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Projekt:  

Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – 

PARTNERSTVA: Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja 

 

 

OPOMNIK 

ZA VODENI RAZGOVOR 

S ČLANICAMI PROJEKTNE SKUPINE 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Pripravila: 

                                                                                                                  Mag. Nada Žagar  

 

 

 

Črnomelj, januar 2009 
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VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE ZA 
RAZVOJ 
PODEŽELJA 
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SPLOŠNI PODATKI 

 

 

1. Spol: (Obkrožite izbrani odgovor.) 

  

1. ženski, 

2. moški. 

 

2. Starost: (Obkrožite izbrani odgovor.) 

 

1. do 30 let, 

2. od 31 do 40 let, 

3. od 41 do 50 let, 

4. 51 in več let.  

 

3. Izobrazba: (Obkrožite izbrani odgovor.) 

 

1. srednja šola, 

2. višja strokovna šola, 

3. visoka strokovna šola, 

4. univerzitetna izobrazba, 

5. magisterij, doktorat, 

6. drugo: (Vpišite.) __________________________. 
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ZADOVOLJSTVO Z IZVAJANJEM PROJEKTA 

 

V kolikšni meri ste zadovoljni s svetovanjem in drugo pomočjo, ki vam jo nudi ZIK kot 

poslovodeči partner pri vašem delu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

  

Ali so vam odgovorne pri poslovodečemu (vodja projekta, koordinatorica, finančnica) 

pripravljene prisluhniti in odgovoriti na vprašanja? So pri tem hitre in učinkovite? (Vpišite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Ali vas spodbujajo, da se sami učite vodenja projekta in samostojne priprave poročil? 

(Vpišite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Ali se počutite kot enakovredni partner v projektu? Ali so upoštevani vsi vaši predlogi in 

mnenja? (Vpišite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

V kolikšni meri ste zadovoljni, da ste partner v projektu? Ali bi to izkušnjo še radi ponovili? 

Bi bili rajši partner ali poslovodeči v projektu? (Vpišite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 



                                                         

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 
 

                                         
 

4 

 

TEŽAVE IN OVIRE PRI IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Kakšne težave imate pri izvajanju projekta (kadrovske, finančne, pravne)? (Vpišite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Kje vidite največ ovir (v svoji organizaciji, pri poslovodečemu partnerju, pri financerju, z 

udeleženci, drugo)? (Vpišite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

PREDLOGI IZBOLJŠAV 

 

Kakšne izboljšave predlagate? (Vpišite.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

Datum: _________________________________________ 

 

Čas trajanja pogovora: _____________________________ 

 

Pogovor vodila: ___________________________________ 

 

 


