
                      
 

    

                                               

 
Priloga 1: Partnerstvo za kadre 

 
IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2019 

 
 

a) Obiski po podjetjih v letu 2019 – tehniški dan 

Obdobje januar – december 2019: 

 

Tabela 1: Tehniški dan - obisk celotnega razreda po partnerskih podjetjih 2019 

 OŠ Tolmin: 

− Salonit Anhovo d. d. (februar 19) 

− Mahle d.o.o. (februar 19) 

− TKK d.o.o. (februar 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (februar 19) 

− HIDRIA d.o.o. (september 19) 

− ŠC_MIC (november 19) 

− Festival znanosti (november 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 19) 

 

OŠ Bovec: 

− Salonit Anhovo d. d. (marec 19) 

− Mahle d.o.o  

− ŠC_MIC (oktober 19) 

− Festival znanosti (oktober 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (november 19, 

prenos v 20) 

− TKK d.o.o. (november 19) 

− Gostol TST d.d. (november 19) 

− ITW Appliance components d.o.o. 
(oktober 19) 

 

OŠ Deskle: 

− Mahle d.o.o. (marec 19) 

− ITW Appliance components d.o.o. 
(oktober 19) 

− Gostol TST d.d. (oktober 19) 

− ŠC_MIC (oktober 19) 

 

OŠ Most na Soči 

− HIDRIA d.o.o. (marec 19) 

− ITW Appliance (marec 19) 

− Mahle d.o.o. (maj 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (junij 19) 

− Siapro d.o.o. (oktober 19) 

− ŠC_MIC (november 19) 

− Mahle d.o.o. (november 19) 
 

Gimnazija Tolmin: 

− HIDRIA d.o.o. (januar 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (maj 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 19) 

− TKK d.o.o. (november 19) 

 

OŠ Kanal 

− Salonit Anhovo d. d. (marec 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (maj 19) 

− ŠC_MIC (november 19) 

 

OŠ Kobarid: 

− TKK d.o.o. (december 19) 

− MAHLE d.o.o. (december 19  odpovedan) 

 

OŠ Podbrdo: 

− Salonit Anhovo d. d. (oktober 19) 

− Salonit Anhovo d. d. (november 19) 

 
    Vir: PRC 2019 
 

V letu 2019 je bilo skupno izvedenih 30 obiskov po partnerskih podjetjih v okviru 

tehniškega dne. Postavljen kazalnik v planu za leto 2019 je bil realiziran oziroma presežen. 
 

b) Obiski: ŠC Nova Gorica (MIC) in E-hiše novogoriške hiše eksperimentov 
iz Nove Gorice: 



                      
 

    

                                               

Predstavitev poklicev in delavnice na ŠC Nova Gorica (MIC) so potekale dne 20. 10. in 22. 11. 
2019.  V okviru projekta Partnerstvo za kadre se je predstavitve udeležilo pet osnovnih šol: OŠ 
Bovec, OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči, OŠ Deskle in OŠ Kanal. 
Festival znanosti je potekal 04. 10. 2019. Za obisk festivala sta se odločili dve osnovni šoli: OŠ 
Bovec in OŠ Tolmin. 
 

c) Tabor robotike: 
V času jesenskih počitnic (28. in 29. oktober 2019) je potekal na OŠ Tolmin Tabor robotike, ki 
so se ga udeležili učenci iz skoraj vseh Posoških šol, vključenih v projekt. Tabor je trajal 2 dni 
pod vodstvom štirih mentorjev iz Ljubljane. Na taboru robotike so bili prisotni tudi novi 
mentorji (učitelji Posoških šol in podjetij), ki so v začetku septembra 2019 opravili 
izobraževanje za mentorja robotike v Tolminu.  
 

d) Obisk E-hiše novogoriške hiše eksperimentov in / ali E-hiše; nove 
aktivnosti za učence od 3. do 6. razreda OŠ. 
 

Tabela 2: E-hiša novogoriška hiša eksperimentov – delavnice v letu 2019 na šolah: 

OŠ Tolmin in podružnice: 

− Izvedba na šoli; november 2019 (2 

delavnici) 

OŠ Bovec: 

− Izvedba na šoli; oktober 2019 (2 delavnici) 

OŠ Kobarid: 

− Izvedba na šoli; oktober in november 

2019 (7 delavnice) 

OŠ Podbrdo: 

− Izvedba na šoli; november 2019 (2 

delavnici) 

     Vir: PRC 2019 
 

Skupno je bilo v letu 2019 izvedenih 13 delavnic na šolah, od tega sedem (7) v OŠ Kobarid, 
in po dve (2) v: OŠ Bovec, OŠ Podbrdo in podružničnih šolah OŠ Tolmin. 
 

e) Usposabljanje učiteljev/mentorjev robotike: 
Začetek šolskega leta 2019/2020 smo za učitelje šol, vključenih v projekt »Partnerstvo za 
kadre«, organizirali dvodnevno usposabljanje za mentorje robotike. Izobraževanja se je 
udeležilo skupno 11 udeležencev. Udeleženci so prihajali iz posoških osnovnih šol, iz 
Gimnazije Tolmin ter iz dveh partnerskih podjetij. Usposabljanje je potekalo pod vodstvom 
dveh profesorjev iz Pedagoške fakultete v Ljubljani.  
 

f) Vključitev novih podjetij v projekt v letu 2019 
Na podlagi pozivov in vabil sta se v letu 2019 vključili dve novi podjetji: Siapro d.o.o. in 
Gostol TST d.d.. Projekt ostaja odprt za morebitna druga podjetja, ki bi se želela priključiti. 
 

g) Didaktični pripomočki – spodbujanje tehniških poklicev: 
Vse šole, vključene v »Partnerstvo za kadre«, so dne 20. maja 2019 prejele dva kompleta 
didaktičnih pripomočkov »4duino0Starter Kit UNO R.3 SET«; gre za pripomoček šolam 
(učiteljem) pri približevanju tehniških poklicev mladim.  
 
