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1 PROJEKTI 
 

V šolskem letu 2020/2021 smo na OE LU izvajali naslednje projekte: 

 

1.1 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. 
 

1.2 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: 713.823,00 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 so 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 VGC ter o vsebinah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za omenjene 
ciljne skupine. 
 

1.3 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 se je pričel v 
šolskem letu 2018/2019, v katerega se je vključilo pet Posoških podjetij ter štiri občine. V šolskem letu 
2019/2020 so projekt financirale naslednje gospodarske družbe: MAHLE Electric Drives Bovec d. o. o., TKK 
Proizvodnja kemičnih izdelkov d. o. o., ITW Appliance components d. o. o., HIDRIA d. o. o. iz Tolmina, SALONIT 
Anhovo, d. d., Gostol TST d. d. in Siapro d. o. o. ter občine: Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Pridružen 
partner v projektu je tudi Severno Primorska gospodarska zbornica iz Nove Gorice.  
Projekt temelji na povezovanju gospodarstva (podjetij) in šolstva z namenom promocije in s tem boljše 
prepoznave tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji. Vse aktivnosti v okviru projekta so namenjene 
osnovnim šolam in Gimnaziji Tolmin. 
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 2021: 32.919,85 EUR. 
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Sofinanciranje: podjetja cca. 2/3 celotnih sredstev in občine cca. 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). 

 

1.4 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. 
 

1.5 Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih 
Posoški razvojni center je bil v letu 2020 vključen v projekt ISIO, in sicer kot projektni partner konzorcija (z 
Ljudsko univerzo Nova Gorica, kot vodilnim partnerjem in Ljudsko univerzo Ajdovščina, kot drugim 
projektnim partnerjem). Obenem je bil PRC dislocirana enota svetovalnega središča Nova Gorica, kjer se je 
izvajala dejavnost  ISIO. 
Naslov projekta: Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (ISIO) 2020 
Obdobje izvajanja dejavnosti: od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 
Območje izvajanja dejavnosti: Goriška regija 
Vrednost projekta: 65.391,01 EUR (od tega PRC 16.347,76 EUR) 
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, starejši odrasli in drugi.  
 
S 1. 1. 2021 je PRC, enota ljudska univerza začel izvajati svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se 
izvaja kot javna služba. 
Naslov projekta: Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba 
Obdobje izvajanja dejavnosti: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
Območje izvajanja dejavnosti: Občine Bovec, Kobarid, Tolmin in Cerkno 
Vrednost javne službe 2021: 67.144,00 EUR  
Sofinanciranje: MIZŠ (100%) 
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Cilji projekta so večja dostopnost izobraževanja in učenja za odrasle, večja vključenost odraslih v 
izobraževanje in učenje, večja uspešnost in učinkovitost izobraževanja in učenja odraslih, ugotavljanje in 
dokumentiranje znanja in spretnosti,  organizirano samostojno učenje. 
 

1.6 Študijski krožki  
Posoški razvojni center je v okviru projekta Sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v 
letu 2021 izvajal študijske krožke (ŠK).   
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 30. 9. 2021 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta: 1.000,00 EUR  
Sofinanciranje: MIZŠ  
Cilji projekta: Izvedba enega ŠK, v katere se lahko vključijo odrasli ne glede na starost, izobrazbo, socialni 
status ali poklic. ŠK je splošna izobraževalna 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.  
 

1.7 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 letu 2020 so aktivnosti potekale v okviru projekta Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za izvajanje 
izobraževanja odraslih 2021.  
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 31. 12. 2020 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta: 17.227,03 EUR  
Sofinanciranje: MIZŠ  
Cilji projekta: Omogočanje brezplačne uporabe ustrezno opremljenega učnega prostora za samostojno 
učenje in izmenjavo znanj, kjer lahko učeči se 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. 
 
S 1. 1. 2021 Središče za samostojno učenje oz. svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju deluje pod 
okriljem svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (glej točko 1.5). 
 

1.8 Letni programi izobraževanja odraslih občin Kobarid in Tolmin 
Posoške občine vsako leto v okviru Letnih programov izobraževanja odraslih v občinah 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. 2021 
Območje izvajanja projekta: Zgornje Posočje 
Vrednost projekta: 6.800,00 EUR (Občina Kobarid 2.500,00 EUR in Občina Tolmin 4.300,00 EUR)  
Sofinanciranje: Občine 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.  
 

1.9  Erasmus+ projekt L-EARN 
Posoški razvojni center je uspel na prijavi na razpis Erasmus+, ključni ukrep 1 - Mobilnost posameznikov na 
področju izobraževanja in usposabljanja.  

http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
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Obdobje trajanja projekta: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2022 
Vrednost projekta: 21. 437,00 EUR 
Cilj projekta:  

 mreženje in iskanje novih partnerstev ter posledično oblikovanje/razvijanje novih projektov, 

 izpopolnjevanje zaposlenih na področju dela z različnimi ciljnimi skupinami, preizkušanje orodij in 
metod za profesionalizacijo in poklicni razvoj zaposlenih, 

 izmenjavo znanj, izkušenj in metod na področju izobraževanja odraslih ter razvijanje novih oblik 
izobraževanja odraslih, 

 spremljanje usmeritev in svetovalnih praks na področju svetovanja in mentoriranja učečih se. 
V »Mobilnost« bo vključenih sedem organizatorjev izobraževanja odraslih, ki v organizaciji delajo z različnimi 
ciljnimi skupinami, kot npr. starejši odrasli, brezposelni, zaposleni, starejši od 45 let, z nižjo stopnjo izobrazbe, 
priseljenci, odrasli s fizičnimi ovirami. Vseh sedem vključenih vidi udeležbo na mobilnosti kot priložnost za 
profesionalni razvoj, nadgradnjo 
svojega strokovnega znanja in veščin, raziskovanje in spoznavanje novih metod in pristopov k izobraževanju 
ter sklepanje novih partnerstev. Vse našteto bo pripomoglo k razvoju novih, kakovostnih izobraževalnih 
programov, v katere se bo lahko vključevali različni posamezniki. 
 

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. 
Posoški razvojni center je v letu 2020 postal Lokalna točka SVOS. Zainteresiranim posameznikom 
zagotavljamo vse potrebne pogoje, svetovanje ter žeton za vstop v spletni diagnostični sistem SVOS. Pri 
ocenjevanju spretnosti odraslih (SVOS), ki je del nacionalnega razvojnega projekta in deluje v okviru ESS 
Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih, sodelujemo z Andragoški centrom Slovenije, ki ga v obdobju 
2016-2022 izvaja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je implementacijo individualnega 
ocenjevanja spretnosti odraslih SVOS v Sloveniji zagotovilo z namenom, da neposredno podpre prizadevanja 
omrežja izvajalcev pri kakovostnem razvoju kompetenc pri odraslih.  
 
 

2 IZVEDBE NAČRTOVANIH PROGRAMOV, DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV 
 
V šolskem letu 2020/2021 smo izvajali: 
 

 javno veljavne izobraževalne programe; 

 programe neformalnega izobraževanja; 

 delavnice in predavanja; 

 programe v podporo učenju. 
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2.1 JAVNO VELJAVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
 
 

2.1.1 PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU-IP) 
 
Program UŽU-IP je namenjen zviševanju 
ravni pismenosti in sicer pridobivanju 
temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi 
udeleženci prepoznajo in ocenijo lastne 
možnosti ter možnosti, ki jih nudi 
podeželsko okolje za izboljšanje 
ekonomskega in socialnega položaja.  
 

