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Uvod 
Medpodjetniški izobraževalni center deluje že štirinajsto leto. V tem času si je začel po-
stavljati svoje mesto in vlogo tako znotraj Šolskega centra Nova Gorica kot tudi v lokal-
no-regionalnem, nacionalnem in celo mednarodnem prostoru. Postavili smo temelje za 
svojo prepoznavnost pri podjetjih in drugih socialnih partnerjih, ki jih bomo v tem šol-
skem letu nadgrajevali. Postal je eden najprepoznavnejših MIC-ev v Sloveniji. 

Medpodjetniški izobraževalni center (v nadaljevanju MIC) je ustanovilo Ministrstvo RS za 
šolstvo in šport in je znotraj ŠC Nova Gorica organiziran kot samostojna organizacijska 
enota skupnega pomena in se tesno prepleta, povezuje in sodeluje z vsemi enotami cen-
tra. 

Zahteve po kakovostnem in uporabnem znanju ter vzgoja za vseživljenjsko učenje nas 
vodijo k vse večjemu in intenzivnejšemu povezovanju izobraževanja in dela. Zato želimo 
z dobro načrtovanimi in usklajenimi dejavnostmi znotraj ŠC Nova Gorica in s sodelova-
njem domačih in tujih partnerjev dosegati čim boljše rezultate na vzgojno-
izobraževalnem področju, s poudarkom na praktični usposobljenosti naših ciljnih skupin, 
evropski razsežnosti izobraževanja, upoštevanju pobud delodajalcev; predvsem pa vse 
naše dejavnosti izvajati in razvijati tako, da bodo usmerjene v naše uporabnike in prijaz-
ne do njih, v skladu s potrebami sodobne družbe in sodobnega trga dela. 

Ker je Medpodjetniški izobraževalni center močno vpet tudi v dejavnosti globalnih tren-
dov in sledenju le-teh, se bo v prihajajočem letu vse bolj posvečal tudi zelenemu podro-
čju, ki vključuje tudi boj proti klimatskim spremembam, skozi aktivnosti ozaveščanja, 
usposabljanja in aktivnega sodelovanja svojih uporabnikov za ohranitev našega planeta. 

Vizija MIC-a 

S skupnimi močmi ekipe MIC-a, ostalih enot ŠCNG, partnerjev MIC-a ter dobrim medse-
bojnim sodelovanjem in zaupanjem ustvarjati podporno okolje, ki bo: upoštevalo potre-
be, interese in želje naših uporabnikov z velikim poudarkom na dobrih medčloveških od-
nosih, humanosti in skrbi za naše okolje; nudilo podporo posamezniku pri odkrivanju in 
razvoju lastnega potenciala; razvijalo storitve, ki bodo uporabne in koristne za naše upo-
rabnike in naše okolje ter prijazne za uporabo. 

 

Poslanstvo MIC-a 

MIC je most med posameznikom s svojimi talenti in potenciali ter izzivi sodobne družbe, 
našega okolja in trga dela. 

 

Cilji MIC-a 

• Nuditi podporno okolje posamezniku, ki želi spoznavati, odkrivati ter razvijati svo-
je potenciale in talente 

• Povezovanje izobraževanja z gospodarstvom in obrtjo z namenom skupnega 
ustvarjanja kvalitetnih kadrov na mednarodno primerljivi ravni, preprečevanja 
brezposelnosti, ohranjanja in pridobivanja ter ustvarjanja novih delovnih mest  
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• Nuditi podporno okolje podjetjem pri njihovi tranziciji v sodobne gospodarske 
strukture 

• izvajanje usposabljanja in izobraževanja ter vseživljenjskega učenja s poudarkom 
na pridobivanju praktičnih in specializiranih ter novih znanj glede na potrebe so-
dobnega trga dela in sodobne družbe, z velikim poudarkom pridobivanja znanj na 
področju digitalizacije in zelene ekonomije in družbe 

• uvajati kulturo vseživljenjskega pridobivanja znanj 

• promocija poklicev skupaj s tradicionalnim in sodobnim gospodarstvom 

• vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti med mladimi 

• podpora našim mladim na poti iz izobraževanja v delo 

• sledenje novim trendom in razvoju na področju družbe kot celote, dela in izobra-
ževanja ter varovanja našega okolja. 

 

Ciljne skupine 

• Dijaki, učenci in študenti 
• Zaposleni in brezposelni 
• Podjetja in start-upi 
• Učitelji 
• Vajenci 
• Različni strokovnjaki iz podjetij 
• Delavci tujci  
• Dijaki in študenti na izmenjavah 

 

Strokovna področja dejavnosti  

• strojništvo in mehatronika 
• elektrotehnika in računalništvo 
• lesarstvo 
• logistika 
• informatika 
• zdravstvena nega 
• gostinstvo in turizem 
• kmetijstvo 
• ekonomija in podjetništvo 
• nove družbene in gospodarske vede (zelena ekonomija, umetna inteligenca, IOT, 

kibernetska varnost ipd.) 

 

Organiziranost MIC 

MIC deluje na podlagi tesnega sodelovanja s socialnimi partnerji, bodisi na lokalno-
regionalni ravni kot tudi na nacionalni in na mednarodni ravni. Med poglavitne partnerje 
MIC-a štejemo: 

• gospodarska podjetja, 
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• start-upe, 
• verige pametnih specializacij v Sloveniji, 
• Konzorcij šolskih centrov Slovenije, 
• Konzorcij biotehniških šol 
• Konzorcij ekonomskih šol 
• druge šole, 
• zbornice: GZS, OZS (Nova Gorica, Ajdovščina) 
• CPU, 
• Zavod  za zaposlovanje, 
• občine goriške regije in druge lokalne skupnosti, 
• regionalne razvojne agencije, 
• Primorski tehnološki park, 
• Druge socialne partnerje na lokalno-regionalni ravni, 
• Center za poklicno izobraževanje Ljubljana, 
• Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
• Služba Vlade RS za kohezijsko politiko, 
• Ministrstvo za finance, 
• Ministrstvo za gospodarstvo, 
• ACS-Avtomobilski grozd Slovenije 
• Fab Lab mreža 
• Nemško veleposlaništvo 
• CMEPIUS, 
• EUproVET 
• EFVET 
• EVBB 
• Eurashe 
• Inštitucije Evropske komisije: d.g. Employment, kabinet komisarja za zaposlova-

nje, CEDEFOP, JRC, ILO, OECED,... 
• druge mednarodne inštitucije 

 

Organi MIC so: 

• poslovni odbor MIC, 
• vodja MIC in 
• strokovni aktivi. 

 

Poslovni odbor MIC 

Poslovni odbor MIC-a sestavljajo: 

• direktor zavoda, 
• vodja MIC-a, 
• predstavniki programskih področij MIC-a, ki jih določi direktor na predlog vodje 

MIC-a in ravnateljev 
• predstavniki partnerjev MIC-a. 
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Člani poslovnega odbora MIC: 

Damijan Zavrtanik, Roman Pogorelec, Robert Vermiglio, Leon Blažič, Mitja Zega, Marko 
Česnik, Boštjan Vouk, Edvard Ipavec, Manuela Morvai, Davis Prinčič, Nastja Valentinčič Al 
Bukhari, Sandra Turk, Adrijana Špacapan, Tatjana Krašna, Matej Pinosa, Bernard Žga-
vec. 

 
Poslovni odbor MIC-a se bo sestajal enkrat na leto. 

Vodja MIC: 

 
− organizira, načrtuje in vodi strokovno delo MIC ter je odgovoren zanj, 
− pripravlja predlog programa razvoja in letnega programa dela ter odgovarja za njuno 

izvedbo, 
− odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega 

programa MIC in pripravlja predlog letnega poročila, 
− izdaja (podpisuje) javne listine (obvestila oziroma potrdila) v zvezi s praktičnim uspo-

sabljanjem oziroma izvajanjem programa, katerega nosilec je MIC,   
− zagotavlja zakonitost dela MIC v okviru svojih pooblastil, 
− skrbi za kakovost izvedbe programa dela MIC, 
− sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oziroma uspo-

sabljanja, 
− določi delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov MIC, 
− odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev MIC in stvarnega premoženja, ki ga 

zavod uporablja za svoje dejavnosti, 
− koordinira delo strokovnih aktivov MIC, 
− spodbuja in spremlja delo dijakov oziroma študentov ter udeležencev izobraževanja 

odraslih, ki se v njem usposabljajo; 
− odgovoren je za uresničevanje pravic udeležencev usposabljanja v MIC, 
− predlaga sistemizacijo delovnih mest MIC, 
− predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu za delavce MIC, 
− predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje odgovornosti zaradi kršitev delovnih obve-

znosti oziroma odškodninske odgovornosti delavcev MIC, 
− predlaga napredovanje delavcev MIC v plačne razrede, 
− predlaga višino plače delavcev MIC v skladu s predpisi, 
− zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi in  
− opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi. 

 

Kolektiv MIC-a  

Kolektiv MIC-a bodo v tem šolskem letu sestavljali ti člani: 

• Adrijana Hodak – vodja MIC-a 
• Denise Sirk – tajništvo MIC-a 
• Patricija Plesničar - finančno poslovanje MIC-a 
• Maša Kemper – finančno poslovanje MIC-a  
• Tanja Križan - finančno poslovanje MIC-a 
• Lavra Vermiglio - organizator formalnega izobraževanja odraslih 
• Suzana Fiegl - organizator izobraževanja odraslih 
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• Tatjana Krašna - organizator izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a na 
področju biotehnologije 

• Dorica Rijavec - koordinator usposabljanj in organizatorka PUD-a 
• Ana Perne – projektna sodelavka MIC-a, odgovorna za izmenjave dijakov in zapo-

slenih ter koordinatorka PUD-a za ŠC NG 
• Neža Mikuž – projektna sodelavka MIC-a 
• Leon Žunec - projektni sodelavec MIC-a 
• Tjaša Petelin Bačar – projektna sodelavka MIC-a 
• Valentina Furjan - projektna sodelavka MIC-a 
• Mateja Kumar - projektna sodelavka MIC-a 
• Primož Štekar - projektni sodelavec MIC-a 
• Saša Sirk - projektna sodelavka MIC-a 
• Uroš Polanc – Učni izdelovalni laboratorij 
• Ana Lenščak - strokovna sodelavka za karierno svetovanje 
• Nastja Valentinčič Al Bukhari - koordinator MIC-a za področje SETŠ 
• Tadej Štrancar, sodelovanje z MIC na področju strojništva 

 

Strokovni aktivi MIC 

Strokovni aktivi, ki jih sestavljajo strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju posame-
znega programa oziroma projekta, opravljajo strokovne in razvojne naloge v okviru pri-
stojnosti MIC-a na posameznem programskem področju. V strokovnih aktivih delujejo 
strokovni delavci MIC-a, vodje strokovnih aktivov šol, povezanih z dejavnostjo MIC-a, in 
partnerji, strokovnjaki s posameznega področja. 

Strokovni aktiv projektnih sodelavcev: 

• Dorica Rijavec - koordinator usposabljanj  
• Ana Perne – projektna sodelavka MIC-a, odgovorna za izmenjave dijakov in zapo-

slenih ter koordinatorka PUD-a za ŠC NG 
• Neža Pavzin – projektna sodelavka MIC-a 
• Leon Žunec - projektni sodelavec MIC-a 
• Tjaša Petelin Bačar – projektna sodelavka MIC-a 
• Mateja Kumar - projektna sodelavka MIC-a 
• Valentina Furjan - projektna sodelavka MIC-a 
• Tatjana Krašna – projektna sodelavka MIC-a na področju biotehnologije 
• Nastja Valentinčič Al Bukhari - koordinator MIC-a za področje SETŠ 
• Tanja Ušaj Hvalič- projektni sodelavec 
• Primož Štekar - projektni sodelavec MIC-a 
• Saša Sirk - projektna sodelavka MIC-a 
• Ana Lenščak - strokovna sodelavka za karierno svetovanje 

 
Strokovni aktiv organizatorjev PUDa: 

• Adrijana Bratina Štefanec, ERŠ 
• Tadej Štrancar, SPLŠ 
• Kristina Kompara, SPLŠ 
• Marko Česnik, SPLŠ 
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• Mateja Marc, SETŠ 
• Marjeta Kragelj, ZŠ 
• Tanja Malik, BIOS 
• Ivana Poša, BIOS, VSŠ 
• Aleš Tankosić, VSŠ 
• Robert Vermiglio, VSŠ 

 
Strokovni aktiv UIL: 

• Uroš Polanc 
• Luka David Torkar 
• Robert Vermiglio 
• Leon Blažič 
• Milan Podbršček 
• Matej Pinosa 
• Matjaž Marušič 

 
Strokovni aktiv IO: 

• Lavra Vermiglio 
• Suzana Fiegl 
• Tatjana Krašna 

 

 

MIC prioritete 2018 - 2027 

 
Slika 1: Ekosistem inovacij 
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MIC ŠCNG bo aktivno sodeloval pri razvoju šolskega centra Nova Gorica v center poklicne 
odličnosti, ter mu pomagal in ga podpiral, da ostaja ključni akter in center znanja na lo-
kalno regionalnem, nacionalnem nivoju in na mednarodnem nivoju.  

Uvajanje nove iniciative Evropske Komisije/EK, ki je hkrati tudi usmeritev Evropske ko-
misije za razvoj poklicnega in strokovnega šolstva v prihodnosti (originalen naziv Plat-
forms of Centres of Vocational excellence) se bo pilotno uvajala tudi to šolsko leto.  

Cilj te iniciative je vzpodbujanje odličnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja na 
dveh nivojih: 

• Nacionalni nivo: centre odličnosti močno vključiti v delovanje ekosistema inovacij 
v svojem okolju (lokalno/regionalno), kjer tesno sodelujejo z gospodarstvom, 
zbornicami, terciarno izobrazbo, raziskovalnimi inštitucijami, javnimi organi odlo-
čanja,... 

• Mednarodni nivo: s pomočjo platform centrov odličnosti vzpostaviti mednarodno 
priznano referenčno točko za poklicno in strokovno izobraževanje, na način pove-
zovanja s sorodnimi mednarodnimi platformami, ki imajo podobne strategije in 
razvoj v določenih branžah (npr. aeronavtika, e-mobilnost, zelene tehnologije, 
zdravstvo ipd) oz. pristope za soočanje z družbenimi izzivi (migranti, usposablja-
nje ljudi z nizko izobrazbo ipd.). 

 
Slika 2: Shema povezovanja vključenih akterjev 

MIC bo sodeloval in podpiral šolski center pri razvoju zanj prvega skupnega mednaro-
dnega kurikula in sicer na področju interneta stvari, umetne inteligence in ki-
bernetske varnosti, ki ga bo izvajal skupaj s partnerji iz Finske, Estonije in Italije.  
Poleg tega bo ŠCNG v okviru MIC-a uvajal vse več storitev nudenja online izobraže-
vanj/usposabljanj na mednarodnem nivoju. 
 

