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1. PROJEKTI 
 

V šolskem letu 2018/2019 smo na OE LU izvajali naslednje projekte: 

 
1.1. Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče 
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: od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019 
Območje izvajanja projekta:  Zgornje Posočje in Novogoriška subregija  
Vrednost projekta: 592.800,00 EUR (od tega PRC 296.490,00 EUR) 
Sofinanciranje: ESS (80%) in MIZŠ (20%) 
Cilj projekta: S pomočjo različnih izobraževalnih programov povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko 
učenje in izboljšati kompetence zaposlenih, ki imajo nižjo izobrazbo, s poudarkom na starejših od 45 let, ter 
tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše 
življenje. 
Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega 
učenja. V okviru projekta se, poleg računalniških tečajev, izvaja tudi jezikovne tečaje ter programe na temo 
komunikacije in zdravja. 
 

1.2. Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II 

Posoški razvojni center je vodilni partner konzorcija, ki ga sestavljajo 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 509.633,33 EUR) 
Sofinanciranje: ESS (80%) in MIZŠ (20%) 
Cilj projekta: S pomočjo različnih izobraževalnih programov povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko 
učenje in izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi  in manj usposobljeni, s 
poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta, ter tako 
povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše 
življenje. 
Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega 
učenja. V okviru projekta se, poleg računalniških tečajev, izvaja tudi jezikovne tečaje ter programe na temo 
komunikacije in zdravja. 
 

1.3. 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: 713.823,00 EUR (od tega PRC 198.595,00 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 za uporabnike brezplačne in se 
odvijajo razpršeno, na različnih lokacijah. Eden izmed ciljev je tudi vzpostavitev informacijskega centra, kjer 
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bodo na voljo vse informacije o dejavnostih VGC ter o vsebinah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so 
pomembne za omenjene ciljne skupine. 

 

1.4. Projekt KADRI 
Posoški razvojni center je na projektu »Partnerstvo za kadre« / za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v 
Posočju in v regiji/ (v nadaljevanju Projekt »Kadri«) v vlogi koordinatorja. Projekt so v šolskem letu 2018/2019 
financirale gospodarske družbe: MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o., TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., ITW 
Appliance product d.o.o., HIDRIA d.o.o., Tolmin in SALONIT Anhovo, d. d, iz Posočja ter občine: Bovec, Kobarid, 
Tolmin, Kanal ob Soči. Projekt, temelji na povezovanju gospodarstva (podjetij) in šolstva z namenom promocije in s 
tem boljše prepoznave tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji.   

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: 29.900 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). 

 

1.5. 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 
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. 
 

1.6. 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) 
Sofinanciranje: MIZŠ (100%) 
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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, starejši odrasli in drugi.  
 

1.7. Študijski krožki in Teden vseživljenjskega učenja 

Posoški razvojni center je v okviru projekta Sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v 
letu 2019 izvajal študijske krožke (ŠK) in aktivnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2019.   
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 30. 9. 2019 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta: 6.795,00 EUR  
Sofinanciranje: MIZŠ  
Cilji projekta: Izvedba petih ŠK in najmanj 20-ih aktivnosti v okviru TVU 2019, 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 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. 
 

1.8. 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 
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. 
 

1.9. Letni programi izobraževanja odraslih občin Bovec, Kobarid in Tolmin 

Posoške občine vsako leto - v okviru Letnih programov izobraževanja odraslih v občinah Bovec, Tolmin in 
Kobarid - 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. 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 
Cilji projekta: 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.  
 

http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
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1.10. Izvajanje plačljivih tečajev  

Skladno z interesom v lokalnem okolju ter po naročilu posoških podjetij in drugih institucij, smo organizirali 
tudi samoplačniške tečaje in usposabljanja. 
 

1.11. Sodelovanje in drugi projekti 

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 je namreč ključno pri identifikaciji 
izobraževalnih potreb v lokalnem okolju in pri razvoju novih izobraževalnih programov, ki iz le-teh izhajajo.  
Kot del razvojne dejavnosti organiziramo tudi kreativne zajtrke - 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. 
 
 

2. IZVEDBE NAČRTOVANIH PROGRAMOV, DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV 
 
V šolskem letu 2018/2019 smo izvajali: 
 

 Javno veljavne izobraževalne programe; 

 Programe neformalnega izobraževanja; 

 Delavnice in predavanja; 

 Programe v podporo učenju. 
 
  

2.1. Javno veljavni izobraževalni programi 
  
2.1.1. RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) 
 

Cilj programa je spodbujati in 
razvijati splošno računalniško 
pismenost med odraslimi. Program 
ponuja osnovno znanje uporabe IKT 
orodij in s tem omogoča aktivno 
vlogo posameznika v informacijski 
družbi.  

Izvedli smo dva 60-urna programa RPO. Prva 
izvedba je potekala v Tolminu od 2. 10. do 18. 12. 
2018. Druga izvedba je potekala v Kobaridu od 3. 10. 
do 19. 12. 2018. Obakrat je bilo vključenih po 12 
oseb.  
 

Programe RPO smo izvajali v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče. 