 
Slika 1: UŽU - IP II (TPK II), Tolmin, pomlad 2021. 
 

Izvedli smo dva 120-urna programa UŽU-IP. Obe izvedbi sta 
potekali v Tolminu, prva od 18. 2. -  5. 6. 2021 za turistične 
ponudnike (število vključenih oseb: 15)  in druga od 17. 2. -  
8. 7. 2021  na temo narava in zelišča. (število vključenih 
oseb: 13)    
 
Programa smo izvajali v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II. 
 

   

 
2.1.2 ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP) 

 
Program učenja slovenskega jezika po javno 
veljavnem programu Začetna integracija 
priseljencev, ki vsebinsko združuje učenje 
slovenskega jezika in program seznanjanja s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno 
ureditev RS. 
 

180-urni program ZIP v Tolminu (13. 1. 2020 – 17. 10. 2020). 
Število vključenih oseb: 16. 
 

Program ZIP izvajamo v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II. 

 
 

2.1.3 PROGRAM PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK – SOCIALNI OSKRBOVALEC NA 
DOMU  

 
Program je usklajen s prenovljenim 
katalogom standarda strokovnih znanj in 
spretnosti za poklicno kvalifikacijo Socialni 
oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.  
 

150-urni program v Tolminu (21. 9. 2020 – 31. 3. 2021). 
Število vključenih oseb: 12. 
 

Program izvajamo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc v dolini Soče II. 
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Slika 1: Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na 
domu, Tolmin, jesen 2020. 
 

 
PROGRAMI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
 

2.1.4 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. 
 

 
Slika 3: UŽU - RŽU (TPK II), Tolmin, pomlad 2021. 

Izvedli smo 120-urni program UŽU-RŽU v Tolminu (1. 9. 2020 
– 24. 3. 2021). Število vključenih  oseb: 12. 
 
Program smo izvajali v okviru projekta Pridobivanje temeljnih 
in poklicnih kompetenc v dolini Soče II. 

                    
 

2.1.5 JEZIKOVNI TEČAJI 
 

Izvajali smo:  

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

 45-urni ter 30-urna brezplačna jezikovna tečaja za starejše (v okviru projekta VGC smo izvedli tri 
tečaje. Eden je potekal v Tolminu, eden v  Bovcu, en pa se je izvajal preko spleta oz. na daljavo); 

 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; 

 60-urna brezplačna jezikovna tečaja »Slovenščina za priseljence (tečaja sta potekala preko spleta, v 
okviru projekta VGC, eden na ravni A1.1 ter drugi na ravni A1.2) 
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ANGLEŠKI JEZIK 
 

Slika 4: Osvežitvena angleščina A1 (TPK II), Tolmin, 
pomlad, 2021. 

 
 

Izvedli smo naslednje jezikovne tečaje: 
a) 60-urni tečaj za zaposlene in brezposelne: 

 Angleščina za popolne začetnike  
Tolmin (7. 9. 2020 - 18. 1. 2021). Število vključenih  oseb: 
11; 

 Angleščina vmesna raven 1  
Tolmin (16. 9. 2020 - 9. 12. 2020). Število vključenih  oseb: 
12; 

 Osvežitvena angleščina A1  
Tolmin (25. 1. 2021 - 24. 5. 2021). Število vključenih  oseb: 
13. 

 

b)  45-urni tečaj za starejše 

 Nadaljevalni tečaj angleščine 
Splet; 10. 2. 2021 – 26. 5. 2021.  Število vključenih oseb: 
13 (tečaj je z izjemo zaključnega srečanja potekal na 
daljavo).       

 
ITALIJANSKI JEZIK 
 

 
Slika 6: Italijanščina za starejše (VGC), Tolmin, pomlad 
2021. 

 

a) 30-urni tečaj za starejše 

 Obnovitveni tečaj italijanščine  
Tolmin; 17. 3. 2021 - 26. 5. 2021. Število vključenih oseb: 
10. 

 
b) 40-urni občinski tečaj: 

 Parla italiano? 
    Na daljavo Zoom (15. 2. 2021 – 8.  4. 2021). 
    Število vključenih oseb: 13. 

 
NEMŠKI JEZIK 
 

 

 
 

Izvedli smo naslednje jezikovne tečaje: 
 

a) 40-urni občinski tečaji: 

 Nemščina se mi lušta 
Na daljavo Zoom (1. 2. 2021 –22. 3. 2021). Število vključenih 
oseb: 12. 
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ŠPANSKI JEZIK 
 

 

 
Slika 7: Španščina za starejše (VGC), Bovec, pomlad 
2021. 

Izvedli smo: 
a) 30-urni tečaj za starejše 

 Obnovitveni tečaj španščine  
- Bovec; 16. 3. 2021 - 25. 5. 2021. Število vključenih oseb: 

8. 

                                                                                                          
SLOVENSKI JEZIK 
 

Neformalna oblika učenja slovenskega 
jezika je potekala v okviru Večgenera- 
cijskega centra.  

 
Slika 8: Slovenščina na daljavo (VGC), Tolmin, pomlad 
2021. 

Izvedli smo: 
a) Dva tečaja slovenščine za priseljence 

 Tečaj slovenščine na ravni A1.1 (60 ur) 
- splet; 10. 2. 2021 - 24. 5. 2021. Število vključenih 

oseb: 11. 

 Tečaj slovenščine na ravni A1.2 (60 ur) 
- splet; 9. 2. 2021 - 13. 5. 2021. Število vključenih 

oseb: 14.  
 

b) 60-urni tečaj slovenščine za zaposlene in brezposelne 

 Slovenščina kot drugi in tuji jezik  
Tolmin (12. 10. 2020 - 30. 3. 2021). Število vključenih 
oseb: 14. 

 
 

2.1.6 RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
 

Izvajali smo:  

 računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) za zaposlene in brezposelne; 4 različne 50-urne 
tematske programe (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; 

 samoplačniške računalniške tečaje za podjetja; 

 računalniške tečaje, tečaje pametnega telefona ter tečaje za delo in komunikacijo na daljavo, za 
starejše iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec (v okviru projekta Večgeneracijski center). 
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RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO) ZA ZAPOSLENE IN  BREZPOSELNE 
 

 
Slika 9: Wordpress in ostale spletke, (TPK II),  
izobraževanje na daljavo,  pomlad 2021. 

 

 
Slika 10: RDO - Fotografski potepi, TPK II, Tolmin, 
pomlad 2021. 
 

a) Fotografski potepi: 
Tolmin (17. 3. 2021 - 23. 4. 2021). Število vključenih  oseb: 12. 
 

b) Digitalna mineštra: 
Tolmin (13. 10. 2020 - 18. 5. 2021). Število vključenih  oseb: 12. 
 

c) Wordpress in ostale spletke (40 ur): 
2 izvedbi na daljavo (10. 2. 2021 - 19. 5. 2021 in 1. 3. 2021 -31. 
5. 2021). Število vključenih oseb: 15 v vsaki skupini. 

 

 
SAMOPLAČNIŠKI TEČAJI RAČUNALNIŠTVA 
 
5-urni usposabljanji za boljšo digitalno pismenost: 

a) Računalniška pismenost za zaposlene, začetna raven, (naročnik: Kmetijska zadruga Tolmin), 
Tolmin, 21. 9. 2021.  Število vključenih oseb: 12 

b) Računalniška pismenost za zaposlene, nadaljevalna raven, (naročnik: Kmetijska zadruga Tolmin), 
Tolmin, 23. 9. 2021.  Število vključenih oseb: 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI IN TEČAJI PAMETNEGA TELEFONA ZA STAREJŠE 
 

 

 
Slika 11: Računalniški tečaj za delo in komunikacijo na 
daljavo (VGC), Tolmin, pomlad 2021. 

