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc. 

Cilje projekta zasledujemo skozi tri podaktivnosti projekta, to so (1) razvoj strokovnih gradiv, 

programov, pristopov, (2) strokovno svetovanje izvajalcem in (3) sodelovanje s socialnimi partnerji 

in deležniki. 

Strokovno podpiramo dejavnosti svetovanja zaposlenim in vrednotenja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja, ki jih izvaja 15 konzorcijev po Sloveniji. Konzorciji so sestavljeni iz regionalnega 

partnerstva ljudskih univerz ter srednjih šol z enotami za izobraževanje odraslih. Vodilni partnerji v 

konzorcijih so ljudske univerze na katerih delujejo tudi Svetovalna središča za izobraževanje odraslih 

(središča ISIO2).  

 

Svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene konkretno 

poteka s ciljem pridobitve izobrazbe na višji ravni, nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) ali temeljnih 

poklicnih kvalifikacij (TPK), pridobitve ali dviga splošnih in poklicnih kompetenc ter pridobitve različnih 

certifikatov (npr. slovenski jezik, tuji jeziki…).  

 

Zaposlenim je na voljo brezplačna pomoč pri načrtovanju njihove osebne in karierne poti z izbiro 

primernega izobraževanja ali usposabljanja, ugotavljanjem že pridobljenega znanja, spremljanjem med 

izobraževanjem in podpora ob zaključku le-tega. Zaposleni v svetovalnem procesu ozavestijo svoje 

znanje, spretnosti in kompetence ter jih znajo predstaviti na ustrezen način (oblikovanje zbirne mape, 

e-portfolija), s čimer postanejo bolj dovzetni in motivirani za vključevanje v nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje ali spremembo in nadgradnjo kariere (prekvalifikacija in dokvalifikacija). Posledično se 

izboljša njihova socialna vključenost, osebnostna rast in materialni položaj. 

                                                           
1 Več informacij o projektu je na spletni strani projekta: www.zaznanje.si in na spletni strani Andragoškega 

centra Slovenije: www.acs.si/projekti/projekti-ess/svetovanje-zaposlenim-2016-2022.   
2 Več informacij o središčih ISIO je na spletni strani isio.acs.si.  

http://www.zaznanje.si/
http://www.acs.si/projekti/projekti-ess/svetovanje-zaposlenim-2016-2022
https://isio.acs.si/
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V projektu Svetovanje za zaposlene svetovalna dejavnost posega v kar tri področja razvoja 

posameznika. Rekli bi lahko, da svetovanje v projektu, v katerem so ciljna skupina zaposleni (predvsem 

manj izobraženi), njegov namen pa je povečati oziroma  izboljšati kompetence, ki jih ti potrebujejo 

zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 

družbi, obsega svetovanje za izobraževanje, svetovanje za vrednotenje neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja ter svetovanje za razvoj kariere. 

 

V projektu dajemo posebno pozornost doseganju rezultatov in učinkov vseh treh vrst svetovanja. Z 

javnim razpisom je na ravni 15 konzorcijev določeno enotno (enako za vse konzorcije in vanje vključene 

organizacije) beleženje dogovorjenih podatkov o svetovancih in vsebini svetovanja ter spremljanje in 

evalvacija na ravni projekta dogovorjenih rezultatov za vsakega svetovanca s strani svetovalcev, kar 

bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju gradiva. Vsi konzorciji in vključene organizacije so zavezani 

k doseganju najmanj 75 odstotnega deleža uspešno zaključenih svetovanj3, kar pomeni, da se mora 

vsaj 75 odstotkov tistih, ki so se vključili v svetovanje, po zaključku le-tega vključiti v programe 

izobraževanja in/ali usposabljanja, s čimer dosežejo kazalnik rezultata. S strokovnega vidika pa nas 

seveda zanimajo vsi rezultati in učinki, ki se jih lahko doseže v navedenih treh vrstah svetovanja in so 

pomembni za napredek, ki ga naredi posameznik bodisi na področju dela, bodisi na področju osebnega 

življenja. Zato bomo v tem gradivu podrobneje pogledali možne rezultate in učinke vseh treh vrst 

svetovanja in možne načine za njihovo merjenje. 
 

V gradivu bomo najprej predstavili namene oziroma cilje svetovalne dejavnosti v projektu Svetovanje 

za zaposlene ter predstavili kako poteka spremljanje in evalvacija rezultatov in učinkov svetovanja v 

treh konkretnih primerih: (I) spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v središčih ISIO, 

(II) spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu Strokovna podpora 

informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 ter (III) 

spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu Guidance and Orientation for Adult 

Learners-GOAL (2015-2018) v katerega je bil vključen tudi Andragoški center Slovenije.  

 

Izkušnje iz predstavljenih primerov bomo upoštevali pri oblikovanju predlogov oziroma smernic za 

merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu Svetovanje za zaposlene. Oblikovani strokovni 

predlogi pa bodo lahko tudi širše uporabni za merjenje rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti v 

izobraževanju odraslih. 

 

  

                                                           
3 V obdobju trajanja projekta bo vanj vključenih skupno 20.000 svetovancev.  
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2 Svetovalna dejavnost v projektu Svetovanje za zaposlene 
 

Namen tega gradiva je zarisati smernice ter pripraviti predloge merjenja rezultatov in učinkov 

svetovalne dejavnosti, ki obsega: svetovanje za izobraževanje, svetovanje za vrednotenje neformalno 

in priložnostno pridobljenega znanja in svetovanje za razvoj kariere. V vseh teh treh opredeljenih 

namenih svetovanja, ker se to ukvarja s posameznikom, je »vsebovano« tudi svetovanje za osebni 

razvoj. To je neločljivo povezano tako z izobraževanjem posameznika, ugotavljanjem in vrednotenjem 

njegovega že pridobljenega znanja ter kariernim razvojem, kot kaže Slika 1. Zato svetovanja za osebni 

razvoj ne bomo izpostavili kot četrtega namena svetovanja, ga bomo pa večkrat omenili znotraj 

opisanih treh vidikov svetovalne dejavnosti. 

 

Slika 1: Svetovanje za osebni razvoj kot vsebina svetovanja za zaposlene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Svetovanje za izobraževanje 

 

Na področju izobraževanja odraslih je bil v Sloveniji v preteklih dvajsetih letih vpeljan koncept 

svetovalnih središč ISIO (informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih), ki odraslim zagotavljajo 

pomoč pri odločanju za izobraževanje, pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom 

izobraževanja in pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere (Vilič Klenovšek, 

Klemenčič, 2002). 

 

Mreža središč ISIO se je od leta 2000 postopoma razširila po celotni Sloveniji. V letu 2018 deluje 17 

središč, ki imajo svoje sedeže na ljudskih univerzah (deluje vsaj eno središče v vsaki regiji, oziroma dve 

v večjih regijah), v katerih za to usposobljeni strokovni delavci - svetovalci nudijo odraslim informativno 

svetovalno pomoč na področju izobraževanja.  

 

Vsa središča ISIO sledijo poslanstvu: »Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, 

zaupno, brezplačno, kakovostno, celostno in strokovno informiranje ter svetovanje vsem odraslim kot 

podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in 

poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko 

Svetovanje za 
izobraževanje

Svetovanje 
za razvoj 
kariere

Svetovanje 
za 

vrednotenje

Svetovanje 

za osebni 

razvoj 
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učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.«4 Čeprav je osredotočena na svetovanje 

za izobraževanje, je svetovalna dejavnost v središčih ISIO povezana tudi s svetovanjem za razvoj kariere 

in za osebni razvoj. 

 

Temeljno delo svetovalca v središču ISIO je andragoško svetovalno delo, ki zajema naslednje 

najpomembnejše dejavnosti glede na faze procesa izobraževanja, v katerih potekajo (Vilič Klenovšek, 

Rupert, 2011, str. 36-37): 

- pred vključevanjem v izobraževanje in učenje: odkrivanje posameznikovih potreb po 

izobraževanju in učenju, analiza dosedanje izobraževalne poti posameznika, motiviranje in 

spodbujanje za vključevanje v izobraževanje, predstavljanje izobraževalnih programov, 

predstavljanje izobraževalnih organizacij in možnosti financiranja izobraževanja, 

predstavljanje, kaj novo znanje lahko pomeni z vidika razvoja posameznikove delovne ali 

osebne poti, pomoč pri opredelitvi ciljev in poti izobraževanja ipd. 

- med potekom izobraževanja: pomoč pri načrtovanju in organiziranju učenja, pomoč pri 

razvijanju učinkovitih strategij učenja, pomoč pri premagovanju učnih težav, pomoč pri pripravi 

in spremljanju individualnega izobraževalnega načrta, pomoč pri vrednotenju že pridobljenega 

znanja  in izkušenj, pomoč pri sprotnem vrednotenju napredka v izobraževanju ipd.; 

- po njegovem dokončanju: pomoč pri vrednotenju izobraževalne ali učne poti, svetovanje 

glede možnosti za nadaljnje izobraževanje ali učenje, pomoč pri načrtovanju nadaljnjega 

izobraževanja ali poklicne poti ipd. 

 

Z vidika svetovanja za izobraževanje lahko identificiramo tri ključne cilje iz katerih izhaja tudi model 

presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih ISIO (Možina idr., 2009): 

1) Povečati dostop do svetovanja za izobraževanje in učenje. 

2) Zagotoviti kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje. 

3) Zagotoviti večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju. 

 

 

 

Svetovanje za izobraževanje je usmerjeno v posameznika, ta je v središču in svetovalna 

podpora krepi njegovo individualno izobraževalno pot. Kljub temu, oziroma izhajajoč iz tega, 

pa vsak individualni premik na izobraževalni poti vpliva na vključenost odraslih v 

vseživljenjsko učenje in s tem pripeva k širšim družbenim učinkom izobraževanja in učenja. 

 

Pri definiranju rezultatov in učinkov svetovanja za izobraževanje bomo izhajali iz naslednjih 

ciljev:  

- Povečan dostop do svetovanja za izobraževanje in učenje. 

- Zagotavljanje kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje. 

- Zagotavljanje večje vključenosti in uspešnosti odraslih v vseživljenjskem učenju.  
 

 

 

                                                           
4 Poslanstvo, kot tudi vizija in opis vrednot dela so zapisani na spletni strani središč ISIO: 

https://isio.acs.si/index.php?nid=2&id=215  

https://isio.acs.si/index.php?nid=2&id=215
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2.2 Svetovanje za vrednotenje že pridobljenega znanja 

 

Eden od poudarkov projekta Svetovanje za zaposlene je ugotavljanje in vrednotenje neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja, koncept, ki ga na Andragoškem centru Slovenije razvijamo, 

njegovo izvajanje v praksi pa strokovno podpiramo že zadnjih nekaj let5.  

 

Definirali smo tri namene postopka vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki 

so prikazani na Sliki 2, pri čemer z razvojnim delom na Andragoškem centru Slovenije sledimo 

predvsem zadnjemu, torej vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja z namenom 

evidentiranja in ovrednotenja znanja, delovnih izkušenj in kompetenc za lažjo zaposlitev, za razvoj 

kariere in osebni razvoj, s čimer se odraslemu omogoči večjo prožnost na trgu dela ter poveča 

zaposljivost in mobilnost na trgu dela, učinkuje na razvoj ali sprememba poklicne kariere ter 

kompetenc vseživljenjskega učenja. Pri ovrednotenju znanja in izkušenj gre lahko za lastni interes, za 

lažje sprejemanje različnih odločitev posameznika v poklicnem in osebnem življenju, za usmerjanje in 

svetovanje za nadaljnje izobraževanje in/ali za razvoj poklicne kariere. 

 

Slika 2: Namen postopka ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja  
 

 
 

Postopek vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja poteka v štirih fazah6 

(ugotavljanje, dokumentiranje, ocenjevanje in certificiranje), pri čemer svetovanje podpira vse faze 

postopka (glej Sliko 3).  

 

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1, 2018 ) v 24. členu postopek opredeljuje zgolj do drugega koraka, 

predvideva torej ugotavljanje in dokumentiranje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, v 

projektu Svetovanje za zaposlene pa postopek izvajamo do vključno tretje faze, torej do ocenjevanja. 

Postopek zaključimo s povratno informacijo zaposlenemu, ki je lahko v obliki mnenja svetovalca o 

ovrednotenih kompetencah ali v obliki načrta nadaljnjih korakov v izobraževanju, zaposlitvi in osebnem 

razvoju.  

                                                           
5 Na Andragoškem centru Slovenije smo se z ugotavljanjem in vrednotenjem neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja odraslih intenzivno ukvarjali med drugim tudi v dveh ESS projektih: Razvoj pismenosti in 

ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja 2009– 2011 ter Razvoj pismenosti ter ugotavljanja in 

priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014.  
6 Omenjene faze postopka so bile opredeljene v naslednjih dokumentih: European Guidelines for Validating Non-

formal and Informal Learning (CEDEFOP, 2015) in Priporočila Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega 

učenja (EK, 2012). 
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Slika 3: Shema postopka vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja po fazah z 
opisom 
 

 
 

Cilji postopka vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih so: 

- narediti učenje, predvsem tisto, ki se dogaja priložnostno in neformalno, vidno; 

- povečati možnosti za prilagoditev izobraževanja konkretnemu posamezniku, temu kar že zna; 

- povečati možnosti zaposlovanja; 

- povečati uporabo obstoječih znanj in kompetenc pri delu; 

- spodbujati vključevanje v neformalno izobraževanje in učenje za poklicni in osebni razvoj. 

 

V postopku vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, sta informiranje in 

svetovanje prisotna v vseh fazah postopka, pogosta pa se prepletata oziroma združujeta. V gradivu  

Zagotavljanje kakovosti priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (Žnidarič, Kunčič 

in Vuković, 2012) je opredeljeno, da sta namen in cilj informiranja, da se posameznik zave, da obstaja 

postopek vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Informiranje omogoča 

zagotavljanje dostopnosti postopka z vidika geografskega in fizičnega dostopa, zagotavljanja enakih 

možnosti, jasnosti postopka in možnih izidov preverjanja (prav tam, str. 10). 

 

Svetovanje poteka, po potrebi, v vseh fazah postopka vrednotenja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja. Svetovalec kandidatu v postopku svetuje kako konstruktivno izpolnjevati zahteve 

samega postopka. Pomaga mu presoditi, kaj lahko prispeva sam, katera merila se bodo uporabljala za 
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presojo njegovih učnih dosežkov, v kolikšni meri se bo upoštevala individualna situacija in drugo (prav 

tam, str. 10). 

