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1. OSNOVNI PODATKI IN DELOVANJE ZAVODA 
 

 
Naziv javnega zavoda:   Posoški razvojni center 

Organizacijska enota ljudska univerza 
Naslov: Trg tigrovcev 1, Tolmin 

Matična številka:    1414933 
Davčna številka:    SI32155425 
Telefon:     05/ 38 41 500 
Elektronski naslov:    info@prc.si 
Spletna stran:     www.prc.si 
FB stran:     Ljudska univerza Tolmin 
 
Organizacijska enota Ljudske univerze (v nadaljevanju OE LU) deluje v okviru Posoškega 
razvojnega centra (v nadaljevanju PRC), ki je lokalna ter regionalna razvojna institucija. PRC, 
in s tem tudi OE LU, deluje s ciljem izvajanja lokalnih ter regionalnih razvojnih projektov v 
Posočju in na severnem Primorskem (v Goriški razvojni regiji), vključen pa je tudi v izvajanje 
državnih in mednarodnih projektov. 
 
Na PRC smo uresničili težnjo, da postanemo prepoznavni tudi kot institucija, ki nudi 
kakovostne izobraževalne programe za odrasle. Z leti smo v širšem slovenskem prostoru, 
tudi s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in s strani 
Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju ACS), postali prepoznavni kot uspešni 
izobraževalci odraslih. To je skupaj s sprejetjem Sprememb odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center pripomoglo k temu, 
da smo v letu 2016 vzpostavili OE LU. 
 

 
Naše delo temelji na zagotavljanju visoke kakovosti izobraževalnih storitev. Zaposleni se 
trudimo ustvarjati spodbudno in sproščeno okolje za dobro počutje tako zaposlenih, 
udeležencev kot tudi zunanjih sodelavcev. 
K skrbi za kakovost nas zavezujejo tudi naše poslanstvo, vizija in vrednote. 
 
POSLANSTVO 
Tu smo zato, da odraslim v Zgornjem Posočju omogočamo vključevanje v različna kakovostna 
izobraževanja, v katerih lahko pridobivajo tista znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za 
uresničevanje svojih osebnih in poklicnih ciljev. To je naš prispevek k razvoju in boljši 
kakovosti življenja v Zgornjem Posočju ter k širjenju kulture vseživljenjskega učenja. 
 
VIZIJA  
ZAUPANJA VREDNI, KOMPETENTNI IN STROKOVNI 
Nadgrajevali bomo vlogo osrednje izobraževalne ustanove za odrasle v Zgornjem Posočju, 
prepoznavne po kakovostnih izobraževalnih programih za različne ciljne skupine, 
dostopnosti, odprtosti, zadovoljstvu udeležencev, predavateljev, zaposlenih in partnerjev ter 
po sodelovanju z okoljem in povezovanju različnih generacij. 
 

http://www.prc.si/
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VREDNOTE 
Že vse od ustanovitve naše delo vodijo temeljne vrednote, ki so ključno povezane z našim 
poslanstvom in vizijo: 

- znanje za različne sanje (tudi naš slogan), 
- ustvarjalnost in razvoj (razvijanje novih zamisli in uporaba inovativnih pristopov), 
- strokovnost in kakovost (izvajanje kakovostnih izobraževalnih in svetovalnih storitev 

ter stalna skrb za razvoj kakovosti na OE LU. Imenovana komisija za kakovost skrbi za 
načrtovanje in koordiniranje presojanja in razvijanja kakovosti), 

- odgovornost in spoštovanje (odgovorno ravnanje v skladu z vrednotami, spoštovanje 
enakopravnosti, dostojanstvo ter nepristranskost), 

- povezovanje, sodelovanje in timsko delo (spodbujanje povezovanja, sodelovanja in 
timskega dela). 

 

ZAKONSKE PODLAGE 
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti so navedene v Katalogu informacij javnega 
značaja Posoškega razvojnega centra, ki ga najdete na: http://www.prc.si/o-prc/informacije-
javnega-znacaja. 
 

2. DELO VODJE OE LU in STROKOVNIH ORGANOV 

 

Vodja OE LU opravlja zlasti naslednje naloge: organizira, načrtuje in vodi strokovno delo OE, 
pripravlja letni delovni načrt in odgovarja za njegovo uresničevanje, vodi delo andragoškega 
zbora, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, zagotavlja 
zakonitost dela OE v okviru svojih pooblastil, skrbi za kakovost izvedbe programov, 
dejavnosti in drugih nalog OE, je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev ter opravlja 
druge naloge v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. 
 
Strokovna organa v OE LU sta andragoški zbor in strokovni aktiv. Njune naloge so določene v 
Zakonu o izobraževanju odraslih (ZIO-1) ter v aktih javnega zavoda. 
  
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle, 
izobraževalci v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle in drugi delavci, ki opravljajo 
strokovne naloge, ki so: 

- zaposleni v javni organizaciji ali 

- zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur 
organiziranega izobraževalnega dela oz. dejavnosti. 

Andragoški zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim 
delom, daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta, odloča o posodobitvah 
izobraževalnega dela, daje mnenje o predlogu za imenovanje vodje OE LU, daje pobude za 
napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih vodje OE LU in opravlja druge 
naloge v skladu z aktom o ustanovitvi. 
V šolskem letu se bo andragoški zbor sestal predvidoma enkrat. 
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Strokovni aktivi se oblikujejo na posameznem izobraževalnem področju oziroma v 
dejavnosti in jih sestavljajo delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle oz. 
dejavnosti. 
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko posameznega izobraževalnega področja oz. 
dejavnosti, usklajujejo merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za 
evalvacijo izobraževanja in drugega dela, dajejo andragoškemu zboru predloge za izboljšanje 
izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe in opravljajo druge strokovne naloge, določene 
z letnim delovnim načrtom.  
Delo strokovnih aktivov vodijo organizatorji izobraževanja odraslih in jih imenuje vodja OE LU 
za dobo enega šolskega leta.  
 
Za šolsko leto 2019/2020 se imenuje sledeče strokovne aktive: 

 Strokovni aktiv za programe UŽU in NPK;     

 Strokovni aktiv za razvijanje jezikovnih zmožnosti odraslih in sporazumevanje v tujih 
jezikih; 

 Strokovni aktiv za razvijanje zmožnosti digitalne pismenosti odraslih; 

 Strokovni aktiv za splošne neformalne programe izobraževanja odraslih. 
 
 

3. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 

 
Povezujemo se s ključnimi deležniki na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, 
sociale, zdravstva in gospodarstva v lokalnem okolju, širše v Goriški regiji in na nacionalni 
ravni. Stalno krepimo obstoječa partnerstva in gradimo nova. Sodelovanje z različnimi 
deležniki se je že v preteklih letih izkazalo kot ključno pri identifikaciji izobraževalnih potreb v 
lokalnem okolju in pri razvoju novih izobraževalnih programov, ki iz le-teh izhajajo, zato 
bomo tudi v prihodnje partnerskemu sodelovanju namenili veliko pozornosti. 
 