 
Slika 12: Občinski računalniški tečaj za člane Društva 
invalidov Krn 

 
Izvedli smo naslednje tečaje: 

a) Tečaji pametnega telefona in računalnika  (2 izvedbi): 
- Kobarid (30 ur); 28. 9. 2020 - 14. 12. 2020. Število 

vključenih oseb: 10. 
- Kobarid (30 ur); 5. 3. 2021 - 28. 5. 2021. Število vključenih 

oseb: 8. 
b) Računalniški tečaj za delo in komunikacijo na daljavo (3 

izvedbe v skupnem obsegu 36 ur): 
- splet; 18. 2. 2021 - 12. 3. 2021. Število vključenih oseb: 

18. Tečaj je potekal v treh skupinah, obsegal je štiri 
srečanja po tri šolske ure. 

c) Tečaj za boljšo uporabo računalnika in pametnega 
telefona za člane Društva invalidov Krn (obseg 30 ur) 
Tolmin, 17. 5. 2021 – 13. 9. 2021. Število vključenih: 12. 

 
 

2.1.7 DRUGO SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

 

 
Slika 13: Domača kozmetika in družinski proračun, 
Tolmin, pomlad 2021 

 

 
  Slika 14: Dan zdravja, TIK d.o.o., jesen 2021 

Izvedli smo:  
a) 50-urni program Soustvarjam dobro počutje doma in na 

delovnem mestu: 
Dve izvedbi v Tolminu (15. 9. 2020 - 12. 3. 2021 in 23. 2. 2021 - 
25. 5. 2021). V prvi izvedbi je bilo vključenih 11 in v drugi 12 
udeležencev. 

b) Domača kozmetika in družinski proračun: 
Tolmin (1. 10. 2020 - 29. 3. 2021). Število vključenih oseb: 13. 

c) Zdravi in vitalni: 
Bovec (14. 10. 2020). Število vključenih oseb: 14. Po prvih dveh 
srečanjih je bil program prekinjen zaradi epidemije Covid-19 in 
se ni več nadaljeval. Program je bil nadomeščen s programom 
Soustvarjam dobro počutje doma in na delovnem mestu (glej 
točko a) 
 
Programe smo izvajali v okviru projektov Pridobivanje temeljnih 
in poklicnih kompetenc v dolini Soče I in II. 
 
 

d) Samoplačniški tečaji za podjetja: 

 Dan zdravja za podjetje TIK d.o.o. 
Kobarid (17. 9. 2021). Število vključenih oseb: 110. 
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2.1.8 ŠTUDIJSKI KROŽKI (ŠK) 
 
 

Slika 15: ŠK, Ovčja volna v oblikovanje mladim, Bovec, 

poletje 2021. 
 

Izvedli smo en 25 urni ŠK: 
• Ovčja volna v oblikovanje mladim 
ŠK je potekal v Bovcu, obdobju 10. 5. – 28. 8. 2021. Vključenih je 
bilo 8 oseb. 

 

 
 

2.1.9 AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE FIZIČNEGA IN PSIHIČNEGA POČUTJA STAREJŠIH 
 

 

 
Slika 16: Vadba za izboljšanje psihofizičnega počutja 
starejših (VGC), Kobarid, poletje 2021. 

 
 

Izvedli smo skupaj 284 ur vadbe za izboljšanje psihofizičnega 
počutja starejših: 

- Tolmin, Kobarid in Bovec; september 2020 - avgust 
2021, skupaj vključenih 89 oseb. Vadba za občane 
Tolmina in Kobarida je z izjemo dveh srečanj potekala 
preko spleta, v Bovcu pa se je v skladu s »Covid 
ukrepi« izvajala na zunanji lokaciji. 

 
Izvajali smo pogovorna srečanja v skupini za osebno rast: 

- v obdobju od septembra 2020 do konca avgusta 2021 
je bilo izvedenih 27 ur pogovornih srečanj v skupini za 
samopomoč za osebe, ki skrbijo za dementne 
posameznike. Vključenih je bilo 44 posameznic in 
posameznikov. 

 
 

Oba omenjena programa se izvaja v okviru projekta 
Večgeneracijski center. 
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2.1.10 AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN NJIHOVE STARŠE  
 

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

 
 

 
Slika 17: Počitniške aktivnosti za otroke (VGC), Tolmin,  
poletje 2021 

 
 

Izvedli smo 64 ur aktivnosti, namenjenih otrokom oz. 
mladostnikom: 

 40 ur programa Poletno  sonce.  Počitniške aktivnosti 
za otroke so potekale v Tolminu, od 26. 7. 2021  do 6. 
8. 2021,  vključenih je bilo 19 otrok. 

 12 ur programa Safe.si - o varni rabi interneta ter 
mobilnih naprav. Delavnice so bile tokrat izvedene na 
daljavo in sicer za otroke OŠ Tolmin, potekale so 
novembra 2020, vključenih je bilo 120 otrok oz. 
mladostnikov.    

 12 ur programa Izštekani, je potekalo v Tolminu, 
oktobra 2020, vključenih je bilo 45 otrok oz. 
mladostnikov. 

 
Izvedeno je bilo dvourno predavanje, namenjeno staršem 
otrok in mladostnikov: 

 splet, november 2020, vključenih je bilo 45 staršev. 
 

 
 

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

VGC delavnice potekajo celo leto, z izjemo dveh 
poletnih mesecev.   
 

 
Slika 18: Šivanje lutk iz nogavic (VGC), Tolmin, pomlad  2021. 

a) Večgeneracijski center (VGC) 

 232 ur ustvarjalnih delavnic, kjer so se starejši 
preizkušali v uporabi različnih ustvarjalnih tehnik 
(šivali lutke iz nogavic, izdelovali knjižne 
označevalce, pletli, kvačkali, risali, slikali), 
spoznavali načine zdravega prehranjevanja ter 
sproščanja, se učili kako lahko negujejo svoje telo 
in obraz v tretjem življenjskem obdobju, se 
seznanjali z osnovami obrezovanja sadnega drevja 
itd.       

Delavnice so potekale od septembra  2020 do julija 2021. 
Potekale so tako v predavalnicah, nekatere zunaj, kot tudi 
na daljavo. Udeležilo se jih je cca. 200 oseb iz vseh treh 
občin Zgornjega Posočja.  

 

 28 ur tematskih predavanj za starejše, ki 
udeležencem ponujajo širok spekter uporabnih in 
koristnih znanj s področja medsebojnih odnosov, 
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Slika 19: Likovna ustvarjalnica – slikanje avtoportreta  
(VGC), Tolmin, poletje 2021. 

 
  

 

 

 

   

 

 

Slika 20: Zeliščarstvo: 40 urni tečaj, Tolmin, pomlad 2021. 

zdravja, kakovostnejšega staranja itd. Izvedb v 
Tolminu in Kobaridu se je udeležilo cca. 180 oseb.   

 

b) Samoplačniške delavnice in tečaji 

 Začetno obnovitveni tečaj šivanja – 32 ur: 
Izvedba na PRC (4. 2. 2021 - 15. 6. 2021) 
Število vključenih oseb: 10. 
 

 Zeliščarstvo – 40 ur: 
Izvedba v naravi (3. 6. 2021 - 03. 7. 2021) 
Število vključenih oseb: 1.   
 