 

 

2.2. Programi neformalnega izobraževanja 
 

2.2.1 PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU-RŽU)           
 

Program UŽU-RŽU je namenjen zviševanju ravni 
pismenosti manj izobraženih odraslih, in sicer  
pridobivanju temeljnih znanj in spretnosti, 
povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in  
načel vseživljenjskega učenja. 

Izvedli smo en 120-urni program UŽU-RŽU v 
podjetju TIK d.o.o. v Kobaridu (12. 9.–20. 12. 2018). 
Število vključenih  oseb: 13. 
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Programe UŽU smo izvajali v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče I. 

UŽU-RŽU – kakovost življenja, Kobarid,  jesen 2018 

 
2.2.2. JEZIKOVNI TEČAJI 
 

Izvajali smo:  

 30 in 40-urne brezplačne jezikovne tečaje (skladno z Letnimi programi izobraževanja odraslih občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin). 

 30-urna brezplačna jezikovna tečaja za starejše (tečaja sta v okviru projekta VGC potekala v 
Tolminu in Kobaridu). 

 50-urne brezplačne jezikovne tečaje za zaposlene (v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc v dolini Soče). Programe smo, skladno z zahtevami projekta, prilagodili oz. 
zamenjali glede na interes ciljne skupine. Možna so odstopanja od letnega delovnega načrta. 

 60-urne brezplačne jezikovne tečaje za zaposlene in brezposelne (v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II). Programe smo, skladno z zahtevami projekta, 
prilagodili oz. zamenjali glede na interes ciljne skupine. Možna so odstopanja od letnega delovnega 
načrta. 
 

 32-urne samoplačniške jezikovne tečaje za zaključene skupine.  

 

 brezplačne jezikovne tečaje »Slovenščina za priseljence« - 4 tečaji, (tečaji so potekali  pod okriljem 
projekta Večgeneracijski center Goriške).  

 

ANGLEŠKI JEZIK 
 

 

Jezikovni korak naprej (SNIO), Tolmin, pomlad 2019  

Izvedli smo naslednje jezikovne tečaje: 
 

a) 50-urne tečaje za zaposlene: 
 

       • Govorim angleško v službi in v družbi (dve     
         izvedbi) 
Ena izvedba za podjetji TKK in MAHLE Electric 
Drives Bovec na Srpenici (9. 10. – 20. 12. 2018). 
Število vključenih  oseb: 12. 
Ena izvedba v Tolminu (9. 1. – 28. 2. 2019). 
Število vključenih  oseb: 12. 
 

• Jezikovni korak naprej (dve izvedbi) 
Dve izvedbi v Tolminu (3. 9. – 17. 12. 2018; 
vključenih 13 oseb in 8. 1. – 28. 2. 2019; 
vključenih 12 oseb). 
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Angleščina vmesna raven (NIPO), Tolmin, pomlad 
2019  

 

b) 60-urni tečaj za zaposlene in 
brezposelne: 
 

• Angleščina za popolne začetnike 
Tolmin (19. 11. 2018 – 1. 4. 2019). Število 
vključenih  oseb: 12. 
 
• Angleščina vmesna raven 1 
Tolmin (21. 1. – 6. 5. 2019). Število vključenih  
oseb: 12. 
 

c) 40-urni občinski tečaj  
 

• Obnovitveni tečaj angleščine za 
sobodajalce 
Tolmin (6. 2. – 10. 4. 2019). Število vključenih  
oseb: 12. 

 

d) 30-urni tečaj za starejše 
 

 Začetni tečaj angleščine 
        Kobarid (7. 3. - 16. 5. 2019). Število   
         vključenih  oseb: 10 

 

ITALIJANSKI JEZIK: 
 
 

 
Nadaljevalni tečaj italijanščine (VGC), Tolmin, jesen 
2018 

 
 

 
Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in 
za vsak dan (SNIO), Tolmin, pomlad 2019  

 

 
Izvedli smo naslednje jezikovne tečaje 
 

a) 50-urne tečaje za zaposlene: 
 

 • Osnove uporabe italijanščine na  
   delovnem mestu in za vsak dan 
Tolmin (17. 1. – 28. 3. 2019). Število vključenih 
oseb: 12.  
 

 • Jezikovni korak naprej 
Kobarid (5. 9. – 18. 12. 2018).  Število vključenih 
oseb: 12. 
 

b) 30-urni tečaj za starejše 
 

 Nadaljevalni tečaj italijanščine 
Tolmin (19. 9. – 28. 11. 2018 ) Število vključenih 
oseb: 12  
 

c) 30-urni občinski tečaj: 
 

• Italijanščina za vsak, raven A1.2 
Bovec (11. 10.–20. 12. 2018). Število vključenih 
oseb: 12. 
 

d) Samoplačniški tečaji za podjetja: 
 

• Italijanski jezik A1 (32 ur) 
Podjetje TKK d.o.o Srpenica (2.  10. 2018 – 19. 2. 
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 2019) 
Število vključenih oseb: 2 
 
• Italijanski jezik A1-2 (32 ur) 
Podjetje TKK d.o.o Srpenica (14. 3. – 11. 6. 
2019). 
Število vključenih oseb: 2 

 

NEMŠKI JEZIK 
 

 
Nemščina za natakarje in receptorje, Bovec, pomlad 
2019 
 

 
Nemščina za vsak dan, Kobarid, pomlad 2019 
 

Izvedli smo naslednje jezikovne tečaje: 
 

a) 50-urni tečaji za zaposlene: 
 

 • Jezikovni korak naprej 
Tolmin (4. 9. - 19. 12. 2018). Število vključenih 
oseb: 14.  