OE LU sodeluje in se povezuje na različnih nivojih: 

- z drugimi organizacijskimi enotami na PRC-ju (podjetništvo, okolje in prostor); 

- z drugimi inštitucijami v Zgornjem Posočju (npr.: vrtci in osnovnimi šolami, Gimnazijo 
Tolmin, Centrom za socialno delo severna Primorska, enota Tolmin, Javnim zavodom 
za turizem Dolina Soče, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Varstveno 
delovnim centrom Tolmin, Območno obrtno podjetniško zbornico, nevladnimi 
organizacijami idr.), v Goriški regiji (Ljudsko univerzo Nova Gorica in Ljudsko univerzo 
Ajdovščina, Severno Primorsko gospodarsko zbornico, Nova Gorica, Šolskim centrom 
Nova Gorica Medpodjetniškim izobraževalnim centrom – MIC, Medobčinskim 
društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica) in širše (npr.: Andragoškim centrom 
Slovenije, Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije idr.); 

- s številnimi podjetji v Zgornjem Posočju, tako z velikimi, srednjimi kot tudi malimi; 

- redno se udeležujemo strokovnih posvetov v Sloveniji, kjer predstavljamo svoje dobre 
prakse s področja IO in sodelujemo v razpravah. V različnih mednarodnih projektih in 
strokovnih ekskurzijah pa se udeležujemo tudi obiskov sorodnih organizacij po Evropi. 
Na takšen način strokovno rastemo in prenašamo dobre prakse v lastno delovanje.  

 
 



 8 

 

4. RAZVOJNA DEJAVNOST 
 

 

Razvojna dejavnost OE LU vključuje: 
• razvijanje kakovostne izobraževalne ponudbe za različne ciljne skupine odraslih v Zgornjem 
Posočju, tudi ranljivih odraslih (kot. npr. manj izobraženi, starejši odrasli, brezposelni, 
priseljenci, slepi in slabovidni itd.) (skladno s smernicami EU in MIZŠ itd.)  
• razvijanje ali sodelovanje pri razvijanju novih izobraževalnih programov, aktivnosti in 
podpore v IO; 
• razvijanje strokovne podpore drugim organizacijam, institucijam, podjetjem itd. (kot npr. 
Zavod KŠM – ŠK, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica (MDSSNG), občine -
projekt Kadri). Spodbujamo izmenjavo znanja in dobrih praks.  
 
Organiziramo tudi Kreativne zajtrke, tj. tematska delovna srečanja, na katerih sodelujejo 
organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci itd. iz lokalnega okolja in širše, ki 
delujejo na tistih tematskih področjih, ki jih »zajtrk« obravnava. »Zajtrki« so namreč 
priložnost za povezovanje in skupno delovanje. Občasno povabimo tudi goste.  
 
V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo izvedbo kreativnih zajtrkov na tematike kot: 

- vključevanje družin priseljencev v lokalno okolje, 

- vključevanje ranljivih ciljnih skupin odraslih (npr. slabovidni, slepi itd.), 

- izobraževalne potrebe turističnih ponudnikov oz. potencialnih turističnih ponudnikov, 

- oz. glede na izražen interes/potrebe. 
 
Vse rešitve, ki jih vpeljujemo v prakso, tudi spremljamo in ovrednotimo učinkovitost 
njihovega uvajanja. Iz takšnega premisleka nastajajo nove zasnove za razvojne ukrepe. 
 
4.1 Strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih 

 
Zaposlenim, ki delajo v izobraževanju odraslih, omogočamo, da se na leto udeležijo najmanj 
dveh izobraževalnih seminarjev, namenjenih izboljšanju kakovosti njihovega dela, v obsegu 
najmanj 16 ur. Zaposlene spodbujamo, da se usposabljajo na področju izobraževanja 
odraslih ter s področja presojanja in razvijanja kakovosti, da jim tako omogočamo stalni 
strokovni razvoj.  
 
Zaposleni na OE LU se bodo vključevali (predvsem) v brezplačna izobraževanja, ki jih izvaja 
Andragoški center Republike Slovenije. 
 
Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) za svoje članice in njihove 
zaposlene vsako leto organizira dvodnevno strokovno usposabljanje, ki se ga bodo prav tako 
udeležili nekateri zaposleni iz OE LU. 
 
Zaposleni se bodo udeležili tudi vseh usposabljanj in izobraževanj, ki jih bodo zahtevale 
prijave na nove javne razpise.  
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5. PROJEKTI 
 

 
V šolskem letu 2019/2020 bomo na OE LU izvajali naslednje projekte: 
 
5.1 Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II. 

Posoški razvojni center je vodilni partner konzorcija, ki ga sestavljata še Ljudska univerza 
Nova Gorica (LUNG) in Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC. 
Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2022   
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje in Novogoriška subregija  
Vrednost projekta: 999.924,76 EUR (od tega PRC 511.170,49 EUR) 
Sofinanciranje: ESS (80%) in MIZŠ (20%) 
Cilj projekta: Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in 
izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, ter tako povečati 
možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše 
življenje. V okviru projekta bodo odrasli, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s 
poudarkom na starejših od 45 let, razvijali temeljne in poklicne kompetence s pomočjo 
različnih izobraževalnih programov. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s 
področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne 
računalniške pismenosti. 
 
5.2 Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja 

 
Posoški razvojni center je projektni partner konzorcija, ki ga sestavljata še Ljudska univerza 
Nova Gorica (LUNG), kot vodilni partner in Ljudska univerza Ajdovščina (LUA), kot drugi 
projektni partner projekta. 
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021 
Območje izvajanja projekta: Goriška regija  
Vrednost projekta: 713.823 EUR (od tega PRC 198.595 EUR) 
Sofinanciranje: ESS (80%) in MDDSZ (20%) 
Cilji projekta: Temeljni cilj projekta je dvig kakovosti življenja ranljivejših ciljnih skupin, 
preprečevanje zdrsa le-teh v socialno izključenost in revščino ter njihovo opolnomočenje. 
VGC ponuja različne vsebine in aktivnosti, ki so namenjene predvsem družinam, posameznim 
družinskim članom, starejšim, priseljencem in drugim ranljivejšim skupinam družbe. Krepi 
tudi povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij in občin v 
posamezni geografski enoti. Storitve VGC so za uporabnike brezplačne in se odvijajo 
razpršeno, na različnih lokacijah. Eden izmed ciljev je tudi vzpostavitev informacijskega 
centra, kjer so na voljo vse informacije o dejavnostih ter o vsebinah VGC hkrati pa tudi o 
ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za omenjene ciljne skupine. 