MIC prioritete 2021/2022 

• Usmeriti vse glavne dejavnosti MICa v aktivnosti v skladu z Evropsko in nacional-
no strategijo razvoja digitalne in zelene družbe in gospodarstva 

• Nadaljevanje iniciative platforme za poklicno odličnost na področju internet stvari  
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• razvoj prvega ŠCNG skupnega mednarodnega kurikula in sicer na področju inter-
neta stvari, umetne inteligence in kibernetske varnosti, ki ga bo izvajal skupaj s 
partnerji iz Finske, Estonije in Italije.  

• Uvajanje vse več storitev nudenja online izobraževanj/usposabljanj na mednaro-
dnem nivoju. 

• Uvajanje mentorske sheme s strokovnjaki iz lokalno regionalnega, nacionalnega in 
mednarodnega okolja 

• Razvoj programov usposabljanj glede na potrebe sodobne potrebe trga dela in 
družbe (nove tehnologije, digitalizacija, zelena družba in ekonomija) 

• Uvajanje virtualne mobilnosti 
• Razvoj VR okolij za namen praktičnih usposabljanj in izobraževanja 
• Vzpostavitev demo laboratorija za kibernetsko varnost in umetno inteligenco 
• Nadaljevanje vzpodbujanja vpeljevanja projektnega dela za mlade v učne procese 
• Mednarodni virtualni hekaton centrov poklicne odličnosti 
• izboljšanje storitev za naše uporabnike 

• povezovanje procesov med MIC dejavnostmi 

• v vsaki dejavnosti MIC-a posamezniku omogočiti razvoj lastnega potenciala 

• podpora ostalim enotam ŠCNG  ter poglabljanje sodelovanja MIC-a na lokal-
no/regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju s strateškimi partnerji 

• še večja vpetost MIC-a dejavnosti v mednarodni prostor 

 

Načrt dejavnosti MIC-a 2021/2022 

MIC pri oblikovanju svojih dejavnosti, v skladu s spremembami na trgu dela in v sami 
družbi (digitalizacija, globalizacija, sodoben trg dela, mlade generacije: milenijci, z gene-
racija) uvaja nove pristope in metodologije, ki omogočajo timsko delo, izmenjavo izku-
šenj, boljše in ustreznejše planiranje dejavnosti za naše uporabnike: uporabniška izkuš-
nja, načrt storitev, storitveno oblikovanje -metode ipd. 

Tudi v letošnjem letu se bodo zaposleni na MIC-u vključevali v razna izobraževanja oz. 
aktivnosti ( na nacionalni in mednarodni ravni), ki nam omogočajo sledenje novostim, 
nadgradnjo strokovnih znanj ter mehkih veščin. 

V MICu že vsa leta izvajamo tudi procese kakovosti znotraj posameznih dejavnosti MIC-
a: mednarodne izmenjave, izobraževanje odraslih, usposabljanja, učni izdelovalni labora-
torij, posamezni projekti. Rezultati posameznih evalvacij so vpeti v letno delovno poroči-
lo,predlogi izboljšav na podlagi prejetih podatkov, pa so v letnem delovnem načrtu, zno-
traj posamenega vsebinskega področja. 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z delom na vseh področjih MIC-a in širili 
dejavnosti glede na potrebe našega okolja in strateški razvoj države in Evropske komisije 
(Digitalna in zelena Evropa): 

 

● razvoj mednarodne platforme in dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja in us-
posabljanja za področje pametne proizvodnje v povezavi z umetno inteligenco 
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● skrb za kvalitetno sodelovanje s trgom dela: podjetja, obrtniki, MSP, druge insti-
tucije, 

● podjetništvo in inovativni pristopi v poklicnem in strokovnem izobraževanju/PSI in 
drugem izobraževanju, 

● vpeljava inovacij v PSI, 
● vzpodbujanje mladih h kreativnemu razmišljanju, 
● vzpodbujanje razvoja inovacij za potrebe okolja v okviru UIL in demo laboratorija 

za umetno inteligenco in kibernetsko varnost 
● vzpodbujanje vključevanja različnih deležnikov vseh starosti v dejavnosti obeh la-

boratorijev (UIL, demo) 
● organizacija in izvedba različnih hackathonov 
● vzpodbujanje in organizacija »zelenih« dejavnosti na Šolskem centru Nova Gorica 

v sodelovanju z ostalimi šolami 
● aktivno sodelovanje pri reformi poklicnega in strokovnega izobraževanja 
● izobraževanje odraslih, 
● usposabljanja za gospodarstvo, brezposelne, mlade,..., 
● koordinacija prakse pri delodajalcih; koordinacija med mladimi, mentorji v podje-

tjih ter tutorji v šolah z namenom vzpodbujanja mladih k razvoju novih izdelkov in 
storitev, 

● Erasmus mednarodna mobilnost za dijake, študente, učitelje, 
● sprejemanje tujih dijakov, študentov in učiteljev na prakso v slovenijo, 
● vzpodbujanje mladih in učiteljev k internacionalizaciji, 
● rotacija učiteljev z gospodarstvom  
● razvojni projekti: lokalno/regionalni, nacionalni, mednarodni, 
● skrb za vzdrževanje mreže s socialnimi in gospodarskimi partnerji, tako lokal-

no/regionalno, kot tudi nacionalno in mednarodno, 
● promocija poklicev, 
● delavnice s podjetji na temo novosti v posameznih gospodarskih panogah, 
● pogodbena sodelovanja s podjetji na temo podpiranja mladih na poti k boljši za-

posljivosti, 
● sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference na temo digitalnega izobraže-

vanja pod okriljem MIZŠ v okviru predsedovanja Republike Slovenije Evropski 
komisiji. 

● Sodelovanje pri organizaciji dogodkov ter v vlogi panelistov dogodkov središča 
DIH (digitalno inovacijsko središče) pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo v 
okviru predsedovanja Republike Slovenije Evropski komisiji. 

● druge aktivnosti v okviru MIC dejavnosti in v skladu  z definiranimi projektnimi 
aktivnostmi. 

 

 

Platforma poklicne odličnosti na področju interneta stvari v industriji 

Talentjourney je pilotni projekt Šolskega centra Nova Gorica, ki je bil leta 2019 izbran na 
prvem razpisu Evropske komisije za Platforme centrov odličnosti poklicnega in strokov-
nega izobraževanja. S tem je ŠCNG stopil v skupino petih najvidnejših institucij na ravni 
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Evropske unije, ki bodo skupaj s svojimi partnerji Evropski komisiji z inovativnimi pristopi 
pomagali posodobiti poklicno in strokovno izobraževanje.  

EK bo v letih 2020-2027 financirala približno 40 platform za razvoj odličnosti v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju. Cilj EK je, da s pomočjo platform vzpostavi mednarodno 
priznane referenčne točke za posamezne branže sodobnega gospodarstva za podporo 
lokalni konkurenčnosti, rasti in socialni vključenosti. 

Mednarodne platforme centrov odličnosti bodo gradile na kroženju vrhunskega znanja 
znotraj mreže mednarodnih in lokalno-regionalnih partnerjev (podjetja, zbornice, zavodi 
za zaposlovanje, razvojne inštitucije ipd.) ter nudile posamezniku znanja in spretnosti, ki 
jih sodobni trg dela in družba potrebujeta.  

Platforme bodo postale centri vseživljenjskega učenja in kroženja inovativnih idej, razvo-
ja in odkrivanja potencialov posameznika.  

Izobraževanje odraslih 
 

Vizija in cilji za izobraževanje odraslih 

 
Vizija 

Naša vizija pri izobraževanju odraslih je prizadevanje za čim lažjo in uspešnejšo vključi-
tev odraslih udeležencev v vzgojno-izobraževalni proces. Z uvajanjem novosti, izboljšav, 
spremljanjem udeležencev ter nudenjem opore na izobraževalni poti stremimo k skup-
nemu cilju  – uspešna vključitev in zaključek izbranega izobraževalnega programa. 

 

Cilji 

Cilji za izobraževanje odraslih za šolsko leto 2021/22 so: 
• Ohranitev obsega vpisa. 
• Uskladitev pogodb o izobraževanju za šolsko leto 2021/22 z novo zakonodajo. 
• Priprava podjemnih pogodb v skladu z novimi pravili. 
• Pomoč pri izvedbi učne pomoči v okviru projekta PanUP. 
• Prijava in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

 

Ciljne skupine 

• Udeleženci, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe. 
• Zaposleni, ki jih v šolanje usmerijo delodajalci. 
• Udeleženci, ki jih v izobraževanje napoti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje  
 Slovenije. 
• Brezposelni, ki jih v izobraževanje napoti Zavod RS za zaposlovanje. 
• Osipniki srednjih šol Šolskega centra Nova Gorica. 
• Udeleženci, ki so v preteklih letih že bili vpisani v izredno obliko izobraževanja, pa 
so prekinili    
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 izobraževanje in še niso uspeli zaključiti izobraževalnega programa. 
• Zaposleni v šolstvu. 

 

Dejavnosti za doseganje ciljev 

• Sodelovanje, povezovanje, informiranje (vodstvo-organizator izobraževanja  
 odraslih-računovodstvo- učitelji-udeleženci). 
• Dosledno uresničevanje dogovorjenih nalog in ciljev. 
• Spremljanje realizacije osebnih izobraževalnih načrtov. 
• Sodelovanje z delodajalci,  Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za poklicno in  
invalidsko zavarovanje RS, z Andragoškim centrom Slovenije, z Ministrstvom za izobra-
ževanje, znanost in šport  

ter ostalimi ustanovami in institucijami, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem 
odraslih. 

• Promocija izobraževalnih programov in izobraževalne ustanove. 
• Analiza zadovoljstva udeležencev z organizacijo izrednega izobraževanja. 
• Postopno in sistematično uvajanje novosti s področja izobraževanja odraslih. 
• Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

 

Predviden obseg in razporeditev dela organov v izrednem izobraže-
vanju  

 

Poslovodni organ – direktor 

Poslovodni organ koordinira delo in aktivnosti organizacije izobraževanja. Koordinira ak-
tivnosti izdelave osebnih izobraževalnih načrtov in izvedbenih načrtov. Koordinira pripra-
vo letnega delovnega načrta. Sklicuje seje andragoškega zbora in jih vodi. Imenuje šol-
ske izpitne komisije. Spremlja izobraževalno delo ter kakovost izvajanja izobraževanja 
odraslih ter daje smernice in pobude za izboljšanje. 
 

Andragoški zbor  

Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji šole ter zunanji strokovni sode-
lavci. (PRILOGA 1). 
 

Naloge (in metode dela) Čas izvedbe Predviden obseg 
obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, 
povezanih z izobraževalnim delom  

stalna naloga po potrebi 

daje mnenje o letnem delovnem načrtu in 
poročilu o delu 

oktober  1 x letno 

odloča o posodobitvah izobraževalnega dela stalna naloga po potrebi 
daje pobude za napredovanje strokovnih 
delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega 
organa 

po potrebi po potrebi 

Po potrebi se skliče andragoški zbor izven načrtovanih terminov. 

 

 Strokovni aktivi 

Naloge (in metode dela) Čas izvedbe Predviden 
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obseg 
obravnava problematiko posameznega izobraževal-
nega področja 

stalna naloga po potrebi 

usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja 
udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in 
drugega dela 

stalna naloga po potrebi 

daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje 
izobraževalnega dela 

po potrebi po potrebi 

obravnava pripombe udeležencev izobraževanja stalna naloga po potrebi 
potrjuje splošni učni uspeh udeleženca  stalna naloga po potrebi 
 

Izobraževalna področja  Člani strokovnih aktivov 

Elektrotehnika Matjaž Marušič, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio  

Mehatronika Matej Pinosa, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio 

Lesarstvo Bogdan Brecelj, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio 

Logistika Tanja Arčon, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio  

Računalništvo Erik Kompara, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio 

Strojništvo Robert Spačal, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio 

Tehniška gimnazija Tanja Janežič, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio 

Zdravstvo Mitja Trošt, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio 

Ekonomija  Nataša Djuzić Kunej, Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio 

 

Vodja izobraževalnega področja 

Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izo-
braževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje 
udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge nalo-
ge, določene z letnim delovnim načrtom. 

Vodja izobraževalnega področja za elektrotehniko, računalništvo, zdravstvo in tehniško 
gimnazijo je Suzana Fiegl. Vodja izobraževalnega področja za strojništvo, logistiko, me-
hatroniko in lesarstvo je Lavra Vermiglio. 

Področje dela Naloge (in metode dela) Čas izvedbe Predviden 
obseg 

Razpis za vpis  objava javnega razpisa konec avgusta 1 
Vpis in sprejem 
udeležencev 

Vpisovanje in svetovanje 
udeležencem glede izbire 
programa 

stalna naloga (če je 
možen naknaden 
vpis) 

200 

Uvodni razgovor z udele-
ženci 

stalna naloga (če je 
možen naknaden 
vpis) 

200 

Sprejem in kontrola ustrez-
nih dokumentov (vpisne 
dokumentacije) 

stalna naloga (če je 
možen naknaden 
vpis) 

200 

Spremljanje in 
svetovanje novin-
cem 

Spremljanje uspešnosti in 
adaptacije novincev 

marec - avgust  2-3 x letno 

Svetovalni razgovori stalna naloga 100 
Poklicna orienta- Posredovanje oz. zagotav- januar, februar  40 
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cija ljanje dostopnosti  udele-
žencem do informacij, po-
vezanih s poklicno orienta-
cijo 
Informiranje o možnostih 
nadaljevanja šolanja  

januar, februar  50 

Informiranje o prijavno-
vpisnem postopku na viso-
košolske zavode 

januar, februar 2020 40 

Identifikacija in 
pomoč pri reševa-
nju socialno- eko-
nomske proble-
matike 

Informiranje o možnosti 
pridobitve  štipendij  

september in oktober  100 

Informiranje o razpisih za 
povračila sredstev name-
njenih plačevanju šolnine 

stalna naloga 200 

Pogovorne ure za 
udeležence 

Nenajavljeni pogovori z 
udeleženci 

stalna naloga 400 

Odgovori na elektronsko 
pošto 

stalna naloga 200 

Oblikovanje od-
delkov 

Oblikovanje oddelkov september - oktober  8 oddelkov 
Priprava predavanj za od-
delke 

september - oktober  za 8 oddel-
kov 

Oblikovanje sku-
pin 

Oblikovanje skupin september - oktober  8 skupin 
Priprava konzultacij za sku-
pine 

september - oktober  za 8 skupin 

Priprava pred-
metnika 

Priprava prilagojenega 
predmetnika in terminskih 
planov za posamezne vrste 
programov 

 16 

Osebni izobraže-
valni načrti (OIN) 

Oblikovanje predloga oseb-
nih izobraževalnih načrtov 

stalna naloga (če je 
možen naknaden 
vpis) 

200 

Upoštevanje predlaganih 
sprememb s strani udele-
ženca in potrditev OIN-ja 

stalna naloga (če je 
možen naknaden 
vpis) 

200 

Pridobitev mnenja udele-
ženca o ustreznosti OIN-ja 
in spreminjanje OIN-ja po 
potrebi 

stalna naloga (če je 
možen naknaden 
vpis) 

200 

Spremljanje uresničevanja 
OIN-ja 

stalna naloga 200 

Načrt ocenjevanja 
znanja 

Oblikovanje načrta ocenje-
vanja znanja v sodelovanju 
z učitelji 

avgust - december  za 6 oddel-
kov in 10 
skupin 

Končni izpiti Organizacija končnih ali 
delnih izpitov za udeležence 
v oddelkih in v skupinah 
skladno z OIN-jem 

september - junij  termini do-
ločeni OIN-
ju in v bil-
tenu  

Organizacija mesečnih 
končnih izpitov za neuspe-

november - avgust  25.11.2021 
16.12.2021 
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šne kandidate, odjavljene 
kandidate ipd. 