 

b) 60-urni tečaj za zaposlene in 
brezposelne: 

 

 • Nemščina za natakarje in receptorje 
Kobarid (8. 1. - 2. 4. 2019) Število vključenih 
oseb: 12. 
 

c) 40-urni občinski tečaji: 
 

• Nemščina za natakarje in receptorje, raven A1 
  (2 izvedbi: Kobarid, Bovec) 
Ena izvedba v Kobaridu (8. 10. –2 0. 12. 2018) in 
druga v Bovcu (17. 1. – 21. 3. 2019). Število 
vključenih oseb: 26 (13 v Kobaridu in 13 v 
Bovcu). 
 

 
 
 

  
RUSKI JEZIK 
 

 

Babuškine urice, Tolmin, poletje 2019 

 

a) Samoplačniški tečaji za podjetja: 
 
• 32-urni začetni tečaj ruščine II  
Ena izvedba na Srpenici (27. 11. 2018 – 26. 3. 
2019). Število vključenih oseb: 5. 
 
• 32-urni tečaj ruščine – osvežitveni I (A1)  
Izvedba v podjetju TKK d.o.o Srpenica (2. 4. 2019 
– se še ni zaključil). Število vključenih oseb: 6 
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SLOVENSKI JEZIK 
 

Neformalna oblika učenja slovenskega 
jezika je potekala v okviru 
Večgeneracijskega centra.  

 

 

 

 

 

 

 

Izvedli smo: 
 

a) Tečaj slovenščine za priseljence (4 
izvedbe) 
 

Dve skupini v Tolminu; 

 Prva skupina (13. 11. - 18. 12. 2018) 

 Druga skupina  (29. 1. - 30. 4. 2019) 
 
Dve skupini v Bovcu (5. 2. - 24. 4. 2019).  
 
Število vključenih oseb: 50,  skupno število ur: 
144.  

 
2.2.3. RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
 

Izvajali smo:  

 Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO) (v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc v dolini Soče)1.  

 Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) za zaposlene; 3 različni 50-urni tematski programi 
(v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče). Programe smo, 
skladno z zahtevami projekta, prilagodili oz. zamenjali glede na interes ciljne skupine. Možna so 
odstopanja od letnega delovnega načrta. 

 Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) za zaposlene in brezposelne; 2 različna 50-urna 
tematska programa (v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče 
II). Programe smo, skladno z zahtevami projekta, prilagodili oz. zamenjali glede na interes ciljne 
skupine. Možna so odstopanja od letnega delovnega načrta. 

 Računalniške tečaje za starejše (v okviru projekta Večgeneracijski center). 
 

Samoplačniških tečajev za zaključene skupine v letošnjem šolskem letu nismo izvajali, ker ni bilo izkazanih 
potreb. 

 
RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO) ZA ZAPOSLENE 
 

 

 
Poglejmo skozi drugo oko, pomlad 2019 

Izvedli smo naslednje 50-urne RDO programe: 
 

a) Internet in delo v oblaku 
Ena izvedba v Tolminu (5. 2. – 26. 3. 2019). 
Število vključenih oseb: 15. 
 

b) Poglejmo skozi drugo oko (Digitalna 
fotografija) 

Dve izvedbi v Tolminu (17. 9. – 10. 12.2018 in 4. 
2. – 25. 3. 2019). V vsaki skupini je bilo 12 oseb. 
 

c) Delo s preglednicami – napredni nivo 
Ena izvedba v Tolminu (27. 9. – 20. 12. 2018). 
Število vključenih oseb: 12.  

                                                 
1 Predstavljeno pri javnoveljavnih programih. 
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RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO) ZA ZAPOSLENE IN  BREZPOSELNE 
 

 

a) Računalništvo in tehnologija 
Dve izvedbi v tovarni TIK v Kobaridu (24. 1. – 11. 4. 
2019 in 22. 2. – 28. 5. 2019). V vsaki skupini je bilo 13 
oseb. 

b) Povežimo pametni telefon in računalnik 
Ena izvedba v Tolminu (20. 2. – 22. 5. 2019). Število 
vključenih oseb: 12. 

 

 
RAČUNALNIŠKI TEČAJI ZA STAREJŠE 

 
 

 
 

30-urni začetni tečaj uporabnih računalniških 
znanj (2 izvedbi) 
 
Izvedba v Kobaridu (4. 9. - 3. 12. 2018).  
Število vključenih oseb: 12. 
 

Izvedba v Tolminu (21. 2. - 25. 4. 2019).  
Število vključenih oseb: 12. 
 

30-urni nadaljevalni tečaj uporabnih računal-
niških znanj (1 izvedba) 
 
Izvedba v Bovcu (18. 2. - 13. 5. 2019). Število 
vključenih oseb: 10. 