5.3 Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022  

 
Posoški razvojni center je projektni partner konzorcija v projektu Informiranje in svetovanje 
ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022, ki ga 
sestavljajo še Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), kot vodilni partner ter Ljudska univerza 
Ajdovščina (LUA) in Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC.  
Obdobje trajanja projekta: od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022 
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Območje izvajanja projekta: Goriška regija  
Vrednost projekta: 684.000 EUR (od tega PRC 126.609,58 EUR) 
Sofinanciranje: ESS (80%) in MIZŠ (20%) 
Cilji projekta: Izvajanje informiranja in svetovanja - po modelu ISIO - ter postopkov 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj za zaposlene (s poudarkom na 
nižje izobraženih in manj usposobljenih) ter motiviranje delodajalcev za vključevanje 
zaposlenih v izobraževanje. Projekt z vključevanjem zaposlenih v omenjene postopke sledi 
ciljem Evropskega programa za izobraževanje odraslih, ki še posebej poudarja pomen 
svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih. Slednje naj bi delodajalce dodatno 
spodbudilo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu in za večje vključevanje zaposlenih 
v različne oblike vseživljenjskega učenja. 
 

5.4 Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO) v letu 2019   

 
Posoški razvojni center je projektni partner konzorcija, ki ga sestavljata še Ljudska univerza 
Nova Gorica (LUNG),  kot vodilni partner in Ljudska univerza Ajdovščina (LUA), kot drugi 
projektni partner projekta. Obenem je PRC dislocirana enota svetovalnega središča Nova 
Gorica, kjer se izvaja dejavnost  ISIO. 
• Obdobje izvajanja dejavnosti: od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 
   Območje izvajanja dejavnosti: Goriška regija 
   Vrednost projekta: 65.391,02 EUR (od tega PRC 13.375,45 EUR) 
   Financiranje: MIZŠ (100%) 
 
• Obdobje izvajanja dejavnosti: od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 
  Območje izvajanja dejavnosti: Goriška regija 
  Vrednost: skladno z JR MIZŠ, ki bo objavljen oz. načrtovano javno službo na področju  
  izobraževanja odraslih, del katere bo tudi svetovalna dejavnost 
  Sofinanciranje: MIZŠ 
 
Cilji dejavnosti ISIO: Izvajanje informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih je 
podporna dejavnost, ki nezaposlenim odraslim zagotavlja osebno informiranje, svetovanje ali 
nasvetovanje pri odločanju glede vključevanja v izobraževanja, načrtovanju in organizaciji 
učenja ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti razvoja kariere. Ciljna skupina so odrasli, ki 
niso zaposleni, kot brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, 
obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.  
 
V kolikor bo leta 2020 z delovanjem pričela javna služba, bo svetovalna dejavnost obsegala: 

- vključevanje v programe OŠ za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti; 

- vključevanje v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne 
pridobi javnoveljavna izobrazba (npr. UŽU programi); 

- vključevanje v neformalne izobraževalne programe za odrasle; 

- ugotavljanje in dokumentiranje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih v 
neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije; 

- svetovanje pri samostojnem učenju. 
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5.5 Središče za samostojno učenje 
 

Posoški razvojni center je del slovenske mreže Središč za samostojno učenje (SSU), ki 
odraslim ponuja možnost brezplačnega vključevanja v neformalno izobraževanje na način 
organiziranega samostojnega učenja. Aktivnosti potekajo v okviru projekta Sofinanciranje 
dejavnosti, potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2019.  
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 30. 9. 2019 – po pogodbi z MIZŠ, projekt pa, skladno z 
občinskim letnim programom v občini Tolmin, izvajamo tudi v obdobju 1. 10. – 31. 12. 2019. 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta: 11.174,78 EUR  
Sofinanciranje: MIZŠ  
Cilji projekta: Omogočanje brezplačne uporabe ustrezno opremljenega učnega prostora za 
samostojno učenje in izmenjavo znanj, kjer učeči se lahko brezplačno uporabljajo našo 
literaturo, multimedijske pripomočke, računalniško opremo, se učijo tujih jezikov, pišejo 
seminarske, raziskovalne ali druge naloge, brskajo po internetu itd. Pri tem jim je na voljo 
mentor ali svetovalec, ki jih usmerja in jim po potrebi pomaga. Mesečno organiziramo tudi 
učne dogodke na različne tematike. 
 
Opomba: Ko bo Središče za samostojno učenje po novem Zakonu o izobraževanju odraslih 
del javne službe (načeloma v letu 2020), bo v skladu z določili tega urejeno tudi financiranje. 
Aktivnosti v okviru SSU bomo izvajali tudi v letu 2020. 
 
5.6 Sredstva lokalnih skupnosti (občine Bovec, Kobarid in Tolmin) 

 

Ta sredstva občine – skladno z 59. členom ZIO – zagotavljajo za: 
 

a) Izvedbo letnega programa izobraževanja odraslih v občinah Bovec, Tolmin in 
Kobarid 

Posoške občine vsako leto financirajo ali sofinancirajo izobraževalne programe za prebivalce 
Zg. Posočja, in sicer ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic. Sofinanciranje 
predstavlja dopolnitev tistim programom, ki jih pridobimo sofinancirane na javnih razpisih 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), določeni stroški pa niso pokriti iz teh 
sredstev. 
 
•Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 31. 12. 2019 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta: 8.800,00 EUR (od tega Občina Bovec 2.000,00 EUR; Občina Kobarid 
2.500,00 EUR in Občina Tolmin 4.300,00 EUR) 
 
Sofinanciranje: Občine Bovec, Kobarid in Tolmin 
Cilj: Organizacija in izvajanje izobraževalnih programov za tiste ciljne skupine odraslih v 
Zgornjem Posočju ali za vsebine (glede na njihov izražen interes), za katere nismo pridobili 
sredstev na javnih razpisih.  
 

b) Drugo, kot: 
• Prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v 
javnem interesu samoupravne lokalne skupnosti. 

http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
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• Investicije in investicijsko vzdrževanje. 
Občina Tolmin je v ta namen za obdobje 1. 1.– 31. 12. 2019 namenila 6.195,00 EUR. 
 

5.7 Izvajanje plačljivih tečajev  

 
Skladno z interesom v lokalnem okolju ter po naročilu posoških podjetij in drugih institucij, 
organiziramo tudi samoplačniške tečaje in usposabljanja. 
 