13.01.2022 
17.02.2022 
24.03.2022 
21.04.2022 
19.05.2022  
16.06.2022  
16.08.2022 

Izdajanje potrdil o oprav-
ljenih izpitih 

stalna naloga 100 

Zaključni izpit 
  
 

Vabilo kandidatom januar, maj in julij  30 
Informiranje o rokih, pote-
ku zaključnega izpita 

januar, maj in julij  30 

Sprejemanje prijav januar, maj in julij  30 
Izračun stroškov ZI, obra-
čun plačila za izvajalce 

januar, maj in julij  25 

Izvedba zaključnega izpita zimski rok 
spomladanski rok 
jesenski rok 

25 

Izdajanje obvestil, spričeval januar, maj in julij  40 
Poklicna matura Vabilo kandidatom november, februar in 

junij 
 

200   

Informiranje o rokih, pote-
ku poklicne mature 

december, marec  in 
julij  

100 

Sprejemanje prijav december, marec  in 
julij  

100 

Izračun stroškov PM, obra-
čun plačila za izvajalce 

december, marec  in 
julij  

350 

Izvedba poklicne mature Zimski rok 
Spomladanski rok 
Jesenski rok 

v treh rokih 

Podelitev obvestil, spričeval marec, julij, septem-
ber  

100 

Splošna matura Vabilo kandidatom februar in junij  3 
Informiranje o rokih, pote-
ku poklicne mature 

marec in julij  3 

Sprejemanje prijav marec in julij  3 
Izračun stroškov SM, obra-
čun plačila za izvajalce 

marec in julij  3 

Izvedba splošne mature spomladanski, jesen-
ski rok 

v dveh ro-
kih 

Podelitev obvestil, spričeval julij, september 3 
Priznavanje pred-
hodnega znanja 

Izdaja sklepa o priznanju 
predhodno pridobljenega 
znanja 

avgust -januar  50 
 

Praktično  uspo-
sabljanje pri de-
lodajalcu (PUD) 

Informiranje o pogojih za 
pristop k PUD-u 

september-november 
oz. individualno pred 
pričetkom PUDa 

30 

Izvedba tečaja varstva pri 1x letno Po potrebi 
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delu 
Pregled dokumentacije pred 
nastopom PUD-a 

stalna naloga 30 

Izdajanje napotil na PUD stalna naloga 30 
Pregled dokumentacije in 
dnevnikov po izvedenem 
PUD-u  

stalna naloga 30 

Priznavanje preteklih de-
lovnih izkušenj 

stalna naloga 30 

Urejanje baz, vo-
denje evidenc 

Urejanje baze prijavljenih 
kandidatov 

stalna naloga september-
december 

Urejanje baze vpisanih 
kandidatov 

stalna naloga po potrebi 

Vnos udeležencev v CEUVIZ stalna naloga po potrebi 
Vodenje evidence o ocenje-
vanju znanja 

stalna naloga po potrebi 

Vodenje evidence o izpitih stalna naloga po potrebi 
Vodenje evidenc izdanih 
spričeval in drugih listin 

stalna naloga po potrebi 

Vodenje evidence o za-
ključnih izpitih oziroma po-
klicni maturi 

stalna naloga 3 x letno 

Izračun šolnine, 
vpisnine, storitev 

Priprava izračuna stroškov 
in cen posameznih izobra-
ževalnih programov in sto-
ritev za odrasle 

avgust - avgust  750 

Izdaja plačilnih nalogov za 
plačilo  

stalna naloga 1000 

Urejanje pogodb o 
izobraževanju, 
pogodb o delu  

Organiziranje in nadziranje 
sklepanja pogodb o izobra-
ževanju, pogodb o delu ter 
skrb za izvršitev pogodb 

stalna naloga po potrebi 

Obračun plačila 
učiteljem 

Priprava obračuna za plačilo 
učiteljem 

1x mesečno 22 x letno 

Vodenje arhiva Urejanje in vodenje arhiva stalna naloga po potrebi 
Vodenje matične 
knjige in osebnih 
listov 

Urejanje in vodenje matič-
ne knjige in osebnih listov 

stalna naloga po potrebi 

Spremljanje fi-
nančnega stanja 

Spremljanje finančnega 
stanje dejavnosti izobraže-
vanja odraslih  

stalna naloga po potrebi 

Sodelovanje in 
delo z vodstvom, 
učitelji, komisija-
mi 
 

Sodelovanje na kolegijih 
MIC-a 

stalna naloga 1x tedensko 

Sodelovanje na sestankih 
PUZ-a 

po potrebi po potrebi 

Svetovanje in posvetovanje 
z učitelji glede izvajanja 
vzgojno-izobraževalnega 
dela 

po potrebi po potrebi 
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Posvetovalno delo z vod-
stvom šole 

po potrebi po potrebi 

Razvojno analitič-
ne naloge 

• Analiza značilnosti 
vpisane populacije 

september  za 6 oddel-
kov in 
10 skupin 

• Analiza učne uspe-
šnosti in napredovanje ude-
ležencev 

januar, marec in av-
gust  
 

za 250 ude-
ležencev 

Strokovno izpo-
polnjevanje, pri-
prava gradiv, dru-
go 

Seminarji iz kataloga MIZŠ, 
ponujeni s strani Andrago-
škega centra Slovenije… 

po potrebi 2x letno 

• Spremljanje novosti 
v strokovni literaturi 

stalna naloga po potrebi 

• Spremljanje novosti s 
področja zakonodaje 

stalna naloga po potrebi 

• Priprava informacij-
skih biltenov, zgibank za 
udeležence 

september – decem-
ber 
julij - avgust 

za oddelke, 
skupine in 
programe 

 

Komisija za kakovost 

Na področju izobraževanja odraslih deluje komisija za kakovost, ki je imenovana za ce-
lotni Šolski center Nova Gorica. Predsednik in ostali člani komisije so navedeni v letnih 
delovnih načrtih posameznih šol. 
 
Naloga komisije je, da koordinira uvajanje novosti za izboljševanje kakovosti dela in živ-
ljenja na šoli.  Analizira obstoječe stanje in na podlagi ugotovitev uvaja aktivnosti za iz-
boljševanje kakovosti na področju: 
- strokovnosti izobraževalnega dela in 
- kvalitete medsebojnih odnosov na različnih nivojih  (vodstvo, učitelji, vodji izobra-

ževanja odraslih in 
udeleženci). 

Na koncu šolskega leta v letnem poročilu o kakovosti predstavi analizo stanja po uvedbi 
izboljšav. 
 
Na področju izobraževanja odraslih se skrbi za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih 
stalno posvečamo. Organizatorki izobraževanja odraslih sami načrtujeta in izvedeta pre-
sojo kakovosti, sami tudi načrtujeta in vpeljujeta izboljšave v izobraževalno delo. 
 
Za analizo zadovoljstva udeležencev z organizacijo izrednega izobraževanja uporabimo 
predhodno pripravljen anketni vprašalnik. V elektronski obliki ga vsako leto posredujemo 
udeležencem. Na osnovi izpeljanega anketiranja ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev s 
pedagoškim delom učiteljev, zadovoljstvo z delom organizatorjev izobraževanja odraslih 
ter zadovoljstvo z opremo in prostori. S pomočjo dobljenih rezultatov analiziramo obsto-
ječe stanje, hkrati pa ugotovitve služijo tudi pri uvajanju sprememb in izboljšav. 
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Komisija za varstvo pravic in pritožbena komisija  

V skladu z 80. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 
št. 602-13/94) ter z 41. c členom Zakona o gimnazijah (Uradni list RS št. 12/96 in 
59/01) komisijo za varstvo pravic za poklicno in srednje strokovno izobraževanje ter pri-
tožbeno komisijo za gimnazijsko izobraževanje za šolsko leto 2021/22 sestavljajo: 
 
1. PREDSEDNIK: Mateja Beltram (namestnik Ksenija Vogrinc) 
2. ČLAN: Mojca Stubelj (namestnica Vanesa Frančeškin) 
3. ČLAN: Teja Puc  (namestnica Nadja Šuligoj Kunilo) Gimnazija Nova Gorica 
Komisija je imenovana za obdobje od 01. oktobra 2021 do 30. septembra 2022, njena 
naloga je, da odloča o zahtevi za varstvo pravic udeležencev. Komisija se sestaja na pod-
lagi pisnih zahtev udeležencev. 
 

Predviden obseg in razporeditev izobraževalnega dela 

 
Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2021/22 

 
V skladu z Objavo informacije o izvajanju izobraževanju odraslih v šolskem letu 2021/22 
so na Šolskem centru Nova Gorica  razpisani naslednji programi in število izobraževalnih 
mest: 
 

PROGRAM ŠT. RAZPISANIH MEST 
 

NPI 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 6 

SPI 
Administrator  18 
Avtoserviser 20 
Avtokaroserist 5 
Bolničar negovalec 20 
Elektrikar 20 
Gastronom hotelir 20 
Gospodar na podeželju 15 
Inštalater strojnih inštalacij 5 
Mehatronik operater 15 
Mesar  10 
Mizar 5 
Oblikovalec kovin-orodjar 25 
Računalnikar 20 
Trgovec 20 
Slaščičar 15 
Vrtnar 15 

SSI 
Ekonomski tehnik 20 
Elektrotehnik 15 
Kmetijsko-podjetniški tehnik 10 
Logistični tehnik 15 
Naravovarstveni tehnik 10 
Strojni tehnik 15 
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Tehnik računalništva 30 
Tehnik mehatronike 15 
Zdravstvena nega 20 

PTI 
Avtoservisni tehnik  10 
Ekonomski tehnik 20 
Elektrotehnik  30 
Hortikulturni tehnik  10 
Lesarski tehnik  5 
Logistični tehnik  30 
Strojni tehnik  25 
Tehnik mehatronike  10 
Tehnik računalništva 20 
Zdravstvena nega   20 
Živilsko prehranski tehnik  15 
POKLICNI TEČAJ 
Ekonomski tehnik 20 

 

Informativni dan 

Informativni dan bo potekal v četrtek, 3. septembra 2021 ob 16.00 uri na Šolskem cen-
tru Nova Gorica, Cankarjeva 10. 
 

Organizacija izvajanja izobraževalnih programov 

Ciljne skupine bomo vključili v dve organizacijski obliki izvajanja izobraževalnih  progra-
mov: 
Oddelki s predavanji. 
Skupine z organiziranimi skupinskimi ali individualnimi konzultacijami. 
 
Izobraževalni proces poteka od septembra do konca junija, praktično usposabljanje z 
delom  in delovna praksa pa lahko tudi julija in avgusta. Izvajanje organiziranega izobra-
ževalnega dela poteka 4 dni v tednu večinoma od ponedeljka do četrtka  v popoldanskem 
času od 16.00 do 19.15 z vmesnim odmorom. Praktično usposabljanje z delom in delav-
na praksa potekata v podjetjih. Obseg opravljanja praktičnega usposabljanje in delovne 
prakse v podjetjih je določen v osebnem izobraževalnem načrtu. Določeni so tudi pogoji 
za pričetek opravljanje praktičnega usposabljanja z delom. 
 
Oddelki s predavanji  
Pouk v oddelkih s predavanji poteka po individualnem organizacijskem modelu izrednega 
izobraževanja. Izobraževanje poteka tako, da so obseg, časovna razporeditev predavanj 
in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. V oddelkih s predavanji se bo izvedlo 
okrog 20 - 50 % ur predvidenih za mladino.  
 
Prilagoditve izvajanja programov so določene na podlagi analize učnih skupin in uvodnih 
pogovorov ter so opredeljene v osebnih izobraževalnih načrtih ter informativnem biltenu 
z urnikom izvajanja organiziranega izobraževalnega dela. Organizirano izobraževalno 
delo se izvaja kot: 
- teoretični pouk z vajami 
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- priprave na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja 
- zagovor seminarskih nalog 
 
 
Za šolsko leto 2021/22 planiramo naslednje oddelke: 
 
ODDE-
LEK  

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM PREDMETI ORGANIZACIJSKI 
MODEL 

B SPI bolničar negovalec strokovno-teoretični moduli  individualni  
C SSI SSI zdravstvena nega-

prekvalifikacija 
strokovno-teoretični moduli  individualni  

C PTI PTI zdravstvena nega strokovno-teoretični moduli  individualni  
D PTI logistični tehnik strokovno-teoretični moduli  individualni  
F SPI razni poklici Splošno izobraževalni 

predmeti 
individualni  

J PTI elektrotehnik  strokovno-teoretični moduli  individualni  
K PTI strojni tehnik strokovno-teoretični moduli individualni 
L PTI ekonomski tehnik strokovno-teoretični moduli individualni  
 

Skupine z organiziranimi skupinskimi ali individualnimi konzultacijami 

Pouk v skupinah z organiziranimi konzultacijami poteka po individualnem organizacij-
skem modelu izrednega izobraževanja. Izobraževanje poteka tako, da se udeleženci izo-
bražujejo sami. Pred opravljanjem posameznega izpita je vsakemu udeležencu na voljo 
vsaj 5 ur individualnih ali skupinskih konzultacij, kjer jim  učitelj posreduje natančnejša 
navodila za pripravo na izpit. Izpitni roki pri posameznih modulih (predmetih) so določeni 
z razporedom konzultacij in navedeni v šolskem koledarju in osebnem izobraževalnem 
načrtu udeleženca. Razpisan izpitni rok za posamezni predmet ali sklop je po konzultaci-
jah obvezen. Morebitno neudeležbo je potrebno predhodno opravičiti organizatorju (samo 
iz opravičljivih razlogov npr. bolezen ali službena odsotnost).  
 