 

 
 

2.2 PODPORA UČENJU 
 
  

2.2.1 SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 
 
OE LU je del slovenske mreže Središč za 
samostojno učenje (SSU), projektno 
financiranje pa se je zaključilo decembra 2020. 
Od 1.1.2021 spada SSU pod javno mrežo 
svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, 
kjer odraslim nudimo še bolj individualno 
krojeno svetovalno izkušnjo. Poleg svetovanja s 
področja samostojnega učenja lahko 
obiskovalci SSU-ja koristijo urejena učna mesta 
za samostojno učenje in izmenjavo znanj, 
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. 
 

SSU v preteklem šolskem letu: 
(1. 10. 2020 – 28. 9. 2021) 

 število učečih se v navedenem obdobju:  
204 oseb; 

 opravljenih ur učenja v navedenem obdobju (vnos 
v aplikacijo še ni izveden v celoti):  3819 ur; 

 v okviru SSU smo organizirali tudi učne dogodke, ki 
so bili namenjeni spodbujanju samostojnega 
učenja in krepitvi kompetence učenje učenja, in 
sicer: 
- Urice za boljšo uporabo pametnega telefona, 
- Angleška čajanka  (na daljavo), 
- Babuškine urice, 
- Bralne urice Nemščina se mi lušta, na daljavo, 
- Bralne urice Italiano mi va, italijanščina (na 

daljavo), 
- Zeliščarska učilnica. 

 
 

http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
http://381.ablak.arnes.si/ssu/sredisca/zemljevid
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Slika 21: Interaktivna tabla za samostojno učenje angleščine, 
jesen 2020. 

SSU smo v 2020 izvajali v okviru podpornih dejavnosti, ki 
jih sofinancira MIZŠ, od 1.1.2021 pa kot del svetovalne 
dejavnosti v okviru IO. 
 

 

 
2.2.2 MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE TER NEFORMALNA SREČANJA  

 
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 Kobarid in 
Tolmin ter vsako leto pripravi medkulturno srečanje za priseljence, ki bivajo v Zgornjem Posočju.  

 

 
 

2.2.3 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, 
ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenih znanj ter pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti razvoja 
kariere.   
 
Informiranje in svetovanje po modelu ISIO nudimo vsem odraslim, in sicer v okviru dveh projektov in v okviru 
javne službe (glej točko 1.5): 

 zaposlenim in nezaposlenim z namenom, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje 
v programih za odrasle. V postopke ISIO je letno vključenih 342 svetovancev. Izvedena so tudi najmanj 
4 skupinska informiranja; 

 zaposlenim z največ srednješolsko izobrazbo, katerim poleg informiranja in svetovanja ponujamo tudi 
postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj za različne namene (npr. 
vključevanje v postopke NPK, vrednotenje jezikovnih znanj, meta kompetenc itd.). Na letni ravni je v 
proces informiranja in svetovanja vključenih 47 zaposlenih; 

 v letu 2020 smo dejavnost informiranja in svetovanja - skladno z občinskimi letnimi programi 
izobraževanja odraslih - nudili tudi osebam z več kot 5. stopnjo izobrazbe.  

 s 1. 1. 2021 svetovalno dejavnost za vse odrasle izvajamo v okviru javne službe v IO. Do 28. 9. 2021  
je bilo v svetovanje vključenih:  

 

 
Slika 22: Medkulturno spletno srečanje (VGC),  
pomlad 2021. 

Izvedli smo: 

 Medkulturno srečanje  (3 ure) 
- splet, maj 2021, vključenih 10 oseb. 
Srečanje je bilo zaradi ukrepov v zvezi s Covid-19 izvedeno na 
daljavo. 

 Zagotavljali smo prostor za neformalno druženje v Tolminu 
in Kobaridu (razen v času, ko ukrepi v zvezi s Covid-19 tega 
niso dopuščali).  
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- 393* oseb; pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja 351 oseb, ter pri ugotavljanju in 
dokumentiranju znanj 42 oseb. Skupaj je bilo opravljenih 628 obravnav. 
- 204* oseb pri samostojnem učenju.  

 
*Opomba: v aplikaciji SDSV in SSU na dan, 28. 9. 2021 še niso bili vneseni vsi svetovanci in učeči se za 
september. 

 

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 
dejavnostih VGC ter o vsebinah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za dvig kakovosti njihovega 
življenja.  
 
 

2.3 PROJEKT KADRI 
 
V okviru projekta smo v šolskem letu 2020/2021 izpeljali le del predvidenih 
aktivnosti zaradi Covid-19.  Tako je bilo v šolskem letu 2020/2021 v različne 
aktivnosti projekta »PARTNERSTVO ZA KADRE« skupno vključenih le 868 
učiteljev in učencev iz sedmih osnovnih šol in Gimnazije Tolmin od 
predvidenih 2.837 udeležencev. 
Tehniški dan:  
V okviru tehniškega dne je bilo v šolskem letu 2020/2021 planirano 26 
obiskov učencev po podjetjih, kjer bi si ogledali proizvodne procese, poklice, 
idr.., od tega je bilo zaradi COVID-19 realiziranih le pet (pet) obiskov učencev 
v podjetju. 
V času ponovnega zaprtja šol so se podjetja organizirala in pripravila videe in različne predstavitve poklicev, 
ki so jih v živo predvajali s pomočjo spletnih orodij. Realiziranih je bilo pet (5) tehniških dni s pomočjo spletne 
aplikacije 
 V to aktivnost je bilo v šolskem letu 2020/2021 do meseca junija 2021 vključenih 317 udeležencev.  
Obisk ŠC Nova Gorica (MIC) in Festival znanosti: 
V okviru projekta se je na obisk in predstavitev poklicev na ŠC Nova Gorica (MIC) prijavilo vseh sedem 
osnovnih šol. Skupno to pomeni 230 udeležencev. Predstavitev poklicev in delavnice na ŠC Nova Gorica (MIC) 
so bile v šolskem letu 2020/21 odpovedan50e.  
Obisk  Festivala znanosti: 
Na Festival znanosti so se prijavljene štiri šole: OŠ Bovec, OŠ Kanal, OŠ Deskle in Gimnazija Tolmin. Skupno 
to pomeni 176 udeležencev. Festival znanosti je bil zaradi epidemije v šolskem letu 2020/21 odpovedan. 
Tabor robotike:  
V času jesenskih počitnic (oktober 2020) je bil predviden dvodnevni Tabor robotike, ki že nekaj let zapored 
poteka na OŠ Tolmin. Udeležijo se ga učenci in dijaki iz skoraj vseh Posoških šol. Tudi tabor je bil odpovedan 
zaradi razmer COVID-19. Predvideno je bilo, da sodeluje 46 udeležencev: na začetni stopnji 23 učencev in na 
nadaljevalni stopnji robotike 23 učencev. 
E-hiša, novogoriška hiša eksperimentov – delavnice za vse razrede OŠ: 
E-hiša novogoriška hiša eksperimentov se je v začetku šolskega leta 2020/2021 selila v nove prostore, zato 
so bile vse že predhodno s šolami dogovorjene delavnice za september in oktober prestavljene (in tudi 
ponovno usklajene s šolami) na kasnejši čas. V šolskem letu 2020/21 je bilo skupno predvidenih 32 delavnic 
E-hiše, katerih izvedba je bila predvidena po posameznih šolah ali v Novi Gorici, od tega je bilo zaradi COID-
19 izvedenih le dvaindvajset (22) delavnic. Udeležilo se jih je 504 udeležencev iz vseh vključenih šol.  
 