 

V opisu svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (Vilič Klenovšek, Rupert, 2011) je vsebina 

svetovanja za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja opisana skozi naloge 

svetovalca za vrednotenje, ki so: 

- zagotavljanje informacij o postopkih vrednotenja in priznavanja (promocija) udeležencem 

(v fazi rekrutiranja), drugim akterjem (partnerjem v okolju),  

- vodenje svetovalnih pogovorov za potrebe načrtovanja in izpeljevanja vrednotenja – 

priprava načrta,  

- spodbujanje in nadzorovanje priprave portfolija kot temeljnega instrumenta v 

vrednotenju,  

- spodbujanje ugotavljanja in samoocenjevanja doseženega znanja, spretnosti in kompetenc 

udeleženca,  

- pripravljanje potrebne baze podatkov v podporo postopkov vrednotenja,  

- skrb za stike z učitelji/tutorji, ocenjevalci,  

- zagotavljanje celotne podpore in svetovanja med procesom vrednotenja,  

- sodelovanje pri razvoju (načrtovanju) orodij, instrumentov (metod) za izpeljavo 

vrednotenja,  

- strokovno spopolnjevanje za delo svetovalca za vrednotenje  

- in drugo. (prav tam, str. 43) 

 

Izhajajoč iz zgoraj opisanih nalog svetovalca za vrednotenje, v katerih je zajeta vsa vsebina svetovanja 

za vrednotenje, so v Izhodiščih za dopolnitev kazalnikov kakovosti v dejavnosti središč ISIO za področje 

ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja odraslih (Vilič Klenovšek idr., 2017) opredeljeni 

standardi kakovosti, pripadajoči kazalniki in merila za štiri zaokrožena vsebinska področja, ki so 

pomembna za kakovostno izvajanje procesov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja 

odraslih: 

- postopek ugotavljanja in vrednotenja: svetovalci izvajajo postopek ugotavljanja in 

vrednotenja že pridobljenega znanja odraslih v skladu s strokovno opredeljenimi fazami 

postopka ugotavljanja in vrednotenja; 

- uporaba pripomočkov in metod: v izvajanju postopka ugotavljanja in vrednotenja že 

pridobljenega znanja odraslih svetovalec uporablja različna orodja in pripomočke; 

- vodenje in spremljanje dokumentacije postopka: svetovalec dokumentira in spremlja potek 

postopka ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja odraslih; 

- usposobljenost svetovalca: postopke ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja 

odraslih opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci. (prav tam, str. 15) 

 

Po modelu kakovosti v središčih ISIO se področje ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja 

umešča med procesne dejavnike, ki so še svetovalni proces (temeljni proces), partnerstvo, informiranje 

in promocija ter presojanje in razvijanje kakovosti. 
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Postopek ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja odraslih v središče postavlja 

posameznika in njegove potrebe po ugotavljanju, dokumentiranju, vrednotenju, tudi 

certificiranju že pridobljenega znanja, zato je tudi svetovalna podpora v postopku 

usmerjena v posameznika. Postopki ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja pa 

vplivajo na boljšo/večjo dostopnost do izobraževanja in učenja ter večjo fleksibilnost pri 

vključevanju v različne oblike izobraževanja in učenja, s čimer vpliva tudi na večjo 

vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje. 

 

Pri definiranju rezultatov in učinkov svetovanja za vrednotenje bomo izhajali iz naslednjih 

ciljev: 

- Narediti neformalno in priložnostni pridobljeno znanje vidno. 

- Povečati možnosti za prilagoditev izobraževanja posamezniku. 

- Povečati možnosti zaposlovanja. 

- Povečati uporabo obstoječih znanj in kompetenc pri delu. 

- Spodbujati vključevanje v neformalno izobraževanje in učenje za poklicni in osebni 

razvoj. 
 

 

 

2.3 Svetovanje za razvoj kariere 

 

Svetovanje zaposlenim je neizbežno povezano s kariernim svetovanjem v smislu razvoja kariere in 

napredka posameznika na njegovi poklicni poti. Vilič Klenovšek in Rupert (2011, str. 114) povzemata 

koristi izobraževanja za zaposlene, ki jih lahko beremo tudi kot namene svetovanja za razvoj kariere, 

takole: 

- ohranjanje zaposlitve in/ali povečanje konkurenčnosti na trgu dela; 

- nadaljnji razvoj kariere zaposlenega;  

- izboljšanje gmotnega (višja plača) in socialnega položaja;  

- večjo osebno rast;  

- večja produktivnosti dela, ekonomska rast in tudi širše – rast človeškega kapitala celotne 

družbe. 

 

V Medresorskih smernicah kakovosti vseživljenjske karierne orientacije (VKO)7 (Bandelj idr., 2015) je 

namen storitev karierne orientacije najširše opredeljen kot pomoč ljudem vseh starosti na njihovi poti 

v izobraževanju in delu. Tradicionalni koncept karierne orientacije je informirati uporabnika ter mu 

                                                           
7 Na področju karierne orientacije obstaja kar nekaj terminoloških zagat, ki so opisane in do neke mere rešene v 

Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 (Kohont idr., 2011). Na tem mestu naj navedemo definiciji 

terminov »razvoj kariere« in »karierna orientacija«, ki ju uporabljamo v povezavi s svetovalno dejavnostjo v 

projektu Svetovanje za zaposlene: 

- Karierni razvoj/razvoj kariere: Proces, v katerem posameznik načrtuje svojo delovno, osebno in 

izobraževalno pot. Lahko poteka samostojno ali s pomočjo svetovalca. 

- Karierna orientacija: Storitve ali službe in dejavnosti, ki pomagajo posameznikom sprejemati odločitve o 

izobraževanju,  usposabljanju in poklicu ter jim omogočajo vodenje njihovih življenjskih poti v učenju, delu 

in drugih okoljih. 
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svetovati pri izbiri izobraževanja in poklica. V sodobnih strokovnih konceptih pa je cilj tudi »razviti 

kompetenco načrtovanja in vodenja kariere, ki predstavlja pridobivanje znanja, razvijanje različnih 

spretnosti in izkušenj ter odnosa do načrtovanja kariere«. (prav tam, str. 8).  

 

Vseživljenjska karierna orientacija tako posega v polje izobraževanja, kariere/dela in osebnega 

razvoja, v tem delu pa bomo izpostavili le vidike, ki se dotikajo področja razvoja kariere. V Medrsorskih 

smernicah kakovosti vseživljenjske karierne orientacije (VKO) (2015) so kot pomembnega pri 

zagotavljanju kakovosti VKO zakon o urejanju trga dela (ZUTD), 2010, ki med drugim jasno definira 

tradicionalne in sodobne storitve/metode VKO: 

- informiranje o trgu dela,  

- samostojno vodenje kariere,  

- osnovno karierno svetovanje,  

- poglobljeno karierno svetovanje,  

- učenje veščin vodenja kariere. (prav tam, str. 10) 

 

Storitve karierne orientacije se, kot ugotavljajo avtorji, v praksi izvajajo kot vrsta različnih oblik dela 

oziroma storitev. Kljub temu so definirali štiri širše, skupne kategorije: 

- informiranje,  

- ugotavljanje lastnosti posameznika,  

- samostojno (samopostrežno) vodenje kariere,  

- karierno vodenje ali osnovno karierno svetovanje,  

- (poglobljeno) karierno svetovanje,  

- učenje veščin vodenja kariere. 

 

 

 

 

Karierno svetovanje je osredotočeno na posameznika ter na njegov karierni pa tudi 

izobraževalni in osebni razvoj, s čimer pa posredno vpliva tudi na trg dela ter gospodarski 

razvoj družbe. 

 

Pri definiranju rezultatov in učinkov svetovanja za razvoj kariere bomo izhajali iz naslednjih 

ciljev: 

- Ohranjanje zaposlitve in/ali povečanje konkurenčnosti na trgu dela. 

- Nadaljnji razvoj kariere zaposlenega. 

- Izboljšanje gmotnega in socialnega položaja. 

- Večja osebno rast.  

- Večja produktivnosti dela, ekonomska rast in rast človeškega kapitala celotne družbe. 
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3 Merjenje rezultatov in učinkov svetovanja 
 

Izvajanje dejavnosti svetovanje zaposlenim se financira in izvaja z namenom razvoja učinkovitih 

pristopov informiranja in svetovanja za vključevanje zaposlenih odraslih v izobraževanje in za 

ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih, s ciljem 

ohranjanja zaposlitev, večje fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere zaposlenih, 

povezanega z vključevanjem v nadaljnje izobraževanje in certificiranje že pridobljenega znanja. 

 

Pri izvajanj dejavnosti sodeluje več deležnikov, kot prikazuje Slika 4. Financerja dejavnosti sta Evropska 

unija (iz Evropskega socialnega sklada) in Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport). Strokovno podporo izvajalcem zagotavlja Andragoški center Slovenije, ki ima tudi razvojno 

vlogo. Izvajalci po Sloveniji so ljudske univerze in srednje šole, še konkretneje pri njih zaposleni 

strokovni delavci – svetovalci. Končni uporabniki so zaposleni odrasli, pogosto pa je vmes tudi 

delodajalec, ki svoje zaposlene lahko vključi v postopek. V izvajanje je tako vpletena cela vertikala 

institucij, ki vanjo vlagajo, in prav vse, vključno z uporabnikom, zanima ali je ta dejavnost kakovostna 

in uspešna, v smislu doseganja želenih rezultatov in učinkov. 

 

Slika 4: Deležniki v projektu Svetovanje za zaposlene 

 

Na spletni strani Evropskega socialnega sklada (ESS)8 lahko preberemo, da je ta glavni instrument 

Evrope, ki podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in zagotavlja državljanom 

EU bolj poštene zaposlitvene možnosti. Deluje z vlaganjem v evropski človeški kapital – delavce, mlade 

in vse tiste, ki iščejo zaposlitev. Financiranje ESS v višini 10 milijard EUR na leto izboljšuje možnosti za 

zaposlitev milijonov Evropejcev, zlasti tistih, ki težko najdejo delo.  

 

                                                           
8 Spletna stran Evropskega socialnega sklada: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=sl.  

Evropska unija (Evropski socialni  sk lad)

Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje,  znanost in šport)

Andragoški center Slovenije

Izvajalske organizacije

Svetovalci

Delodajalci

Zaposleni

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=sl
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Evropska komisija in države EU v partnerstvu določajo, katere so prednostne naloge ESS in kako naj 

uporablja svoje vire. Ena od prednostnih nalog je povečanje prilagodljivosti delavcev z novimi znanji in 

spretnostmi in podjetij z novimi načini dela. Druge prednostne naloge se osredotočajo na izboljšanje 

dostopa do zaposlitve: s pomočjo za mlade pri prehodu iz šole v zaposlitev ali z usposabljanjem manj 

kvalificiranih iskalcev zaposlitve za izboljšanje njihovih možnosti za zaposlitev. Priložnosti za poklicno 

usposabljanje in vseživljenjsko učenje, s katerimi prebivalci pridobivajo nove spretnosti in znanja, 

resnično pomenijo velik del številnih projektov ESS. Naslednja prednostna naloga se osredotoča na 

pomoč ljudem iz ranljivih skupin, da bi dobili delo. To je del spodbujanja k „socialnemu vključevanju“ 

in je znak pomembne vloge, ki jo ima zaposlovanje pri pomoči ljudem za boljše vključevanje v družbo 

in vsakdanje življenje. Finančna kriza je vodila v podvojitev prizadevanj, da bi ljudje obdržali zaposlitev 

ali hitro našli drugo delo, če ga izgubijo. 

 

V Sloveniji se različne projekte iz sredstev Evropskega socialnega sklada financira na osnovi sprejetega 

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP 2014-

2022). Za projekt Svetovanje za zaposlene so cilji in nameni opredeljeni v 10. prednostni osi: Znanje, 

spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in prednostni naložbi 10. 1: Krepitev enake 

dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in 

priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje 

prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sredstva Evropskega socialnega sklada na nacionalni 

ravni z javnimi razpisi in neposrednimi potrditvami operacij razdeli v skladu s prednostnimi nalogami 

Evropskega socialnega sklada in stanjem ter potrebami v nacionalnem okolju. 

 

Andragoški center Slovenije je za strokovno podporo izvajanju svetovanja za zaposlene v izbranih 

konzorcijih (izbranih na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za 

ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport dobil projekt Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in 

vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 kot neposredno potrditev operacije. 

Andragoški center Slovenije poleg neposredne strokovne podpore izvajalcem v projektu daje poudarek 

tudi razvoju strokovnih pristopov in gradiv za kakovostno in učinkovito izvajanje svetovanja za 

zaposlene, kjer pomemben vidik predstavljajo rezultati in učinki, ki se dosegajo v svetovanju za 

zaposlene, njihovo merjenje in na tej osnovi usmerjanje nadaljnjega razvoja svetovanja za zaposlene. 

 

Izvajalske organizacije (40 organizacij, združenih v 15 konzorcijev) za izvajanje projekta prejmejo 

finančna sredstva, v okviru projekta pa delujejo njihovi zaposleni. Organizacije so odgovorne za 

učinkovito porabo sredstva za doseganje ciljev. Za razvoj regije in doprinos izvajalcev k temu, pa tudi 

za ugled organizacij v lokalnem okolju, je kakovostno izvajanje storitev s konkretnimi rezultati in učinki 

izredno pomembno.  

 

Tudi za strokovne delavce - svetovalce, ki svetovanje izvajajo sta pomembni kakovost in učinkovitost 

doseganja zastavljenih ciljev preko rezultatov in učinkov. V projekt se v posameznem letu vključuje 

okoli 100 svetovalcev z različnim obsegom delovnega časa za svetovanje. 
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Mnogi delodajalci stremijo k razvoju svojih zaposlenih, saj se zavedajo, da z napredkom zaposlenih 

napreduje tudi podjetje. Merjenje rezultatov in učinkov svetovanja zaposlenim je za podjetje z vidika 

vlaganja v zaposlene izrednega pomena. 

 

Zaposleni so ključni in končni uporabnik storitev svetovanja, zato je njihovo zadovoljstvo s storitvijo, 

prepoznavanje koristi, rezultatov ter učinkov svetovanja izredno pomembno. Šele z doseganjem 

rezultatov in učinkov svetovanja na ravni posameznika je dosežen končni cilj svetovalne dejavnosti v 

izobraževanju. 

 

3.1 Opredelitev pojmov  

 

Začnimo z definicijo pojmov rezultati in učinki na začetku v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). 

Ta pojem rezultat opredeljuje kot nekaj, kar se ugotovi s kakim dejanjem, kar se doseže s kakim delom 

in kar nastane pri kakem dogajanju. Gre torej za produkt neke aktivnosti, preneseno na polje 

svetovanja bi bil tako rezultat svetovanja njegov »produkt«. To pomeni, da moramo, če želimo meriti 

rezultate svetovanja, prej definirati kaj je »produkt« svetovanja (oziroma kateri so možni »produkti« 

svetovanja). 

 

Učinek je v SSKJ opredeljen kot pojav, ki nastane zaradi učinkovanja česa na kaj (in se lahko pokaže čez 

nekaj let), in kot zaželena, pričakovana posledica kakega dela, prizadevanja (tudi dela kake naprave). 

Učinek svetovanja, bi potemtakem moral biti dolgoročnejši od rezultata, ne končni produkt, ampak 

posledica. Vprašanje, ki se poraja na tem mestu, in na katerega si moramo odgovoriti, preden se lotimo 

merjenja učinkov svetovanja, je vpliv svetovanja na kaj, bomo merili (vpliv svetovanja na posameznika, 

družbo, organizacijo…). 

 

Če se na tej stopnji zdi, da bi lahko rezultat opredelili tudi kot kvantitativno kategorijo, učinek pa kot 

kvalitativno, se stvari zapletejo, ko pogledamo strokovno terminologijo v angleščini, kjer se za rezultate 

in učinke uporabljajo izrazi »output«, »outcome«, »impact« in »effect«. Poglejmo te pojme natančneje.  

 

Po pregledu literature se zdi, da je najširše sprejeta in najpogosteje uporabljena CEDEFOP9-ova 

definicija, ki pojme opredeljuje takole: 

- »Output« (izhod): takojšen in direkten oprijemljiv rezultat ukrepa.  

- »Outcome« (izid): pozitivne ali negativne, dolgoročne družbenoekonomske spremembe ali 

učinek, ki se pojavi neposredno ali posredno zaradi ukrepa. 

- »Impact« (vpliv): splošni izraz za opisovanje učinkov programa, politike ali socialnoekonomskih 

sprememb, ki je lahko pozitiven ali negativen, predviden ali nepredviden. 