Prilagoditve izvajanja programov so določene na podlagi uvodnega pogovora ter so opre-
deljene v osebnem izobraževalnem načrtu ter informativnem biltenom z urnikom izvaja-
nja organiziranega samostojnega učenja. Organizirano izobraževalno delo se izvaja kot: 
- skupinske ali individualne konzultacije 
- teoretični pouk z vajami 
- priprave na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja 
- zagovor seminarskih nalog 
 
Za šolsko leto 2021/22 planiramo naslednje skupine: 
 
SKUPINA  IZOBRAŽEVALNI PRO-

GRAM 
PREDMETI ORGANIZACIJSKI 

MODEL 
A vsi programi vsi predmeti (samo končni izpiti) individualni  
G-1 SSI razni poklici 1. letnik vsi predmeti individualni 
G-2 SSI razni poklici 2. letnik vsi predmeti individualni 
G-3 SSI razni poklici 3. letnik vsi predmeti individualni 
G-4 SSI razni poklici 4. letnik vsi predmeti individualni 
H-1 PTI razni poklici 1. letnik vsi predmeti individualni 
H-2 PTI razni poklici 2. letnik vsi predmeti individualni 
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I SPI razni poklici 3. letnik PUD  individualni 
 
 

Razporeditev izobraževalnega dela in prilagoditve  

 

Oddelki s predavanji   (PRILOGA 2) 
V Prilogi 2 so navedeni oddelki z izobraževalnimi programi in prilagoditve (trajanje pouka 
za posamezni program, razporeditev izobraževalnega dela oz. šolski koledar, roki za pre-
verjanje in ocenjevanje znanja, …)  
 
Skupine z organiziranimi skupinskimi ali individualnimi konzultacijami      
(PRILOGA 3) 
V Prilogi 3 so navedene skupine z izobraževalnimi programi in prilagoditve (trajanje pou-
ka za posamezni program, šolski koledar, roki za preverjanje in ocenjevanje znanja, …)  
 

Roki opravljanja izpitov 

Izpitni roki v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom 
Udeleženci  opravljajo obveznosti na načine in v rokih, ki so predvideni v osebnem izo-
braževalnem načrtu ter šolskem koledarju. Razpisan izpitni rok za delne ali končne izpite 
za posamezni predmet ali sklop je po končanih predavanjih ali konzultacijah obvezen. 
Datume delnih izpitov v sklopu predavanj določi učitelj.  
V primeru opravičene odsotnosti in odjave od končnega izpita ali neuspešnosti se končni 
izpiti opravljajo v času mesečnih izpitnih rokov. 
 
Mesečni izpitni roki 
Na mesečne izpitne roke se lahko prijavijo: 

- udeleženci, ki so se od končnega izpita odjavili, 
- udeleženci, ki na predhodnih izpitnih rokih niso bili uspešni, 
- udeleženci, ki so bili v preteklem šolskem letu vključeni v oddelek s predavanji in 

niso še opravili vseh manjkajočih obveznosti iz preteklega šolskega leta, 
- udeleženci, ki se prvega termina za končni izpit niso udeležili.  

 
Za mesečne izpitne roke se mora prijaviti udeleženec z izpolnjeno Prijavo k izpitu prijaviti 
do izteka prijavnega roka v pisarni za izobraževanje odraslih.  Za plačilo prijavljenega 
izpita udeleženec po poteku odjavnega roka prejme plačilni nalog. Plačilnega naloga ne 
prejmejo tisti udeleženci, ki so se od izpita pravočasno odjavili.  
 
Razpored mesečnih končnih izpitov: 
 

prijavni rok odjava do izpitni rok ura 
18.11.2021 23.11.2021 25.11.2021 ob 16h 
9.12.2021 14.12.2021 16.12.2021 ob 16h 
06.01.2021 11.01.2022 13.01.2022 ob 16h 
10.02.2021 15.02.2022 17.02.2022 ob 16h 
17.03.2021 22.03.2022 24.03.2022 ob 16h 
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14.04.2021 19.04.2022 21.04.2022 ob 16h 
12.05.2021 17.05.2022 19.05.2022  ob 16h 
9.06.2021 14.06.2022 16.06.2022  ob 16h 
05.07.2021 13.08.2021 16.08.2022 ob 16h 

 

Končni izpiti bodo v šolskem letu 2021/22 potekali od novembra dalje, enkrat mesečno. 
Končni izpiti izven predpisanih rokov in brez predhodno organiziranih konzultacij se pra-
viloma ne bodo izvajali. Udeležence bomo o prijavi in poteku končnih izpitov obveščali v 
biltenih, internetni strani in posameznimi vabili k prijavi na končne izpite. Pošiljali jim 
bomo tudi kratka SMS sporočila (potrditev prijave, razpored učilnic, …) 
 

Izpitni roki opravljanja zaključnega izpita (ZI) in poklicne mature (PM) in splo-
šne mature (SM) 
Prijavnico za ZI, PM ali SM kandidati oddajo organizatorju izobraževanja. Prijavnico je 
potrebno oddati v predpisanem roku. Izpitni roki ZI, PM in SM so objavljeni na spletni 
strani ter na oglasnih deskah šole. Prijavljeni na ZI, PM ali SM so pisno in preko SMS ob-
veščeni o izpitnih rokih. Opravljanje ZI, PM in SM ni zajeto v ceni šolnine, zato se plača 
posebej pred izvedbo izpitov. Za zaključni izpit se vse ureja v pisarni za izobraževanje 
odraslih. Za poklicno in splošno maturo pa urejajo vse razen prijave, obračuna stroškov 
in delitev spričeval tajniki Tanja  Ušaj Hvalič, Ksenija Vogrinc in Janja Barber Rojc.   
   
 zimski rok spomladanski rok jesenski rok 
prijava 11. januar 7. maj 5. julij 
odjava 28. januar 25.maj 16. avgust 
Izpolnjevanje 
pogojev 

28. januar 25.maj 16. avgust 

rok  4. februar 7. junij 24. avgust 
 

Poklicna matura 

 zimski rok spomladanski rok jesenski rok 
prijava začetek decembra začetek marca začetek julija 
odjava najkasneje do razpisanega roka 
rok  začetek februarja konec maja konec avgusta 
 

 

Splošna matura 

 spomladanski rok jesenski rok 
prijava začetek aprila druga polovica julija 
odjava najkasneje do razpisanega roka 
rok  konec maja konec avgusta 
 

Prenova in novi programi, odprti kurikul 

V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z izvajanjem pripravljenih kurikulov. Za vse 
udeležence izobraževanja odraslih bomo pripravili osebne izobraževalne načrte. Posebno 
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pozornost bomo namenili uvodnemu razgovoru z udeleženci, kar bo pripomoglo k lažji 
ponovni vključitvi v vzgojno-izobraževalni proces. 
 

Informativno-promocijska dejavnost 

V šolskem letu 2021/22 bomo v mesecu decembru aktivno sodelovali na Dnevu odprtih 
vrat Šolskega centra Nova Gorica. Po potrebi bomo objavljali v mesečniku Goriška. Ažuri-
rali bomo spletno stran in informativno gradivo (zgibanke, informativne biltene…). Še 
naprej se bomo trudili za nemoteno dvosmerno komunikacijo med vsemi sodelavci izre-
dnega izobraževanja Šolskega centra Nova Gorica. Za seznanitev srednješolskih osipni-
kov s potekom izrednega izobraževanja bomo še naprej v stalnem stiku s svetovalnimi 
delavkami Šolskega centra Nova Gorica. Aktivno bomo sodelovali tudi s Centrom za soci-
alno delo Nova Gorica in Zavodom RS za zaposlovanje - Območna služba Nova Gorica. Še 
vedno bomo pošiljali vabila udeležencem za prijavo na poklicno maturo, splošno maturo 
in zaključni izpit. 
 

Kadri 

Kot organizatorki izrednega izobraževanja delata Lavra Vermiglio in Suzana Fiegl. Izdaja-
nje plačilnih nalogov in finančno spremljanje plačil izvaja poslovna sekretarka Gimnazije 
in zdravstvene šole, Tatjana Močnik. Učitelji so zunanji sodelavci ali zaposleni na Šolskem 
centru Nova Gorica, ki v okviru svoje delovne obveze ali po podjemni pogodbi poučujejo 
na izrednem izobraževanju.  V šolskem letu 2021/22  bo v oddelkih s predavanji in sku-
pinah z organiziranimi konzultacijami sodelovalo okrog 80 učiteljev in zunanjih sodelav-
cev. 

Izobraževanje 

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo vključitev v  izobraževanja, ki nam bodo pomagala 
pri izboljševanju kakovosti na področju izrednega izobraževanja. Tudi v tem šolskem letu 
se bomo vključili v programe spopolnjevanja in izobraževanja, ki jih ponujata Andragoški 
center in Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah. Aktivno bomo 
sodelovali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, z Javnim skla-
dom RS za razvoj kadrov in štipendije ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 

Sodelovanje z drugimi organizacijami  

 
Področje dela Naloge (in metode dela) Čas izvedbe 
Sodelovanje z An-
dragoškim centrom 
Slovenije 

Obravnava aktualnih vprašanj stalna naloga 

Sodelovanje z dr-
žavnim izpitnim cen-
trom  

Izpolnjevanje evidence E-RIC 3 x letno po izpitnih rokih 
za zaključni izpit 

Sodelovanje z Mini-
strstvom za izobra-
ževanje, znanost in 
šport RS, Sektor  za 

Spremljanje Okrožnic za izobraže-
vanje odraslih pri MIZŠ 

stalna naloga 

Izpolnjevanje evidence CEUVIZ stalna naloga 
Udeležba na posvetih po potrebi 
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izobraževanje odra-
slih 

Udeležba na izobraževanjih  po potrebi 

Sodelovanje z zuna-
njimi izvajalci prak-
tičnega usposablja-
nja z delom 

Sodelovanje pri organizaciji PUD-a 
za udeležence 

po potrebi 

Sodelovanje z Druš-
tvom organizacij iz-
obraževanja odraslih 

Udeležba na posvetih po potrebi 
Spremljanje novic, dajanje mnenj, 
predlogov k predlaganim spre-
membam 

stalna naloga 

Sodelovanje z Jav-
nim skladom RS za 
razvoj kadrov in šti-
pendije 

Spremljanje novic, aktualnih raz-
pisov 

stalna naloga 

Obveščanje udeležencev o aktual-
nih razpisih za sofinanciranje oz. 
povračilo šolnin 

po potrebi 

Pomoč udeležencem pri oddaji 
vlog in izdajanje potrebnih dokazil  

po potrebi 

 
 

Investicije, izboljšave 

V tem šolskem letu ne načrtujemo nobenih investicij.  

 

Finančni plan 

Izobraževanje odraslih financiramo s: 
- plačili udeležencev, 
- s plačili podjetij, ki pokrivajo stroške šolanje svojim zaposlenim,  
- s plačili Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, ki 

za svoje udeležence pokriva stroške šolanja v okviru poklicne rehabili-
tacije, 

- sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za poplačilo plač 
organizatorja. 
 

Prostorski in materialni pogoji 

Za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti se uporabljajo prostori Šolskega centra 
Nova Gorica na Cankarjevi 10, Cankarjeva 8a,  Erjavčevi 4a  ter Erjavčevi 8  v popoldan-
skem času in sicer v popoldanskem času od 16.00 do 19.30. Praktično usposabljanje z 
delom in delovna praksa se izvajata v podjetjih. Izjemoma potekajo pouk tudi v dopol-
danskem času. 

 

Spremljanje in uresničevanje LDN 

LDN je zakonsko določen dokument, pripravljen ob začetku novega šolskega leta, kar pa 
ne pomeni, da ni prilagodljiv. Njegova realizacija ni odvisna le od njegovih avtorjev, tem-
več predvsem od tistih, ki ga dejansko uresničujejo: vodstvo Šolskega centra Nova Gori-
ca, učitelji, predavatelji, udeleženci izobraževanja odraslih, predstavniki delodajalcev in 
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strokovna javnost. Za nemoten potek izobraževalnega procesa bomo skrbeli s pravoča-
snim informiranjem izvajalcev in uporabnikov izobraževanja ter z omogočanjem več-
smerne komunikacije vsem udeleženim akterjem. 

 

Priloge se hranijo v pisarni za izobraževanje odraslih. 

Priloga 1 (andragoški zbor) 

Priloga 2 (razporeditev izobraževalnega dela in prilagoditve za oddelke) 

Priloga 3 (razporeditev izobraževalnega dela in prilagoditve za skupine) 

Priloga 4 (urniki) 

 

Področje kmetijstva, živilstva in gostinstva 

Kot samoizobraževalci bodo odrasli udeleženci opravljali izpite enkrat mesečno, vsak 
zadnji četrtek v mesecu ali pa v dogovoru z posameznim profesorjem. Udeležencem izo-
braževanja so na voljo konzultacije z učiteljem, učitelji so dosegljivi v času pogovornih ur 
in na telefonsko številke kabinetov ter na elektronske naslove. V primeru več kandidatov 
za določen modul bodo konzultacije organizirane v popoldanskem času. Za posamezne 
module in predmete so na voljo učbeniki in interna literatura, ki je dosegljiva v šolski 
knjižnici. Za udeležence izobraževanja odraslih je na voljo tudi organizator izobraževanja 
odraslih za pomoč in pogovor. 

 

Programi za odrasle, samoizobraževalce 

• gastronomske in hotelske storitve (SPI)  

• gospodar na podeželju (SPI) 

 • slaščičar (SPI) 

 • mesar (SPI) 

 • vrtnar (SPI)  

• kmetijsko – podjetniški tehnik (SSI) 

 • hortikulturni tehnik (PTI)  

 • živilsko - prehranski tehnik (PTI) 

 • pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 

 

Tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki 

Tečaji za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki potekajo v obliki enotedenskih 
predavanj in delavnic, ki se zaključijo z izpitom. V okviru 15 ur (4 dnevi) slušatelji spoz-
najo teoretična znanja, ki jih potrebuje za varno delo s traktorjem in traktorskimi pri-
ključki in dobijo v okviru delavnice tudi praktične izkušnje. Zadnji dan kandidati opravijo 
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pisni preizkus znanja in če ga opravijo dobijo ustrezno potrdilo. Tečaj vodita: Metod 
Štrancar in Kristjan Bratož. 

 

Drugi programi za odrasle, samoizobraževalce 

• tečaje na področju slaščičarstva, živilstva, kuharstva, vrtnarstva in hortikulture 
• tečaj za pridobitev statusa kmeta 

 
 

Projekti 
 

Tekoči projekti v šolskem letu 2021/22 

 
 
1 

Ime projekta Kompetence v dolini Soče II 

Program ESS - MIZŠ 

Pogodba Operacija št. C3330-18-905017 

Vodilni partner PRC - Posoški razvojni center 

Koordinator Mateja Kumar 

Trajanje 1. 9. 2018 - 31. 10. 2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

999.924,76 EUR 

60.157,60 EUR 

Opis Operacijo »Kompetence v dolini Soče od 2018 do 2022« sofinancira 
Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne kompetence odraslih, ki 
so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših 
od 45 let. Namen razpisa je povečati vključenost odraslih v vseži-
vljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujemo zaradi 
potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega 
razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Spletna stran http://mic.scng.si/razvojni-projekti/pridobivanje-temeljnih-in-
poklicnih-kompetenc-v-dolini-soce-2/ 

https://www.prc.si/programi-projekti/pridobivanje-temeljnih-in-
poklicnih-kompetenc-v-dolini-soce-2 
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Pričakovani 
rezultati pro-
jekta 

V letu 2021 je predvideno še eno usposabljanje EDCL ADVANCED.   

V letu 2022 so predvideni trije programi ECDL in en program 
Slovenščine kot drugi tuj jezik. 