Sodelovanje zunanjih strokovnjakov v šolstvu: 
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Salonit Anhovo d.d. je v okviru projekta izvedel delavnice ART beton na šolah. Izvedene so bile na OŠ Deskle 
in OŠ Kanal.  Skupno se je udeležilo 44 otrok. 
Delavnica H2Student / ECUBES – za Gimnazijo Tolmin: 
Za dijake in dijakinje Gimnazije Tolmin je bila izvedena enodnevna delavnica na tematiko H2 naša bodočnost. 
Udeležilo se jo je 47 dijakov in dijakinj. 
Roditeljski sestanki in kadrovske štipendije (RŠS): 
Zaradi COVID-19 nismo bili vabljeni na roditeljske sestanke, saj so ti potekali preko spletnih aplikacij. 
 
 

3 SKRBIMO ZA KAKOVOST NAŠEGA DELA 
 
Kot organizacija, ki izobražuje odrasle, smo zavezani k presojanju in razvijanju kakovosti, kar ureja Zakon o 
izobraževanju odraslih (67., 68. in 69. člen ZIO-1). Dejavniki, s katerimi lahko pokažemo na to, da je notranji 
sistem kakovosti sestavni del OE LU, so: •pridobljeni Zeleni znak kakovosti (do 31. 3. 2023) s strani 
Andragoškega centra Slovenije; •umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokument; 
•delujoča komisija za kakovost; •vzpostavljena vloga svetovalca za kakovost in članstvo v nacionalnem 
omrežju svetovalcev za kakovost; •zapisan notranji sistem kakovosti v listini kakovosti; •predstavitev naše 
kakovosti na spletne strani www.prc-lu.si; •obravnavanje vprašanj kakovosti na pedagoško-andragoških 
zborih in drugih strokovnih srečanjih. Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti imamo predstavljen 
na spletni podstrani www.prc-lu.si 

Kaj smo v šolskem letu 2020/21 naredili za presojanje in razvijanje kakovosti na OE Ljudska univerza? 
 

Skladno z Letnim delovnim načrtom 2020/21 smo: 

 prenovili Listino kakovosti, s katero se je Svet javnega zavoda Posoški razvojni center seznanil na 7. 
seji, dne 18. 2. 2021; 

 pripravili Letno poročilo o samoevalvaciji, spremljanju in drugih procesih presojanja in razvijanja 
kakovosti izobraževanja odraslih v letu 2020, s katero se je Svet javnega zavoda Posoški razvojni 
center seznanil na 7. seji, dne 18. 2. 2021; 

 izvedli štiri sestanke komisije za kakovost (11. 12. 2020 in 21. 1., 2. 4., 13. 9. 2021); 

 vzpostavili vlogo svetovalke za kakovost - se je za to usposobila na Andragoškem centru Slovenije (17. 
5.-25. 6. 2021) - in postali člani nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost (do 31. 3. 2022); 

 pripravili Akcijski načrt za razvoj kakovosti v letu 2021; 

 izvedli zgledovalni obisk na Ljudski univerzi Jesenice (25. 8. 2021); 

 Izvedli Dan za kakovost 2021 (30. 9. 2021). 
 
 

4 SODELOVANJE IN SKRB ZA UGLED OE LJUDSKA UNIVERZA 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prc-lu.si/
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Slika 23: Tolmin, sestanek TIK in PRC, 31. 8. 2021. 

 
Slika 24: direktor NIJZ Nova Gorica, doc. dr. Marko Vudrag, dr. 
med., PRC 19. 8. 2021 
 

 

 
Slika 25: Zgledovalni obisk na Ljudski univerzi Jesenice, 25. 8. 
2021 

 

Sodelovanja v šolskem letu 2020/21: 
 
a) Strokovno sodelovanje s podjetji, inštitucijami in 

drugimi organizacijami: 

 Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč 
Slovenije (ZiSSS): skladno z LDN ZiSSS. 

 Druga sodelovanja z/s: 

sodelovanje z inštitucijami v Zgornjem 
Posočju, z velikimi, srednjimi kot tudi malimi 
podjetji v Posočju, s šolami v lokalnem 
okolju in širše ter tudi z organizacijskimi 
enotami znotraj PRC-ja. 

- Delovni obisk NIJZ Nova Gorica: v Tolminu 
sta nas 19. 8. 2021 obiskala direktor NIJZ 
Nova Gorica doc. dr. Marko Vudrag, dr.med. 
in Andrejka Prijon, ki sta se seznanila z 
dobrimi praksami na področju izobraževanja 
starejših. Namen obiska je bil poiskati 
skupne točke za  nadaljnje sodelovanje. 
 

 Zgledovalni obisk: 
- izvedli zgledovalni obisk na Ljudski univerzi 

Jesenice preko spleta (25. 8. 2021), z 
namenom, da vsestransko osvetlimo nekatera 
vprašanja v povezavi s kakovostjo našega 
delovanja na podpodročjih: 

- svetovalna podpora posamezniku (ugotavljanje 
in vrednotenje predhodno pridobljenega 
znanja) in 

- podpora posamezniku pri samostojnem učenju 
(zagotavljanje možnosti za samostojno učenje, 
svetovalna podpora pri samostojnem učenju). 
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5 OSEBJE 
 
Na OE ljudska univerza je zaposleno kompetentno osebje za vodenje in upravljanje, načrtovanje in 
izpeljevanje ter izvajanje podporne dejavnosti izobraževanja odraslih (IO) in sicer v skladu z normativi in 
drugimi zakonskimi določbami, opredeljenimi za posamezno vrsto IO ali podporne dejavnosti. Osebje 
izpolnjuje za to določene izobrazbene pogoje in se tudi stalno usposablja. Ker je ljudska univerza le ena izmed 
organizacijskih enot Posoškega razvojnega centra (PRC), ima določene kadre, kot npr. finančno-
administrativno-tehnično osebje, zagotovljene v okviru javnega zavoda PRC (glej Katalog delovnih mest PRC). 
V nadaljevanju sta popisana samo organizacijska struktura in kadri na OE ljudska univerza v šolskem letu 
2020-21. 
 
 

5.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NA OE LJUDSKA UNIVERZA IN PROFILI 
KADROV  

 
5.1.1 VODJA 

 
Profil in izobrazba 

KADRA 
Delovne 

izkušnje z 
IO 

Druge licence Dejavnost, ki jo izvaja 
(vodenje, organiziranje, 

svetovanje, poučevanje …) 

Vodja OE ljudska 
univerza 
(poln delovni čas) 
 
Brigita Bratina 
Peršin, univ. dipl. 
pedagog 

20 let  učiteljica UŽU programov: Moje delovno 
mesto, Most do izobrazbe, Izzivi 
podeželja, Razgibajmo življenje z 
učenjem;  

 mentorica programa PUM; 

 mentorica študijskih krožkov;  

 mentorica v Središču za samostojno 
učenje; 

 svetovalka ISIO. 