 
 

 

 

2.2.4. DRUGO SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

 
Praktičen prikaz izdelovanja domače kozmetike v 
okviru programa Domača kozmetika in družinski 
proračun, TPK II, Tolmin, 2019 
 

Izvedli smo 50-urni program Komunikacija na 
delovnem mestu in v vsakdanjem življenju 
Ena izvedba v Podbrdu (19. 9. – 1. 12. 2018) in ena 
izvedba v Tolminu (17. 1. – 23. 3. 2019). V vsaki 
skupini je bilo 12 udeležencev. 
 
Izvedli smo 50-urni program Dobro počutje za 
kvalitetne korake 
Ena izvedba v Kobaridu (16. 1. – 27. 3. 2019). Število 
vključenih oseb: 12. 
 

Domača kozmetika in družinski proračun 
Ena izvedba v Tolminu (10. 1. – 21. 3. 2019). Število 
vključenih oseb: 12. 
 
Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem 
mestu (Mindfulness)  
Ena izvedba v Tolminu (15. 1. – 9. 4. 2019). Število 
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Mindfulness, Tolmin, pomlad 2019 
 

 

vključenih oseb: 12. 
 
 
 
 
Programe smo izvajali v okviru projektov Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče I in II.  

Dobro počutje za kvalitetne korake, Kobarid, 2019 

 
 

2.2.5. ŠTUDIJSKI KROŽKI (ŠK) 
 

 
Udeleženke študijskega krožka Dober kot kruh pri peki 
velikonočnih dobrot, Ponikve, januar - junij 2019 
 

 
Udeleženci ŠK pridobivajo praktična znanja v 
sadovnjaku, Kneža, marec 2019. 

 
Izvedli smo pet 25 ali več-urnih ŠK: 

a) Tri v občini Tolmin:  
• Dober kot kruh, 
• ABC restavratorstva,  
• Oživljanje travniških sadovnjakov in 
sadnih vrtov. 

b) Enega  v občini Kobarid: 
• Mobilne podobe. 

c) Enega v občini Bovec:  
• Uvajanje GPS tehnologije sledenja 
drobnice.  
 

ŠK so potekali v obdobju 1. 1. – 30. 9. 2019. 
Vključenih je bilo 49 oseb.  

 

 

2.2.6. AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE PSIHIČNEGA IN FIZIČNEGA  POČUTJA STAREJŠIH 
 

 

 Izvedli smo 60 ur pogovornih srečanj v  
skupinah za osebno rast. 
 

 V tolminskem domu upokojencev poteka 
delo  v treh različnih skupinah, ki se jih 
skupaj  udeležuje 37 različnih posameznic 
oz. posameznikov. Pogovorne skupine 
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Skupina za samopomoč  Spominčice Zg. Posočja (VGC), 
Idrija, pomlad 2019 

 

 
 

 
Vadba za izboljšanje psihofizičnega počutja starejših 
(VGC),  Kobarid, pomlad 2019 

(20 ur) so potekale od 1. 9. 2018 do 30. 6. 
2019. 

 

 V obdobju od septembra 2018 do konca 
junija 2019 je bilo izvedenih 40 ur 
pogovornih srečanj v skupini za 
samopomoč za osebe, ki skrbijo za 
dementne posameznike. Vključenih je 
bilo 39 različnih posameznic in 
posameznikov. 

 
Izvedli smo 80 ur vadbe za izboljšanje 
psihofizičnega počutja starejših  
Dve izvedbi: Tolmin in Kobarid (8. 1. 2019 – 21. 
6. 2019). Skupno število obiskovalk programa: 
40. 
 

Vse tri omenjene programe se izvaja v okviru projekta 
Večgeneracijski center. 

 

 

 

2.2.7. AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN NJIHOVE STARŠE  
 

V okviru Večgeneracijskega centra je del  aktivnosti namenjenih tudi otrokom oz. mladostnikom in njihovim 
staršem.                                                                      
 

 

 
Počitniške aktivnosti za otroke (VGC), Tolmin,  poletje 
2019  
 
 
 

 
Delavnice za osnovnošolce »Izštekani« (VGC), Tolmin, 
jesen 2018 

Izvedli smo 99 ur aktivnosti, namenjenih 
otrokom oz. mladostnikom: 
 

 40 ur  programa Počitniške aktivnosti za 
otroke je potekalo v Tolminu od 29. 7.  do 
9. 8. 2019,  17 udeležencev). 

 35 ur na programu Safe.si o varni rabi 
interneta ter mobilnih naprav. Tri 
izvedbe: 
- Tolmin, 22. 10. 2018, 216 udeleženih,    
- Bovec, 21. 11. 2018, 154 udeleženih, 
- Kobarid, 20. 3. 2019, 141 udeleženih. 

 24 ur programa Izštekani 16. 11 - 22. 11. 
2018,  40 udeležencev. 