 
 
 
 
 
2 

Ime projekta VET-TEDD 
VET Teachers and Embracing the Digital Disruption 

Program Erasmus+ KA2 

Pogodba 2018-1-UK01-KA202-048188 

Vodilni partner City of Glasgow College 

Koordinator Valentina Furjan 

Trajanje 1. 9. 2018–28. 2. 2021 (podaljšan do 31. 5. 2021) 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

255.419,00 EUR 
 
24.509,00 EUR 

Opis VET-TEDD je mednarodni razvojni projekt usmerjen v izboljšanje 
uporabe digitalnih orodij med učitelji poklicnega izobraževanja. 
Odprt dostop do platforme VET-TEDD.eu bo podpiral stalen strokovni 
razvoj osebja za izvajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
Cilj: 
Namen tega projekta je: 
- Povečanje uporabe digitalnih tehnologij pri izvajanju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja znotraj partnerskih institucij za 25% 
do maja 2021. 
- Povečati znanje in spretnosti 500-ih oseb, ki opravljajo poklicno 
izobraževanje in usposabljanje glede uporabe digitalnih tehnologij v 
svojem učnem načrtu do maja 2021. 
- Povečati dostopnost digitalnih virov za osebje, ki izvaja poklicno 
izobraževanje in usposabljanje po vsej EU z oblikovanjem spletne 
platforme, do katere bo omogočen dostop 50 ustanovam iz vse EU. 
Sedem partnerjev iz šestih držav EU je sodelovalo pri oblikovanju 
orodja za samoocenjevanje za potrebe analize znanj in spretnosti pri 
prepoznavanju, oblikovanju, konfiguriranju in izvajanju tehnoloških 
in pedagoških orodij v programih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter razvilo skupne učne načrte in programe za 
usposabljanje za pridobivanje digitalne kompetence. Projektna 
skupina je osnovala VET-TEDD.eu platformo in odprta izobraževalna 
orodja za povečanje dostopnosti do digitalne podpore za uvajanje 
vrste tehnoloških in pedagoških orodij. Zaživela je tudi zelo 
prepoznavna spletna stran projekta. 

Predvideni re-
zultati  

V okviru projekta so nastali štirje intelektualni rezultati in sicer: 
1 - Orodje za samoocenjevanje za strokovne delavce 
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2 - Programi mikro učenja (6 tem) 
3 - Spletna platforma 
4 - Medsektorske študije primerov (smernice) 
Šolski center Nova Gorica je sodelujoči partner pri razvoju vseh 
intelektualnih rezultatov. 
V šolskem letu 2020/21 smo sodelovali pri pripravi orodja za 
samoocenjevanje in pripravi kratkih on-line izobraževalnih 
programov, ki so aktivni na spletni strani projekta. Prav tako smo 
izvedli programe mikro učenja, ki so se jih lahko udeležili učitelji iz 
cele Slovenije, saj so potekala na daljavo v spletni učilnici.  
Kljub temu, da se je projekt zaključil maja meseca pa bomo v sep-
tembru podpisali pogodbo o nadaljnjem poprojektnem sodelovanju 
do 31. avgusta 2023, kjer bomo omogočili dostop do vsebin na 
spletni strani, poskrbeli za diseminacijo in posodabljali projektno 
gradivo. 
 

Spletna stran https://vet-tedd.eu/en/    

http://mic.scng.si/vet-teachers-and-embracing-the-digital-
disruption-vet-tedd/     
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Ime projekta Talentjourney - Platform for CDS VET Excellence (TJPlatt) 

Program Erasmus+ KA2 

Pogodba 612333-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA2-SSA-P - TalentJourney 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Adrijana Hodak, Tjaša Petelin Bačar 

Trajanje 1.11.2019 – 31.10.2021 (24 mesecev) 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

Vrednost projekta: 953 550,00 € 

Delež ŠCNG: 124 880,00 € 

Opis Projekt Talentjourney je namenjen odpravi razlik na ravni spretnosti 
v proizvodnem sektorju na področju povezljivosti naprav in storitev 
(CDS; IOT v pametni proizvodnji), ki se osredotoča na uporabniško 
usmerjene, uporabniku in okolju prijazne rešitve. 

S projektom bomo vzpostavil osnovo za ustvarjanje popolnoma nove 
vzgojne paradigme in okolja, odprt in inovativen prostor, spodbujali 
mreženje in povezovanje, kjer bo vsak lahko odkril svoje potenciale, 
jih razvil do odličnosti in strokovnosti ter osebnega zadovoljstva. 
Takšna oseba je najboljši ustvarjalec inovativnosti in odličnosti. 

Projektno partnerstvo sestaljajo partnerji iz Finske, Estonije, Italije, 
Nemčije in Slovenije, vključuje izvajalce poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, podjetja, združenja delodajalcev, nacionalni inštitut 
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za poklicno izobraževanje in usposabljanje, univerzo uporabnih 
znanosti. Glavni namen je vseh aktivnosti je doseči odličnost v 
vsebini in načinih zagotavljanja PIU, da bi bili inovativni, delovali 
prožno in izboljšali odzivnost ponudnikov PIU na potrebe industrije 
4.0 in družbe nove dobe ter postali primer za odličnost na področju 
CDS. 

Vizija projekta je "Oblikovati sistem, ki temelji na sodelovanju in 
vključevanju, kjer lahko vsakdo preraste v zadovoljno osebo in 
uspešnega strokovnjaka". Platforma bo temeljila na poklicnih poteh 
posameznikov za doseganje odličnosti z zagotavljanjem vrhunskih 
znanj na področju CDS in uporabo inovativnih pedagoških pristopov. 

Predvideni   
rezultati  
 

Ideja in cilj projekta je, da partnerstvo doseže raven odličnosti z 
zagotavljanjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja na po-
dročju pametne proizvodnje CDS, ki nudi uporabnikom prilagojene, 
uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. 

Dozdajšnji rezultati projekta: 

• nabor podatkov o potrebnih spretnostih za pametno proizvod-
njo CDS 

• razvoj metodologije za trajnostno zagotavljanje podatkov o 
potrebnih spretnostih 

• razvoj ideje o konceptu mednarodnih poklicnih učnih načrtov 
CDS in vseživljenjskih usposabljanj 

• oblikovanje transnacionalnih učnih načrtov in vseživljenjska 
usposabljanja 

• usposobiti ključne akterje (učitelje poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, trenerje v podjetjih in vodstvo ponudnikov 
PIU) 

• specialistična (on-line) usposabljanja  

• trajnostni poklicni razvoj za učitelje PIU, mentorje podjetij in 
vodstvo ponudnikov PIU 

 

Rezultati, ki jih je bomo zasledovali do zaključka projekta so 

• Testiranje / pilotiranje skupnih poklicnih učnih načrtov CDS 

• Testiranje in izvajanje usposabljanj v demo laboratorijih z 
uporabo AI tehnologije za področje CDS, z uporabo prototipov 
VR in AR 

• projekt bo oblikoval dva ekosistema, ki sta medsebojno tesno 
povezana in delujeta sočasno, regionalni ekosistem in ekosi-
stem na ravni EU. Načrt storitve (service blue print) bo vizua-
liziral organizacijske procese med projektnimi partnerji, da bi 
optimizirali, kako bo sodelovanje prineslo uporabniško izkuš-
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njo 

• digitalna platforma in informiranje preko socialnih omrežij 

Spletna stran https://talentjourney.si/ 

 

 
 
 
 
4 

Ime projekta NEW VET 
Network fostering the European Work-based learning system for VET 
providers 

Program Erasmus+ KA3 

Pogodba 609049-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR 

Vodilni partner IAL – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE srl – 
Impresa Sociale 

Koordinator Valentina Furjan 

Trajanje 1. 11. 2019–31. 10. 2021 (podaljšan do 30. 4. 2022) 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

581.021,00 EUR 
 
94.952,00 EUR (75.962,00 EUR sredstva EU) 

Opis Splošni cilj projekta NEW VET ≫Mreže za spodbujanje evropskega 
sistema učenja z delom za izvajalce poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (PIU)≪ je podpreti vzpostavitev evropskega sistema 
sodelovanja za pilotno skupino izvajalcev PIU iz Italije, Francije, 
Nemčije, Slovenije in Grčije, ki si prizadevajo za učinkovitejši razvoj 
in učinkovito izvajanje sistemov učenja z delom na nacionalni ravni. 
To sodelovanje je posebej namenjeno: 
1. razvoju in/ali sistematizaciji nacionalnih in sektorskih možnosti 
mreženja za ponudnike PIU, da bi postali učinkovit vzvod za podporo 
reformam PIU na njihovi nacionalni ravni in ravni EU; 
2. dvigu kakovosti nacionalnih sistemov PIU z uporabo programov in 
orodij EU (npr. ECVET); 
3. povečanju ozaveščenosti o sistemu učenja z delom, da bi poklicno 
izobraževanje in usposabljanje postalo bolj priljubljen in privlačen 
sistem med učenci in njihovimi starši, učitelji in podjetji. 

Predvideni re-
zultati 

V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z zastavljenimi aktivnostmi 
projekta: izvedbo natečaja Deli svojo zgodbo 2021, izvedbo coaching 
programa, dveh seminarjev na državnem in enim na mednarodnem 
nivoju, objavo e-novic.  

Spletna stran https://newvet-project.eu/ 

http://mic.scng.si/razvojni-projekti/new-vet/  
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Ime projekta POŠ – Popestrimo šolo 2017-2021 

Program Popestrimo šolo 2017-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za 
krepitev kompetenc šolajočih 

Pogodba C3330-17-269051 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Ana Lenščak, Megi Rožič 

Trajanje 1. 5. 2017–31. 10. 2021 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

108.000,00 EUR 

Opis Projekt je namenjen spodbujanju prožnih oblik učenja ter podpori 
kakovostne karierne orientacije za šolajočo se mladino na vseh 
ravneh izobraževalnega sistema. S projektom POŠ želimo mladim 
ponuditi strokovno podporo, ki jih bo celostno podpirala pri ose-
bnostni rasti in prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela, kot 
samostojno, samozavestno, odgovorno, zanesljivo in pozitivno na-
ravnano osebnost. KLJUČNE AKTIVNOSTI: individualno karierno 
svetovanje, delavnice, izobraževanja in usposabljanja za šolajoče in 
strokovne delavce, pomoč pri izbiri poklica, nadaljnjega izobraževan-
ja in usposabljanja, pomoč pri iskanju dela, mreženje z delodajalci, 
vabila na dogodke in druge karierne aktivnosti, spodbujanje vseži-
vljenjskega učenja. 

Predvideni   
rezultati  
 

-organizirati še eno usposabljanje za strokovne delavce (doseči ka-
zalnike 218 strokovnih delavcev) 
-vključiti 70 zunanjih organizacij v sodelovanje pri projektu 

Spletna stran http://mic.scng.si/karierno-svetovanje-2/ 
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Ime projekta Pedagogika 1:1 

Program ESS-MZIŠ 

Pogodba C3330 -17- 319016 

Vodilni partner Vzgojno - izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Ško-
fijska gimnazija 

Koordinator Vanja Likar 

Trajanje 1.1.2017 – 30.6.2022 



 

34 
LDN MIC 2021/22 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

834.450,00€ 

70.030,00€ 

Opis Namen tega projekta je celovita uporaba orodij in storitev (aplikaci-
je, programske opreme, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki 
skupaj udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter forma-
tivno spremljanje. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih 
projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem pro-
storu. Končni cilj je razvijati oziroma nadgrajevati in preizkusiti did-
aktične pristope in pedagoške strategije, v kateri bo pouk prilagojen 
individualnim potrebam učencev in timskemu delu. Pri tem je  
pomembna širitev inovativnih učni okolij iz pilotnega oddelka na 
druge oddelke posameznega VIZ in tudi na druge VIZ. 

 

Predvideni re-
zultati 

- priprava mrežnega plana izvedbenega kurikula za inovativni oddel-
ek in razpravo o njem, usklajevanja, 

- delo z implementacijskimi šolami 

- objava novih aplikacij (ki, jih predlagajo učitelji) 

- pregled in  oddaja primerov dobre rabe 

- načrtovanje, vodenje in usklajevanje mesečnih srečanj na šoli, 

- objave na FB in koledarju projekta in šolski spletni strani, 

- izvedba enega videokoferenčnega usposabljanja na daljavo za vse 

- oddaja načrta diseminacije 

-izvedba enega vidokonferenčnega usposabljanje za vse šole 

Spletna stran http://ers.scng.si/vecoprogramuelektrotehnik-2/  

https://www.facebook.com/inovativnasola 

https://www.inovativna-sola.si/  
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Ime projekta NA-MA POTI  

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih oblik in prožnih oblik 
učenja za dvig splošnih kompetenc 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba 5442/138/2016/57 

Vodilni partner Zavod RS za šolstvo 

Koordinator Vesna Mozetič Černe, Miriam Pirc, Tina Stanič 

Trajanje 5.1.2017 – 30.6.2022 
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Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

68.840,91€ 

4.000.000€ 

Opis Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih 
pristopov in strategij ter podpornih učnih okoljih za spodbujanje kri-
tičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju 
naravoslovne in matematične pismenosti z vključeno finančno 
pismenostjo. Poudarek bo na premišljeni in inovativni uporabi infor-
macijske komunikacijske tehnologije. Razvoj naravoslovne in mate-
matične pismenosti. 

Predvideni re-
zultati  
 

Načrtovanje dejavnosti, ki zajemajo odnos do naravoslovja in ma-
tematike na vseh ravneh in vpeljevanje ustreznih didaktičnih 
pristopov za dvig motivacije 
Sistematično in redno povezovanje med strokovnimi delavci v VIZ za 
kvalitetnejše dosežke učencev. 

Spletna stran https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti 
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Ime projekta Jeziki štejejo 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba C330-17-319012 

Vodilni partner Pedagoška fakulteta Ljubljana 

Koordinator Nastja Valentinčič Al Bukhari 

Trajanje 24.1.2017-30.6.2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

1.125.000,00 EUR 

39.375,00 EUR 

Opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni cilj projekta je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri 
zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezič-
nosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih 
analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo 
pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. 
Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-
izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico. 

Projekt bo usmerjal pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in 
podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se je zaradi njihovega 
intenzivnejšega soočanja v sodobnem svetu porodila potreba po pri-
sotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. 
Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih 
predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju različnih jezi-
kovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje izognili 
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spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost 
kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnemu razi-
skovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez od-
večnih stereotipov in predsodkov. 

Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim por-
talom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem raznojezičnosti 
preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti ter z 
razvijanjem digitalne kompetence povezati različna predmetna po-
dročja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko ožjega izo-
braževalnega okolja v lokalne skupnosti s ciljem čim bolje osmisliti ne 
samo predmetne vsebine temveč tudi pridobivanje spretnosti in 
zmožnosti. 

Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v na-
šem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom prise-
ljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila 
najbolj naklonjena (latinščina, grščina). 