Vodenje OE ljudska univerza 

 

 
5.1.2 ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

 
Profil in izobrazba 

KADRA 
Delovne 
izkušnje 

z IO 

Druge licence Dejavnost, ki jo izvaja 
(vodenje, organiziranje, svetovanje, 
poučevanje …) 

Organizator 
izobraževanja 
odraslih - mentor  
(poln delovni čas) 
 
Nika Kikelj Maver, 
univ. dipl. soc. 
antropologinja in 
kulturologinja 

11 let  mentorica PUM; 

 mentorica študijskih krožkov, 

 PAI. 
 

 organizira in koordinira dejavnosti IO 
v okviru projektov in samoplačniških 
programov; 

 izvaja učno pomoč v okviru Središča 
za samostojno učenje; 

 pripravlja prijave na javne razpise; 

 izvaja študijske krožke; 

 izvaja promocijsko-animacijske 
aktivnosti; 

 sodeluje pri pripravi vsebinskih 
poročil in urejanju projektne 
dokumentacije. 

Organizator 
izobraževanja 
odraslih - mentor 
(poln delovni čas) 

20 let  mentorica študijskih krožkov; 

 mentorica PUM; 

 svetovalka ISIO; 

 organizira in koordinira dejavnosti IO 
v okviru projektov; 
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Nataša Klobučar 
Štrancar, univ. dipl. 
ing. živilske 
tehnologije 
 

 PAI 

 karierna svetovalka (MUKS); 

 strokovni izpit iz upravnega 
postopka po programu za višjo 
in visoko ter univerzitetno 
Izobrazbo; 

 učiteljica UŽU programov:  Moj 
korak, Moje delovno mesto; 

 usposabljanje Knjige so zame. 

 izvaja promocijsko-animacijske 
aktivnosti; 

 sodeluje pri pripravi vsebinskih 
poročil in urejanju projektne 
dokumentacije. 

Organizator 
izobraževanja 
odraslih - mentor 
(poln delovni čas) 
 
Jana Skočir, prof. 
italijanščine in univ. 
dipl. rusistka 

16 let  mentorica PUM; 

 učiteljica UŽU programov: 
Beremo in pišemo skupaj, 
Izzivi podeželja, Razgibajmo 
življenje z učenjem.  

 organizira in koordinira dejavnosti IO 
v okviru projektov in samoplačniških 
programov; 

 izvaja jezikovne tečaje italijanščine in 
ruščine ter UŽU-Izzivi podeželja; 

 izvaja učno pomoč v okviru Središča 
za samostojno učenje; 

 vodi in izvaja projekte s področja IO. 

Organizator 
izobraževanja 
odraslih - mentor  
(poln delovni čas) 
 
Patricija Rejec, 
prof. zgodovine in 
geografije 
 
 
 

21 let  učiteljica UŽU programov: 
Most do izobrazbe, Izzivi 
podeželja;  

 mentorica programa PUM; 

 mentorica študijskih krožkov;  

 opravljena usposabljanja za 
programe: Branje za znanje in 
branje za zabavo, Knjige so 
zame, izobraževanje za 
trajnostni razvoj, za vodenje, 
svetovanje in mentorstvo v 
Središču za samostojno 
učenje, ter za vodenje, 
svetovanje in vrednotenje v 
središčih ISIO ter za karierno 
orientacijo, Zavzeti ASI – 
aktivno staranje delovne sile; 

 svetovalka za kakovost; 

 mediatorka. 

 izvaja dejavnost informiranja, 
svetovanja, vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja 
in karierne orientacije; 

 organizira in koordinira dejavnosti 
IO v okviru projektov in 
samoplačniških programov; 

 opravlja naloge svetovalke za 
kakovost na LUT in predsednice 
Komisije za kakovost; 

 vodi in izvaja projekte s področja 
IO. 

 sodeluje pri urejanju FB profila 
Ljudska univerza Tolmin ter 
izvajanju promocijsko-
animacijskih aktivnosti. 

Organizator 
izobraževanja 
odraslih - mentor  
(polovičen delovni 
čas) 
 
Marko Leban, 
profesor zgodovine 
in filozofije 
 
Dokvalifikacija: 
Zaključuje študij 
visokošolskega 
programa 
informatike. 

12 let  mentor PUM; 

 mentor študijskih krožkov. 
 

 organizira in koordinira dejavnosti IO 
v okviru projektov in samoplačniških 
programov; 

 izvaja računalniške tečaje; 

 mentorstvo učečim se v Središču za 
samostojno učenje s področja 
digitalne pismenosti; 

 izvaja promocijsko-animacijske 
aktivnosti; 

 sodeluje pri pripravi vsebinskih 
poročil in urejanju projektne 
dokumentacije. 

 
 

Organizator 
izobraževanja  
odraslih - mentor 
 (poln delovni čas) 

8 let  Certifikat Cambridge CELTA.   organizira in koordinira jezikovne 
programe v okviru projektov in 
samoplačniških programov; 

 izvaja tečaje angleščine; 
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Anja Colja, prof. 
angleškega jezika 

 izvaja učno pomoč v okviru Središča 
za samostojno učenje; 

 izvaja splošno in usmerjeno 
promocijo na ravni ljudske univerze; 

 ureja FB in IG profil Ljudska univerza 
Tolmin in spletno stran; 

 vodi dejavnosti TVU na območju 
Zgornjega Posočja; 

 sodeluje pri pripravi vsebinskih 
poročil in urejanju projektne 
dokumentacije. 

 
 

5.1.3 VIŠJI SVETOVALCI III ZA ČLOVEŠKE VIRE 
 

Profil in izobrazba 
KADRA 

Delovne 
izkušnje z 

IO 

Druge licence Dejavnost, ki jo izvaja 
(vodenje, organiziranje, svetovanje, 

poučevanje …) 
Višji svetovalec  
(poln delovni čas) 
 
Urša Čimžar, univ. 
dipl. sociologinja 
 
 

9 let  opravljen program 
usposabljanja na 
področju socialnega 
varstva,  

 opravljen izpit za 
strokovne sodelavce v 
socialnem varstvu. 

 vodi Večgeneracijski center Goriške na 
območju Zgornjega Posočja ter: 

- organizira in koordinira aktivnosti, 
- sodeluje pri izvedbi ter izvaja nekatere 

programe, 
- izvaja informativno-promocijsko 

dejavnost; 

 organizira in koordinira dejavnosti za 
prostovoljce. 

Višji svetovalec  
(poln delovni čas) 
 
mag. Martina 
Smolnikar, 
mag. managementa  

6 let 
 

 Opravljen izpit iz 
upravnega postopka – 
ZUP. 

 izvajalka regijske štipendijske sheme. 

 sodelovanje s podjetji, ki so vključene v 
štipendijsko shemo. 

Višji svetovalec  
(poln delovni čas) 
 
Mateja Skok Kavs, 
mag. politologije 
 

5 let /  finančno vodenje na projektih in 
koordiniranje posameznih projektov; 

 priprava finančnih poročil. 

Višji svetovalec 
(poln delovni čas) 
 
mag. Damijana 
Kravanja,  
mag. managementa 
 
 

23 let  pedagoško andragoško 
izobraževanje: 

 izpit ZRSZS; 

 opravljen izpit iz 
upravnega postopka – 
ZUP; 

 mentorica in asistentka 
na On-line 
izobraževanju; 

 certifikati: Mindfulness 
life coach, NLP Life 
coach; NLP Practitioner, 
Joga Nidra, Authentic 
Chair Yoga idr..  