- »Effect« (učinek): družbenoekonomska sprememba, ki je neposreden ali posreden rezultat 

ukrepa (in vključuje tako rezultate (»results«) kot učinke (»impacts«) ukrepa, bodisi pozitivne 

ali negativne, namerne ali nenamerne. 

 

Definicije po SSKJ in CEDEFOP-u so zapisane na seznamu v Prilogi 1.  

                                                           
9 CEDEFOP je kratica za European Centre for the Development of Vocational Training, Evropski center za razvoj 

poklicnega usposabljanja, http://www.cedefop.europa.eu/. 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
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Pojme najlažje in najbolj smiselno razvrstimo, če si pomagamo s komponento časa, na način, da 

pogledamo kako se razporedijo v odnosu do izvedene aktivnosti – koliko časa po izvedeni aktivnosti se 

kažejo, kot je razvidno iz spodnje slike. 

 

Slika 5: Pojmi, ki opisujejo rezultate in učinke svetovanja v odnosu časovne oddaljenosti od izvedene aktivnosti 
svetovanja. 

 

 

Že iz zgoraj zapisanega je razvidno, da se pri opredeljevanju rezultatov in učinkov znajdemo pred 

mnogoterimi (terminološkimi) izzivi, ki pa jih a tem mestu ne bomo širili ali reševali. Namesto tega 

bomo pogledali globlje v področje svetovanja in kako se zgoraj navedeni pojmi umeščajo vanj v stroki 

(definicija Evropska mreža za razvoj politik vseživljenjske orientacije) in v praksi (primeri spremljanja 

rezultatov in učinkov svetovanja  praksi, ki so predstavljeni v drugem poglavju). 

 

Evropska mreža za razvoj politik vseživljenjske orientacije (ELGPN)  v svojem slovarju pojmov (Lifelong 

Guidance Policy Development: Glossary) povzema CEDEFOP-ove definicije pojmov za rezultate in 

učinke, katerim dodaja svoj komentar: 

- «Output«(izhod): v kontekstu svetovanja se pojem običajno uporablja za »merjenje« obsega 

dejavnosti, npr. število ukrepov (v svetovalnih središčih ISIO bi temu rekli obravnave ali 

svetovalne obravnave) v četrtletju ali na posameznika. 

- »Outcome«(izid) se v kontekstu svetovanja uporablja za opis učinka (»effect«), ki ga ima 

storitev bodisi na posameznika, bodisi na širšo skupnost ali gospodarstvo kot celoto. V tem 

smislu je izid (»outcome«) tisto, kar je mišljeno z učinkom/vplivom (»impact«) ali vplivom 

storitve(»impact measure«), npr. učenje, socialni in ekonomski izidi, ki jih je dosegel 

posameznik. 

- »Impact«(vpliv), v kontekstu svetovanja učinki lahko vključujejo: 

▫ povečano zadovoljstvo z delom, 

▫ zmanjšanje osipništva, 

▫ izboljšanje spretnosti, povezanih z razvojem kariere, 

▫ in druge socialne in ekonomske koristi. 

 

Nadalje ELGPN dodaja, da sta tako izhod (»output«) kot izid (»outcome«) povezana z učinki («effect«) 

in končnimi rezultat, ki so načrtovani v projektu ali dejavnosti. 

 

Watts (v Maguire in Killeen, 2003) na področju karierne orientacije opredeli tri vidike merjenja učinkov 

svetovanja (pri čemer ima vsak svojo časovno komponento) za katere lahko rečemo, da veljajo in so 

prenosljivi tudi na področje svetovanja v projektu Svetovanje za zaposlene: 

Aktivnost = 
svetovanje

Izhod 
(output)

Izid 
(outcome)

Vpliv 
(impact)

Učinek 

(effect)
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- individualni: to so učinki v smislu učnih izidov, ki so takojšnji in najlažje merljivi; 

- organizacijski: to so učinki v smislu npr. učinkovitosti izvajalske organizacije, ki so srednjeročni; 

- ter družbeni: to so učinki v smislu gospodarskih in družbenih koristi, ki so končni. 

 

V projektu Svetovanje za zaposlene nas zanimajo rezultati in učinki svetovanja iz vseh treh vidikov: 

- Iz vidika posameznika: v središču svetovalnega procesa, bodisi gre za svetovanje za 

izobraževanje, vrednotenje ali razvoj karier, je vedno posameznik, njegove potrebe, želje 

oziroma cilji. Svetovanje se izvaja za izboljšanje možnosti odraslih, njihov razvoj in napredek, 

rezultate in učinke pa merimo zato, da preverimo ali je učinkovito – ali prinaša odraslemu korist 

v smislu napredka na področju pridobivanja ali razvoja spretnosti, znanja in kompetenc, 

izboljšanja zaposlitvenih možnosti, osebnostnega napredka in drugih, pred vključitvijo za 

svetovanje postavljenih, ciljev. 

- Iz vidika organizacije: V središču svetovalnega procesa je posameznik, izvajanje svetovalnih 

storitev zanj pa zagotavlja izvajalska organizacije, ki za to usposobi strokovne delavce, pridobi 

finančna sredstva za njihovo delovanje ter jim omogoči čas in prostor za izvajanje svetovanja. 

Ker je delov svetovalcev v okviru svetovalne dejavnosti v projektu Svetovanje za zaposlene 

financirano iz javnih sredstev, pridobitev katerih je pogojena z doseganjem v naprej določenih 

kazalnikov (odvisno od velikosti regije v kateri deluje posamezna izvajalska organizacije je 

določeno število pa tudi profil svetovancev, ki jih mora organizacija v obdobju trajanja projekta 

vključiti v svetovanje in odstotek teh, ki se morajo po zaključenem svetovanju vključiti v enega 

od programov izobraževanja ali usposabljanja), organizacije zanima vsaj ali so pri doseganju 

teh uspešni. Ker pa doseganje projektnih kazalnikov ni edini kazalnik kakovosti, organizacije z 

merjenjem rezultatov in učinkov pogosto preverjajo kakovost svojih storitev ter svojo 

učinkovitost. 

- Iz vidika družbe: Financiranje kakršnih koli dejavnosti, tudi takšnih z družbeno koristno naravo, 

zahteva povratno informacijo o rezultatih in učinkih izvedenih aktivnosti. Čeprav se v 

svetovanju v projektu Svetovanje za zaposlene osredotočamo na posameznika, njegov razvoj 

ter izboljšanje možnosti, je cilj projekta širši – okrepiti ciljno skupino v projektu, to je manj 

izobražene zaposlene, kar bo imelo širši vpliv na blagostanje družbe na eni in gospodarsko 

korist na drugi strani.   

 

3.2 Ključna vprašanja 

 

Kot smo videli v prejšnjem poglavju, so lahko rezultati in učinki svetovanja enostavno določljivi,  

oprijemljivi in merljivi, ali pa tudi ne. Zagotovo pa moramo, preden se lotimo njihovega merjenja, 

določiti namen in cilj, zaradi katerih bomo to počeli. Zastavimo si nekaj ključnih vprašanj, ki so 

predstavljena v spodnji tabeli. Od odgovorov bo v veliki meri odvisno na kakšen način bomo pristopili 

k merjenju rezultatov in učinkov ter kaj bomo merili. 

 

Zakaj bomo merili? Nas zanimajo rezultati/učinki svetovanja iz vidika svetovanca? Delamo na 

presojanju in razvijanju kakovosti svoje organizacije? Potrebujemo podatke za strokovne analize in 

strategije ali za utemeljevanje financerju?  

 

Merimo lahko zato, da lažje načrtujemo nadaljnje delo in razvoj, z merjenjem pa lahko tudi preverjamo 

ali dosegamo cilje na ravni posameznika/organizacije/financerja oziroma države. 
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Kaj bomo merili? Želimo izmeriti rezultate, učinke svetovanja ali oboje? Se bomo osredotočili na 

kratkoročen, srednjeročen ali dolgoročen vidik? Nas zanimajo kvantitativni in/ali kvalitativni podatki?  

 

Kdaj bomo merili? Odločiti se moramo, kdaj bomo merili rezultate/učinke svetovanja: ob vstopu v 

svetovalni proces, vmes, ob zaključku in/ali po zaključku (in koliko časa po zaključku) svetovalnega 

procesa.  

 

Ko govorimo o rezultatih in učinkih svetovanja z vidika časa, se moramo ves čas zavedati, da je časovna 

komponenta izredno pomembna. Za kratkoročne rezultate in učinke velja, da so tisti takojšnji 

oprijemljivejši in zato lažje merljivi, medtem ko za dolgoročnejše rezultate in učinke velja, da so sicer 

globlji, bolje usidrani, a ravno zaradi časovne komponente težje objektivno merljivi – več čas ko je 

preteklo os svetovanja, več je drugih faktorjev, ki sovplivajo na posameznika in sooblikujejo rezultate 

in učinke svetovanja.   

 

Kako bomo merili? Različne podatke bomo pridobivali v različnih časovnih obdobjih, odvisno tudi za 

kakšen obseg merjenja se odločimo - ali bomo zajeli vse udeležence ali bomo merili na vzorcu. Določiti 

je treba kašen pristop (spremljanje, samoevalvacija, zunanja evalvacija) in kakšne metode bomo 

uporabili (metode morajo biti ustrezne, učinkovite, transparentne, upoštevati pa velja tudi, da 

udeležencev ne obremenimo preveč). 

 

Kvantitativni podatki so veliko lažje merljivi, rezultati teh meritev pa objektivnejši. Če pa želimo meriti 

kvalitativne učinke, ki so pri svetovanju vsaj tako pomembni kot kvantitativni, moramo za njihovo 

merjenje uporabiti ustrezne metode, kot so vprašalniki za samooceno ipd. 

 

Kdo bo meril? Bodo aktivnosti spremljali in beležili (tudi vrednotili) svetovalci sami? Njihova matična 

organizacija ali morda druga, sorodna organizacija? Ta del lahko prevzame financer dejavnosti ali pa 

stroka oziroma se izvede v kombinaciji, kjer del spremljanja in presojanja prevzamejo vsi deležniki. 

 

O tem kdo bo meril rezultate in učinke svetovanja se lahko odločimo takrat, ko vemo zakaj želimo 

izmeriti rezultate. 

 
S premislekom o zgornjih vprašanjih, ki so povzeta tudi v Tabeli 1, se izriše namen merjenja, temu pa 

bomo prilagodili vsebino in način merjenja rezultatov in učinkov svetovanja. 
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Tabela 1: Ključna vprašanja za merjenje rezultatov in učinkov svetovanja 
 

ZAKAJ 

Za načrtovanje dela 

Preverjamo doseganje ciljev na ravni posameznika 

Preverjamo doseganje ciljev na ravni organizacije 

Preverjamo doseganje ciljev na ravni financerja/države 
 

KAJ 
Rezultati/učinki 

Kvantitativen/kvalitativen vidik 
 

KDAJ 

Ob vstopu v svetovanje 

Med procesom 

Ob zaključku svetovanja 

Po zaključku svetovanja 
 

KAKO 

Vzorec ali vsi udeleženci 

Izbira metod 

Odločitev o pristopu 
 

KDO 

Svetovalci sami 

Izvajalska organizacija 

Sorodna organizacija 

Financer in/ali stroka 

Kombinacija 

 

 

3. 3 Metode in pristopi k merjenju rezultatov in učinkov svetovanja 

 

Kot smo že zapisali, je merjenje kvantitativnih rezultatov in učinkov večinoma enostavnejše in 

objektivnejše, ne prinese pa celostnega uvida vanje oziroma njihovega razumevanja.  

 

S pomočjo rednega spremljanja in beleženja podatkov kot so demografski podatki, podatki o številu 

svetovalnih srečanj oziroma obravnav in njihovem trajanju, naštevanje uporabljenih metod in orodij 

ter rezultatov v smislu npr. števila vključitev v programe izobraževanja in usposabljanja in njihovo vrsto, 

rezultatov postopkov vrednotenja v smislu izdelanih portfolijev ali napredovanja na delovnem mestu 

ter podobnih podatkov, ki jih lahko preštejemo in statistično obdelamo, pridobimo vrsto pomembnih 

podatkov o rezultatih in učinkih svetovanja. S pomočjo sodobnih orodij (kot sta npr. spletni aplikaciji 

za spremljanje dela svetovalcev v središčih ISIO-SDSS in svetovalcev v projektu Svetovanje za 

zaposlene-SV_ZAP) je tovrstno spremljanje oziroma beleženje podatkov precej enostavno in poteka 

sproti ter ves čas omogoča njihov pregled ter obdelavo. 

 

 



 

Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

 

19 

Tudi, ko beležimo in obdelujemo kvantitativne podatke je potreben načrt oziroma dogovor o tem: 

- zakaj se spremlja (kakšno povratno informacijo želimo pridobiti iz podatkov), 

- kaj se beleži (tudi, če gre za kvantitativne podatke je treba določiti kategorije spremljanja), 

- kdo beleži in spremlja podatke ter na katerem nivoju (v projektu Svetovanje za zaposlene imajo 

npr. svetovalci in vodje konzorcijev različne pravice do vnosa, vpogleda in obdelave podatkov 

v aplikaciji, te se spet razlikujejo od pravic obdelovalca podatkov ter financerja), 

- kdaj se jih spremlja (oziroma katere podatke v katerih časovnih rokih),  

- kako oziroma na kakšen način (ali se beleži podatke z vse udeležence, ali le za vzorec). 

 

V modelu kakovosti ISIO (Možina idr., 2009) je, izhajajoč iz načela, da so za kakovost svetovalnih 

storitev odgovorni vsi nosilci, na nacionalni in na lokalni ravni, zasnovan t. i. kombinirani način 

presojanja in razvijanja kakovosti, ki odgovornost in pristojnosti za presojanje kakovosti delovanja in 

učinkov svetovalne dejavnosti v ISIO porazdeljuje med nosilci na nacionalni in lokalni ravni. (prav tam, 

str. 30) 

 

V skladu z  opisano razdelitvijo odgovornosti za kakovost svetovalnega središča ISIO model predvideva 

povezano kombinacijo načinov presojanja in razvijanja kakovosti. Ta zajema:  

- akreditacijo10 – zunanje presojanje kakovosti zagotavljanja nekaterih temeljnih meril, ki so po 

mnenju stroke in financerjev potrebna za delovanje svetovalnega središča;  

- spremljanje – nenehno spremljanje tistih meril, ki dajejo temeljne informacije o delu 

svetovalnega središča in celotnega omrežja svetovalnih središč. Pri tem je poglavitna 

pozornost namenjena notranjemu spremljanju, ki ga opravljajo sodelavci v svetovalnih 

središčih, manjši del pa sestavlja zunanje spremljanje, ki ga opravlja Andragoški center 

Slovenije;  

- zunanjo evalvacijo – zunanje presojanje kakovosti nekaterih meril, pomembnih s stališča 

nacionalne politike in sistema vzgoje in izobraževanja, ali meril, posebno pomembnih v 

določenem časovnem intervalu;  

- samoevalvacijo – samopresoja in razvoj kakovosti vseh tistih meril, ki so z vidika svetovalnega 

središča pomembna za doseganje opredeljenih nacionalnih in lastnih standardov kakovosti. 

 

Kvantitativne podatke običajno zbiramo z anketnimi vprašalniki oziroma spremljamo vnose 

svetovalcev v spletne aplikacije. Pridobivanje in beleženje teh podatkov je običajno dokaj enostavno, 

svetovalci pa ga opravijo rutinsko. S pomočjo omenjenih spletnih aplikacij za beleženje dela 

svetovalcev je tudi priprava izpisov kvantitativnih podatkov v obliki statistik hitra in enostavna ter 

omogoča analizo kvantitativnih podatkov, ki je kot taka dovolj objektivna za preverjanje doseganja 

ciljev, ki jih lahko izmerimo na ta način (npr. število vključenih svetovancev, število storitev, analiza 

demografskih podatkov, trajanje storitev in podobno).  