Predvidene 

izboljšave  

V zadnjem letu projekta načrtujemo: 
1. EVROPSKI DAN JEZIKOV – povezava z projektom Dober tek!, 

26.9.2021: 

• Znakovni jezik  

• Digitalni časopis – tuji jeziki, slovenščina 

• Ostali tuji jeziki: kitajščina, arabščina 

2. JEZIKOVNA IZKAZNICA (šole):  

• Popis trenutnega stanje na šoli (tuji jeziki, slovenščina, 
CLIL)  

• Načrtovanje za izvajanje medpredmetnih povezav 

• Priprava delovnega načrta šole za oddajo vloge Jezi-
kovne izkaznice (team učiteljev in ravnateljica) 

3. DIJAKI TUJCI:  

• Vloga večjezičnosti in raznojezičnosti v okolju, izzivi se-
litev v okolje, sprejemanje drugačnosti - Izvajanje v 
okviru razrednih ur (za vse dijake) 

• Ozaveščanje kulture, navad, vključevanje dijakov tuj-
cev v šolski prostor in okolje – vloga mediatorjev (uči-
teljev, dijakov) in  Vanja Spačal 

4. TIMSKO POUČEVANJE CLIL: 

• Učitelji posodobijo/dopolnijo učne načrte – vsaj 3 nove 
vsebine v posameznem letniku v programu (3 učne ure 
v vsakem razredu) 

5. Sodelovanje pri izdaji novih učbenikov/delovnih snopičev: pro-
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jekt TILKA (Univerza na Primorskem, Vesna Mikolić): Nives 
Čotar, Nastja Valentinčič Al Bukhari 

6. Izvedba izobraževanja v okviru razpisa v KATIS-u: potrjena 
izvedba 4 šolskih ur (preko Univerze na Primorskem) na šoli – 
november 2021 

7. Sodelovanje z Evropskim centrom za moderne jezike (ECML), 
Graz: sodelovanje pri tranzicijskem uvajanju CLIL-LOTE (Lan-
guages Other Than English) v delovni skupini 

8. Sodelovanje na mednarodnih konferencah, sodelovanje s Filo-
zofsko fakulteto v Ljubljani.  

9. Priprava novih učnih priprav v projektu, sodelovanje v Strate-
škem timu projekta, sodelovanje koordinatorjev VIZ projekta, 
pregled kriterijev in meril, priprava poročil za zaključek pro-
jekta 30.6.2022.  

 

Spletna stran https://www.jeziki-stejejo.si/ , 
https://www.facebook.com/jeziki.stejejo.9  
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Ime projekta MUNERA3 

Program Evropski socialni sklad 

Pogodba C3330-18-903000 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Vodja projekta: Adrijana Hodak 

Koordinatorici: Neža Mikuž in Martina Jejčič 

Finančni del: Maša Kemper 

Trajanje 1.6.2018-31.10.2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

16.815.893,8€/ 

1.061.343,7€ 

Opis Izvedba programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in uspo-
sabljanja in sicer: programov usposabljanja in izpopolnjevanja, pro-
gramov za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programov za pridobitev 
višje strokovne izobrazbe ter prekvalifikacij na področju srednjega 
strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja; za 
zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali 
prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
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Glavna ciljna skupina projekta so zaposlene osebe iz vseh starostnih 
skupin. Gre za usposabljanja za zaposlene na strokovnem področju 
tehnike, ki zaobjema: strojništvo, metalurgija in rudarstvo, elektro-
tehnika in računalništvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo in ta-
petništvo, tekstil in usnje, kemija, steklarstvo in optika, zdravstvo, 
farmacija in kozmetika, promet in zveze, varovanje okolja, oblikova-
nje in fotografija, mehatronika, tiskarstvo in papirništvo. Zaposlene 
na strokovnem področju biotehnologije, ki zaobjema: kmetijstvo, 
živilstvo, gostinstvo in turizem in drugi programi s področja bioteh-
nologije ter zaposlene na strokovnem področju storitev, ki zaobje-
majo: ekonomske, trgovske in upravno-administrativne dejavnosti, 
predšolske vzgoje in frizerskih storitev. 

Kot dodatno ciljno skupino bomo obravnavali tudi delodajalce, ki 
zaposlujejo zgoraj opisane podskupine, saj je v obojestranskem inte-
resu, šol in delodajalcev, da zaposlene osebe zmotiviramo in skupaj 
usmerimo v programe NPIU ter vzpostavimo trajno in kvalitetno 
mrežo, ki bo zaposlenim omogočala učinkovito vključevanje v vseživ-
ljenjsko učenje in uspešno integracijo novo pridobljenih znanj na 
delovno mesto. 

Predvideni   
rezultati  
 

V šolskem letu 2021/2022 bomo v okviru konzorcija usposobili pri-
bližno 1920 udeležencev, od tega približno 1145 v vzhodni kohezijski 
regiji in približno 775 v zahodni kohezijski regiji.  

Šolski center Nova Gorica bo v šolskem letu 2021/2022 usposobil 
približno 65 udeležencev. 

Spletna stran http://www.munera3.si/ 
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Ime projekta VOICE – Vocational Competences in Europe 

Program Erasmus+ KA116 

Pogodba KA1-VET-45/19   Št. sporazuma 19-102-060173 

Vodilni partner ŠCNG 

Koordinator Irena Četina 

Trajanje 1.7.2019 – 30.6.2022 (podaljšan zaradi Covid-19) 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

179.389,00 € (večino sredstve smo porabili, zaradi epidemije je 
ostalo na dolgu še 28 mobilnosti) 

Opis Projekt je bil dvakrat podaljšan, saj sta se organizacija in izvedba 
mednarodnih mobilnosti zaradi epidemije koronavirusa Covid-19 
povsem ustavile 13.3.2020. Zaključek projekta je predviden 31.12. 
2021. Večina mobilnosti bo izvedena v jeseni 2021.   
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Predvideni   
rezultati  
 

Doslej smo izvedli 54 mobilnosti za dijake, spremljevalne učitelje ter 
strokovni delavce ŠCNG. Odpovednih je bilo 13 mobilnosti.  

Spletna stran http://mic.scng.si/erasmus/  
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Ime projekta PanUP 2018–2022 

Program MIZŠ 

Pogodba  

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Primož Štekar 

Trajanje 1. 6. 2018–31. 8. 2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

845.600,00 EUR 

244.239,61 EUR 

Opis Namen projekta PanUP 2018-2022 je povečati vključenost v vseživ-
ljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompeten-
ce, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zapos-
ljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 
družbi. 

Namenjen je odraslim, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje 
splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovod-
skega ali poslovodskega izpita (prednost imajo tisti, ki imajo zaklju-
čeno največ OŠ izobrazbo in/ali so stari 45 in več). 

Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence 
odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z 
zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki 
bodo v času izvajanje učne pomoči vključeni v izobraževalne pro-
grame za dvig izobrazbene ravni.  

OPIS AKTIVNOSTI 

Promocijske aktivnosti 

predstavitev izobraževalne ponudbe ter pomena izobraževanja za 
osebni razvoj ter socialno vključevanje  

Animacijske aktivnosti 

spodbujanje odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oz. 
opravijo izpite 

Učna pomoč 
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razlaga in utrjevanje učne snovi, seznanjanje z učnimi strategijami 
in tehnikami učenja 

 

Izvajalci v zahodni kohezijski regiji – partnerji v projektu: 

Gorenjska – Šolski center Kranj 

Osrednje slovenska – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  

Obalno - kraška – Srednja tehniška šola Koper 

 

Pričakovani 
rezultati 
projekta 

Izvedba 38 promocijskih dogodkov ter informiranje s posebnim pou-
darkom na izobraževalni ponudbi in pomenu vključevanja starejših 
od 45 let in nižje izobraženih 

Izvedba 38 animacijskih dogodkov z namenom krepitve partnerskih 
odnosov in spodbujanja odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izo-
braževanje oz opravijo izpite 

Izvedba učne pomoči za 2782 udeležencev vpisanih v izobraževalne 
programe za dvig izobrazbene ravni 

Spletna stran www.panup.si  
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Ime projekta Erasmus+ terciarno izobraževanje 

Program Erasmus+ KA1 

Pogodba ERASMUS+KA1-HE- 34/19 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Dr. Aleš Tankosić 

Trajanje 1.6.2019 – 31.5.2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

20.500€ + ter JS (še ni znana vrednost) 

Opis Mednarodna mobilnost za študente in strokovne delavce  

Dvig kakovosti študijskega procesa 

Cilji: 8 mobilnosti študentov z namenom 90-dnevnega praktičnega 
usposabljanja ter 4 mobilnosti predavateljev z namenom 4 dnevnega 
strokovnega usposabljanja.  

 

Rezultati Rezultati bodo predvsem odvisni od epidemiološke slike v EU. 
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Spletna stran http://vss.scng.si/projekti/erasmus/ 
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Ime projekta Erasmus+ terciarno izobraževanje 

Program Erasmus+ KA1 

Pogodba ERASMUS+KA1-HE- 30/20 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Dr. Aleš Tankosić 

Trajanje 1. 6. 2020–31. 5. 2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

25.080 EUR 

Opis Mednarodna mobilnost za študente in strokovne delavce  

Dvig kakovosti študijskega procesa 

Cilji: 8 mobilnosti študentov z namenom 90-dnevnega praktičnega 
usposabljanja ter 8 mobilnosti predavateljev z namenom 3 dnevne-
ga strokovnega usposabljanja.  

Pričakovani 
rezultati 
projekta 

Prvo je potrebno realizirati projekta 2018 ter 2019, potem sledi rea-
lizacija mobilnosti z naslova projekta 2020. 

Spletna stran http://vss.scng.si/projekti/erasmus/ 
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Ime projekta Svetovanje zaposlenim 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba Pogodba o sofinanciranju med prijaviteljem (LUNG in MIZŠ) št. 

C3330-16-059014 

Vodilni partner LUNG 

Koordinator Dorica Rijavec 

Trajanje 1. 9. 2016–31. 3. 2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

57.799,30 EUR 
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Opis Operacijo Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 sofinancira 

Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. 

Namen je izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi 

potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega 

razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Skozi voden svetovalni proces nameravamo predstavnikom ciljnih 

skupin omogočiti boljše možnosti samo-realizacije na področju 

izobraževanja, kot tudi na trgu dela - razvoj kariere. 

S pomočjo poglobljene svetovalne podpore bomo usmerjali, 

spodbujali in spremljali zaposlene kandidate v vseživljenjsko učenje 

in jih vodili do pričakovanih rezultatov svetovanja in sicer pred 

vključitvijo, med in po vključitvi. 

Rezultati  Do sedaj sprotno pokrivamo kazalnike. Za leto 2021 moramo pridobi-
ti še 7 udeležencev. Nekaj problemov smo imeli v popolnem zaprtju v 
času pandemije Covid 19, ko ni bilo možno svetovanje oziroma je 
bilo možno samo na daljavo, kar pa udeleženci niso želeli.  
Podjetja so bila zaprta za promocijo svetovanja, veliko zaposlenih pa 
je delalo od doma. Nekateri zaposleni so bili na čakanju in niso bili  
pripravljeni na svetovanje, ker rešujejo jim je prioriteta zaposlitveni 
položaj. V avgustu mesecu smo objavili oglas v Goriški da bi spodbu-
dili zanimanje za svetovanje. Poskušam pritegniti tudi samozaposlene 
ker se zavedam, da si težko vzamejo čas za izobraževanje.  

Spletna stran http://mic.scng.si/svetovanje-zaposlenim-na-goriskem/  
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Ime projekta BOQua digital 

Program Erasmus+ KA2 

Pogodba 2020-1-DE02-KA202-007386 

Vodilni partner Institut fur Bildung, Beruf und Technik (IBBT) der Padagogischen 
Hochschule Schwabisch Gmund 

Koordinator Leon Žunec 

Trajanje 1. 9. 2020–31. 8. 2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 

281.497,00 EUR 

37.901 EUR 
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NG 

Opis Cilj projekta je pripraviti strokovnjake poklicne usmeritve na spre-
membe s pomočjo digitalizacije v delovnem in poklicnem svetu. 
Predvsem zaradi sprememb, ki so posledica digitalizacije (ali novih 
digitalnih tehnologij) se lahko podoba nekaterih poklicev zelo 
spremeni. Projekt je usmerjen v pridobitev najnovejšega znanja s 
posebnimi kvalifikacijskimi moduli, ki poudarjajo digitalizacijo in s 
tem povezane izzive in zahteve v delovnem / poklicnem svetu, da bi 
lahko opravljali poklicno izobrazbo profesionalno in v prihodnost us-
merjen način. 

Spletna stran https://www.boqua.eu 

Pričakovani 
rezultati pro-
jekta 

V naslednji fazi se bo v praksi preizkusila platforma, oblikovana na 
podlagi izsledkov opravljenih razgovorov. Na podlagi preizkusa plat-
forme v praksi se bodo oblikovali rezultati, ki bodo podlaga za 
zaključke projekta.  

 
 
 
16 

Ime projekta MoVE2Learn – Vocational Education Learning 

Program Erasmus+116 

Pogodba KA1-VET-39/20 

Vodilni partner ŠCNG 

Koordinator Irena Četina 

Trajanje 1.7. – 30.6. 2022 (podaljšan zaradi Covid-19) 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

158.079,00 € 

Opis Predvidenih je 57 mobilnosti za dijake, 9 spremljevalnih oseb, 3 us-
posabljanja za zaposlene v podjetjih ter 18 usposabljanj za zaposle-
ne ŠCNG. Izvedli smo eno mobilnost za učitelja, vse ostale so bile 
ustavljene zaradi epidemije koronavirusa Covid-19.  

Predvideni  

rezultati 

Projekt je bil enkrat podaljšan za eno leto.  

Dijaki bodo v tujini opravili usposabljanje z delom pri delodajalcih, 
zaposleni bodo pridobili nova pedagoška znanja.  

Spletna stran http://mic.scng.si/erasmus/ 
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Ime projekta Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC), pilot-
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na izvedba – Usposabljanje za pomočnika kuharja 

Program ESS - MDDSZ 

Pogodba Podpis pogodbe 7.9.2020 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Tatjana Krašna 

Trajanje 1.9.2020 do 31.7.2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

Največ do 66.380,70€ 

Opis Z vključitvijo in sodelovanjem v programu brezposelnim osebam 
omogočiti pridobitev dodatnih znanj in spretnosti. 
Cilj izvedbe programa za vključene osebe je povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje struktur-
nega neskladja na trgu dela. 

Predvideni   
rezultati  
 

• Za letošnjo prvo skupino predvidevamo 8 do 10 udeležencev 
• Po usposabljanju naj bi bili vsi udeleženci zaposljivi 
• Glede na odziv delodajalcev bodo kandidati po končanem  
usposabljanju dobili zaposlitev kot pomočniki v kuhinji 

Spletna stran / 

 
 
 
18 

Ime projekta Escape to stay 

Program Erasmus+ KA2 strategic partnerships – Adult education(call 
2020) 

Pogodba 2020-1-DE02-KA202-007427 

Vodilni partner IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg 

Koordinator Uroš Polanc 

Trajanje 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

346.515,00 EUR 

60.820,00 EUR 

Opis Cilj projekta je, da bi skozi igro ter zabavnejše metode otrokom 
predstavili vsebine, ki jih ponujajo različni tehniški programi npr. 
mehatronika, elektrotehnika, itd. istočasno bi lahko na podoben 
način predstavili kaj ponujajo posamezna podjetja dijakom in 
študentom, ki zaključujejo šolanje. V ta namen se raziskuje uporabo 
sob pobega, katere se bo tudi uporabilo za promocijo. 
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Predvideni   
rezultati 
 

Predvidena je priprava dokumenta, ki vsebuje izvlečke raziskav iz 
vseh partnerskih držav. Izdelava fizične sobe pobega. Priprava 
priročnika za izdelavo podobnih sob pobega. 