V koledarskem letu 2019 je bilo v različne aktivnosti v okviru projekta »PARTNERSTVO ZA 
KADRE« skupno vključenih 1.764 udeležencev iz sedmih osnovnih šol in Gimnazije Tolmin.  
 
 
 



                      
 

    

                                               

 
Primerjava po šolskih letih: 
 
 
V šolskem letu 2018/2019 se je skupno vključilo v različne aktivnosti v okviru projekta 
»Partnerstvo za kadre« 924 udeležencev.  
 
Predvidevamo, da se bo v šolskem leta 2019/2020 skupno vključilo v različne aktivnosti 
v okviru projekta »Partnerstvo za kadre« cca. 2.345 udeležencev.  
 
Statistika udeležbe po aktivnostih – za leto 2018 in za leto 2019: 
 

Tabela 3: Primerjalna tabela po aktivnostih leto 2018 in 2019 

Aktivnost 2018 2019 

Tehniški dan 
 

232 udeležencev 886 udeležencev 

Tabor robotike 
 

  55 udeležencev 26 udeležencev 

Obisk ŠC MIC Nova Goric 
 

184 udeležencev 167 udeležencev 

Festival znanosti 
 

   0 udeležencev 247 udeležencev 

E-hiša eksperimentov - delavnice 
 

   0 udeležencev 438 udeleženca 

Usposabljanje mentorjev robotike 
 

   0 udeležencev 11 udeležencev 

Spodbujanje podjetnosti (drugi 
viri) 

  68 udeležencev 238 udeležencev 

    Vir: PRC, 2018 in 2019   

 
 
PLAN ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 V LETU 2020 
 
V letu 2020 se aktivnosti nadaljujejo po začrtanem planu, dogovorjenem s šolami in podjetji 
vključenimi v projekt »Partnerstvo za kadre«, iz začetka šolskega leta 2019/2020.   
 

a) Obiski učencev/dijakov po partnerskih podjetjih – tehniški dan 

     OŠ Tolmin: 
− ITW Appliance components d.o.o.(februar 

20) 

− TKK d.o.o.   (marec 20) 

− Mahle d.o.o.  (marec 20) 

 

OŠ Bovec: 
− ITW Appliance components d.o.o. (marec 

20) 

− HIDRIA d.o.o. (april 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (prenos v  20) 

−  

OŠ Deskle: 
− TKK d.o.o.  (marec 20) 

− HIDRIA d.o.o. (marec 20) 

OŠ Most na Soči 
− HIDRIA d.o.o. (januar 20) 

− ITW (januar 20) 



                      
 

    

                                               

− Salonit Anhovo d. d. (april 20)  

− Salonit Anhovo d. d. (april 20) 

 

− Salonit Anhovo d. d. (marec 20) 

− TKK d.o.o.  (marec 20) 

−  

Gimnazija Tolmin: 
− HIDRIA d.o.o. (januar 20) 

− ITW Appliance components d.o.o. (februar 
20) 

− Gostol TST d. d. (marec 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (april 20) 

OŠ Kanal 
− HIDRIA d.o.o.  (januar 20) 

− Gostol TST d. d.  (januar 20) 

− Salonit Anhovo d. d. (februar 20) 

− SIAPRO d.o.o. (februar 20) 
− TKK d.o.o.  (marec 20) 

− ITW Appliance components d.o.o. (marec 

20) 

− Salonit Anhovo d. d. (maj 20) 

     VIR: PRC 2019 

    
Skupno bodo šole v okviru projekta do junija 2020 imele 26 tehniški dni, v okviru 
katerih bodo učenci in dijaki obiskali partnerska podjetja. 
 

b) E-hiša novogoriška hiša eksperimentov – predvidene delavnice v letu 2020: 

     OŠ Tolmin: 
− Izvedba na šoli; marec 2020 (4 delavnice) 

OŠ Bovec: 
− Izvedba april 2020, v Novi Gorici (2 

delavnici) 

OŠ Deskle: 
− Izvedba na šoli; februar 2020 (1 

delavnica) 
− Izvedba na šoli; maj 2020 (3 delavnice) 

OŠ Most na Soči 
− Izvedba maj 2020, v Novi Gorici (1 

delavnica) 

 OŠ Kanal 
− Izvedba februar 2020, v Novi Gorici 

(1 delavnica) 
     VIR: PRC 2019 

 
Do konca šolskega leta 2019/2020 bodo učenci različnih šol imeli še 12 tehniški delavnic. 
Delavnice bodo izvedene ali na šolah ali v Novi Gorici pod mentorstvom E-hiše novogoriške 
hiše eksperimentov.   
 
V maju in juniju bo razdelan skupaj s šolami in podjetji plan aktivnosti za šolsko 
leto 2020/2021. 
 
 
 
 
Tolmin, 5. marca 2020                                                                  
 
Pripravili:       Posoški razvojni center: 
mag. Almira Pirih       direktorica 
mag. Damijana Kravanja      mag. Almira Pirih 

 