  

Zbrani in zabeleženi kvantitativni podatki so zelo dober in načeloma objektiven vir informacij, 

marsikdaj pa tudi edino merilo uspešnosti določenega programa ali temelj za razdelitev finančnih 

sredstev. Za širšo in globljo sliko o rezultatih in učinkih svetovanja pa je nujen vpogled še v kvalitativne 

podatke.  

                                                           
10 Sistem akreditacije v praksi (še) ni zaživel.  
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Metode za zbiranje kvalitativnih podatkov so običajno tako za tistega, ki meri rezultate in učinke, kot 

za tistega, od katerega želimo pridobiti podatke, zahtevnejše in zamudnejše, po Možina in Klemenčič 

(2012) so to lahko: 

- poglobljeni intervju, 

- študija primera,  

- metoda delfi,  

- analiza dokumentacije,  

- fokusna skupina,  

- opazovanje,  

- zgledovanje, 

- biografska metoda,  

- etnografska metoda,  

- metoda dnevnika,  

- kolegialno presojanje idr. 

 

Zaradi njihove časovne in vsebinske zahtevnosti, jih je smiselno uporabiti ciljno, torej za točno določen 

namen oziroma vidik rezultatov in učinkov svetovanja v smislu pridobitve globljega uvida v posamezno 

tematiko. Da svetovancev (in svetovalcev) ne obremenimo preveč, je treba dobro premisliti časovno 

komponento, torej kdaj, v kakšnih časovnih intervalih bomo izvajali npr. poglobljeni intervju ter v 

kolikšnem obsegu (ali je smiselno oblikovati vzorec svetovancev za izvedbo poglobljenega intervjuja). 

 

V Mozaiku kakovosti (2012) Možin in Klemenčič zapišeta, da je izbira metod odvisna od: 

- obravnavane tematike, 

- vrste podatkov in informacij, ki jih potrebujemo,  

- značilnosti subjektov, ki bodo vključeni,  

- izvedljivosti in ekonomičnosti ter naše izkušenosti, kar zadeva uporabo posamezne metode.  

 

V odvisnosti od navedenega bomo izbirali med kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami ali 

kombinacijo enih in drugih.  

 

Ker v projektu Svetovanje za zaposlene želimo pridobiti boljši oziroma bolj celosten vpogled v rezultate 

in učinke svetovalne dejavnosti priporočamo uporabo kombinacije metod za pridobivanje in analizo 

kvantitativnih in kvalitativnih podatkov oziroma vidikov svetovanja. Z letom 2019 vstopamo v drugo 

polovico projekta, zato je to tudi dobra priložnost za njihovo vmesno analizo, saj imamo že precej 

zabeleženih podatkov pa tudi še dovolj časa tako za pridobitev in analizo dodatnih, tukaj mislimo 

predvsem kvalitativnih podatkov. 

 

3.4 Časovni okvir merjenja rezultatov in učinkov 

 

Merjenje rezultatov in učinkov svetovanja pred nas postavlja še eno dilemo – dimenzijo časa. Omenili 

smo že, da je treba opredeliti kdaj bomo merili posamezne rezultate in učinke svetovanja: ob vstopu 

v svetovalni proces, vmes, ob zaključku in/ali po zaključku (in koliko časa po zaključku) svetovalnega 

procesa. 
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Čas ni nepomembna dimenzija, kadar merimo rezultate in učinke, saj se nekateri manifestirajo šele v 

določenem času po zaključenem svetovanju. Za longitudinalno spremljanje rezultatov in učinkov 

svetovanja tako moramo postaviti časovni okvir, pri čemer moramo upoštevati projektne omejitve11 in 

dejstva, da se podaljševanjem časa, ki je pretekel od zaključka svetovanja, povečuje število drugih 

dejavnikov, ki sovplivajo in sooblikujejo rezultate in učinke. 

 

V naslednjem poglavju bomo predstavili dva pristopa k longitudinalnemu spremljanju – v projektu 

Svetovanje za zaposlene spremljanje poteka še štiri tedne in šest mesecev po zaključenem svetovanju, 

v projektu Erasmus+ Guidance and Orientation for Adult Learners – GOAL (2015-2018) pa eno leto po 

zaključenem svetovanju. Izkušnje obeh projektov bomo upoštevali pri oblikovanju našega predloga za 

merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu Svetovanje za zaposlene. 

 

                                                           
11 Projekt se zaključi sredi leta 2022, to gradivo je pripravljeno na polovici projekta. 
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 4 Spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja – predstavitev primerov 
 

Ko govorimo o svetovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki se izvaja po 

modelu ISIO, poteka spremljanje na treh točkah procesa; ob začetku, vmes in ob zaključku le-tega.  

 

Značilnost spremljanja ob začetku svetovalnega procesa, torej, ko svetovanec vstopi v postopek 

svetovanja, je zbiranje demografskih podatkov o svetovancu, podatkov o viru napotitve v postope ter 

namenu vključitve. Med svetovalnem procesom se s spremljanjem zbirajo podatki o poteku le-tega, o 

vrsti, načinu in vsebini svetovanja ter o uporabljenih pripomočkih (svetovalnih orodjih in metodah) in 

trajanju posamezne obravnave. Podatke o rezultatih in učinkih svetovanja s pomočjo spremljanja 

svetovalnega procesa zbiramo ob zaključku svetovanja, torej ob zadnjem srečanju, v nekaterih 

primerih tudi v določenih časovnih intervalih po zaključenem svetovanju. 

 

V nadaljevanju se bomo predstavili kdaj, kako in katere rezultate in učinke svetovanja spremljamo v 

svetovalni dejavnosti po modelu ISIO, ki se izvaja v različnih projektih. 

 

Predstavili bomo spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v središčih ISIO, projektu 

Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 

2016–2021 ter v projektu GOAL12. 

 

4.1 Spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v središčih ISIO 

 

V slovenskem prostoru so bili rezultati in učinki svetovalne dejavnosti v IO najbolj celostno in 

sistematično opredeljeni v okviru Modela presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za 

izobraževanje odraslih (Možina idr., 2009), ki je bil razvit in prenesen v prakso svetovalnih središč leta 

2009.  

 

Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih je bil 

pripravljen na dveh izhodiščih: 

- koncept dejavnosti središč ISIO, ki je bil prvič opredeljen v letu 2000, nato pa posodobljen v 

letih 2004 in 2014 (več na spletni strani: https://isio.acs.si) in 

- model POKI - Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje, ki je bil razvit na Andragoškem 

centru Slovenije (v nadaljevanju ACS) in opredeljuje pristope presojanja in razvijanja kakovosti 

v izobraževanju odraslih (več na spletni strani: https://kakovost.acs.si/poki/). 

 

V okviru modela POKI sta v letu 2016 Klemenčič in Možina posebej pripravili priporočila za presojanje 

rezultatov in učinkov izobraževalne dejavnosti ter izobraževalnih projektov. V priporočilih so 

izpostavljeni različni vidiki ter zahtevnost in kompleksnost opredelitve rezultatov in učinkov 

izobraževanja.  

 

Pri opredelitvi rezultatov, je poudarjeno, da moramo ločiti med neposrednimi rezultati izobraževanja 

in rezultati, ki kažejo na spremembe, ki so se v izobraževanju zgodile. Tako priporočila ločijo med: 

- neposrednimi rezultati izobraževanja (“output”), kjer gre za izdelke oziroma storitve (in se 

merijo kvantitativno, npr. število izobraževanih programov, število udeležencev …) in 

                                                           
12 Projekt Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and Orientation for Adult Learners). 

https://isio.acs.si/
https://kakovost.acs.si/poki/
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- rezultati, ki se nanašajo na spremembe pri posamezniku (»outcome«), kjer gre za novo 

pridobljeno znanje, spretnosti, stališča ipd. 

 

Pri definiranju učinkov priporočila predstavljajo dve opredelitvi: 

- opredelitev Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki pravi, da je učinek 

pozitivna ali negativna sprememba (ki jo povzroči razvojni ukrep), ki je lahko posredna ali 

neposredna, želena ali neželena, pri posamezniku ali v družbenem okolju, 

- opredelitev, ki jo je leta 2004 podal Diem, ta učinek opredeli kot spremembo, ki jo neki ukrep 

povzroči v življenju posameznika ali skupnosti.  

 

V Prilogi 2 so predstavljena konkretna priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževalne 

dejavnosti. 

 

V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči 

standardi in kazalniki kakovosti ter merila, ki so strukturirani glede na to ali predstavljajo: 

- vstopne oz. infrastrukturne dejavnike kakovosti (dostopnost svetovalnih storitev), 

- vidike kakovosti procesov svetovalne dejavnosti in podpornih procesov ali 

- rezultate oz. učinke svetovalne dejavnosti. 

 

Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih tako sestavlja 

deset področij, ki so predstavljena na Sliki 5, rezultate in učinke svetovalne dejavnosti najdemo v 

zadnjem stolpcu – izstopni dejavniki (gre za končni cilj dejavnosti). 

 

Slika 6: Shema temeljnih področij kakovosti v modelu kakovosti ISIO 
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ISIO so zbrani v Prilogi 3. 
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Rezultati svetovalne dejavnosti so v modelu opredeljeni kot neposredna posledica, in sicer: 

- z vidika posameznika: kar ta dobi od svetovalne storitve (npr. informacija, nasvet, 

usposobljenost za reševanje svojega problema …), 

- z vidika organizacije (svetovalnega središča): npr. koliko svetovalnih storitev je bilo opravljenih, 

koliko svetovancev je prejelo storitev … 

 

Učinki svetovalne dejavnosti so v modelu opredeljeni kot posledice, ki nastanejo pri posamezniku in v 

družbi zaradi svetovalnih storitev – ali je svetovalna storitev pomagala, da je rešil svoj problem in si 

tako pridobil novo znanje, izobrazbo, zaposlitev … 

 

Svetovalci v svetovalnih središčih ISIO beležijo podatke s pomočjo spletne aplikacije (aplikacija SDSS) o 

svetovalni dejavnosti ter tako tudi o rezultatih in učinkih. Če sledimo Modelu presojanja in razvijanja 

kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, jih lahko razdelimo, kot je predstavljeno v 

spodnji tabeli , in sicer zbirajo naslednje podatke za spremljanje in merjenje:  

- rezultatov: demografski podatki svetovancev (spol, starost , raven izobrazbe, vrsta izobrazbe, 

delovni status, ranljiva skupina) in število storitev (število svetovalnih obravnav) ter oblika 

storitev (vrsta, aktivnost in način svetovanja), 

- učinkov (ki so poimenovani kvalitativni dosežki): preprečevanje socialne izključenosti, 

zmanjševanje negativnih učinkov brezposelnosti, večja zaposljivost, dvig motivacije, povečanje 

vključenosti v vseživljenjsko učenje, povečanje učne uspešnosti, zmanjševanje osipa. 

 

Tabela 2: Podatki za spremljanje in merjenje  rezultatov in učinkov svetovanja v svetovalnih središčih 
ISIO 
 

 

Podatki za spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov Kdaj se spremlja 

Demografski podatki (spol, starost, raven in vrsta izobrazbe, delovni status, 

ranljiva skupina) 

Ob vključitvi 

Število  in trajanje storitev Med svetovanjem 

Oblika storitev (vrsta, aktivnost in način svetovanja) Med svetovanjem 

Preprečevanje socialne izključenosti Ob zaključku 

Zmanjševanje negativnih učinkov brezposelnosti Ob zaključku 

Večja zaposljivost Ob zaključku 

Dvig motivacije Ob zaključku 

Povečanje vključenosti v vseživljenjsko učenje Ob zaključku 

Povečanje učne uspešnosti Ob zaključku 

Zmanjševanje osipa Ob zaključku 

 * V spletni aplikaciji SDSS, s pomočjo katere svetovalci beležijo, spremljajo in analizirajo svoje delo, so v 

razpredelnici navedeni učinki poimenovani »kvalitativni dosežki«.  

 

Spletna aplikacija svetovalcem močno olajša delo, tako pri zbiranju in spremljanju podatkov kot pri 

njihovi analizi in je zelo učinkovita pri zbiranju in statistični obdelavi kvantitativnih podatkov in je 

http://isio-sdss.acs.si/index.php
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zagotovo optimalna izbira za zbiranje in obdelavo rezultatov, ki vključujejo demografske podatke, 

podatke o številu in trajanju svetovalnih storitev ter njihovi obliki (vrsta, aktivnost in način svetovanja). 

 

Vendar svetovalci s pomočjo aplikacije beležijo in analizirajo tudi učinke svetovanja, ki vključujejo 

preprečevanje socialne izključenosti, zmanjševanje negativnih učinkov brezposelnosti, večjo 

zaposljivost, dvig motivacije, povečanje vključenosti v vseživljenjsko učenje, povečanje učne uspešnosti 

in zmanjševanje osipa. Učinke svetovanje »izmerijo« tako, da v spletni aplikaciji odkljukajo tiste, za 

katere menijo, da so se pri posameznem svetovancu ob zaključku svetovanja uresničili.  

 

Svetovalci so strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo in poznajo ter prepoznajo učinke 

svetovalne dejavnosti na posameznika, ki ga ob zaključku svetovanja o uresničitvi posameznih učinkov 

lahko tudi povprašajo ter skupaj pridejo do ocene katere učinke so dosegli, ki jo nato skupaj zabeležijo 

v aplikacijo. Vseeno bi na tem mestu veljajo vpeljati metodo (vsaj tipskega, če ne poglobljenega) 

vprašalnika s katerim bi te podatke pridobili (ali jih pridobivali v določenih časovnih intervalih tudi po 

zaključku svetovanja). 

 

Veljalo bi tudi izkoristiti potenciale spletne aplikacije, ki lahko svetovalcem pomaga pri spremljanju v 

določenih intervalih ter tudi beleženju odgovorov na tipske vprašalnike. 

 

 

 

Spremljanje rezultatov in učinkov svetovanja v središčih ISIO sledi logiki, da so rezultati 

takojšnji, učinki pa dolgoročnejši (čeprav je njihovo spremljanje v spletni aplikaciji omejeno 

le na čas ob zaključku svetovanja, je merjenje dolgoročnejših učinkov po modelu predvideno 

s samoevalvacijo ali zunanjo evalvacijo), razvidna pa je tudi delitev, po kateri rezultati 

zajemajo kvantitativne podatke, učinki pa kvalitativne. 
 

 

 

4.2 Spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu Strokovna podpora 

informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022  

 

Namen projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno 

pridobljenega znanja 2016-2022 (krajše Svetovanje zaposlenim) je razvoj učinkovitih pristopov 

informiranja in svetovanja za vključevanje zaposlenih odraslih in ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih, s ciljem ohranjanja zaposlitev, večje 

fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere zaposlenih, povezanega z vključevanjem v 

nadaljnje izobraževanje in certificiranje že pridobljenega znanja. Pozornost je zato namenjena 

predvsem prilagajanju, poglabljanju in nadgrajevanju znanja in kompetenc zaposlenih, ki se danes 

srečujejo s številnimi kariernimi spremembami, zato je še toliko pomembnejše, da se jim skladno s 

potrebami na trgu dela zagotovijo bodisi ustrezna izobrazba in/ali usposobljenost za novo karierno pot 

ali poglabljanje kariere na njihovem področju dela.  
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Projekt po celotni Sloveniji izvajajo konzorciji organizacij za izobraževanje odraslih, izbrani na Javnem 

razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki svoje delo beležijo in spremljajo s pomočjo 

spletne aplikacije za spremljanje dejavnosti svetovanja za zaposlene (aplikacija SV_ZAP). V Prilogi 4 so 

v prikazani vsi podatki, ki se beležijo. 