5.8 PROJEKT »PARTNERSTVO ZA KADRE«  

/za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji/ 

V začetku leta 2018 je PRC na pobudo gospodarskih družb iz Posočja, pričel pripravljati 
projekt, ki bo gospodarstvu služil kot podpora pri promociji tehniških poklicev med mladimi v 
Posočju in regiji. Posoški razvojni center je v tem projektu prevzel mesto koordinatorja 
aktivnosti med projektnimi partnerji. V projekt je vstopilo pet velikih družb iz Posočja 
(MAHLE d. o. o, TKK d. o. o Srpenica, HIDRIA d. o. o., ITW Appliance components in SALONIT 
Anhovo d. d.), štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči), Severno primorska 
gospodarska zbornica, Nova Gorica ter osem šol (OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, OŠ Bovec, OŠ Simona Kosa Podbrdo, 
OŠ Kanal, OŠ Deskle in Gimnazija Tolmin). V leto 2019 pa so se projektu pridružili še dve 
podjetji, Gostol TST d.o.o. in Siapro d.o.o.. 
Obdobje trajanja projekta: od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2022 
Območje izvajanja projekta: Posočje (Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči)  
Vrednost projekta za leto 2019: 34.471,00 EUR 
Sofinanciranje: podjetja 2/3 celotnih sredstev in občine 1/3 celotnih sredstev 
Cilji projekta: 

 približati šolajoči se mladini tehnične poklice (OŠ in srednja šola); 

 bolje predstaviti mladim tehnično stroko in podjetja v Posočju; 

 aktivnejše povezovanje šol in podjetij (ogledi podjetij, delavnice, tehniški krožki, 
tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, tabori, projekti, …); 

 zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos 
informacij;  

 aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju; 

 aktivnejša vloga šolstva in s tem spodbujanje mladih za tehnično stroko (vključevanje 
ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni načrt). 

 
5.9  Študijski krožki in Teden vseživljenjskega učenja 

 

Posoški razvojni center bo v okviru projekta Sofinanciranje programov in dejavnosti 
izobraževanja odraslih v letu 2020 izvajal Študijske krožke (ŠK) in aktivnosti v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU) 2020.   
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 30. 9. 2020 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta: Skladno z JR MIZŠ, ki bo še objavljen.  
Sofinanciranje: MIZŠ  
Cilji projekta: Izvedba petih ŠK in najmanj 20-ih aktivnosti v okviru TVU 2020, v katere se 
lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic. ŠK je 
splošnoizobraževalna oblika učenja odraslih v majhnih skupinah (5-12 oseb), ki traja najmanj 
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25 ur in se zaključi z akcijo. Udeleženci krožka sami določajo, kaj se bodo učili, kje in kako, 
sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in tako poglobljeno, kakor si sami 
želijo.  
TVU je najodmevnejša slovenska kampanja na področju učenja, ki se vsako leto odvija v maju 
in juniju. S sloganom »Slovenija, učeča se dežela« in z izobraževalnimi dogodki združuje vse 
generacije in različne skupine po vsej Sloveniji. 
 

5.10 Podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 
 

Obdobje trajanja projekta:  od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta za leto 2019: 10.800,00 EUR 
Sofinanciranje: MIZŠ 
Cilji projekta: izvedba promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko 
učenje, s poudarkom na starejših odraslih. Izvedene bodo 4 promocijske aktivnosti, in sicer: 
• Dober glas seže v vsako posoško vas – motivacijske delavnice za vključevanje v 
izobraževanje, 
• (ne)VIDNI! – seznanjanje s primeri dobrih praks, 
• Znanje na zatožni klopi – predstavitev izobraževalne ponudbe na informativnem dogodku 
• Nova znanja, nove poti (video) –  seznanjanje s primeri dobrih praks. 
 
 

6. NAČRTOVANI PROGRAMI, DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 
 

 
V šolskem letu 2019/2020 bo OE LU izvajala: 
 

 Javno veljavne izobraževalne programe (programi Usposabljanja za življenjsko 
uspešnost in Računalniška pismenost za odrasle); 

 Programe neformalnega izobraževanja; 

 Krajše delavnice in predavanja; 

 Programe v podporo učenju; 

 Raznovrstne delavnice, predavanja idr. v okviru Večgeneracijskega centra Goriške – 
Svetla stran življenja; 

 Študijske krožke; 

 Teden vseživljenjskega učenja in Teden izobraževanja za trajnostni razvoj; 

 Raznovrstne aktivnosti v okviru projekta Partnerstvo za kadre; 

 Podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. 
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6.1 Javno veljavni izobraževalni programi  

 
V okviru projekta TPK II (Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II) 
bomo glede na povpraševanje na različnih lokacijah v Zgornjem Posočju (odvisno od 
izraženega interesa) izvajali naslednje javno veljavne programe:  
 
6.1.1 Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU): 
 

 Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Izzivi podeželja (UŽU-IP); 

 Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Razgibajmo življenje z učenjem 
(UŽU-RŽU). 

 
6.1.2 Računalniška pismenost za odrasle (RPO)  
 
6.2 Programi neformalnega izobraževanja  

 

6.2.1 Jezikovni tečaji: 
 

V šolskem letu 2019/2020 bomo glede na povpraševanje na različnih lokacijah v Zgornjem 
Posočju (odvisno od izraženega interesa) izvajali:  

 40-urne brezplačne jezikovne tečaje (sofinancirane s strani občin) različnih  
 stopenj in tematik, ki bodo potekali v Tolminu, Kobaridu in Bovcu: 

o Angleščina za vsak dan 
o Italijanščina za vsak dan 
o Nemščina za vsak dan 

 

 60-urne brezplačne jezikovne tečaje za zaposlene v okviru projekta 
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II: 

o Tečaji angleškega jezika na različnih stopnjah 
o Tečaji italijanskega jezika na različnih stopnjah 
o Tečaji nemškega jezika na različnih stopnjah 
o Ruski jezik za popolne začetnike 

 

 30-urni začetni in 30-urni nadaljevalni tečaj angleščine za starejše v okviru         
VGC Goriške. Tečaja se bosta izvajala v Tolminu in Kobaridu. 
 

 samoplačniški jezikovni tečaji različnih dolžin, stopenj in tematik za zaključene 
skupine in podjetja (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina, francoščina): 
tečaje bomo izvajal skladno z interesom in povpraševanjem v lokalnem okolju 
in posoških podjetjih. 
 

 samoplačniška strokovna predavanja in usposabljanja za podjetja: 
predavanja in usposabljanja bomo izvajali skladno z interesom povpraševanja 
podjetij ter individualnih potreb v lokalnem okolju in posoških podjetjih. 
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 slovenski jezik: 
o Tečaje slovenščine v okviru Večgeneracijskega centra (sk. 120 ur) 

o Začetno integracijo priseljencev (ZIP-180 urni javno veljavni program učenja 
slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo ter ustavno 
ureditvijo) za državljane tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
v Sloveniji in njihove družinske člane, ki imajo dovoljenje za začasno 
prebivanje pri nas na podlagi združitve družine (vse države, razen države 
članice EGP, kamor sodijo države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in 
Lihtenštajn). Izvaja ga Veris – jezikovni studio iz Ljubljane (v sodelovanju z 
Posoškim razvojnim centrom). Program omogoča tudi opravljanje državnega 
izpita iz slovenskega jezika I. stopnje. 

o  Začetno integracijo priseljencev (ZIP-180 urni javno veljavni program učenja 
slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo ter ustavno 
ureditvijo) za odrasle, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom 
na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali 
študenta. Izveden bo v okviru projekta TPK II.  

o Samoplačniške tečaje (skladno z interesom). 