 

 organizira in koordinira dejavnosti IO v 
okviru projektov in samoplačniških 
programov; 

 izvaja promocijsko-animacijske aktivnosti; 

 Izvaja aktivnosti za starejše 

 sodeluje s podjetji v okviru partnerstva za 
kadre in usposabljanj za zaposlene; 

 sodeluje pri pripravi vsebinskih poročil in 
urejanju projektne dokumentacije. 

 sodeluje z zunanjimi inštitucijami in izvajalci 
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5.1.4 ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI 
 
Posoški razvojni center, enota ljudska univerza, je v  šolskem letu 2019/20 za izvajanje različnih izobraževanj, 
usposabljanj in tečajev za odrasle k sodelovanju povabil zunanje učitelje, strokovnjake in druge izvajalce, in 
sicer: 

 učitelje tujih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina in francoščina; 

 učitelje slovenščine za priseljence; 

 učitelje s področja IKT; 

 strokovne sodelavce s področji komunikacije, arhitekture, domače kozmetike, zeliščarstva, 
aromaterapije, masaže, trenerje različnih zvrsti vadbe, šiviljstva in krojenja, umetnosti, itd.; 

 druge strokovne izvajalce: glede na ugotovljene potrebe in želje udeležencev in drugih naročnikov 
izobraževanj. 

 
Kriterij izbora: ustrezna izobrazba, reference, izkušnje z izobraževanjem odraslih, prilagodljivost glede 
termina izvedb, cena. 
 
 

5.2 RAZVOJ OSEBJA 
 
Zaposlenim, ki delajo v izobraževanju odraslih omogočamo, da se na leto udeležijo najmanj dveh 
izobraževalnih seminarjev, namenjenih izboljšanju njihovega dela in sicer v obsegu najmanj 16 ur. V šolskem 
letu 2020/21 smo se vključevali (predvsem) v brezplačna izobraževanja, ki jih je izvajal Andragoški center 
Republike Slovenije pa tudi v plačljiva usposabljanja. 
 

 
 

 
Slika 26: Mobilnost Erasmus+, Bologna, 29. 5. 2021-5. 
6. 2020. 

 
Udeležili smo se: 
 

- izobraževanja za svetovalca v Lokalni točki SVOS v 
okviru ESS projekta Razvijanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2018-2022, Andragoški center Slovenije, 
pilotni projekt SVOS; 

- 2 dnevna delavnica "ENERGY BOOST - Tips & Tricks. 
Kako dvigniti učinkovitost pri delu (od doma)", 
Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Zoom, 16. in 22. 
junij 2021;  

- Temeljno usposabljanje svetovalcev za razvoj 
kakovosti v IO, Andragoški center Slovenije, Zoom, 
17. 5.–25. 6. 2021; 

- Zavzeti ASI: aktivno staranje delovne sile, Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad R. 
Slovenije, Zoom, 24. 3.–12. 5. 2021;  

- spopolnjevanja za strokovne delavce v središčih za 
samostojno učenje III, 27. in 28. januarja 2021, na 
daljavo, Andragoški center Slovenije;  

- večdnevnih delavnic Uporaba sodobnih spletnih 
omrežij in informacij za učinkovitejše delo 
izobraževalcev odraslih, 15., 19., 22. in 26. 3. 2021, 
online, Andragoški center Slovenije; 
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Slika 27: Mobilnost Erasmus+, Pula, 1. - 7. 8. 2021. 

 
 
 
 
 
 
  

- predstavitve aplikacij SDSV in SSU za svetovalce, ki 
so se v svetovalno dejavnost vključili na novo, 8. 4. 
2021, online, Andragoški center Slovenije; 

- mobilnosti Erasmus+ v Bologni z naslovom Teaching 
languages in the digital era: the best apps, web 
platforms and ICT solutions for learning languages od 
29.5.2021-5.6.2021 

- Oxford Professional Development Conference, 25.-
27.2. 2021, preko spleta, Oxford University Press 

- Delavnica Digitalni marketing, 5.11.2020, preko 
spleta, Boreo, stičišče NVO 

- Delavnica Foto in video, 1.4.2021, preko spleta, 
Boreo, stičišče NVO. 

- Pula (HR), 1.-7. 8. 2021, Erasmus+ Mobility "21st 
Century Approach To Adult Education". 

- Izobraževanje Arnes, 16.10.2020 

- Spopolnjevanje za svetovalce v izobraževanju 
odraslih, 27. in 28.1. 2021, online, Andragoški center 
Slovenije 

- Posvet »Izzivi priprave modela spremljanja 
svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna 
služba«, 20.4.2021, online, Andragoški center 
Slovenije 

- Posvet »Metodološki vidiki  modela spremljanja 
svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna 
služba«, 18.6.2021, online, Andragoški center 
Slovenije. 

 
 

6 PROMOCIJA IN ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE   
 
Ena izmed naših pomembnih poslanstev je tudi promocija izobraževanja odraslih med prebivalstvom. Gre za 
širjenje zavedanja o tem, da izobraževanje v odrasli dobi ni posebnost, temveč normalen sestavni del tega 
obdobja življenja in da so številne posameznikove težave lažje rešljive z znanji, kompetencami, veščinami itd. 
To je še posebej pomembno za ranljive ciljne skupine odraslih, izobraževalno nedejavne odrasle in ljudi brez 
oz. z nizko stopnjo izobrazbe. Vsako leto tako izpeljemo splošno in usmerjeno promocijo izobraževanja 
odraslih ter animacijo za vključevanje v izobraževanja in sicer skladno z Letnim akcijskim načrtom za razvoj 
kakovosti izobraževalne organizacije na področju promocije in animacije. 
 
Da bi informacija o možnostih vključevanja v različna izobraževanja dosegla čim več ljudi, se poslužujemo 
naslednjih promocijskih kanalov in aktivnosti: 

 redne in ažurne objave na spletnih straneh www.prc-lu.si in www.prc.si,  

 raznolike objave na FB profilu Ljudska univerza Tolmin (fotografije in posnetki z izobraževanj in 
delavnic, vabila na dogodke), odgovarjanje na komentarje in sporočila sledilcev, 

 raznolike objave na Instagram profilu (@ljudska_univerza_tolmin), 

 obveščanje po elektronski pošti - E-Novičnik, ki ga zainteresiranim (761) pošiljamo najmanj 2 krat 
mesečno, 

 objave v glasilu SOČAsnik, Goriška; 

 intervjuji in promocijski oglasi na radiu Alpski val, Primorski val, Radio Robin in na lokalni TV postaji 
KA-TV, 

http://www.prc-lu.si/
http://www.prc.si/
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 individualno in skupinsko informiranje (osebno, po telefonu in e-pošti).  
 
 

6.1 SPLOŠNA PROMOCIJA IN ANIMACIJA 
     

Izvedli smo:  
a) Tedne vseživljenjskega učenja (TVU) 2020+2021 
 

 

Slika 28: Predavanje TVU Ajurveda: človek 
celostno bitje, Tolmin 3. 9. 2021. 

TVU je najodmevnejša slovenska kampanja na področju učenja, ki 
s sloganom »Slovenija, učeča se dežela« in z izobraževalnimi 
dogodki združuje vse generacije in različne skupine po vsej 
Sloveniji. 

 V letu 2020 so TVU potekali od 4. 9. do 9. 10. 2020.  

Kot območni koordinator smo koordinirali dva podizvajalca in 
organizirali skupaj 18 dogodkov, od tega se je 13 dogodkov  
odvijalo na območju občine Tolmin, 1 dogodek v občini Kobarid in  
dogodki  v Bovcu ter  1 na spletu. Skupno število obiskovalcev v letu 
2020 je bilo 223.  
 