 

Čeprav poteka spremljanje podobno kot v zgoraj menjeni aplikaciji SDSS pa vključuje nekaj specifik, ki 

so bile dodane zaradi zahtev poročanja financerju13. Največja sprememba je longitudinalno 

spremljanje, saj so svetovanci kontaktirani štiri tedne in šest mesecev po zaključenem svetovanju. 

Omenjena novost je prinesla nekaj dilem v delo svetovalcev, predvsem glede zaključka postopka. Ta 

naj bi se zaključil, ko posameznik doseže kazalnik rezultata, po razpisu je to vključitev v izobraževalni 

program14, ki je cilj storitve po tem projektu.  

 

Pogosto pa zgodi, da s tem svetovanje ni zaključeno in se posamezniki še vračajo v proces. Iz vidika 

dela svetovalcev to sicer ne predstavlja težav, te so bolj operativno-tehnične narave in se nanašajo na 

poročanje financerju o svojem delu. Vpliva pa to na spremljanje po zaključku svetovanja, saj se tako 

datumi ponovnega spremljanja odmaknejo naprej v prihodnost. 

 

V projektu se spremlja rezultate in učinke takole: 

- ob vključitvi v postopek: demografski podatki (med njimi raven izobrazbe in status na trgu 

dela), 

- med postopkom: oblika storitev (vrsta, aktivnost in način svetovanja), število storitev, 

- ob zaključku postopka: kazalnik rezultata, 

- 4 tedne po zaključku: raven izobrazbe (primerjalno glede na raven izobrazbe ob vključitvi), 

status na trgu dela (primerjalno glede na status na trgu dela ob vključitvi), kvalifikacija po 

zaključku sodelovanja (kategorija DA/NE, vključena v spremljanje za potrebe poročanja 

financerju projekta, MIZŠ, in pomeni doseganje kazalnika rezultata), kazalnik rezultata, 

- 6 mesecev po zaključku: raven izobrazbe, status na trgu dela, kazalnik rezultata. 

 

V Prilog 5 so prikazani podatki o doseženih kazalnikih rezultata za vse vključene zaposlene v projektu 

Svetovanje za zaposlene za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. 

 

V spodnji tabeli pa smo podatke, s pomočjo katerih spremljamo in merimo doseganje rezultatov in 

učinkov opredelili glede na čas, kdaj so spremljani.  

 

 

Tabela 3: Podatki za spremljanje rezultatov in učinkov v projektu Strokovna podpora informativno 
svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2021 

                                                           
13 Projekt financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, slednjemu izvajalci 

poročajo o poteku projekta. 
14 Kazalniki rezultata po razpisu je vključitev v izobraževalne programe (za dvig izobrazbene ravni,  pridobitev 

splošnih kompetenc (javnoveljavni),  pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc) in postopke  za pridobitev 

različnih certifikatov. 

Podatki za spremljanje rezultatov in učinkov Kdaj se spremlja 

https://svzap.acs.si/
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*kategorija vključena v spremljanje za potrebe poročanja financerju projekta, MIZŠ, in pomeni  doseganje 

kazalnika rezultata 

 

Pri spremljanju rezultatov in učinkov v projektu Svetovanje za zaposlene smo v primerjavi s 

spremljanjem v središčih ISIO naredili korak naprej, saj svetovalci podatek o rezultatih, ki jih je dosegel 

svetovanec po šestih mesecih po zaključku svetovanja vnesejo tudi v spletno aplikacijo SV_ZAP. Tako 

smo pri projektu Svetovanje za zaposlene že vključili longitudinalno spremljanje rezultatov. Veljalo pa 

bi razmisliti, da se vključi in pripravi tudi vprašalnik, ki bi poleg rezultatov izmeril tudi longitudinalne 

učinke svetovanja. 

 

 

 

Do sedaj je bil v projektu Svetovanje za zaposlene poudarek na spremljanju in merjenju 

rezultatov, ki temelji na beleženju podatkov o svetovancih in vsebini svetovanja ob vključitvi, 

med svetovanjem ter ob in po zaključku svetovanja.  

 

Vključeno je merjenje po štirih tednih in šestih mesecih, kar pomeni, da je v spremljanju 

upoštevan tudi longitudinalni vidik.  
 

 

 

 

 

4.3 Spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu GOAL 

 

Demografski podatki ( spol, starost, raven in vrsta izobrazbe, 

delovni status, status gospodinjstva, ranljiva skupina) 
Ob vključitvi 

Oblika storitev (vrsta, aktivnost in način svetovanja) Med postopkom 

Število in trajanje storitev Med postopkom 

Kazalnik rezultata  Ob zaključku 

Raven izobrazbe 4 tedne po zaključku 

Status na trgu dela  4  tedne po zaključku 

Kvalifikacija po zaključku sodelovanja* 4  tedne po zaključku 

Kazalnik rezultata 4  tedne po zaključku 

Raven izobrazbe 6 mesece po zaključku 

Status na trgu dela 6  mesece po zaključku 

Izboljšan položaj na trgu dela 6  mesece po zaključku 

Kazalnik rezultata 6  mesece po zaključku 
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V mednarodnem projektu Erasmus + KA2 GOAL - Guidance and Orientation for Adult Learners (2015-

2018) (Svetovanje odraslim v izobraževanju)15 je sodelovalo šest držav: Belgija (Flamska), Češka 

republika, Islandija, Litva, Nizozemska in Slovenija, njegov namen pa je bil izboljšati možnosti 

svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah s ciljem povečanja vključenosti v 

vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela. 

 

Projekt je identificiral pet razvojnih področij16, med njimi tudi zagotavljanje kakovosti svetovanja, v 

okviru katere sta bila izvedena longitudinalno spremljanje in evalvacija z namenom ugotavljanja 

rezultatov in učinkov svetovanja. 

 

Ko gre za merjenje rezultatov in učinkov, v projektu GOAL izpostavljajo Kirkpatricov model (Kirkpatrick, 

1994), ki identificira štiri nivoje vpliva (»impact«) kot rezultata usposabljanja in razvojnih ukrepov, za 

katere v projektu menijo, da jih je moč prirediti za strukturiran razmislek o vplivu/učinkih (»impact«) 

svetovanja. Ti štirje nivoji so: odziv, učenje, vedenje, rezultati, ki se v kontekst svetovanja prenesejo 

takole: 

- Odziv: Kako svetovanci opisujejo svojo izkušnjo? Je bila zanje prijetna in ali se jim je zdelo 

vredno sodelovati? Odziv najlažje spremljamo z raziskavami zadovoljstva svetovancev.  

- Učenje: Ali lahko kvantitativno opredelimo kaj je bilo naučeno? Merjenje učenja je še posebej 

pomembno, saj je svetovanje v osnovi proces učenja, skozenj katerega se posameznik uči o 

sebi in svetu učenja in dela, ter pridobiva spretnosti, ki jih potrebujejo, da bi bili v tam uspešni. 

Primer vpliva/učinka (»impact«) na tem nivoju bi bilo ocenjevanje pridobljenih kariernih 

spretnosti. 

- Vedenje: Ali se vedenje posameznikov, kot posledica vključenosti, spremeni, npr. trdo delajo, 

aktivno raziskujejo svojo kariero ali se vključijo v nov program, novo zaposlitev? Merjenje tega 

izhoda (»outcome«) zahteva zbiranje podatkov/dokazov v več časovnih obdobjih, potrebna pa 

je tudi previdnost pri pridobivanju podatkov o razliki med resničnim in poročanim vedenje. 

- Rezultati: Ali so kakšni vidni vplivi /učinki (»impact«) na sisteme, organizacije ali posameznike, 

npr. povečano ohranjanje zaposlitev in akademskih dosežkov, izboljšanje prehodov, 

napredovanje v karieri in življenju. 

 

Poleg naštetih štirih nivojev, Kirkpatrick omenja tudi tri tipe vplivov/učinkov (»impacts«), to so: 

- izobraževalni, 

- ekonomski in zaposlitveni ter 

- družbeni. 

 

Pomemben pa je tudi širok spekter upravičencev – čeprav je svetovanje običajno usmerjeno v 

posameznika, ima lahko širši vpliv in posledice: za posameznika, organizacijo, družbo, državo, EU, o 

čemer smo že pisali tudi v točki 3. 

Raziskovalci v projektu GOAL so se pri načrtovanju evalvacije, ki je bila del projekta, opirali tudi na okvir 

(Quality-Assurance and Evidence-Base (QAE) Framework), ki ga je razvila Evropska mreža za razvoj 

politik vseživljenjske orientacije (ELGPN), in vsebuje pet elementov kakovosti na področju svetovanja: 

                                                           
15 Podatke o projektu GOAL povzemamo iz Final cross-country evaluation report (2018) 
16 Pet razvojnih področij v projektu GOAL: partnerstvo, terensko delo, svetovalni proces – kompetence 

svetovalca, svetovalni pripomočki in zagotavljanje kakovosti svetovanja. 
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- kompetence izvajalcev, 

- vključenost svetovancev, 

- zagotavljanje storitev ter izboljšave, 

- koristi za vlado, 

- koristi za posameznike. 

 

Okvir je sestavljen kot matrika z indikatorji, ki, podobno kot model kakovosti v središčih ISIO, te 

dejavnike razdeli na: 

- vstopne:  

▫ možnosti, ki so na voljo,  

▫ zmogljivost svetovalcev/storitev, 

▫ potencial svetovancev; 

- procesne: 

▫ ocena potreb, 

▫ priprava akcijskega načrta, 

▫ učinkovitost svetovalcev, 

▫ sodelovanje/angažiranje svetovancev; 

- rezultate/učinke:  

▫ spremembe v znanju ali spretnostih, 

▫ spremenjene življenjske okoliščine, 

▫ spremenjen zaposlitven status, 

▫ ujemanje zaposlitve (usposobljenosti) s spretnostmi in aspiracijami, 

▫ ujemanje usposobljenosti z zaposlitvenimi priložnostmi. 

 

V projektu GOAL so svetovalci spremljali rezultate in učinke svetovanja takole: 

- ob vključitvi: demografski podatki (kontakt, spol, letnica rojstva, ciljna skupina, vir napotitve, 

rezidenčni status v Sloveniji, doma govorjeni jezik,  stopnja izobrazbe, zaposlitveni status) in 

cilji vključitve, mnenje o svojem življenju, učenju, učni in karierni cilji, 

- po prvem srečanju: svetovanci izpolnijo vprašalnik o zadovoljstvu s storitvijo. 

- za vsako svetovalno obravnavo: rezultat srečanja: 

▫ Informacije o možnostih in kraju izobraževanja , 

▫ Informacije o formalni kvalifikaciji, 

▫ Informacije o možnostih formalnega izobraževanja, 

▫ Informacije o neformalnem učenju, 

▫ Informacije o kratkih tečajih,  

▫ Informacije o možnosti prekvalifikacije,  

▫ Zapis osebnega akcijskega načrta,  

▫ Karierni načrt, 

▫ Interesi,  

▫ Informacije o tem, kako lahko prebrodi prepreke,  

▫ Informacije o tem kako lahko najdejo finančne vire, da se vključijo v izobraževalne 

programe, 

▫ Pomoč pri pripravi dokumentacije za priznavanje predhodno pridobljenega 

znanja, 
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▫ Napotitev k drugim strokovnjakom/ specialistom,  

▫ Ocenitev ključnih kompetenc,  

▫ Ocenitev učnih spretnosti/ navad. 

- po zaključku svetovanja: doseganje ciljev vključitve, kandidatovi dosežki/spremembe, ki jih je 

naredil v času svetovanja, mnenje o svojem življenju, učenju, učni in karierni cilji. Podatki, ki se 

spremljajo po zaključku svetovanja so: 

▫ Se je stranka udeležila vseh dogovorjenih srečanj?  

▫ Zakaj se je svetovanje zaključilo? 

▫ Pomislite nazaj in povejte zakaj ste se udeležili svetovanja. Ste sedaj naredili 

korake, ki ste jih želeli?  

▫ Kaj je kandidat dosegel/ spremenil v času svetovanja? 

▫ Mnenje o življenju 

▫ Mnenje o učenju 

▫ Karierni cilji 

▫ Učni cilji 

- po 1 letu: približno eno leto od vključitve v svetovanje, so projektni sodelavci opravili voden 

intervju na vzorcu svetovancev (20 % vseh svetovancev je bilo vključeno v spremljanje po enem 

letu). Časovni rok za spremljanje je bil določen s projektno časovnico in ni bil določen glede na 

zaključek svetovalnega procesa (tako je lahki od zaključka svetovanja do spremljanja minilo 

manj kot eno leto). Voden intervju so sestavljala vprašanja s področja:  

▫ doseganja izobraževalnih/učnih cilji/ciljev usposabljanja,  

▫ doseganje ciljev na področju zaposlitve/kariere/dela,  

▫ kakovost svetovanja/ učinkovitost,  

▫ koristi od svetovanja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Podatki za spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu GOAL 

Podatki za spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov Kdaj se spremlja 
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* 20 % svetovancev je bilo vključenih v spremljanje (projektni sodelavci so z njimi izpeljali voden intervju) po 

približno enem letu od vključitve v svetovanje. 

 

 

 

Od predstavljenih primerov je spremljanje rezultatov in učinkov najbolj domišljeno ravno v 

projektu GOAL in vključuje tako spremljanje kvantitativnih kot kvalitativnih podatkov, poleg 

tega je zasnovano longitudinalno in uporablja tudi metodo poglobljenega vprašalnika za 

osebni intervju za pridobitev globljega uvida v rezultate in koristi svetovanja za odrasle na 

ravni posameznika.  
 

   

 

4.4 Pregled izkušenj s spremljanjem rezultatov in učinkov svetovanja 

 

V tem poglavju smo predstavili spremljanje rezultatov in učinkov svetovanja po Modelu presojanja in 

razvijanja kakovosti ISIO, kako to poteka v praksi svetovalnih središčih ISIO, projektu Strokovna 

podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–

2021, in projektu GOAL. 

 

Kot nesporno dober pripomoček oziroma vir podatkov za spremljanje sta se izkazali obe spletni 

aplikaciji, saj svetovalcem močno olajšata delo in se izkažeta za zelo učinkoviti tudi pri longitudinalnem 

spremljanju. V projektu Svetovanje za zaposlene aplikacija svetovalca obvesti, kateri svetovanci so na 

vrsti za spremljanje po štirih tednih in šestih mesecih in jih mora kontaktirati.  

 

Spletne aplikacije omogočajo tudi hiter in enostaven izpis podatkov ter pripravo statistik za analizo 

dela. Edina slaba stran o kateri poročajo svetovalci je ta, da nekatere svetovance moti, če svetovalci 

med obravnavo podatke sproti vnašajo v aplikacijo. Vendar so našli učinkovito rešitev – podatke v 

aplikacijo vnesejo takoj po končani obravnavi. Tako si olajšajo delo pri obdelavi podatkov, ker so vsi v 

aplikaciji, istočasno pa ne vznemirjajo svetovalcev. 

 

Demografski podatki Ob vključitvi 

Podatki o zadovoljstvu s storitvijo Po prvem srečanju 

Oblika storitev (vrsta, aktivnost in način svetovanja) Med postopkom 

Število in trajanje storitev Med postopkom 

Rezultat srečanja Med postopkom 

Doseganje ciljev vključitve, kandidatovi dosežki/spremembe, ki 

jih je naredil v času svetovanja, mnenje o svojem življenju, 

učenju, učni in karierni cilji. 