 

6.2.2 Računalniški tečaji 
 
V šolskem letu 2019/2020 bomo glede na povpraševanje na različnih lokacijah v Zgornjem 
Posočju (odvisno od izraženega interesa) izvajali različne računalniške tečaje: 
 

 50-urne programe Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) za zaposlene v 
okviru projekta TPK II:  

o Digitalna mineštra 
o ABC uporabe Excela 
o Poglejmo skozi drugo oko 
o Povežimo pametni telefon z računalnikom 
o Računalništvo in tehnologija 

 

 30-urne tečaje računalništva za starejše v okviru VGC, ki se bodo izvedli v Tolminu, 
Kobaridu in Bovcu. 

 

 V kolikor bo izražen interes, bomo organizirali in izvajali samoplačniške tečaje tudi za 
zaključene skupine. 

6.2.3 Drugi tematski programi 
 

 60-urni tematski programi v okviru projekta TPK II: 
o Dobra komunikacija – dobri odnosi  
o Domača kozmetika in družinski proračun  
o Krepitev pozornosti in obvladovanje stresa: »Soustvarjam dobro počutje 

doma in na delovnem mestu«  
o Zdravi in vitalni 
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6.2.4 Študijski krožki (ŠK) 
 
 

 
 
 

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se 
zbirajo, učijo in družijo odrasli, željni novega znanja. Trajajo 
najmanj 25 ur. Prednost ima projektno učenje. Tematike so zelo 
različne, saj  o njih vedno odločajo krožkarji. Predvideno je tudi 
sodelovanje strokovnjakov in izvedba akcijskega cilja. To pomeni, 
da udeleženci ob zaključku aktivnosti in novo pridobljena znanja 
predstavijo širši javnosti. 

 
V ŠK se lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic. 
V šolskem letu 2019/2020 bomo predvidoma izpeljali 5 ŠK, ki bodo izhajali iz potreb in 
interesa lokalnega okolja. ŠK bomo izvajali v občinah: 

 Bovec (1 ŠK), 

 Kobarid (1 ŠK), 

 Tolmin (3 ŠK). 
 

6.3   Krajše delavnice, predavanja  

 
Krajše delavnice in predavanja bomo izvajali v okviru dveh aktivnosti, in sicer Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU) in Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj.  
 
 

a) TVU 2020 
 

 
 

Krajše delavnice in predavanja izvajamo v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU). Gre za najodmevnejšo 
slovensko promocijsko kampanjo na področju učenja, ki 
vsako leto po vsej državi postreže z izobraževalnimi 
dogodki za vse generacije in različne skupine. 

 
V Zgornjem Posočju TVU soustvarjajo različni izvajalci. Tudi v maju in juniju 2020 bomo - kot 
plod povezovanja in sodelovanja - ponudili pisano paleto brezplačnih predavanj, delavnic in 
drugih dogodkov za odrasle. S sodelovanjem v TVU tudi v Zgornjem Posočju prispevamo k 
udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«. Načrtujemo, da bomo v okviru TVU 
izpeljali od 20 do 30 dogodkov. 
 

b) Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj 2020 
 

 

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS), 
katerega članica je tudi OU LU, v času Evropskega Tedna 
izobraževanja za trajnostni razvoj po številnih krajih v Sloveniji izvaja 
aktivnosti, s katerimi javnost ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja.  
Ker verjamemo, da k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja lahko 
prispeva prav vsak posameznik, bomo z izvajanjem delavnic 
nadaljevali tudi v letu 2020.  

http://www.ric-nm.si/media/objave/slike/2015/__v/logo_ĺ tudijski-kroĺľki.png
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7kNPagY3dAhUE_aQKHbqLAVQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zik-crnomelj.eu/sl/promocija/teden-vsezivljenjskega-ucenja/&psig=AOvVaw0ZmxNgATK7oA1j7tJLw5P9&ust=1535451764236154
http://bit.ly/2cM4w00


 17 

 Predvidena je izvedba 3-4 delavnic. 

6.4  Podpora učenju 

 
6.4.1 Središče za samostojno učenje 

 

 
Posoški razvojni center je del slovenske mreže Središč za samostojno 
učenje (SSU), ki odraslim ponuja možnost brezplačnega vključevanja 
v neformalno izobraževanje na način organiziranega samostojnega 
učenja. V SSU imamo urejen prostor oziroma učna mesta za 
samostojno učenje in izmenjavo znanj, kjer lahko odrasli brezplačno 
uporabljajo našo literaturo, multimedijske pripomočke, računalniško 
opremo, se učijo tujih jezikov, PONS jezikovne tečaje, pišejo 
seminarske, raziskovalne ali druge naloge.  

 
Tudi v šolskem letu 2019/2020 bomo zainteresiranim ponudili še raznovrstne učne dogodke 
kot so: Angleška čajanka, Čas za kapučino, Babuškine urice, Kje pa vas digitalni čevelj žuli?, 
Uporaba pametnega telefona za slabovidne, Dišeča spoznanja za dušo in telo itd. 
Aktivnosti bomo razširili še z delavnicami Kako se samostojno učiti tujega jezika? 
Nadaljevali bomo z jezikovnimi kofetki, kjer odrasli lahko v prijetni družbi sproščeno 
poklepetajo z naravnimi govorci in na tak način utrjujejo izbrani tuj jezik. 
SSU sofinancira MIZŠ, zato je učenje v središču brezplačno. 
 
6.4.2 Medgeneracijsko učenje, izmenjava znanj in druženje 
 
VGC zagotavlja prostor za neformalno, medgeneracijsko druženje, za učenje ter navezovanje 
novih stikov, vzdrževanje le teh, za prepletanje znanj, izkušenj in posameznih zgodb 
obiskovalcev v občinah Kobarid in Tolmin. Tudi v šolskem 2019/2020 bo tovrstnemu 
druženju namenjenih 440 ur. 
 

6.4.3 Informiranje in svetovanje  
 
Je namenjeno vsem tistim, ki razmišljajo, da bi se vključili v proces izobraževanja ali v krajše 
oblike usposabljanja za odrasle, pa potrebujejo več informacij o posameznih programih, 
spodbudo ali izobraževalni načrt.  

 
Informiranje in svetovanje po modelu ISIO (pred, med in po 
zaključenem izobraževanju) izvajamo v okviru: 

- Dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju 
odraslih (2019 in 2020) za nezaposlene. 

- Svetovanja zaposlenim na Goriškem 2016–2022. 

- Občinskih letnih programov izobraževanja odraslih 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHpe7WhY3dAhWLalAKHTkBDBsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mklj.si/izobrazevanja/ssu&psig=AOvVaw2J6izkbOHRtfGpmBIiZzEA&ust=1535452826734347
http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA9evWho3dAhXQDuwKHaPRC98QjRx6BAgBEAU&url=https://www.upi.si/page/isio-kakovost-svetovalnega-sredisca/&psig=AOvVaw3hRHHhcpXv4ZulkB0NFjrG&ust=1535453085809326
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 (Bovec, Kobarid, Tolmin). 