V letu 2021 TVU poteka od 6. 9. do 10. 10. 2021. Do vključno 29. 9. 
smo izvedli 11 brezplačnih dogodkov: na območju občine Tolmin 
skupaj 8 in v Bovcu 2, en dogodek je potekal preko spleta. Od 20. 
do 26. 9. je potekal tudi Evropski teden izobraževanja za trajnostni 
razvoj, v sklopu katerega so bile izvedene tri delavnice. Skupaj se je 
dogodkov udeležilo 117 oseb.   
 
 

 

b) Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 2021 

 

Slika 29: Dišeča darila narave z Gabrijelo Mežnar, Zoom, 20. 9. 
2021. 

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj poteka v času 
Evropskega tedna za trajnostni razvoj (20.- 26. 9. 2021). 
Izvajamo ga kot člani Združenja izobraževalnih in 
svetovalnih središč Slovenije.  

Izvedli smo naslednje brezplačne dogodke, ki se jih je 
udeležilo 31 oseb: 

b) Dišeča darila narave z Gabrijelo Mežnar (Tolmin, 20. 
9. 2021). 

c) Popravila in predelava oblačil z overlockom (Tolmin, 
22. 9. 2021). 

d) Popravila in predelava oblačil s šivalnim strojem 
(Tolmin, 24. 9. 2021). 
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c) Dnevi svetovanja za znanje 2021 

 
 
 
 
 

Dnevi svetovanja za znanje so potekali po vsej 
Sloveniji med 22. in 24. septembrom 2021. Njihov 
poglavitni namen je promocija formalnih in 
neformalnih izobraževalnih programov ter 
predstavitev svetovalne podpore odraslim v IO, in sicer 
o možnostih:  

- učenja in izobraževanja v lokalnem okolju in 
širše (delavnice, tečaji in druga izobraževanja), 

- brezplačnega svetovanja za načrtovanje in 
razvoj kariere, osebno rast, oceno spretnosti,  

- štipendiranja, 
- sofinanciranja izobraževanja, 
- ovrednotenja ključnih kompetenc in dosežkov 

itd. 

 

d) Promocijske zgibanke, plakati, video itd. 

Tudi letos smo pripravljali promocijske zgibanke, letake, plakate in jih razdelili na krajih, kjer se giblje veliko 
število ljudi, kot npr. Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Knjižnica Kobarid in Knjižnica Bovec, oglasne deske PRC, 
PUC Bovec, podjetja v lokalnem okolju. Promocijski video smo delili po družabnih omrežjih in ga vrteli na 
skupinskih informiranjih. 
 
V času karantene v poletnih mesecih smo izvedli brezplačno promocijsko učenje angleščine na daljavo 
(Angleška čajanka), dopisno (preko e-pošte) in v živo (preko aplikacije ZOOM) v sklopu Središča za 
samostojno učenje. Učenju na tak način se je pridružilo skupaj 32 udeležencev iz cele Slovenije.   
 
 

6.2 USMERJENA PROMOCIJA IN ANIMACIJA 
 
Usmerjeno promocijsko dejavnost za vključevanje v izobraževanja smo izvajali za: 

- priseljence, 
- vključitev v program usposabljanja za socialnega oskrbovalca na domu: družbena omrežja (Facebook, 

Instagram), informiranje po telefonu, predstavitev za CSD Tolmin in Dom upokojencev Podbrdo, 
enota Tolmin, 

- starejše, 
- zaposlene, in sicer s področja zdravja in komunikacije. 

 
 

6.3 ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU 
 
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 2020/2021 smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov na področju zdravja na delovnem mestu: 
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Slika 31: Navodila za razgibavanje v sedečem 
položaju, jesen 2020. 
 

Področje zdrave prehrane:  

 Skrbimo, da imamo na izbranem mestu sadje, ki je na 
razpolago vsem v pisarni. Za zainteresirane zaposlene je 
bilo organizirano predavanje o zdravi prehrani po 
Ajurvedskih načelih.  

 

 

Področja zdrave telesne aktivnosti in skrb za dobro 
psihofizično počutje:  

 pri centralnem kopirnem stroju imamo nova navodila za 
preproste razgibalne vaje, ki jih lahko izvajamo med tem, 
ko čakamo na izpise; 

 v okviru aktivnosti za Zaposlene na OI upoštevamo 
preventivne ukrepe COVID-19; 

 organiziramo kratke sestanke, kjer smo sproti informirani 
o preventivnih ukrepih na področju preprečevanja 
epidemije; 

 izobešene imamo plakate z motivacijskimi mislimi, ki 
pozitivno vplivajo na vzdušje in počutje zaposlenih.  
 

Dan OE LU: 
Zaradi COVID ukrepov, dan organizacijske enote ljudske 
univerze v šolskem letu 2020/2021 ni bil izveden. 
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7 PROSTORI, LOKACIJE IZVEDB IN OPREMA 
 

Za izvajanje dejavnosti IO imamo: 
a.  v pritličju matične stavbe Posoškega razvojnega centra (Trg tigrovcev 1, Tolmin) naslednje 

prostore: 

 dve učilnici za neposredno izobraževanje (računalniška in jezikovna učilnica); 

 prostor za podporne dejavnosti - Središče za samostojno učenje in dislokacija svetovalnega središča 
ISIO Nova Gorica; 

 prostore za delo osebja na OE ljudska univerza (3 pisarne); 

 kuhinjo s prostorom za medsebojno izmenjavo informacij, mnenj, izkušenj itd. med osebjem; 

 sanitarije. 
b. v prvem nadstropju stavbe na Trgu tigrovcev 5 v Tolminu (najem) naslednje prostore: 

 dve učilnici za neposredno izobraževanje; 

 prostor za skladiščenje različnih materialov (promocija, didaktični materiali,…); 

 sanitarije. 
c. Izobraževanja smo izvajali tudi v: 

 Kobaridu, v prostorih Doma Andreja Manfrede (Gregorčičeva ulica 20), Ribogojnici Kobarid (Markova 
ulica 5), računalniške programe pa v računalniški učilnici OŠ Kobarid (najem),  

 Bovcu, v prostorih Podeželsko ustvarjalnega centra (Trg golobarskih žrtev 2),  

 podjetjih. 
Vsi prostori omogočajo izpeljavo izobraževanj v skladu s standardi in normativi programov, ki jih izvajamo 
ter ustrezajo značilnostim odraslih udeležencev: 

 omogočajo uporabo aktivnih metod dela, 

 so primerne velikosti (za skupine od 12 do 15 udeležencev), 

 so ustrezno ogrevani in osvetljeni, 

 so čisti in vzdrževani, 

 so ustrezno označeni. 
d. Izobraževanje na daljavo (e-učilnica, Skype, Zoom)  

Zaradi razglašene epidemije Covid-19 smo se morali izobraževalci in udeleženci hitro prilagoditi situaciji. 
Veliko tečajev in drugih izobraževalnih dogodkov smo zato prenesli na splet in jih izvedli s pomočjo aplikacij 
Skype in ZOOM, vsebine smo udeležencem pošiljali preko e-pošte, navadne pošte ali vnašali v spletno 
učilnico. 

e. Mobilna računalniška učilnica 
Mobilna računalniška učilnica je namenjena izvajanju izobraževalnih aktivnosti na PRC-ju ter na terenu, saj 
vse lokacije niso ustrezno računalniško opremljene, upoštevati pa je treba tudi aktualno situacijo s korona 
virusom, ki narekuje prilagodljivost in iznajdljivost. Mobilno učilnico sestavlja 12 prenosnih računalnikov, 
opremljenih z operacijskim sistemom Windows in pripadajočimi uporabniški programi (Office 2019, Zoom, 
…), demonstracijski mobilni telefon in projektor.  
 

 