 

Izvedena sta bila dva programa, namenjena 
staršem otrok in mladostnikov: 
 

 2-urno predavanje programa Effekt 
 (ena izvedba: Tolmin, 6. 12. 2018, 
 9 udeležencev) 

 2-urno predavanje Safe.si   
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(ena izvedba: Bovec, 21. 11. 2018,  
11 udeležencev) 

 

 

2.2.8. OSTALE DELAVNICE IN PREDAVANJA  
 
Ostale delavnice in predavanja smo izvajali v okviru treh aktivnosti, in sicer: Večgeneracijskega centra 
(VGC), Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2018 in Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj.  
 

 
VGC delavnice potekajo celo leto, z 
izjemo dveh poletnih mesecev.  Krajše  
delavnice in predavanja z različnimi 
tematikami, so namenjena predvsem 
starejšim.   
 

 
 
Slikanje z akvareli (VGC), Kobarid, jesen 2018 

 

 

Predavanje za starejše (VGC), Kobarid, pomlad 2019 

TVU je najodmevnejša slovenska 
kampanja na področju učenja in 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. 

 

Meditacija čuječnosti s kristalnimi posodami (TVU), 
Tolmin, pomlad 2019 

a) Večgeneracijski center (VGC) 

 210 ur ustvarjalnih delavnic, kjer so se 
starejši preizkušali v uporabi različnih 
ustvarjalnih tehnik (risanje z akvareli, 
quilling tehnika, izdelovanje prazničnih 
voščilnic itd.), se učili barvanja pirhov z 
naravnimi barvami, se seznanjali s tem 
kako lahko sami izdelajo naravna čistila, 
spoznavali načine uporabe zelišč in 
dišavnic za naravno nego telesa, spoznali  
postopek destilacije…    

Delavnice so potekale od 1. 9. 2018 do 
30. 6. 2019  v Tolminu, Kobaridu in Bovcu.  
Udeležilo se jih je cca. 200 oseb. 

 6 ur delavnic medkulturnega 
razumevanja za starejše, ki so potekale v 
tolminskem Domu upokojencev  od 1. 9. 
2018 do 30. 6. 2019. Udeležilo se jih je 
okoli 70 oseb. 

 22 ur tematskih predavanj za starejše, ki 
udeležencem ponujajo širok spekter 
uporabnih in koristnih znanj s področja 
medsebojnih odnosov, zdravja, kakovost-
nejšega staranja itd. Izvedb v Tolminu in 
Kobaridu se je udeležilo cca. 300 oseb.   

 

b) Teden vseživljenjskega učenja 2019 

V okviru TVU 2019 smo kot območni koordinator 
koordinirali 22 (pod)izvajalcev. Izvedenih je bilo 
32 dogodkov oz. javnih prireditev (3 - 4-urnih  
delavnic in predavanj). Največ dogodkov (27), se 
je odvijalo na območju občine Tolmin, 3 dogodki 
v občini Kobarid in 2 dogodka v Bovcu.  

 

c) Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 

izvajamo kot člani Združenja izobraževalnih in 
svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS). Potekal je v 
času Evropskega tedna izobraževanja za 
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Teden izobraževanja za trajnostni razvoj  

 

Varno v naravo – repelenti proti klopom in komarjem, 
Tolmin, junij 2019. 
 

 

trajnostni razvoj (30. 5. – 5. 6. 2019).  

Izvedli smo tri dogodke, ki so potekali v Tolminu: 

- Varno v naravo, repelenti proti klopom in 
komarjem. 

- Okusi domačih in divjih zeli. 
- Strokovni dogodek: Narava, izziv 

vseživljenjskega učenja (več pri 
sodelovanju ZiSSS). 
 

Skupaj se jih je udeležilo okrog 110 oseb. 

 

d) Samoplačniške delavnice in tečaji 

 Izdelava mil (5 ur) 

Izvedba na PRC (23. 05. 2019) 

Število vključenih oseb: 11 

 

 

Izvajalka samoplačniške delavnice Izdelava mila po hladnem postopku, Tolmin, maj 2019 

 

2.3. Podpora učenju  
 

2.3.1. SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 
 
OE LU je del slovenske mreže Središč za 
samostojno učenje (SSU). V SSU imamo 
urejena učna mesta za samostojno 
učenje in izmenjavo znanj, kjer lahko 
odrasli brezplačno uporabljajo našo 
literaturo, multimedijske pripomočke, 
računalniško opremo, se učijo tuje 
jezike, pišejo seminarske, raziskovalne 
ali druge naloge, brskajo po internetu 
ipd. Pri tem je udeležencem na voljo 
mentor ali svetovalec, ki usmerja in po 
potrebi pomaga. 
 

 
Utrinki iz Angleške čajanke, Tolmin, poletje 2019. 

SSU v preteklem šolskem letu  
(1. 10. 2018 – 18. 9. 2019) 
 

• Število učečih se: 310  
 

• Skupaj opravljenih ur učenja:  4.119 ur 
 
 

• V okviru SSU smo organizirali tudi učne dogodke, 
ki so bili namenjeni spodbujanju samostojnega 
učenja in krepitvi kompetence učenje učenja, in 
sicer: 

- Petkovi urici za pametni telefon  
- Pametni telefon za slabovidne 
- Angleška čajanka 
- Babuškine urice 
- Čas za kapučino 
- Jezikovno kofetkanje 
- Urice slovenščine za priseljence 
- Zdrav obrok z domačega vrta 
- Zeliščarska učilnica 
- Naravna kozmetika in aromaterapija 
- Zdravje in dobro počutje 

http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
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SSU smo izvajali v okviru podpornih dejavnosti, ki jih 
sofinancira MIZŠ. 