Po zaključku svetovanja 

Izobraževalni/učni cilji/cilji usposabljanja, cilji na področju 

zaposlitve/kariere/dela, kakovost svetovanja/ učinkovitost, 

koristi od svetovanja 

Po enem letu* 
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Podatki, pridobljeni iz spletnih aplikacij, so dober vir za kvantitativne analize, medtem ko o 

kvalitativnem pristopu k spremljanju rezultatov in učinkov svetovanja lahko govorimo le v projektu 

GOAL, v katerem so po zaključku svetovanja spremljali doseganje ciljev vključitve, kandidatove 

dosežke/spremembe, ki jih je naredil v času svetovanja, mnenje o njegovem življenju, učenju, učne in 

karierne cilje. Dodatne kvalitativne analize so omogočili poglobljeni intervjuji s svetovanci (opravljeni 

na vzorcu 20 % svetovancev) približno eno leto od vključitve v svetovanje na temo  

izobraževalnih/učnih ciljev oziroma ciljev usposabljanja, ciljev na področju zaposlitve/kariere/dela ter 

kakovosti, učinkovitosti in koristi svetovanja.   

 

Ko govorimo o svetovanju, ne smemo pozabiti na pomembno vlogo, ki jo ima v procesu svetovalce. Ta 

svetovanca spremlja na njegovi izobraževalni poti, neredko od odločanja do zaključka 

izobraževanja/usposabljanja. Izhajajoč iz njihove usposobljenosti, izkušenosti in poznavanja 

posameznega svetovanca je zato pomembno tudi njihova ocena doseganja rezultatov in učinkov 

svetovanja, ki ima največjo težo v spremljanju dejavnosti ISIO. Svetovalec ob zaključku postopka oceni 

kvalitativne dosežke svetovanja: preprečevanje socialne izključenosti, zmanjševanje negativnih 

učinkov brezposelnosti, večja zaposljivost, dvig motivacije, povečanje vključenosti v vseživljenjsko 

učenje, povečanje učne uspešnosti, zmanjševanje osipa. 

  



 

Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

 

33 

5 Predlogi za merjenje rezultatov in učinkov svetovanja v projektu svetovanje za 
zaposlene 
 

V tem poglavju bomo podrobneje predstavili metodologijo merjenja opredeljenih rezultatov in učinkov 

pri čemer bomo upoštevali cilje vseh treh vidikov svetovanja, torej svetovanja za izobraževanje, 

svetovanja za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in svetovanje za razvoj 

kariere.  

 

Upoštevali bomo komponento časa v smislu longitudinalnega spremljanja in časovnih omejitev 

projekta, in ne nazadnje tudi izvedljivost spremljanja, kjer bomo razmislili tudi o tem, v kolikšni meri 

obremeniti svetovance in svetovalce z dodatnim spremljanjem.   

 

Ker imamo v projektu na voljo že kar nekaj podatkov, ki jih svetovalci spremljajo s pomočjo spletne 

aplikacije, bomo za posamezne rezultate in učinke svetovanja pregledali, katere že dostopne podatke 

lahko uporabimo ter  katere in (na kakšen način) moramo še pridobiti. 

 

V zadnji točki poglavja predstavljamo kako bo merjenje rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti v 

projektu Svetovanje za zaposlene potekalo do konca izvajanja projekta. 

 

5.1 Zakaj meriti rezultate in učinke svetovanja 

 

V uvodnem delu smo nanizali celo vrsto deležnikov, ki vsak na svoj način pripevajo k izvajanja projekta 

Svetovanje za zaposlene, in sežejo od financerja dejavnosti, preko izvajalcev do končnih uporabnikov 

– zaposlenih, ter imajo vsak svoj interes na področju merjenja rezultatov in učinkov. 

 

Financerje (tu mislimo tako na Evropsko unijo preko Evropskega socialnega sklada kot na Republiko 

Slovenijo preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) zanima skozi izmerjene rezultate in 

učinke dosežena učinkovitost projekta, od kvantitativnih podatkov o številu vključenih in načinu 

izvajanja svetovalne dejavnosti do kvalitativnih vidikov v smislu doseženega napredka vključenih 

zaposlenih odraslih. 

 

Izvajalci, tako organizacije, ki so združene v konzorcijih, kot tudi svetovalci, imajo interes za merjenje 

rezultatov in učinkov z vidika evalvacije učinkovitosti lastnega dela ter doseganja tako projektnih 

kazalnikov kot strokovnih ciljev. 

 

Končni uporabniki, zaposleni odrasli (in posredno tudi delodajalci), so ciljna skupina projekta, katerega 

aktivnosti so pravzaprav namenjene njim, zato sta njihovo zadovoljstvo s storitvijo ter prepoznavanje 

koristi in doseganje rezultatov in učinkov svetovanja ključnega pomena. 

 

5.2 Kaj so rezultati in učinki svetovanja  

 

Rezultati in učinki svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih so bili prvič opredeljeni v Modelu 

presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2009. Po 

pregledu različnih strokovnih gradiv v evropskem prostoru v zadnjih letih ugotavljamo, da se pojavlja 
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podobno razlikovanje med opredelitvijo rezultata in učinka, s tem, da ponekod še posebej ločijo 

opredelitve terminov, ki se običajno pojavljajo v angleškem jeziku »output«, »outcome«, »impact« in 

»effect«17.  

 

V projektu Svetovanje za zaposlene se naslanjamo na opredelitev rezultatov in učinkov svetovalne 

dejavnosti kot so bili definirani v zgoraj omenjenem modelu in sicer jih razumemo takole: 

- Rezultat je neposredna posledica svetovalne dejavnosti. Z vidika posameznika - kar ta dobi od 

svetovalne storitve (npr. informacija, nasvet, usposobljenost za reševanje svojega problema …) 

in tudi ali je prišlo do dejanske vključenosti v izobraževanje oziroma rešitve problema 

povezanega z izobraževanjem. Z vidika organizacije (svetovalnega središča) npr. koliko 

svetovalnih storitev je bilo opravljenih, koliko svetovancev je prejelo storitev, koliko 

svetovancev je bilo vključenih v izobraževanje in drugo. 

V projektu Svetovanje za zaposlene to pomeni: Temeljni rezultat projekta je zagotavljanje 

svetovalnih storitev ciljni skupini – manj izobraženim zaposlenim, kjer nas bo zanimalo 

predvsem število svetovalnih storitev in število svetovancev. Pomembno je tudi, da so 

svetovanci s svetovalnimi storitvami zadovoljni. Zanimalo nas bo ali je po svetovanju postalo 

neformalno in priložnostno pridobljeno znanje svetovancev vidno - prešteli bomo koliko (e-) 

portfolijev ali drugih zbirk dokazil o raznovrstnem znanju, spretnostih in kompetencah je bilo 

pripravljenih, ravno tako se bomo vprašali ali (in v kakšnem številu ter obsegu) so bile izvedene 

prilagoditve izobraževanja posamezniku, ki so bile narejene kot rezultat postopka vrednotenja. 

Tudi izboljšanje gmotnega ali socialnega položaja zaposlenih je lahko takojšen rezultat 

svetovanja za zaposlene.  

- Učinki svetovalne dejavnosti so v modelu opredeljeni kot posledice, ki nastanejo pri 

posamezniku in v družbi zaradi svetovalnih storitev – ali je svetovalna storitev pomagala, da je 

posameznik rešil svoj problem in si tako pridobil potrebno novo znanje, novo izobrazbo, 

zaposlitev itn.  

V projektu Svetovanje za zaposlene to pomeni: Ko bomo govorili o učinkih, nas bo zanimalo 

ali svetovanje pripomore k povečani vključenosti manj izobraženih zaposlenih iz  lokalnega 

okolja v vseživljenjsko učenje, ali so zaposleni konkurenčnejši na trgu dela oziroma ali zaradi 

svetovanja v projektu lažje ohranjajo zaposlitev. Vprašali se bomo tudi ali svetovanje vpliva na 

razvoj kariere zaposlenih ter njihovo osebno rast.   

 

                                                           
17 Po pregledu literature se zdi, da je najširše sprejeta in najpogosteje uporabljena CEDEFOP-ova (European 

Centre for the Development of Vocational Training, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, 

http://www.cedefop.europa.eu/) definicija, ki pojme opredeljuje takole: 

- »Output« (izhod): takojšen in direkten oprijemljiv rezultat ukrepa.  

- »Outcome« (izid): pozitivne ali negativne, dolgoročne družbenoekonomske spremembe ali učinek, ki se pojavi 

neposredno ali posredno zaradi ukrepa. 

- »Impact« (vpliv): splošni izraz za opisovanje učinkov programa, politike ali socialnoekonomskih sprememb, ki 

je lahko pozitiven ali negativen, predviden ali nepredviden. 

- »Effect« (učinek): družbenoekonomska sprememba, ki je neposreden ali posreden rezultat ukrepa (in 

vključuje tako rezultate (»results«) kot učinke (»impacts«) ukrepa, bodisi pozitivne ali negativne, namerne ali 

nenamerne. 

 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
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Rezultati so neposredna posledica svetovalne dejavnosti, učinki pa pomenijo merjenje 

posledic, tj. učinkov, ki jih imajo rezultati za posameznega svetovanca, ožje in širše okolje.  
 

 

Izhajajoč in ciljev svetovanja morajo rezultati svetovanja vključevati vsaj povečan dostop do 

svetovanja, zagotavljanje kakovostnih svetovalnih storitev, vidno neformalno in priložnostno 

pridobljeno znanje ter prilagoditev izobraževanja posamezniku, kadar gre za prilagoditve, ki so nastale 

kot posledica oziroma rezultat postopka vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, 

učinki svetovanja v projektu Svetovanje za zaposlene pa zagotavljanje večje vključenosti in uspešnosti 

odraslih v vseživljenjskem učenju, razvoj kariere, osebno rast in izboljšan socialni položaj. 

 

V gradivu smo opisali vsebino treh vrst svetovalne dejavnosti in njihove rezultate in učinke: 

- Svetovanje za izobraževanje;  
- Svetovanje za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 
- Svetovanje za razvoj kariere. 

 

V spodnji preglednici tako prikazujemo nabor možnih rezultatov in učinkov po posamezni vrsti 

svetovalne dejavnosti (izhajajoč iz izkušenj več dejavnosti in projektov, kar smo opisali v posameznih 

poglavjih tega gradiva). 

 

Tabela 5: Rezultati in učinki po posamezni vrsti svetovalne dejavnosti 

Vrsta 

svetovanja 

Rezultati Učinki 

Svetovanje  

za izobraževanje 

 

 

Število vključenih v svetovanje ter 

njihove demografske značilnosti 
Večja dostopnost do svetovanja 

Vključitev v programe za dvig 

izobrazbene ravni 

Večja informiranost o možnostih 

izobraževanja 

Vključitev v vključitev v programe za 

pridobitev splošnih kompetenc 

(javnoveljavni) 

Večja motivacija za izobraževanje 

vključitev v programe za pridobitev 

splošnih in poklicnih kompetenc 
Večja samozavest 

vključitev v postopke za pridobitev 

NPK/TPK 
Večja samoučinkovitost18 

vključitev v postopke pridobivanja 

drugih certifikatov 
Izboljšana socialna vključenost 

                                                           
18 Opredelitev samoučinkovitosti po Baduri:«…prepričanja v posameznikovo lastno zmožnost organiziranja in 

izvajanja določenih vedenj, ki so potrebna za uspešno spoprijemanje z dano situacijo.« Gre za »prepričanja o 

lastni zmožnosti mobiliziranja motivacije, kognitivnih virov in ustreznih postopkov akcij, potrebnih za 

spoprijemanje z danimi zahtevami situacije (v Fesel Martinčevič, Samoučinkovitost v kontekstu organizacijske 

psihologije. 2004).  
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Vrsta 

svetovanja 

Rezultati Učinki 

Pridobljene informacije o izobraževalnih 

možnostih 
Večja učna uspešnost 

Zadovoljstvo s svetovanjem  

Prispevek svetovanja k rešitvi problema 

svetovanca 
  

Svetovanje  

za vrednotenje 

neformalno in 

priložnostno 

pridobljenega 

znanja 

 

Dokumentirano že pridobljeno znanje 
Zavedanje vrednosti lastnega 

znanja 

Pripravljena zbirna mapa dosežkov Večja samozavest 

Mnenje o ovrednotenih kompetencah Osebna rast 

Prilagoditev izvedbe  izobraževanja 

posamezniku 
Boljše zaposlitvene možnost 

 
Odločitev za razvoj/nadgradnjo 

kompetenc 

 
Uporaba ozaveščenih »skritih« 

znanj in kompetence pri delu 

Svetovanje za 

razvoj kariere 

 

 

Napredovanje na delovnem mestu. Zavedanje kariernih ciljev 

Pridobljene informacije o možnostih 

razvoja kariere. 
Razvoj kariere 

Izdelan (Europass) življenjepis Večja kakovost v opravljanju dela  

 Višja plača 

 Izboljšan socialni položaj 

 Osebna rast 

 Večja produktivnost dela 

 Manj bolniških odsotnosti 

 Nižja fluktuacija 

 Večja pripadnost podjetju 

 Večje zadovoljstvo pri delu 

 Izboljšana zaposljivost  

 

Kateri rezultati in učinki bodo vključeni v določen proces merjenja je odvisno od ciljev in namenov 

merjenja, torej zakaj se meri, kakšen je predviden čas merjenja, katere so izbrane metode in drugo. 

Predvsem pri merjenju učinkov je treba biti pozoren na dejstvo, da so nekateri izmerljivi šele v daljšem 

časovnem obdobju. 
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5.3 Kdaj merimo 

 

Na merjenje rezultatov in učinkov svetovanja moramo misliti že ob samem začetku svetovanja, ko se 

moramo odločiti katere podatke bomo pridobili od svetovanca že na prvem srečanju. Ti podatki bodo 

namreč ena od podlag za merjenje napredka, ki ga naredi svetovanec med potekom svetovanja in ob 

oziroma po njegovem zaključku. 

 

Zato zbiranje podatkov ter merjenje rezultatov in učinkov svetovanja poteka v različnih fazah 

svetovanja: 

- ob vstopu v svetovanje (v primerih iz prakse, ki smo jih predstavili v četrtem poglavju, se ob 

vstopu v svetovanje zbirajo demografski podatki o svetovancih, ter podatki o zadovoljstvu s 

storitvijo); 

- med svetovanjem (v primerih iz prakse, ki smo jih predstavili v četrtem poglavju, se med 

svetovanjem zbirajo podatki o obliki storitev, to je vrsta, aktivnost in način svetovanja, podatki o 

številu in trajanju storitev ter podatki o rezultatu posameznega srečanja); 

- ob zaključku: takoj in kasneje (v primerih iz prakse, ki smo jih predstavili v četrtem poglavju, se 

ob oziroma zaključku svetovanja zbirajo podatki o povečanju vključenosti v vseživljenjsko učenje, 

preprečevanju socialne vključenosti, zmanjševanju negativnih učinkov brezposelnosti, večji 

zaposljivosti, dvigu motivacije, , povečanju učne uspešnosti, zmanjševanju osipa in doseganju 

ciljev vključitve oziroma kandidatovi dosežki/spremembe, ki jih je naredil v času svetovanja in 

mnenje o svojem življenju, učenju ter učnih in kariernih ciljih. Po zaključku svetovanja (4 tedne in 

6 mesecev) se zbira podatke o ravni izobrazbe, statusu na trgu dela in izboljšanem položaju na 

trgu dela, leto dni po vključitvi v svetovanje pa podatke o izobraževalnih/učnih ciljih oziroma ciljih 

usposabljanja, podatke o ciljih na področju zaposlitve/kariere/dela, o kakovosti 

svetovanja/učinkovitost ter koristi od svetovanja).  