 

Splošno informiranje in svetovanje poteka tudi v okviru Večgeneracijskega centra (VGC) in je 
v prvi vrsti namenjeno vsem ciljnim skupinam, ki jim je projekt namenjen. Tu  so na voljo vse 
informacije o dejavnostih VGC ter o vsebinah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne 
za dvig kakovosti njihovega življenja.  

Informiranje in svetovanje bo v šolskem letu 2019/20 dostopno vsem odraslim: 

 Nezaposlenim z namenom, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali 
usposabljanje v programih za odrasle. V postopke ISIO je letno vključenih 
285 svetovancev. Izvedena so tudi 4 skupinska informiranj. Vsako leto konec 
septembra v Zgornjem Posočju izvedemo tudi Dneve svetovalnih središč, ki potekajo 
po vsej Sloveniji.  

 Zaposlenim z največ srednješolsko izobrazbo, katerim poleg informiranje in 
svetovanja ponujamo tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenih znanj, kar posamezniku služi kot povratna informacija in hkrati spodbuda 
za nadaljnje izobraževanje. V letu 2019 bo v proces informiranja in svetovanja 
vključenih 54 zaposlenih, v letu 2020 pa 47 zaposlenih.  

 Osebam z več kot V. st. izobrazbe (skladno z občinskimi letnimi programi 
izobraževanja odraslih).  

 Ranljivejšim ciljnim skupinam kot podporo pri izobraževanju in preživljanju prostega 
časa, vključevanju v družbeno življenje ter premagovanju različnih življenjskih 
preizkušenj.  

 
6.4.4 E-učilnica 
 
E-učilnico smo vzpostavili v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v 
dolini Soče. S spletno platformo za e-učenje (e-učilnico) našim udeležencem lahko ponudimo 
kakovostne izobraževalne e-storitve in e-vsebine. Udeleženci lahko dostopajo do določenih 
gradiv v skladu z lastnimi potrebami, e-učilnica pa jim omogoča tudi lažje časovno 
načrtovanje učnih aktivnosti, saj so gradiva dostopna ne glede na uro in dan.  
 
6.5 Raznovrstne delavnice, predavanja in druge aktivnosti v okviru Večgeneracijskega 

centra Goriške – svetla stran življenja 

 

 

6.5.1 Delavnice in predavanja VGC 
Delavnice  in predavanja se bodo odvijala na različnih lokacija Zgornjega Posočja, v skupnem 
obsegu cca. 400 ur. Potekala bodo celo leto, z izjemo dveh poletnih mesecev.  Namenjena 
bodo tako starejšim kot mlajšim uporabnikom. Pripravili bomo vrsto zanimivih ustvarjalnih 
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delavnic, kjer se bodo naši obiskovalci lahko preizkusili v uporabi različnih ustvarjalnih tehnik. 
Lahko se bodo udeleževali delavnic, ki so namenjene medkulturnemu razumevanju ter 
drugih tematskih predavanj. 

Izvedena bosta dva cikla delavnic oz. predavanj  za mlade. Prvi cikel bo seznanjal s pastmi, ki 
jih prinašata uporaba interneta ter pametnega telefona, drugi pa ponuja znanja za 
opolnomočenje mladih pri spopadanju s težavami povezanih z odraščanjem.  

 

6.5.2 Vadba za izboljšanje psihofizičnega počutja starejših 
 

Vadba za izboljšanje psihofizičnega počutja starejših bo tudi v šolskem letu 2019/2020 
potekala v Kobaridu in Tolminu, v skupnem obsegu 140 ur. Ponujala bo koristna znanja za 
vse, ki želijo ohraniti svoje telo gibljivo, tudi v zrelejših letih ter seznanjala s tehnikami za 
spodbujanje čuječnosti.  

 

6.5.3. Skupine za samopomoč 
 

V okviru VGC bosta delovali dve skupini za samopomoč. Prva je skupina za osebno rast za 
starejše. V njej se srečujejo stanovalci tolminskega Doma upokojencev. Druga skupina pa bo 
namenjena svojcem oz. tistim, ki skrbijo za dementne osebe. V obeh skupinah bo skupaj 
opravljenih 60 ur. 

 

6.5.4. Počitniške aktivnosti za otroke 
 

Med poletnimi počitnicami bomo program v obsegu 40-ih ur namenili predšolskim otrokom 
ter otrokom prve in druge triade OŠ. Izvedli bomo številne vsebinsko bogate in zanimive 
delavnice ter s tem popestrili njihove brezskrbne poletnih dni. 

 

6.5.5 Program krepitve družin 
 

Program obsega predavanja, ki so namenjena staršem osnovnošolcev in obravnava teme kot 
so razne odvisnosti, s katerimi se dandanes najpogosteje srečujejo mladi. Drug sklop 
predavanj pa starše osvešča o varni uporabi interneta in mobilnih naprav,  z namenom 
zaščite njihovega otroka pred vsakršnimi zlorabami.  

 
6.5.6 Aktivnosti namenjene integraciji 
 
Poleg že prej omenjenega tečaja slovenščine, priseljencem namenjamo tudi medkulturni 
dan, kjer imajo ti, pred zainteresirano javnostjo, priložnost predstaviti sebe, svojo kulturo, 
kulinariko itd.. 
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6.6 Izvajanje raznovrstnih aktivnosti v okviru Projekta Partnerstvo za kadre 

 

V okviru projekta se bodo v šolskem letu 2019/2020 izvajale naslednje aktivnosti: 

- Tehniški dan – predstavitev  tehniških poklicev in podjetij iz Posočja (učenci in dijaki), 

 Tabor robotike – začetni in nadaljevalni dvodnevni tečaj, 

 Izobraževanje učiteljev za mentorja robotike, 

 ŠC MIC Nova Gorica – predstavitev tehniških poklicev, 

 E-hiša – obisk E-hiše in izvajanje delavnic na temo tehniških poklicev, 

 Gostovanje koordinatorjev (učiteljev) po posameznih podjetjih, vključenih v projekt 
Kadri, z namenom, da se podrobneje seznanijo s predstavitvijo, ki jo bodo deležni 
učenci. 
 

 
 

6.7 Podporne dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 

 

V okviru podpornih dejavnosti bomo izvedli 4 promocijske aktivnosti za vključevanje odraslih 
v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih, in sicer: 

• Dober glas seže v vsako posoško vas – motivacijske delavnice za vključevanje v 
izobraževanje (v septembru), 
• (ne)VIDNI! – seznanjanje s primeri dobrih praks (v oktobru), 
• Znanje na zatožni klopi – predstavitev izobraževalne ponudbe na informativnem 
dogodku (v oktobru), 
• Nova znanja, nove poti (video) –  seznanjanje s primeri dobrih praks (v oktobru). 