 
 

 
2.3.2. MEDGENERACIJSKO UČENJE, IZMENJAVA ZNANJ IN DRUŽENJE 

 
VGC zagotavlja prostor za neformalno medgeneracijsko druženje in učenje, za navezovanje novih stikov, 
vzdrževanje le teh, za prepletanje znanj, izkušenj in posameznih zgodb obiskovalcev v občinah Bovec, 
Kobarid in Tolmin.  

 

 
Vezenje (VGC), Kobarid, jesen 2018 

 

 

Izvedli smo: 

 Medkulturno srečanje  

Dve izvedbi Tolmin: 9. 10. 2018 in 10. 4. 
2019. Skupaj 27 udeležencev, izvedenih 
7 ur. 

 Tečaj ročnih del 
Dve izvedbi: Tolmin in Bovec od 1. 9. 
2018 – 30. 5. 2019. 

             Skupaj 25 udeleženk, izvedenih skupno         
             52  ur. 
               
 

 Zagotavljali smo prostor za neformalno 
druženje v Tolminu in Kobaridu. 

Medkulturno srečanje – Spoznajmo Filipine (VGC),  
Tolmin, pomlad 2019 

 
2.3.3. INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 
 
Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je podporna dejavnost, ki odraslim zagotavlja 
svetovanje in pomoč pri odločanju glede vključevanja v izobraževanja, načrtovanju in organizaciji učenja ter 
pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti razvoja kariere.   
 
Informiranje in svetovanje po modelu ISIO nudimo (v okviru dveh projektov) 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 informiranja.  

 Zaposlenim z največ srednješolsko izobrazbo, katerim poleg informiranja in svetovanja ponujamo 
tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, kar posamezniku služi kot 
povratna informacija in hkrati spodbuda za nadaljnje izobraževanje. Na letni ravni je v proces 
informiranja in svetovanja vključenih 54 zaposlenih.  

 Dejavnost informiranja in svetovanja - skladno z občinskimi letnimi programi izobraževanja odraslih 
– nudimo tudi osebam z več kot V. st. izobrazbe.  

 

Informiranje in svetovanje poteka tudi v okviru Večgeneracijskega centra in je v prvi vrsti namenjeno 
ranljivejšim ciljnim skupinam, kot podporo pri izobraževanju in preživljanju prostega časa, vključevanju v 
družbeno življenje in premagovanju različnih življenjskih preizkušenj. Na voljo so jim vse informacije o 
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dejavnostih VGC ter o vsebinah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za dvig kakovosti njihovega 
življenja.  
 

 

2.4. Projekt kadri 
 
V okviru projekta smo v šolskem letu izpeljali  vse predvidene aktivnosti. V šolskem letu 2018/2019 je bilo v 
aktivnosti projekta »PARTNERSTVO ZA KADRE« skupno vključenih 953 učiteljev in učencev iz sedmih osnovnih šol in 
Gimnazije Tolmin. 
Tehniški dan:  
V okviru tehniškega dne so bili v šolskem letu 2018/2019 organizirani obiski učencev po podjetjih, kjer so si ogledali 
proizvodne procese, prisluhnili razvoju podjetja skozi časovni presek in izvedeli, kateri so tisti poklici, ki jih bodo 
podjetja v naslednjih letih potrebovala. V to aktivnost je bilo v šolskem letu 2018/2019 vključenih 714 udeležencev. 
Obisk ŠC Nova Gorica (MIC) in hiše eksperimentov: 
V okviru te aktivnosti so si udeleženci ogledali predstavitve poklicev in delavnic na ŠC Nova Gorica (MIC). Obiska se je 
udeležilo šest osnovnih šol, OŠ Simona Gregorčiča iz Kobarida pa je v oktobru mesecu obiskala Hišo eksperimentov v 
Novi Gorici. Skupno vključenih je bilo 184 udeležencev. 
Tabor robotike:  
V času jesenskih počitnic (29. in 30. oktober 2018) je potekal na OŠ Tolmin Tabor robotike, ki so se ga udeležili učenci 
iz skoraj vseh šol, vključenih v projekt. Tabor je trajal 2 dni pod vodstvom mentoric iz Pedagoške fakultete iz 
Ljubljane. Po končanem taboru je sledila predstavitev izdelkov za starše in širšo javnost. Tabora robotike se je 
udeležilo 55 učencev in dijakov. 
Sodelovanje zunanjih ekspertov v šolstvu: 
V okviru Kariernega kluba sta podjetji ITW Appliance components in HIDRIA d.o.o v OŠ Tolmin izvajali tehniško 
delavnico. Kot didaktični pripomoček so bile uporabljene Fisher kocke.  
Roditeljski sestanki in kadrovske štipendije (RŠS): 
V okviru projekta  smo bili vabljen na štiri roditeljske sestanke (OŠ Bovec, OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči in OŠ Deskle), 
kjer smo staršem predstavili oba projekta in njun namen, potrebe po kadrih v Posočju ter možnosti štipendiranja 
preko projekta Regijske štipendijske sheme. 
Didaktični pripomočki – spodbujanje tehniških poklicev: 
Iz sredstev »Partnerstvo za kadre« so bili za šole, vključene v projekt, nabavljeni kompleti didaktičnih pripomočkov 
»4duino0Starter Kit UNO R.3 SET«, kateri bodo učiteljem tehnike (in tudi ostalim mentorjem) v pomoč pri 
približevanju tehniških poklicev med mladimi. 