Spletna stran https://www.escape2stay.eu/ 
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Ime projekta SUIT 

Sustainable Usage of IT-devices 

Program Eramus+, KA229 – School Exchange Partnership 

Pogodba KA2 – SE – 167/20 

Vodilni partner Bergisches Berufskolleg Wipperfürth und Wermelskirchen, Germany 

Koordinator Irena Četina 

Trajanje 1. 9. 2020–31. 8. 2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

62.724,00 EUR  

26.103,00 EUR 

Opis Ta projekt se osredotoča na trajnostno uporabo IKT naprav ter 
ozaveščanje o porabi energije in povečevanju odpadkov s tega 
naslova ter raziskovanju možnosti recikliranja odpadnih naprav in 
njihovih delov ter ugotavljanju možnosti za racionalnejšo uporabo 
IKT  naprav.   

Varstvo okolja, omejeni viri in vse več odpadkov so pomembne teme 
prihodnjih generacij, ki veljajo za najmočnejšega potrošnika IKT 
naprav na svetu, saj so odraščali z digitalnimi napravami, ki jim 
omogočajo komunikacijo, zabavo, nakupovanje, izobraževanje itd. 

Namen tega projekta je povečati znanje dijakov o trajnostni uporabi 
IKT naprav in ozaveščenju njihovega prispevka k onesnaževanju. 
Projekt se osredotoča tudi na razvijanje sposobnosti učiteljev. Izvajal 
se bo na treh poklicnih šolah v Nemčiji, Estoniji in Sloveniji. Vsi 
partnerji menijo, da imajo izobraževalne ustanove pomembno vlogo 
pri ustvarjanju trajnostne kulture. Vsi partnerji imajo IKT-oddelke, 
zato je ključnega pomena, da se bodo bodoči strokovnjaki za infor-
macijsko komunikacijsko tehnologijo izobraževali o okoljskih vpraša-
njih in tako ozaveščali končne uporabnike, da bi spremenili navade 
in kupovali in uporabljali naprave, ki so trajnostne in prijazne do 
okolja, kar lahko dolgoročno povzroči bolj trajnostno proizvodnjo in 
uporabo teh naprav. 

Dijaki bodo delali v mednarodnem okolju. Projektne aktivnosti pred-
videvajo vključevanje predvsem dijakov IKT, ki bodo služili kot am-



 

46 
LDN MIC 2021/22 

basadorji trajnostne uporabe IKT naprav.  

Dijaki bodo sodelovali na treh področjih: 

1. Medkulturne študije in samopredstavitev na evropskem trgu dela 

2. Digitalizacija in trajnost 

3. Recikliranje IKT-naprav. 

Rezultati Kot rezultat bodo dijaki izdelali različna gradiva, npr. predstavitve, 
infografike, videoposnetke, kontrolne sezname itd., ki se lahko 
uporabijo kot študijska gradiva o trajnostni uporabi IKT. 

Projekt bo uporabil interdisciplinarni pristop k učenju in poučevanju 
ter metodo CLIC. 

Mešana mobilnost je sestavni del projekta. 

Poleg tega bodo učitelji izboljšali svoje veščine poučevanja, kar 
podpira doseganje ciljev projekta in sodelovanje med učitelji, saj 
morajo skupaj pripraviti naloge, izmenjati gradiva in se odločiti za 
didaktične pristope, uporabljene v projektu. Za učitelje sta predvide-
ni dve mednoridni izmenjavi za potrebe izobraževanja. Poleg tega 
bodo organizirane tri kratkoročne izmenjave dijakov.  

Projektne dejavnosti podpirajo dijake tudi pri razvijanju mehkih 
veščin, kot so sposobnost interakcije z drugimi, upravljanje pro-
jektov in reševanje problemov v mednarodnih skupinah.  

Spletna stran nov projekt – še ni nastavljena spletna stran 
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Ime projekta Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraže-
vanju in izobraževalcev odraslih v neformalnih izobraževalnih pro-
gramih za odrasle od 2020 do 2022 

CILJAJVIŠJE! 

Program Evropski socialni sklad 

Pogodba Konzorcijska pogodba 1/2020 

Vodilni partner Skupnost vipšjih strokovnih šol RS 

Koordinator Egon Pipan, Denise Sirk 

Trajanje 1.7.2020 do 31.10.2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

357.737,50 € 

33.787,50 € 

Opis Omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za 
opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega 
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izobraževanja pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc. 

Pridobljene kompetence bodo odgovarjale na razvojne potrebe višjih 
strokovnih šol in vodile k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo 
in potrebami zaposlenih. 

Prav tako bodo prispevale k razvoju kariere zaposlenih, njihovemu 
osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi ter višji kakovosti 
izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela. 

Rezultati je usposobiti zaposlene, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo 
katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno 
delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali pričeli z 
opravljanjem le-tega. Cilj je usposobiti 600 udeležencev skozi 
raznovrstne programe izpopolnjevanj, največ 15 udeležencev v pos-
ameznih izvedbah. 

V ospredju je izpopolnjevanje splošnih kompetenc: 

– učinkovito načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija 
poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju 

– usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje, 

– učinkovito komuniciranje in sodelovanje. 

Pri specifičnih kompetencah je osredotočenost na izpopolnjevanje 
digitalnih kompetenc, ki so vključene v vse programe 
izpopolnjevanj: 

– izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju, 

– informacijska in podatkovna pismenost, 

– komunikacija in sodelovanje, 

– izdelovanje digitalnih vsebin, 

– varnost in problemsko reševanje. 

Cilj je usposobiti 600 udeležencev skozi raznovrstne programe 
izpopolnjevanj, ŠCNG jih bo usposobil 150. 

Spletna stran https://www.skupnost-vss.si/izpopolnjevanja-ciljajvisje/  

 
 
 
 

Novi projekti 2021/22 
 
1 

Ime projekta RELAR 
REmote Learning and examination based on AR 

Program Erasmus+ KA 
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Pogodba 2020-1-NL01-KA226-VET-083043 

Vodilni partner STICHTING STC-GROUP 

Koordinator Valentina Furjan 

Trajanje 1. 5. 2021–30. 4. 2023 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

299.997,00 EUR 
 

42.105,00 EUR 

Opis Cilj projekta RELAR je ustvariti krizno odporni pomorski ekosistem v 
PIU z omogočanjem učenja na daljavo in opravljanjem izpitov s po-
močjo obogatene resničnosti. Projekt sestavljajo evropske organiza-
cije poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolski zavod, 
ki se bodo spopadli z vsemi pomanjkljivostmi, ki jih prinesel covid-
19, s poudarkom na prenosu strokovnega znanja in znanj industrij-
skih organizacij pri izboljšanju varnosti in učinkovitosti z opolnomo-
čenjem delavcev z oddaljeno tehnologijo. 

Predvideni re-
zultati 

V okviru projekta bosta nastala dva intelektualna rezultata in sicer: 
IO1 - načrtovanje sistemske arhitekture in tehničnega razvoja za-
nesljivega učnega sistema, ki temelji na obogateni resničnosti, pri 
čemer ima za vhodne rezultate dokaze koncepta, ki ga je razvila 
organizacija STC kot rešitev za zagotavljanje kontinuitete izobraže-
vanja v obdobjih zaprtja in omejitev, ki jih je za časa covida-19 uve-
dla nizozemska vlada. Projektni partnerji se bodo osredotočili na 
oblikovanje sistemske arhitekture za izobraževalne namene in na 
izboljšanje rešitve z znanjem, zbranim iz drugih sektorjev (npr. vzdr-
ževanje na daljavo v industriji, nadzor na daljavo v kliničnih presku-
šanjih itd.). Med sejami "usposabljanje strokovnjakov" bodo partnerji 
zagotovili, da bo raven tehničnega znanja, digitalnih veščin in razu-
mevanja konceptov med učitelji in predavatelji zadostna za uporabo 
RELARja pri njihovem vsakodnevnem delu. 
IO2 - razvoj skupnih virov: demo scenariji za izvajanje usposabljanja 
z RELARjem za različne poklice, video vaje, dokumentacija. Konzorcij 
bo sprejel soustvarjanje in solastništvo nad viri z namenom, da ne 
ostanejo v zaprtem okolju, temveč jim dovolijo prosto kroženje kot 
javna dobrina. Tako bodo te javne dobrine potovale skozi ekosistem, 
raziskovalne in izobraževalne skupnosti, celo poslovni sektor jih bo 
lahko uporabljal in jih razvijal. Pomembno vlogo pri tem širjenju bo-
do imeli člani referenčne skupine, pridruženi partnerji in udeleženci 
multiplikativnih dogodkov. 

Spletna stran nov projekt – še ni nastavljena spletna stran 
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Ime projekta KA121-VET-14/2021 

Program Erasmus+ 
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Pogodba 2021-1-SI01-KA121-VET-000010716 

Vodilni partner CMEPIUS– Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske pro-
grame izobraževanja in usposabljanja 

Koordinator Ana Perne 

Trajanje 1. 9. 2021–30. 11. 2022 

Vrednost pro-
jekta/ delež ŠC 
NG 

1.826.300,00 EUR 
 
58.710,00 EUR 

Opis Cilj projekta je povečati konkurenčnost Šolskega centra Nova Gorica 
v slovenskem in evropskem prostoru zaradi aktivnega in raznovrst-
nega mednarodnega sodelovanja s širokim naborom partnerskih or-
ganizacij, izboljšati kakovost za vse deležnike Šolskega centra Nova 
Gorica kot posledico mednarodnega sodelovanja (izmenjava znanja, 
prenos dobrih praks, partnerstev), ter izboljšati raven učinkovite in 
aktivne rabe tujih jezikov zaradi različnih oblik mednarodnih ak-
tivnosti Šolskega centra Nova Gorica. 

Predvideni re-
zultati 

V okviru projekta se bo mednarodno usposobilo 26 strokovnih 
delavcev. 

Spletna stran nov projekt – še ni nastavljena spletna stran 

 

Izvajanje mednarodnih mobilnosti v šolskem letu 
2021/2022 ter pridobitev Erasmus+ akreditacije 
 
 
Po preteku programskega obdobja 2014 – 2020 smo v septembru 2020 oddali prijavnico 
za pridobitev Erasmus+ akreditacije za obdobje 2021 – 2027. Bili smo uspešni in dobili 
potrditev v mesecu aprilu 2021. Le-ta nam je omogočila lažjo in hitrejšo prijavo novega 
projekta, in sicer smo prijavo oddali 11.5. 2021. Odobritev projekta še čakamo.  

Sedaj imamo na čakanju dva projekta iz preteklosti, ki se zaključita 30.6. 2022. Nov pro-
jekt bo izveden v času od 1.9. 2021 do 30.11. 2022.  

V načrtu je, da v šolskem letu 2021/22 izvedemo 140 mobilnosti dijakov ter osebja, ki se 
bodo v tujih organizacijah usposabljali na delovnem mestu. 

 

Tujci pri nas 

Žal se je kljub drugačnim napovedim ter željam kovidno leto nadaljevalo tudi v jesen 
2020, kar pa je pomenilo le eno, da odhod v tujino ne bo mogoč.  

V šolskem letu 2021/2022 se je zaradi možnosti testiranja in cepljenja za celotno popula-
cijo povečalo zanimanje za ponovno izvajanje mobilnosti. S koordinatorji v tujini smo se 
redno konzultirali in imamo že izdelan plan o načrtovanih mobilnostih pri nas.  
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To velja tako za dijake kot strokovne delavce iz različnih evropskih držav.  

Če se bo zdravstveno stanje še naprej normaliziralo, bomo zagotovo dobili še kakšno 
prošnjo iz tujine. 

Načrt mednarodnih mobilnosti dijakov – šolsko leto 2021/2022          
 
Projekt: VOICE – VOcational Competences in Europe         Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022 

 

 
Država/mesto Izobraževalni pro-

gram 

Termin Število 

dijakov 

Spremljevalna 

oseba 

Trajanje 

v tednih 

Šola 

 

 

Španija Cor-

doba 

 

 

Ekonomski tehnik 

 

 

12.9. – 

26.9. 2021 

 

 

7 

 

 

1  

 

 

2 

 

 

SETŠ 

 

Italija Cervia 

Živilski tehnik (sla-

ščičar, kuhar) 

 

19.9. – 

2.10.2021 

 

3 

 

1 

 

2 

 

BIOS 

 

Avstrija 

Nockberge  

 

Naravovarstveni 

tehnik 

 

19.9. – 

2.10.2021 

 

3 

 

1 

 

2 

 

BIOS 

 

 

Hrvaška Čako-

vec 

Kmetijski tehnik – 

vinogradništvo, 

sadjarstvo, zele-

njadarstvo 

 

3.10. – 

16.10. 

2021 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

BIOS 

V DOGOVARJA-

NJU 
  5 1   

 

SKUPAJ 

   

23 

 

5 

  

28 

oseb 

 
 
Projekt: Move2Learn – vocational education learning             
Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022 

Projekt je v dogovarjanju: izvedenih mora biti še 86 mobilnosti: 57 kratkotrajnih mobil-
nosti dijakov v PIU, 9 spremljevalnih osebij, 3 poučevanja/usposabljanja v tujini (TTA)  
ter 17 usposabljanj osebja v tujini (STA). 