 

7. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV in IZDAJANJE POTRDIL 
 

 
Opravljanje izpitov 
 
V OE LU se izvaja le en program, kjer se ob zaključku opravljajo izpiti, in to je Začetna 
integracija priseljencev (v nadaljevanju ZIP). 
 
Udeleženci programa ZIP, ki se izvaja v Tolminu (nosilec programa je Veris d. o. o. Ljubljana) 
lahko na izbranih ljudskih univerzah (LU Ajdovščina, LU Koper itd.), ki sodelujejo z Izpitnim 
centrom na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani, opravljajo izpite iz slovenščine na osnovni ravni. Namenjeni so vsem, ki potrebujejo 
javno veljavno listino o znanju slovenščine. Izpit iz slovenščine na osnovni ravni je tudi 
predpogoj za pridobitev slovenskega državljanstva. 
 
Izpitni roki v letu 2019 so pretežno že mimo, aktualni so še novembrski roki. Roki za leto 
2020 še niso razpisani. Udeleženci lahko po zaključenem tečaju izpit na osnovni ravni 
opravljajo tudi v Ljubljani, in sicer na Izpitnem centru za SLO kot drugi tuj jezik 
http://centerslo.si/izpiti/. 
 

http://centerslo.si/izpiti/
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Ostali programi izobraževanj in usposabljanj, ki jih izvajamo, ne zahtevajo izpitov. Pisne in 
ustne teste opravljajo udeleženci pri nekaterih jezikovnih tečajih.  
 
 
Izdajanje potrdil 
 
Enotna izhodišča in pravila za izdajanje raznih potrdil imamo zapisana v Pravilih o potrdilih, 
ki jih izdaja PRC OE LU. 
 
Pravila urejajo: 
• splošna pravila pri podeljevanju potrdil, 
• merila za podeljevanje potrdil, 
• vsebino in obliko potrdil, 
• način izdajanja in arhiviranja potrdil. 
 
 
 Potrdila izdajamo: 
 

1.  Udeležencem izobraževalnih programov, tečajev  in drugih usposabljanj, ki jih izvaja 
ali organizira PRC OE LU; 

 
2.  Predavateljem, mentorjem, učiteljem ipd. v izobraževalnih programih, tečajih in 

drugih usposabljanjih (tako zunanjim strokovnim sodelavcem, kot zaposlenim na PRC) 
ter drugim zunanjim strokovnim sodelavcem, ki sodelujejo pri izpeljavi razvojnih 
projektov, ki jih izvaja ali organizira PRC OE LU; 

 
3.  Prostovoljcem, ki opravljajo prostovoljno delo na PRC OE LU; 

 
4.  Študentom, ki opravljajo praktično usposabljanje na PRC OE LU. 

 
 

8. PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI 
 

 
Kot organizacija, ki izobražuje odrasle, smo zavezani k presojanju in razvijanju  kakovosti. 
Poleg zavedanja, da je kakovost pomemben del strategije organizacije, bi radi s strani 
Andragoškega centra Slovenije prejeli tudi Zeleni znak kakovosti – POKI (Ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje), ki je potrditev, pa tudi zaveza k stalni skrbi za kakovost. 
Presojanje in razvijanje kakovosti ureja Zakon o izobraževanju odraslih (67., 68. in 69. člen 
ZIO-1), ki je bil sprejet januarja 2018.   
 

Nov notranji sistem kakovosti vključuje sprotno spremljanje, samoevalvacijo našega dela, 
zunanjo evalvacijo ter razvijanje kakovosti s katerim načrtujemo in vpeljujemo ukrepe za 
ohranjanje in razvijanje kakovosti. Ta model  je prevzela večina ljudskih univerz v Sloveniji.  
ACS priporočila za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti so dostopna na 
povezavi: https://mozaik.acs.si/ 
 
Kaj smo že naredili za presojanje in razvijanje kakovosti na OE Ljudska univerza: 

https://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/
https://mozaik.acs.si/
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1. Vzpostavili notranji sistem kakovosti, ki vključuje tudi sprotno spremljanje in 
samoevalvacijo.  
 

Sprejeli smo:  
• Izjavo o kakovosti (Svet zavoda PRC se je z njo seznanil na seji dne, 27. 2. 2018). 
• Pravila za izdajanje potrdil, ki so stopila v veljavo dne, 12. 3. 2018. 
• Listino kakovosti za OE ljudska univerza (Svet zavoda PRC se je z njo seznanil na seji dne, 
23. 10. 2018). 
• Pravilnik o komisiji za kakovost. Svet zavoda PRC se bo z njo seznanil na jesenski seji 2019. 
• Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti na dislokaciji Svetovalnega središča Nova Gorica za 
obdobje 2017/19. Prav z Akcijskim načrtom smo prvič pričeli načrtovati in sistematično 
izvajati samoevalvacijo po modelu kakovosti ISIO (informativno svetovalna delavnost v 
izobraževanju odraslih), ki ga je razvil  Andragoški center Slovenije. Za vodilo svojega dela 
smo sprejeli Izjavo o kakovosti dislokacije Svetovalnega središča Nova Gorica, ki deluje na 
OE Ljudska univerza. Izjava je trenutno v pregledu na Andragoškem centru Slovenija, v njej 
pa imamo opredeljene standarde kakovosti, ki jih zagotavljamo svetovancem, financerjem in 
drugim partnerjem. S tem bo naš sistem kakovosti ISIO usklajen s konzorcijskim (LUNG, LUA).  
 

1. Direktorica PRC je imenovala novo komisijo za kakovost OE Ljudska univerza, ki bo 
jeseni 2019 nadomestila prehodno komisijo za kakovost (ta deluje od dne. 4. 9. 
2017). Svet zavoda PRC se bo z njo seznanil na jesenski seji 2019. 
 

2. Naš sistem notranjega presojanja in razvijanja kakovosti imamo predstavljen na 
spletni podstrani www.prc.si 

 
Aktivnosti v šolskem letu 2019/20: 
 

1. Seznanitev Sveta zavoda na jesenski seji z novo komisijo za kakovost in Pravilnikom o 
komisiji za kakovost.  

2. Pričetek delovanja nove komisije za kakovost in priprava okvirnega programa dela 
komisije za celoten mandat (4 leta). 

3. Komisija za kakovost bo spremljala in vrednotila dosežke posameznih faz in v začetku 
leta za preteklo leto pripravila poročilo o delu skupine, ki je sestavni del letnega 
poročila, katerega obravnava tudi Svet zavoda.  

4. Pripravili nov Akcijski načrt, in sicer za obdobje 2020/2022 za izboljšanje kakovosti 
na izbranih področjih (v skladu s Priporočili za presojanje rezultatov in učinkov 
izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov). 

5. Na Andragoški center bomo v presojanje poslali vso dokumentacijo, povezano z 
doseganjem meril za pridobitev Zelenega znaka kakovosti. 