 

V gradivu smo natančno popisali kateri podatki se  zbirajo ob vstopu v svetovanje, med svetovanjem 

in ob ter po zaključku svetovanja v projektu Svetovanje za zaposlene. Doseganje rezultatov in učinkov 

se v projektu lahko sproti preverja tako na ravni posameznika kot tudi na ravni izvajalske organizacije 

ali konzorcijev v vseh teh fazah. Glede na obseg vključenih svetovancev in svetovalcev v proces 

svetovanja je na ravni organizacije smiselno presoditi, kako pogosto se izvaja sprotno spremljanje 

predvsem doseganja zastavljenih rezultatov (na ravni projekta je predvideno po štirih tednih in šestih 

mesecih), lahko pa se organizacija odloči, da na osnovi v aplikaciji zabeleženih podatkov preveri kako 

se približuje doseganju zastavljenih ciljev v  drugačnem časovnem obdobju (npr. po treh mesecih). 

 

Kadar pa želimo izmeriti učinke svetovalne dejavnosti in pridobiti bolj celostno in poglobljeno 

informacijo, moramo te izmeriti po daljšem času, ki je minil od zaključenega svetovanja, in sicer vsaj 

eno leto po zaključku (kot smo predstavili v primeru projekta GOAL). Nekateri učinki se lahko pokažejo 

tudi v šestih mesecih po zaključku svetovanja, vendar se spremembe na ravni osebnosti in 

psihosocialnih lastnostih posameznika bolj zanesljivo pokažejo v daljšem časovnem obdobju. Kot smo 

pa že omenili, je pri merjenju učinkov v daljšem obdobju potrebno biti pozoren tudi na druge dejavnike, 

ki lahko vplivajo nanje. Zato se za merjenje dolgoročnejših učinkov priporoča uporaba kvalitativnih 

metod, še posebej poglobljenih intervjujev s svetovanci v katerih se razišče vse dejavnike, ki so vplivali 

na spremembe v njihovem življenju.  
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5.4 Kako merimo 

 

Merjenja rezultatov in učinkov lahko poteka z različnimi pristopi: 

- Spremljanje: poteka redno oziroma sproti, predvsem znotraj izvajalske organizacije in 

konzorcija, saj je to najboljša podlaga za najhitrejšo obliko povratne informacije o delu in o  

doseganja rezultatov in učinkov svetovanja; analiza podatkov iz spremljanja lahko poteka 

periodično in na ravni projekta, po potrebi pa analizo  za posameznega izvajalca pripravi tudi  

Andragoški center Slovenije. 

- Zunanja evalvacija: gre za zunanjo presojo doseganja rezultatov in učinkov svetovalne 

dejavnosti, ki jo za izvajalca oziroma konzorcij izvede druga/zunanja organizacija, to je lahko 

tudi Andragoški center Slovenije. 

- Samoevalvacija: izvajalska organizacija ali konzorcij sam presoja doseganje rezultatov in 

učinkov svetovalne dejavnosti po pristopu samoevalvacije, ki jo načrtno izpelje po vnaprej 

opredeljeni metodologiji. 

V projektu Svetovanja za zaposlene spremljanje poteka ves čas izvajanja projekta in temelji predvsem 

na podatkih, ki jih svetovalci vpisujejo v spletno aplikacijo za spremljanje vsebine  dela in doseganja 

kazalnika rezultata,  v SV-ZAP. Samoevalvacija in zunanja evalvacija pa sta pristopa, ki ju mora 

organizacija načrtovati vnaprej in določiti časovno obdobje  v katerem in za katero ju bo izvajala (npr. 

presoja kakovosti v središčih ISIO je do sedaj potekala v 2-letnem ciklu samoevalvacije, pri modelu POKI 

pa poteka v 3-letnem ciklu samoevalvacije) in sta tesno povezana tudi s pripravo  načrta izboljšav.  

 

Glede na pristop, predvsem pa glede na to, kaj bomo merili, izberemo ustrezne metode, ki so seveda 

različne za merjenje rezultatov, kjer večinoma zasledujemo kvantitativni vidik, in za merjenje učinkov, 

kjer večinoma zasledujemo kvalitativni vidik.  

 

Kot smo že zapisali, lahko v projektu Svetovanje za zaposlene kvantitativne podatke o svetovalni 

dejavnosti, ki jih  pridobimo iz spletne aplikacije SV-ZAP,  po potrebi dopolnjujemo še npr. z anketnimi 

vprašalniki in podatki iz druge projektne dokumentacije idr. Ker želimo v projektu pridobiti bolj 

celosten vpogled v rezultate in učinke svetovalne dejavnosti priporočamo uporabo kombinacije metod 

za pridobivanje in analizo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov oziroma vidikov svetovanja, ki smo 

jih predstavili v točki 3.3.  Poleg tega je pomembno, da pri  analizi podatkov  uporabimo tudi 

zahtevnejše statistične metode, ki zanesljivejše lahko pokažejo na spremembe, ki so se zgodile v 

procesu svetovanja. 

 

5.5 Kdo meri 

 

Osnovni nosilec merjenja je izvajalska organizacija oziroma konzorcij, pri čemer jim Andragoški center 

Slovenije zagotavlja strokovno podporo. 

 

Poleg tega projekt spremlja Andragoški center Slovenije ne ravni vseh konzorcijev in vključenih 

izvajalskih organizacij. Analiza podatkov iz spremljanje poteka letno, podatki pa se predstavijo na 

srečanju vseh izvajalcev na Andragoškem centru, s čimer se posreduje povratna informacija o 

doseženih kazalnikih rezultata.  
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Analiza, ki jo Andragoški center Slovenije naredi  na ravni projekta, torej na ravni vseh vključenih 

izvajalskih organizacij oziroma konzorcijev in svetovancev, je  dobra podlaga za usmerjanje nadaljnjega 

poteka in razvoja dejavnosti. 

 

V nadaljevanju projekta pa se bo spremljanje nadgradilo še z zunanjo evalvacijo s strani ACS  in z  

samoevalvacijo izvajalskih organizacij, v kar bodo vključeni tako svetovalci in  svetovanci, kot tudi 

izbrana podjetja.    

 

5.6 Pogoji za merjenje 

 

Za verodostojno merjenje rezultatov in učinkov svetovanja, ki bo dalo zanesljive, karseda objektivne in 

transparentne rezultate, je zelo pomembno, da ga izvaja strokovni delavec, ki je za to usposobljen. 

Strokovni delavec, ki meri rezultate in učinke svetovanja mora poznati in razumeti cilje, namene in 

aktivnosti projekta (tako vsebino kot druge značilnosti izvajanja projekta, ki so zelo pomembne tudi za 

interpretacijo rezultatov), pa tudi metodologijo merjenja in pripomočke, ki so mu pri tem lahko v 

pomoč. Znati mora poiskati prave podatke (torej vedeti, kje lahko posamezne podatke najde ali 

pridobi), jih analizirati in ustrezno interpretirati. Pomembno je torej, da je svetovalec  usposobljen za 

merjenje rezultatov in učinkov od načrtovanja, do izpeljave ter priprave poročila in načrta izboljšav 

 

Za merjenje rezultatov in učinkov moramo imeti na voljo dovolj časa, ne le za pridobitev podatkov, kar 

lahko, odvisno tudi od izbranih metod, traja različno dolgo, ampak tudi  zato, ker so določeni rezultati 

in učinki takšni (kot smo videli v opredelitvah v gradivu), da se manifestirajo šele po preteku 

določenega časa in bi bilo njihovo prezgodnje merjenj neuspešno. 

 

Kot smo videli v gradivu, lahko s pomočjo spletne aplikacije za spremljanje svetovanja dokaj enostavno 

in hitro pridobimo veliko podatkov, ki jih potrebujemo za merjenje rezultatov in učinkov, kar ni 

povezano z dodatnimi stroški. Uporaba drugih metod, npr. poglobljenega intervjujev na terenu, pa 

poleg dodatnega časa (ki ima že kot tak tudi finančno vrednost) s seboj prinese tudi dodatne stroške 

za kar so potrebna dodatna finančna sredstva, zato je pri načrtovanju merjenja potrebno načrtovati 

tudi sredstva za izvajanje teh aktivnosti. 

 

Strokovna podpora izvajalcem merjenja rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti je še eden od 

pogojev za izvajanje učinkovitega in kakovostnega merjenja, pa tudi razlog, da smo pripravili to gradivo 

in da bomo področje merjenja rezultatov in učinkov razvijali tudi naprej. Opredelitev rezultatov in 

učinkov projekta, priprava predloga merjenja v smislu nabora metod in določitve časovnega okvirja pa 

tudi podpora med izvajanjem so za kakovostno izvedeno merjenje ključne.  

  

5.7 Nadaljnji koraki na področju merjenja rezultatov in učinkov v projektu Strokovna podpora 

informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 

 

Pričujoče strokovno gradivo je potrdilo, da je pristop merjenja rezultatov v projektu Svetovanje za 

zaposlene ustrezen, veljalo pa bi ga nadgraditi z merjenjem učinkov. To bomo to upoštevali tako na 

ravni Andragoškega centra Slovenije, ki bo načrtoval kvalitativno merjenje učinkov na ravni vseh 

konzorcijev na izbranem vzorcu v naslednjih dveh letih, kot na ravni izvajalskih organizacije. Zanje bo 
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Andragoški center Slovenije na osnovi tega gradiva pripravil predlog usmeritve za vključitev dodatnih 

kazalnikov za merjenje rezultatov in učinkov, ki jih bodo uporabili v naslednjem triletnem 

samoevalvacijskem ciklu. To bomo vključili tudi v pripravo strokovnega gradiva o kazalnikih kakovosti 

za področje svetovanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki ga bomo v 

projektu pripravili do konca leta2020. 

 

Konkretne inštrumente - vprašalnike za izvedbo samoevalvacije (izvajalske organizacije) in evalvacije 

(Andragoški center Slovenije) rezultatov in učinkov bomo sodelavci Andragoškega centra Slovenije 

pripravili v sodelovanju s svetovalci izvajalskih organizacij.  

 

Andragoški center Slovenije se bo v letu 2020 še posebej usmeril na pridobitev kvantitativnih in 

predvsem kvalitativnih podatkov z izvedbo intervjujev s svetovanci, svetovalci in izbranimi podjetji po 

Sloveniji (izbrani vzorec). Takrat bo od začetka izvajanja projekta minilo tudi dovolj časa, da bomo imeli 

na voljo podatke iz zaključenih svetovanj tudi za longitudinalno spremljanje. 

 

Tako pridobljene in analizirane podatke bomo lahko v letu 2021 predstavili na načrtovani zaključni 

konferenci projekta. 
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Seznam prilog 
 

Priloga 1: Definicije pojmov rezultat in učinek 
 

rezultát  -a m (ȃ)  

1. navadno s prilastkom kar se ugotovi s kakim 

dejanjem: preveriti rezultate anketiranja, meritev / 

razglasiti rezultate glasovanja, volitev izid // kar se 

doseže s kakim delom, prizadevanjem: objaviti rezultate 

raziskovanja; pregled rezultatov gospodarjenja, 

poslovanja / knjiga je rezultat večletnega dela za knjigo 

je bilo potrebno večletno delo; zmaga je bila rezultat 

skrbnih priprav zmagali so zaradi skrbnih priprav; 

pomembni rezultati na področju glasbe dosežki / publ.: 

pogovori med državnikoma so dali dobre rezultate so bili 

uspešni; njihova prizadevanja so ostala brez rezultata so 

bila neuspešna // kar nastane pri kakem dogajanju: ta 

snov je rezultat kemičnega procesa / pregledati 

rezultate družbenega razvoja  

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika. 

 učínek  -nka m (ȋ)  

1. pojav, ki nastane zaradi učinkovanja česa na kaj: 

učinek se lahko pokaže čez nekaj let; doseči, povzročiti 

določen učinek / rušilni učinki bombe; stranski učinki 

zdravila; učinki kisline / vzgojni učinki; učinek kazni / 

barvni učinek slike; estetski učinki / propagandni učinki 

knjige / dejanje, preračunano na zunanji učinek ♦ farm. 

diuretični učinek zdravila; jur. odložilni učinek pritožbe; 

pravni učinek kar neposredno izhaja iz določenega 

pravnega dejstva; kem. fotokemični učinek // publ. 

pojav, ki nastane zaradi učinkovanja česa na kaj in vpliva 

na duševnost koga: ustvariti posebne svetlobne, zvočne 

učinke / uporabljati cenene govorniške učinke  

2. zaželena, pričakovana posledica kakega dela, 

prizadevanja: gospodarski učinek je bil velik; publ. 

dosegati pomembne izvozne učinke / ukrep ni imel 

nobenega učinka / plačevati koga po (delovnem) učinku 

po količini opravljenega dela // zaželena, pričakovana 

posledica dela kake naprave: povečati delovni učinek 

črpalke; stroj ima velik izkopni učinek ♪ 

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika. 

  

»Outcome« (izid) 

Positive or negative longer-term socioeconomic change 

or impact that occurs directly or indirectly from an 

intervention’s input, activities and output. 

Vir: Cedefop (2011). Glossary: Quality in education and training. 

   

»Output« (izhod) 

Immediate and direct tangible result of an intervention. 

Vir: Cedefop (2011). Glossary: Quality in education and training 

 »Impact« (vpliv) 

General term used to describe the effects of a 

programme, policy or socioeconomic change. Impact 

can be positive or negative as well as foreseen or 

unforeseen.  

Vir: Cedefop (2011). Glossary: Quality in education and training. 

 

 

»Effect« (učinek) 

Socioeconomic change resulting directly or indirectly 

from an intervention. (Effects include results and 

impacts of an intervention, whether positive or   

negative, intended or not.) 

Vir: Cedefop (2011). Glossary: Quality in education and training 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicije pojmov po OECD (OECD, 2010): 

- »Output«: produkti, investicijsko blago in storitve, 

ki izhajajo iz razvojnega ukrepa; lahko vključujejo 

tudi spremembe, ki so posledica ukrepov, ki so 

pomembni za doseganje rezultatov (outcome). 

- »Outcome«: verjetni ali doseženi kratkoročni ali 

srednjeročni učinki rezultatov ukrepa 

- »Impact«: pozitivni ali negativni, primarni ali 

sekundarni dolgoročni učinki, ki jih povzroči razvojni 

ukrep, posredno ali neposredno, namerni ali 

nenamerni. 

- »Results«: kot rezultat opedeljuje vse tri zgoraj 

naštete pojme (output, outcome, impact), ki so 

posledica razvojnega ukrepa. 

- »Effect«: namerna ali nenamerna sprememba, ki 

nastane posredno ali neposredno zaradi ukrepa.  

Vir: OECD (2010). Glossary of Key Terms in Evaluation and 

Results Based Management 



 

Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

 

44 

Priloga 2: Priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževalne dejavnosti po 
modelu POKI (Klemenčič, Možina, 2016) 
 

V okviru modela POKI sta v letu 2016 Klemenčič in Možina posebej pripravili priporočila za presojanje 

rezultatov in učinkov izobraževalne dejavnosti ter izobraževalnih projektov. V priporočilih so 

izpostavljeni različni vidiki ter zahtevnost in kompleksnost opredelitve rezultatov in učinkov 

izobraževanja.  