 

 

3. SKRBIMO ZA KAKOVOST NAŠEGA DELA 
 

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, ki ga na tej osnovi vzpostavljamo v OE Ljudska univerza, temelji na vzvodih 
za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih (izhajajoč iz priporočil POKI), katerega model je prevzela 
večina ljudskih univerz v Sloveniji. 
 

Kaj smo že naredili za presojanje in razvijanje kakovosti na OE Ljudska univerza: 
 

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. 

https://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/
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• 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. Skladno z rezultati samoevalvacije in andragoškimi standardi smo si zastavili naslednje 
naloge: 

- Kakovost osebja v svetovalni dejavnosti in sposobnost partnerskega povezovanja. 
- Zagotavljanje celostnega svetovalnega procesa, ki je svetovancem v pomoč pri odločanju in  
     poteku izobraževanja ter učenja. 

              
             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).  
 

2. 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. 
 

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

ACS priporočila za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti so dostopna na povezavi: 
https://mozaik.acs.si/ 
 
 

4. SODELOVANJE  
 

Stalno krepimo obstoječa partnerstva in gradimo nova. 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. 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.  
 
 
 
 
 
 

 
Rimske Toplice, ZiSSS, jesen 2019, aktivna udeležba 
na dogodku: mag. Damijana Kravanja 
 
 

 
   Sodelovanja v šolskem letu 2018/19: 
 

a) Sodelovanje na strokovnih dogodkih z lastnim 
prispevkom:  

 Rimske toplice, Strokovne delavnice ZiSSS: Čili in zdravi 
zaposleni v organizaciji za IO, Rimske toplice, 13. – 14. 
9. 2018, mag. Damijana Kravanja 

 Brdo pri Kranju, Zaključna konferenca PTPK 2016 -
2019, 15. 2. 2019, mag. Damijana Kravanja 

 Medicus Partner, Razvajanje v Medicus Partnerju, 30. 
11. 2018, mag. Damijana Kravanja 

•     Strokovni dogodek ZiSSS »Narava, izzivi 
vseživljenjskega učenja«, prispevek; Ugotavljanje in 
prepoznavanje potreb ter (z)možnosti za razvijanje 
novih področij delovanja izobraževanja odraslih z 

http://www.prc.si/
https://mozaik.acs.si/
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Brdo pri Kranju, Zaključna konferenca PTPK, pomlad 
2019, aktivna udeležba na dogodku: mag. Damijana 
Kravanja 
 
 
 
 
 

 
Proaktivna kavarna na strokovnem dogodku ZiSSS 
»Narava, izziv vseživljenjskega učenja«, Tolmin, 30. 5. 
2019 
 

 
Plenarni del Strokovnega dogodka ZiSSS »Narava, 
izziv vseživljenjskega učenja«, Tolmin, 30. 5. 2019 

 

 
Festival zdravja, pomlad 2019 

 

vidika trajnostnega razvoja, Tolmin, 30. 5. 2019. 
 
 

b) Strokovno sodelovanje s podjetji, inštitucijami in 
drugimi organizacijami: 

• Veris - jezikovni studio iz Ljubljane. Sodelovanje pri 
vključevanju priseljencev v 180-urni javno veljavni 
program Začetne integracije priseljencev (učenje 
slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, 
kulturo ter ustavno ureditvijo) ter organizaciji in izvedbi 
enega tečaja v Tolminu (marec–december 2019). Program 
omogoča tudi opravljaje državnega izpita iz slovenskega 
jezika I. stopnje.  

• Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč 
Slovenije (ZiSSS): Organizacija in izvedba celodnevnega 
strokovnega dogodka za izobraževalce odraslih in druge 
zainteresirane Narava, izziv vseživljenjskega učenja v 
Tolminu, 30. 5. 2019. Več na https://enovicke.acs.si/narava-
izziv-vsezivljenjskega-ucenja/ 

• Zavod KŠM Tolmin. Informiranje glede strukturnega in 
procesnega delovanja študijskih krožkov (ŠK), svetovanje 
glede usposabljanja za mentorja ŠK ter mentorstvo pri 
vzpostavljanju študijskih krožkov za mlade v Občini 
Tolmin. 
• Sodelovanje z Andragoškim centrom Slovenije  pri 
pripravi besedila za poglavje o izpeljavi programa 
usposabljanja na delovnem mestu v okviru projekta K2 
Profi Train. 
 