 

Več informacij o kakovosti PRC OE LU je dostopno na http://www.prc.si/dodatno/skrbimo-
za-kakovost 
 

9. Program ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 
 

Promocija zdravja na delovnem mestu je ena od visoko kotiranih prioritet vsake organizacije.  

http://www.prc.si/
http://www.prc.si/dodatno/skrbimo-za-kakovost
http://www.prc.si/dodatno/skrbimo-za-kakovost
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-I, 24. člen) nalaga tako delavcem kot delodajalcem 
in širši družbi, da si skupno prizadevajo za izboljšanje dobrega počutja ter s tem zdravja na 
delovnem mestu.  

Skladno z ZVZD-I in Pravilnikom promocije zdravja na delovnem mestu smo na osnovi 
ukrepov pripravili načrt promocije zdravja na delovnem mestu, ki vključuje: 

Področje zdravega prehranjevanja:  

 Za zaposlene na IO bomo organizirali kratko delavnico o pripravi zdravega obroka. 

 Zaposlene bomo spodbujali da se med delovnim časom prehranjujejo zdravo. Na 
razpolago je tudi kuhinja, kjer se pripravi hrana. 
 

Področja zdrave telesne aktivnosti in skrb za dobro psihofizično počutje:  

 Pri kopirnem stroju bomo nalepili navodila za preproste razgibalne vaje, ki jih bodo 
zaposleni lahko izvajali med tem, ko bodo čakali na izpise. 

 Zaposleni na OI bodo imeli enkrat tedensko vodeno vadbo za preprečevanja stresa.  

Team building: 

 Za vse zaposlene na IO se bo organiziral team building, ki bo vključeval športni 
dogodek ter delavnico na temo: »Komunikacija ter grajenja organizacijske klime in 
kulture«. 
 

 

10.  PRIJAVE NA JAVNE RAZPISE (NACIONALNE IN EU) 
 

 
 

10.1 Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO)  v letu 2020 

    

Skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih v letu 2020 pričakujemo javno mrežo, kamor naj 
bi bilo vključeno tudi svetovanje v IO. V kolikor javne mreže še ne bo, se bomo prijavili na JR 
za dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO) v letu 2020. Posoški 
razvojni center bo projektni partner konzorcija, ki ga že nekaj let sestavljata še Ljudska 
univerza Nova Gorica (LUNG),  kot vodilni partner in Ljudska univerza Ajdovščina (LUA), kot 
drugi projektni partner projekta. Obenem je PRC dislocirana enota svetovalnega središča 
Nova Gorica, kjer se izvaja dejavnost  ISIO. 
Obdobje izvajanja dejavnosti: od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 
Območje izvajanja dejavnosti: Goriška regija 
Vrednost projekta: skladno z JR  
Sofinanciranje: MIZŠ (100%) 
Cilji projekta: Izvajanje informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih je 
podporna dejavnost, ki nezaposlenim odraslim zagotavlja osebno informiranje, svetovanje ali 
nasvetovanje pri odločanju glede vključevanja v izobraževanja, načrtovanju in organizaciji 
učenja ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti razvoja kariere. Ciljna skupina so odrasli, ki 
niso zaposleni, kot brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, 
obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.  
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10.2 Študijski krožki in Teden vseživljenjskega učenja 

 
Študijske krožke (ŠK) in aktivnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2020 bomo 
prijavili na JR za Sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020  
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 30. 9. 2020 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Načrtovana vrednost projekta: cca. 6.500,00 EUR  
Sofinanciranje: MIZŠ  
Cilji projekta: Izvedba petih ŠK in najmanj 20-ih aktivnosti v okviru TVU 2020, v katere se 
lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic.  
 
 
10.3 Središče za samostojno učenje 

 
Prijava aktivnosti na  Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih 
v letu 2020, v kolikor ne bo tudi Središče za samostojno učenje del javne mreže IO.  
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 30. 9. 2020 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Načrtovana vrednost projekta:  cca. 12.000,00 EUR  
Sofinanciranje: MIZŠ  
Cilji projekta: Omogočanje brezplačne uporabe ustrezno opremljenega učnega prostora za 
samostojno učenje in izmenjavo znanj, kjer učeči se lahko brezplačno uporabljajo našo 
literaturo, multimedijske pripomočke, računalniško opremo, se učijo tujih jezikov, pišejo 
seminarske, raziskovalne ali druge naloge, brskajo po internetu itd. Pri tem jim je na voljo 
mentor ali svetovalec, ki jih usmerja in jim po potrebi pomaga. Mesečno organiziramo tudi 
učne dogodke na različne tematike. 
 
10.4 Sredstva lokalnih skupnosti (občine Bovec, Kobarid in Tolmin)  

 
Pripravili bomo Letne programe izobraževanja odraslih za občine Bovec, Tolmin in Kobarid. 
Občine financirajo ali sofinancirajo izobraževalne programe za prebivalce Zgornjega Posočja, 
in sicer ne glede na starost, izobrazbo, socialni status ali poklic. Sofinanciranje predstavlja 
dopolnitev tistim programom, ki jih pridobimo sofinancirane na javnih razpisih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), določeni stroški pa niso pokriti iz teh sredstev. 
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 31. 12. 2020 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Načrtovana vrednost projekta: 8.800,00 EUR (od tega Občina Bovec 2.000,00 EUR; Občina 
Kobarid 2.500,00EUR in Občina Tolmin 4.300,00 EUR) 
Sofinanciranje: Občine Bovec, Kobarid in Tolmin 
Cilji projekta: Organizacija in izvajanje izobraževalnih programov za tiste ciljne skupine 
odraslih v Zgornjem Posočju in/ali za vsebine (glede na izražen interes), za katere nismo 
pridobili sredstev na javnih razpisih.  
 

10.5 Sredstva občine Tolmin za delovanje OE LU  
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Skladno z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih bomo sredstva občine Tolmin namenili 
predvsem za: 

- prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki 
so v javnem interesu lokalne skupnosti,  

- investicije in investicijsko vzdrževanje. 
 

10.6 Prijave na druge primerne JR 

 
Z namenom posodabljanja in razvijanja izobraževalnega procesa ter izboljšanja kompetenc 
udeležencev in strokovnosti organizatorjev izobraževanja odraslih OE LU tudi v prihodnje 
načrtuje redno pregledovanje objav javnih razpisov in sodelovanje pri prijavi izbranih in 
primernih mednarodnih projektih. Posebej aktualni za OE LU so razpisi programa Erasmus +1. 
V pomoč pri iskanju projektnih partnerjev se bomo tudi v prihodnje posluževali ePlatforme 
za izobraževanje odraslih v Evropi2. 

                                                 
1 http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-osebja-na-podrocju-izobrazevanja-
odraslih/ 
2 https://ec.europa.eu/epale/sl 

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-osebja-na-podrocju-izobrazevanja-odraslih/
https://ec.europa.eu/epale/sl
https://ec.europa.eu/epale/sl
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-osebja-na-podrocju-izobrazevanja-odraslih/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-osebja-na-podrocju-izobrazevanja-odraslih/
https://ec.europa.eu/epale/sl