  
Načt usposabljanj na delovnem mestu za zaposlene v tujini– šolsko leto 2021/2022          

 
 
Španija 

Rosana Vrh 
Makarovič, 
Alenka Mavrič 
Čefarin 

 2 3+2 BIOS 

Malta 
 

Karmen Sirk, 
Tanja Blažič 

 2 3+2 BIOS, 
SPLŠ 
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Estonija 
 

Elda Levpušček 
Silva Pelicon 

 2 3+2 SETŠ 

Latvija Zdenka Šfiligoj  1 3+2 SETŠ 

Srbija 
 

Ernesta Furlan 
Dejak, Sonja 
Žežlina, Majda 
Arčon 

 3 3+2 SPLŠ, 
ZŠ, 
SETŠ 

Nizozemska 
 

Tanja Ožbolt 
Mirjam Pirc 

 2 3+2 TEHGIM 

Nemčija 
 

Branko Kavčič  1 5+2 SPLŠ 

Norveška 
 

Nina Terčon 
Martina Samec 

 2 10+2 Gradišče 

Nemčija Adrijana Hodak 
Miran Saksida 
Predstavnik 
Mahle-ja 
Leon Blažič 

 4 2+2 MIC 

Švedska Tjaša P.Bačar 
Matjaž 
Marušič 
Robert Peršič 

 3 2+2 MIC 

Estonija Herman 
Besednjak 
Matej Pinosa 
Boštjan Vouk 

 3 2+2 MIC 

SKUPAJ   25 
 

 
 

 
 

 

 

Načrt tujih mobilnosti pri nas v šolskem letu 2021/2022 

 Država Partnerska 
organizacija 

Število ude-
ležencev 

Čas traja-
nje izme-
njave 

Področje dela 

1 Španija IKASLAN 
IES Barrutialde 
Bhi Zuzenda-
ritza 

Sergio Fidalgo 
Andres Begona 
ali  
Jon Apeztegia 

5 dni  
Sep 2021 

Lesarstvo – job 
shadowing  
Glej pripravljen 
program  

2 Francija Lycee Bel-Air 2 dijaka 2 meseca 
sep-okt 
2021 

vinogradništvo 

3 Nizozemska HMC 
Hout-En Meu-
bilerings Col-
lege 

Skupina učite-
ljev stroke 

5 dni 
22.11. – 
27.11.2021 

lesarstvo 
Kontakt  
Leon van Spra-
kelaar 

4 Estonija Rakvere Ame-
tikool 

dijaki 15.11.2021 
6 tednov 

slaščičar, kuhar 

5 Estonija Rakvere Ame-
tikool 

dijaki 21.2. – 
13.5.2022 

računalništvo 
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6 Finska Jyväskylä Col-
lege 

4 dijaki (2 
punci, 2 fanta) 

6-8tednov 
april 2022 

trgovina (Mercator, 
DM) 

7 Italija Alberghiero 
Cervia 

4 dijaki + 2 
učitelja 

Poleti 2022 kuhar, slaščičar 

8 Latvija  Riga State 
Technical 
School 

4 dijaki 1 učitelj računalništvo 

9 Hrvaška Gospodarska 
škola Čakovec 

3 dijaki 2 tedna avtoservis 

10 Hrvaška Gospodarska 
škola Čakovec 

4 dijaki + uči-
telj 

2 tedna kmetijstvo 

 
 

POŠ II – Karierno svetovanje 
 
PRIČAKOVANI REZULTATI (šolsko leto 2021/22) 

 

Projekt POŠ se zaključuje v prihajajočem šolskem letu. Aktivnosti v okviru projekta bomo 
tako izvajali do konca oktobra 2021. Prioritetna naloga do zaključka projekta bo izvedba 
še enega usposabljanja za strokovne delavce, da dosežemo določen kazalnik 218 uspo-
sobljenih strokovnih delavcev (do sedaj imamo usposobljenih 212 strokovnih delavcev). 
Usposabljanje, ki ga bomo izvedli bo zajemalo tematiko s področja zaposlovanja in kan-
didiranja mladih na trgu dela ter priprave življenjepisa in predstavitve pred delodajalcem 
na zaposlitvenem razgovoru.  
Za dijake bodo do konca oktobra potekle delavnice s področja karierne orientacije, ki 
bodo zajemale teme: kako iskati delo in se znajti na trgu dela, priprava življenjepisa in 
spremnega pisma, študij po srednji šoli in simulacija zaposlitvenega razgovora. Organizi-
rali bomo tudi karierno zgodbo ter predavanje s področja kadrovanja in zaposlovanja, ki 
ga bosta izvedli kadrovnici iz podjetja Outfit7. 
Največji poudarek pa bomo namenili sodelovanju z zunanjimi organizacijami. Slednje 
bomo poskušali doseči z vključevanjem v aktivnosti, prireditve in priložnosti, ki bodo na 
voljo dijakom v lokalni skupnosti (Incastra, Sejem goriške obrti in podjetništva, Karierni 
sejem Moje delo, ipd.) 
Do zaključka projekta bomo še naprej ažurno skrbeli za Fb stran Karierno svetovanje in 
spletno stran Karierno svetovanje ŠCNG, kjer bomo objavljali aktualne informacije s po-
dročja zaposlovanja, trga dela, kadrovanja in obveščali o aktivnostih, ki jih bomo izvajali 
v okviru projekta. 
Multiplikatorka bo pripravila tudi evalvacijo celotnega projekta in med zaposlene delila 
rezultate projekta POŠ. Pregled vseh aktivnosti, ki so bile izvedene v petih letih trajanja 
projekta, bo pripomogel k morebitnim izboljšavam, saj bomo stremeli k nadaljevanju 
kariernega svetovanja na Šolskem centru tudi po zaključku projekta. Zavzemali se bomo, 
da bodo dijaki še naprej imeli možnost vključevati se v aktivnosti kariernega svetovanja. 
Cilj je tudi vzpostavitev strokovnega tima-alumni (učitelji, svetovalne delavke, organiza-
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torji PUD-a, predstavniki podjetij, mentorji v podjetjih in bivši dijaki), ki bi v prihodnje 
podpiral in aktivno sodeloval v dejavnostih kariernega svetovanja.  
Glavni poudarek nadaljnjih aktivnosti, pa bo temeljil predvsem na ozaveščanju in infor-
miranju dijakov o zelenih delovnih mestih, zelenih veščinah, ki so pomemben vidik traj-
nostnega razvoja ter na vzpostavitvi individualnega kariernega svetovanja pri šolajočih. 
 

Praktično usposabljanje z delom 2021/22 
 
Še naprej upamo, da bo na voljo dovolj sredstev za izvajanje Javnega razpisa PUD, ki ga 
vsako leto razpiše Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad. Gre za Razpis za krepi-
tev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi in višjimi strokovnimi 
šolami.  
 
Pri organizatorjih PUD se vsako leto zgodi kakšna sprememba, tako bo tudi letos prišlo 
do menjave. Načrt je, da se v novem šolskem letu organiziramo in izvedemo uvedbo 
elektronskega (brezpapirnega) poslovanja za dokumentacijo PUD-a. Zaenkrat načrtujemo 
ohraniti tudi papirno poslovanje, dokler ne bomo vsi vešči digitalnih veščin.   
 
Pri projektih Erasmus+ bomo poskušali čimbolj uskladiti termine z mednarodnimi mobil-
nostmi, saj imamo v letu 2021/2022 namen izvesti veliko število mobilnosti.  
 

Sodelovanje z gospodarstvom  
 
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s širjenjem mreže delodajalcev, saj z dvigom 
gospodarske rasti strmo narašča tudi potreba po novih kadrih in s tem po sodelovanju. 

Sodelovanje z gospodarstvom bo potekalo na sledečih področjih: izboljšave praktičnega 
usposabljanja z delom, zaključne naloge, projektne naloge, opremljanje prostorov z 
opremo ali učili, mednarodne izmenjave, usposabljanje učiteljev v podjetjih, usposablja-
nje zaposlenih, prenos izkušenj strokovnjakov iz podjetij na učitelje, dijake in študente, 
seznanjanje z novostmi v posameznih gospodarskih panogah, druge neformalne oblike 
sodelovanja.  

V letošnjem letu bomo na tem področju še posebej namenjali pozornost: 

-poglobljenem sodelovanju z Geni, Instrumentation technologies, Business Solution, Do-
mel, Jaskawa, Marken, Kolektor, Mahle in Hidrio na področju razvoja skupnega kurikula 
za Internet stvari v industriji. 

-nadaljnjemu sodelovanju z SRIPI, predvsem s Sripom pametne tovarne, v okviru kate-
rega deluje cca. 120 podjetij ter  aktivnemu sodelovanju z GZS in OZS Ajdovščina 

-sodelovanje z Goriškimi podjetji na področju projektnega dela in mentorske sheme 

-vzpostavljanju mentorske sheme z eksperti iz podjetij 

-vzpostavljanje sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki v inozemstvu 
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-sodelovanje z Renaultom na področju e-mobilnosti in avtonomnih vozil 

-sodelovanje s podjetji v okviru mednarodnega virtualnega hekatona 

Cilj sodelovanja je izboljšati prehod izobraževanja mladih na trg dela, mladim omogočiti 
razvoj svojega lastnega potenciala, omogočiti čim več neposrednih stikov med mladimi in 
delodajalci ter med strokovnjaki iz podjetij in našimi učitelji, z namenom izmenjave znanj 
in izkušenj. 

Prav tako bomo intenzivirali in poglobili sodelovanje z našimi že dobrimi poslovnimi part-
nerji: Geni, Marken, Kolektor, Domel, Jaskawa, Mahle d.d. in Mahle Letrika, HIT, Hidria, 
VRC, Elektro Primorska, Smartech, Mlinotest, Geni, Goap, Gostol, SENG, Intra Lighting, 
Dulc, Incom,... 

 

Učni izdelovalni laboratorij 
 

V laboratoriju želimo gostiti več zunanjih podjetji, njihovih zaposlenih, samostojnih pod-
jetnikov, dijakov, itd. Povezali bomo več podjetji ter dijakov in študentov v sodelovanje 
skozi projekte UIL. Organizirali bomo zanimive, informativne ter poučne delavnice (brez-
plačne/plačljive), s katerimi bomo promovirali UIL in razširili znanje sodelujočih. Delavni-
ce bomo organizirali v sodelovanju s podjetji ter zunanjimi šolami. Del delavnic oz. pre-
davanj bomo vodili sami, večino pa bomo sodelovali z zunanjimi predavatelji ter podjetji.   

 

Promocija 

Povabili bomo strokvnjake lokalnih podjetij na ogled laboratorija, z namenom spoznava-
nja drug  drugega ter da jim lažje predstavimo možnosti sodelovanja ter z tem pridobimo 
kvalitetne mentorje za našo shemo. 
 
Udeležili se bomo sejma tehnične kulture v Novi Gorici. (Če bo stanje dopuščalo) 
 
Sodelovali bomo pri dogodku CodeWeek, ter se na ta način promovirali preko organizaci-
je DIH Slovenija, ter občine Nova Gorica. (Če bo stanje dopuščalo) 
 
Promovirali se bomo na dnevih odprtih vrat različnih terminov, skupaj z okoliškimi šola-
mi. (vsaj 1 dan odprtih vrat)(Če bo stanje dopuščalo) 
 
Povezali se bomo z okoliškimi šolami ter pripomogli k dodatnem tehničnem znanju ( de-
lavnice, tehnični dnevi). (priprava delavnic za 2 OŠ)(Če bo stanje dopuščalo) 

 

Izobraževanje 

Organizirali bomo različne izobraževalne delavnice; 
• 2 delavnic na temo 3D tisk 
• 2 delavnice na temo 3D modeliranje 
• 2 delavnice na temo laserskega razreza. 



 

55 
LDN MIC 2021/22 

 
V že vzpostavljeno mentorsko shemo bomo vključili dodatnih 5 novih strokovnjakov. 
 
Sodelovali bomo pri izvedbi delavnic na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativno-
sti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah. Sodelovali bomo z šolskim centrom, 
osnovnimi šolami, občino Nova Gorica, družtvi ter podjetji. 
 

Projekti  
V sklopu projekta TalentJourney, bomo dijakom ponujali različne vsebine v obliki projek-
tov in delavnic, ter jih poskušali povezati z različnimi strokovnjaki iz vsega sveta.  
 
V sklopu projekta TalentJourney bomo organizirali tudi več Hackathonov, ki bodo v sode-
lovanju z visoko tehnološkimi podjetji z namenom združevanja podjetij ter šolarejv.  
 
V skolpu projekta Escape to Stay bomo izdelali prvi prototip sobe pobega katere namen 
bo promoviranje tehniških srednjih šol. To sobo bomo predstavili različnim osnovnim šo-
lam ter v procesu izdelave vključili dijake srednjih šol na ŠCNG. 
 

Naročila    

Nadaljevali bomo s storitvami UIL-ja, na podlagi naročil za podjetja ter posameznike. 
 

Razno  

Organizirali bomo velik mednarodni COVE hackathon na temo digitalne in zelene družbe 
in gospodarstva, ki bo potekal v online obliki. Dogodek bo trajal en mesec. V okviru hac-
kathona bo sodelovalo 20 mednarodnih ekspertov, približno 70 udeležencev in 9 podjetij. 
Delovali bodo v mednarodnih skupinah, kjer bodo reševali 6 izzivov, ki so jih prispevala 
podjetja. Največji sponzor tega dogodka je podjetje Geni. Udeleženci in strokovnjaki pri-
hajajo iz:Slovenije, Finske, Italije, Estonije, Nemčije, Rusije, Irana, Nizozemske, Španije in Latvije. 

V namene izobraževanja in usposabljanja bomo začeli uporabljati UIL ustvarjen v VR 
tehnologiji, s pomočjo VR očal. 
 
Organizirali bomo dve tehnične delavnice v sklopu CodeWeek-a, v sodelovanju z podje-
tjem GOAP in Instrumentation Technologies. 
 
Nad spodnjim delom UIL-ja bomo uredili co-working prostor, ki bo namenjen timskemu 
in kreativnemu delu, sodelovanju med različnimi deležniki, za večje delavnice, predava-
nja, meet up dogodke, v skladu z osnovnimi delavnostmi UIL-ja. 
 
Nadgradili bomo popoldanske aktivnosti, v katere so vključujejo mladi, ki bi radi pridobili 
več znanja ter razvijali svoje ideje. Organizirali bomo kreativno popoldne, kjer bodo ude-
leženci sodelovali pri reševanju različnih izzivov ter projektov. Druga aktivnost bo razi-
skovalni konec tedna, katere rezultat bo mesečna »revija« djakov za dijake. 
 
Z namenom pritegniti čim več mladih za vključitev v procese laboratorija, bomo 
organizirali družabne dogodke/tekmovanja.  
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Mednarodno sodelovanje 
 
V letošnjem letu se bo sodelovanje na mednarodnem področju še intenziviralo in poglab-
ljalo z širjenjem mreže v okviru EUproVETa, združenja izvajalcev poklicnega in strokov-
nega izobraževanja v okviru Evropske komisije. EuproVET bo nadaljeval s sodelovanjem 
pri pripravah strategij Evropske komisije na temo razvoja poklicnega in strokovnega izo-
braževanja/PSI. Dokument je podlaga za razvoj novih aktivnosti, ki bodo podpirale razvoj 
PSI, v skladu z razvojem in potrebami trga dela. Dejavnosti EUproVET-a bodo potekale 
tekom celega šolskega leta.  

Z Evropsko komisijo bomo tesno sodelovali pri pripravi podlag, smernic in konkretnih 
rešitev za Centre odličnosti za poklicno in strokovno izobraževanje na ravni EU.  

Z namenom podpore implementaciji iniciative centrov poklicne odličnosti se bo sodelova-
nje še bolj poglobilo z inštitucijami: d.g. Employment, kabinetom komisarja Schmidta, 
ILO, JRC, OECD, ETF, CEDEFOP,... 

Aktivno bomo sodelovali v okviru: 
- podpore centrom poklicne odličnosti in sicer v sodelovanju z d.g. Employment, JRC 
(Joint research centre), ETF (European training foundation) in Cedefop.  
-razvojne skupine Centrov poklicne odličnosti, ki predstavlja gonilno silo te iniciative pod 
okriljem d.g. Employment.  
-operativne skupine skupnosti praktikov za centre poklicne odličnosti, katere namen je  
- iniciative Evropske komisije »Pact for skills«. 
 

Ostala mednarodna srečanja se bodo vrstila vse mesece, saj smo vpeti v veliko število 
mednarodnih projektov, kjer redno potekajo mednarodne delavnice in konference (glej 
rubriko »projekti«). 
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