• Kreativni zajtrki: 
- na temo vključevanja družin priseljencev v lokalno 
okolje. Sodelujoči: VVZ Ilke Devetak Bignami, Posoški 
razvojni center, OŠ Franceta Bevka Tolmin, Občina Tolmin, 
CSD Tolmin, Tolmin, 24. 9. 2018. 
- na temo vključevanja turističnih ponudnikov v 
izobraževalne programe, izhajajoč iz potreb v tej branži. 
Sodelujoči: Posoški razvojni center, Turizem Dolina Soče, 
Občina Bovec, Hotel Mangart Bovec, Hotel Alp, Domideja, 
sobodajalec Dana, Bovec rafting team, Kamp Vodenca, 
Kamp Klin, Gostišče Vančar, Bovec, 5. 12. 2018. 
- na temo vključevanja oseb s posebnimi potrebami v 
različne izobraževalne aktivnosti. Sodelujoči: Posoški 
razvojni center, Medobčinskega društva slepih in 
slabovidnih (MDSS) Nova Gorica, Tolmin, 9. 7. 2019.  
 

 • Druga sodelovanja z/s: 
organizacijskimi enotami na PRC-ju, inštitucijami v 
Zgornjem Posočju, podjetji v Zgornjem Posočju, tako z 
velikimi, srednjimi kot tudi malimi, šolami v lokalnem 
okolju in širše. 

https://enovicke.acs.si/narava-izziv-vsezivljenjskega-ucenja/
https://enovicke.acs.si/narava-izziv-vsezivljenjskega-ucenja/
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5. USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 
 

Zaposleni na OE LU smo se vključevali (predvsem) v brezplačna izobraževanja, ki jih je izvajal Andragoški 
center Republike Slovenije, pa tudi plačniška usposabljanja. 
 

 
Študijski obisk (ZiSSS), Cascais Portugalska, 7. 10.–
13. 10. 2018 
 
 
 

 
Udeležili smo se: 
 

• Strokovne delavnice ZiSSS: Čili in zdravi zaposleni v 
organizaciji za IO, Rimske toplice, 13.–14. 9. 2018. 
• Študijskega obiska ZiSSS: Aktivno staranje, Cascais, 
Portugalska, 7. 10. – 13. 10. 2018. 
• Letnega posveta o IO 2018, Maribor, 24. 10. 2018. 
• Mednarodne konference za učitelje angleščine IATEFL, 
Topolšica, 8. 3. – 10. 3. 2019. 
• Mobilnosti v okviru projekta Erasmus+KA1, 
Usposabljanje zaposlenih v Večgeneracijskih centrih, 
Sliema, Malta, 23. 3. 2019 – 31. 3. 2019. 
• Usposabljanja Spodbujanje vključenosti starejših 
moških v okviru projekta Old Guys Say Yes to 
Community, Ljubljana, 15. 3. – 12. 4. 2019. 
• Mednarodna konferenca Srebrna ekonomija – 
priložnosti in izzivi za mala in srednje velika podjetja, 
Tolmin, 23. 5. 2019. 
• Strokovnega dogodka ZiSSS »Narava, izzivi 
vseživljenjskega učenja«, Tolmin, 30. 5. 2019. 
• Spopolnjevanja za svetovalce, Razvoj in načrtovanje 
kariere, Ljubljana, 24. 4. 2019. 
• 23. Andragoškega kolokvija in posvetovalnega 
dogodka EPUO 2019, Ljubljana, 31. 5. 2019. 
• Izobraževalnega srečanja »Karierni plac«, Nova 
Gorica, 5. 6. 2019. 
• EPALE delavnice »Izdelaj svojo infografiko«, Ljubljana, 
13. 6. 2019. 
• Usposabljanja Spremljanje in poročanje o izvajanju 
evropske kohezijske politike 2014 - 2020, Ljubljana, 13. 
6. 2019. 
 

 

 

6. PROMOCIJA ZDRAVJA 
 

Promocija zdravja na delovnem mestu je ena od visoko kotiranih prioritet vsake organizacije. 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.  
V šolskem letu 2018/2019 smo pričeli z izvajanjem ukrepov na področju zdravja na delovnem mestu:  
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 Vaje za boljše psihofizično počutje in                   
preprečevanje stresa, PRC, Tolmin 2018/ 2019 

 

 
Team building za vse zaposlene, Tolmin 25.       
marec 2019 

 Področje zdravega prehranjevanja:  
Zainteresirani zaposleni so se udeležili različnih 
kratkih delavnic o pripravi zdravega obroka z 
domačega vrta, ki so potekala v okviru SSU. Skrbimo, 
da imamo na izbranem mestu sadje, ki je na 
razpolago vsem v pisarni. 

 
 

 Področja zdrave telesne aktivnosti in skrb za dobro 
psihofizično počutje:  

    V okviru aktivnosti za Zaposlene na OI izvajamo 10 
min vodeno vadbo za boljše psihofizično počutje in  
preprečevanja stresa.  

   Pri kopirnem stroju imamo navodila za preproste 
razgibalne vaje, ki jih izvajamo med tem, ko čakamo 
na izpise. 

 
 

 Team building:  
    Ob zaključku projekta Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc 2016 - 2019 smo se vsi zaposleni 
udeležili team buildinga, ki je vključeval tudi razne 
športne dejavnosti. Aktivnosti sta vodila Matej Mušič 
in Ksenija Lorber. 

 

 