 

Pri opredelitvi rezultatov, je poudarjeno, da moramo ločiti med neposrednimi rezultati izobraževanja 

in rezultati, ki kažejo na spremembe, ki so se v izobraževanju zgodile. Tako priporočila ločijo med: 

- neposrednimi rezultati izobraževanja (“output”), kjer gre za izdelke oziroma storitve (in se 

merijo kvantitativno, npr. število izobraževanih programov, število udeležencev …) in 

- rezultati, ki se nanašajo na spremembe pri posamezniku (»outcome«), kjer gre za novo 

pridobljeno znanje, spretnosti, stališča ipd. 

 

Pri definiranju učinkov priporočila predstavljajo dve opredelitvi: 

- opredelitev Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki pravi, da je učinek 

pozitivna ali negativna sprememba (ki jo povzroči razvojni ukrep), ki je lahko posredna ali 

neposredna, želena ali neželena, pri posamezniku ali v družbenem okolju, 

- opredelitev, ki jo je leta 2004 podal Diem, ta učinek opredeli kot spremembo, ki jo neki ukrep 

povzroči v življenju posameznika ali skupnosti.  

 

V okviru modela POKI je bilo izdano tudi strokovno gradivo Rezultati in učinki izobraževanja odraslih - 

priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter 

izobraževalnih projektov (2016), ki opredeljuje priporočila za presojanje rezultatov in učinkov 

izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in izobraževalnih projektov. V nadaljevanju ter v spodnji tabeli 

prikazujemo priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja in izobraževalnih dejavnosti. 

 

Tabela 6: Podatki za spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov po Priporočilih za presojanje 
rezultatov in učinkov izobraževanja in izobraževalnih dejavnosti  
 

Podatki za spremljanje in merjenje rezultatov in učinkov Kdaj se spremlja 

Udeležba odraslih v izobraževanju Sproti 

Splošna uspešnost odraslih v izobraževanju Sproti in ob zaključku programov 

Dosežki v znanju in osebnem razvoju Redno 

Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev Redno 

Udeležba v vseživljenjskem učenju 

Sistematično (po posameznikovem 

uspešnem zaključku formalnega ali 

neformalnega izobraževalnega 

programa) 

Krepitev položaja odraslih na trgu dela Redno 

Krepitev socialnih vezi in dejavno sodelovanje v skupnosti Sistematično 
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Prvo podpodročje  področja rezultatov je udeležba odraslih v izobraževanju, ki vključuje dva kazalnika: 

(1) število in značilnosti odraslih v izobraževanju in (2) udeležba ranljivih skupin. Za oba kazalnika so 

predvideni opredeljeni številčni kazalniki ter redno spremljanje in analizo podatkov s strani 

izobraževalne organizacije. 

 

Drugo podpodročje je splošna uspešnost odraslih v izobraževanju, ki jo opredeljujejo kazalniki (1) 

napredovanje odraslih med izobraževanjem (2) osip odraslih pri izobraževanju, (3) uspešnost odraslih 

pri notranjem vrednotenju znanja, (4) uspešnost odraslih pri zunanjem vrednotenju znanja in (5) število 

odraslih, ki uspešno dokončajo izobraževanje. Tudi tu je predvideno zbiranje, spremljanje in analiza 

številčnih kazalnikov s strani izobraževalne organizacije. 

 

Podpodročje dosežki v znanju in osebnem razvoju opredeljujejo trije kazalniki: (1) doseganje ciljev 

izobraževanja, (2) razvoj temeljnih zmožnosti in (3) osebni razvoj. Gre za podpodročje, kjer je 

posameznik v središču, poudarek je na analizi individualnega napredka in razvoja, zato je poudarek na 

spremljanju in analizi kvalitativnih podatkov. 

 

Četrto opredeljeno podpodročje rezultatov je zadovoljstvo udeležencev in partnerjev, ki je naprj 

opredeljeno z dvema kazalnikoma: (1) zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem in (2) zadovoljstvo 

partnerjev s sodelovanjem z organizacijo, ki izobražuje odrasle. 

 

Področje učinkov izobraževanja in izobraževalnih dejavnosti je razdeljeno na tri podpodročja; prvo je 

udeležba v vseživljenjskem učenju, ki je naprej opredeljeno z dvema kazalnikoma (1) udeležba v 

nadaljnjem formalnem izobraževanju in (2) udeležba v neformalnem izobraževanju. Tukaj gre za 

kombinacijo kvantitativne (število odraslih, ki so se vključili v opredeljene oblike izobraževanja) in 

kvalitativne (vrste izobraževalnih programov v katere so se odrasli vključili) analize podatkov. 

 

Drugo podpodročje je krepitev položaja odraslih na trgu dela, ki je opredeljeno z dvema kazalnikoma: 

(1) povečane zaposlitvene možnosti in (2) napredovanje na delovnem mestu. V priporočilih 

organizacijam v zvezi s spremljanjem učinkov na krepitev položaja odraslih na trgu dela (prav tam, str. 

88, 89) je poudarjeno, naj organizacija  spremlja položaj na trgu dela tistih, ki so se pri njej izobraževali 

v rednih časovnih intervalih (kar lahko računalniški programi bistveno olajšajo), določi naj npr. kakšni 

naj bodo ti intervali in s kakšnimi metodami (tipski vprašalnik kot priporočilo), kdo in kdaj bo preverjal 

učinke. 

 

Zadnje podpodročje učinkov izobraževanja in izobraževalnih dejavnosti, ki ga bomo predstavili je 

krepitev socialnih vezi in dejavno sodelovanje v skupnosti in pripradajoča dva kazalnika: (1) krepitev 

socialnih vezi in (2) dejavno sodelovanje v skupnosti. Priporočila o terminski umestitvi in načinu 

spremljanja ter analize teh kazalnikov so podobna kot pri krepitvi položaja odraslih na trgu dela, torej 

spremljanje v vnaprej določenih časovnih intervalih, s pripravljenimi tipskimi vprašalniki. 
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Priloga 3: Standardi za področji »rezultati« in »učinki« in pripadajoči kazalniki ter merila po modelu 
kakovosti v ISIO (Možina idr., 2009) 
 

8. PODROČJE: REZULTATI 

STANDARDI KAZALNIKI MERILA 

8.1 

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. 

8.1.1 

Število storitev 

8.1.1.1 

Svetovalno središče, ki ima enega polno zaposlenega svetovalca, opravi 1000 svetovalnih 

storitev na leto. 

8.1.2 

Število svetovancev 

8.1.2.1 

Svetovalno središče, ki ima enega polno zaposlenega svetovalca, ima 800 svetovancev na 

leto. 

8.1.3 

Demografske lastnosti 

svetovancev 

8.1.3.1 

Sestava svetovancev po spolu se ne razlikuje za več kot 20 odstotkov glede na istovrstno 

sestavo vsega prebivalstva v regiji. 

8.1.3.2 

Glede na izobrazbeno sestavo je med svetovanci vsaj 50 odstotkov takih, ki imajo manj kot 

štiriletno srednjo šolo. 

8.1.3.3 

V svetovalnem središču je med vsemi svetovanci vsaj enak odstotek brezposelnih, kot je 

odstotek registrirane brezposelnosti v regiji. 

8.1.4 

Ranljive skupine 

prebivalstva 

8.1.4.1 

Med svetovanci je vsaj 20 odstotkov strank, ki izhajajo iz ranljivih skupin prebivalstva 

(imigranti, begunci, brezdomci, Romi, odrasli s posebnimi potrebami, starejši manj 

izobraženi zaposleni, mlajši odrasli brez poklicne izobrazbe). 

8.1.5 

Prednostne ciljne 

skupine z vidika 

lokalnega in 

regionalnega okolja 

8.1.5.1 

Med svetovanci je vsaj 50 odstotkov strank, ki izhajajo iz prednostnih ciljnih skupin iz 

lokalnega okolja. 

8.2 

Stranke svetovalnega 

središča so zadovoljne s 

kakovostjo svetovalnih 

storitev in menijo, da so 

storitve pripomogle k 

rešitvi njihovega problema. 

8.2.1 

Zadovoljstvo strank 

8.2.1.1 

Vsaj 75 odstotkov vprašanih svetovancev je zadovoljnih s storitvami svetovalnega 

središča. 

8.2.1.2 

Vsaj 50 odstotkov vprašanih svetovancev, ki še niso rešili svojega problema, je zadovoljnih 

s storitvijo svetovalnega središča. 

8.2.2 

Prispevek 

svetovalnega središča 

k rešitvi 

svetovančevega 

problema 

8.2.2.1 

Vsaj 75 odstotkov vprašanih svetovancev, ki so rešili svoj problem, meni, da je pomoč 

svetovalnega središča pripomogla k rešitvi njihovega problema.  

 

9. PODROČJE: UČINKI 

STANDARDI KAZALNIKI MERILA 

9.1 

Svetovalno središče 

pripomore k povečani 

vključenosti odraslih v 

vseživljenjsko učenje, 

povečanju učne uspešnosti 

in zmanjševanju osipa ter k 

zmanjševanju socialne 

izključenosti. 

9.1.1 

Povečana vključenost 

odraslih v 

vseživljenjsko učenje 

9.1.1.1 

Svetovalna pomoč je odraslemu pomagala pri odločitvi za nadaljnje formalno ali 

neformalno učenje. 

9.1.2 

Povečanje učne 

uspešnosti in 

zmanjšanje osipa 

9.1.2.1 

Svetovalna pomoč med izobraževanjem je odraslemu pomagala pri odpravi učnih težav. 

9.1.2.2 

Svetovalna pomoč med izobraževanjem je odraslemu pomagala pri uspešnem dokončanju 

izobraževanja. 

9.1.3 

Zmanjšanje socialne 

izključenosti 

9.1.3.1 

Svetovalna pomoč je odraslemu pomagala pri socialnem vključevanju. 
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Priloga 4: Pregled podatkov o vsebini dejavnosti, ki se v letih 2016 – 2022 beležijo v 
računalniški aplikaciji »SPREMLJANJE SVETOVANJA ZA ZAPOSLENE – SV-ZAP« 
 

SVETOVANJE 

VSEBINA SVETOVANJA 

- opisna kategorija 

VRSTA SVETOVANJA 

- pred 

- med 

- po 

NAČIN SVETOVANJA 

- elektronska pošta 

- klical/a stranko 

- osebno 

- po telefonu 

VSEBINA SVETOVANJA 

- pridobitev izobrazbe na višji stopnji od že dosežene 

- prekvalifikacija – sprememba poklica na isti stopnji 

- neformalne oblike izobraževanja za delo, poklic 

- neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj 

- kako se učiti, pomoč – težave pri učenju… 

- financiranje izobraževanja 

- možnosti zaposlitve 

- možnosti priznavanja izobraževanja - nostrifikacije 

- načrtovanje in razvoj kariere 

- drugo 

SVETOVALNI PRIPOMOČKI 

- Izobraževalni načrt - preprost 

- Izobraževalni načrt – individualni 

- Izobraževalni načrt – skupni 

- KIK – kam in kako 

- LML – Let Me Learn 

- Moj akcijski načrt – izzivi na poti do učenja 

- Opomnik za načrtovanje časa za učenje 

- Opomnik za ugotavljanje možnih primanjkljajev na pismenost 

- Preverjanje znanja, priprava na teste 

- Pripomočki za izboljšanje spomina 

- Pripomočki za ugotavljanje učnih stilov, tipov in inteligenc 

- Vprašalnik motivacije in učnih strategij 

- Vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje kompetence načrtovanja kariere 

- Vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje kompetence učenje učenja 

- drugo 
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VREDNOTENJE 

NAMEN VREDNOTENJA 

- nadaljevanje formalnega izobraževanja 

- pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 

- dokumentiranje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj  

VSEBINA SREČANJA 

- opisna kategorija 

DOKAZILA, KI JIH JE PRINESEL KANDIDAT 

- fotografije 

- izdelki 

- licence 

- nagrade 

- pogodbe 

- posnetki 

- potrdila 

- referenčna pisma 

- ni dokazil 

- drugo 

ORODJA IN METODE 

- biografska metoda 

- e-portfolijo 

- pogovor oz. intervju 

- portfolijo 

- preverjanje kandidata 

- vprašalnik za merjenje kompetenc vsakdanjega življenja 

- vprašalnik za vrednotenje kompetence digitalna pismenost 

- vprašalnik za vrednotenje kompetence načrtovanje kariere 

- vprašalnik za vrednotenje kompetence učenje učenja 

- drugo 

STANDARDI ZNANJ 

- opis ključnih kompetenc / temeljnih zmožnosti 

- opis znanj v neformalnem izobraževalnem programu 

- opis znanj / zahtev za delovno mesto 

- standard NPK 

- standardi formalnega programa izobraževanja 

- standardi javnoveljavnih jezikovnih programov 

- standardi za pridobitev mednarodnih certifikatov (npr. ECDL, jezikovni certifikati,…) 

- drugo 

SODELUJOČI PRI IZPELJAVI POSTOPKA 

- strokovnjak iz podjetja, kjer se izvaja vrednotenje 

- strokovnjak s področja vrednotenja znanj 
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- učitelj 

- ni sodelujočih 

- drugo 

ZAKLJUČEK POSTOPKA VREDNOTENJA 

- mnenje svetovalca za posamezno/e kompetenco/e 

- napotitev v formalni postopek priznavanja 

- drugo 

ZA OBE DEJAVNOSTI 

KAZALNIK REZULTATA 

- vključitev v programe za dvig izobrazbene ravni 

- vključitev v programe za pridobitev splošnih kompetenc (javnoveljavni) 

- vključitev v programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc 

- vključitev v postopke za pridobitev NPK/TPK 

- vključitev v postopke pridobivanja drugih certifikatov 

- drugo 

 

  



 

Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

 

50 

Priloga 5: Doseganje kazalnikov rezultata v projektu Svetovanje za zaposlene v obdobju od 

1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 

 

Izpis podatkov iz spletne aplikacije za spremljanje dela svetovalcev v projektu Svetovanje za 

zaposlene: Doseganje kazalnikov rezultata v obdobju od 1. 6. 2016 – 31. 12. 2018: 

 

 N 

Zadnja srečanja* skupaj 9.699 

Št. svetovancev z zaključenim spremljanjem po 4 tednih 9.263 

Št. svetovancev z zaključenim spremljanjem po 6 mesecih 8.036 

Kazalnik rezultata ob zaključku srečanja 8.597 

Kazalnik rezultata šele pri spremljanju po 4 tednih 552 

Kazalnik rezultata šele pri spremljanju po 6 mesecih 118 

Kazalnik rezultata skupaj 9.267 

*Kot srečanje je mišljena posamezna svetovalna obravnava. 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je bilo v obdobju zaključenih 9.699 svetovalnih procesov (svetovanje se 

zaključi z zadnjim srečanjema). 9.263 od teh je že bilo spremljanih po štirih tednih, 8.036 pa tudi po 

šestih mesecih od zadnjega srečanja. Podatek v zadnji vrstici pa kaže, da je 9.267 

svetovancev/zaposlenih doseglo kazalnik rezultata (načrtovan v projektu – vključenost v različne oblike 

izobraževanja – glej spodaj), kar pomeni, da je bila v tem obdobju 95% uspešnost (pri čemer vsi, ki so 

zaključili s svetovanjem v času analize še niso bili spremljani). 

 

Ob zadnjem srečanju je 8.597 svetovancev že doseglo kazalnik rezultata, torej vključitev v 

izobraževalne programe (za dvig izobrazbene ravni,  pridobitev splošnih kompetenc (javnoveljavni),  

pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc) in postopke  za pridobitev različnih certifikatov. Dodatnih 

552 svetovancev je kazalnik rezultata doseglo po štirih tednih in še 118 po šestih mesecih. 

 

 


