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Uvod 

Partnerstvo 

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je začel delovati 1. septembra 2007. V 
trinajstih letih svojega delovanja si je začel postavljati svoje mesto in vlogo tako znotraj 
Šolskega centra Nova Gorica kot tudi v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in 
mednarodnem prostoru. Postavili smo temelje prepoznavnosti znotraj šol Šolskega centra 
Nova Gorica, pri podjetjih in drugih socialnih partnerjih, med katerimi naj omenimo 
nekaj najpomembnejših: 

• na regionalnem nivoju: Mahle, Mahle Komen, Hit Nova Gorica, Smartech, Intra 
Lighting, Gostol, Salonit Anhovo, Pecivo, Geni, Mlinotest, Fructal, Pipistrel, SENG, 
Letrika Sol, AET Tolmin, Renault, BMW, Metalfleks, Trgo ABC, Elektro Primorska, 
Festo, Gonzaga d.o.o., Hidria, OZS Nova Gorica, obrtniki lesarske sekcije v Novi 
Gorici, obrtniki kovinarske sekcije v Ajdovščini, OZS Ajdovščina, MONG, Regijska 
razvojna agencija, Tehnološki park Nova Gorica, Zavod RS za zaposlovanje – 
območna enota Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, občina Goriška Brda, 
občina Ajdovščina, Vipava, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, srednje šole v 
Goriški, Obalno- kraški ter Notranjsko-kraški regiji ... 

• na nacionalnem nivoju: Konzorcij šolskih centrov, Konzorcij Biotehniških šol, 
Konzorcij šol za storitve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Center RS za poklicno 
izobraževanje, Centralni zavod za zaposlovanje, OZS, GZS, CPU, SVRK, Inštitut 
Jožef Štefan, Nemško veleposlaništvo, Avstrijsko veleposlaništvo, Nemška 
gospodarska zbornica, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za strojništvo, Fab 
Lab mreža, Univerza na Primorskem,... 

• na mednarodnem nivoju: srednje šole na Finskem, v Veliki Britaniji, Italiji, 
Nizozemski, Nemčiji, Španiji in Turčiji, predstavniki evropske komisije, CEDEFOP, 
D.G. Employment, D.G. Education, JRC, ILO, OECD, Institute of innovation and 
technology, Mahle, BMW, Automotive skills Council, EuproVET, EFVET, EURASHE, 
EVBB, EUCEN, McKinsey ... 

MIC razpolaga s tako širokim partnerstvom, ki ga neprestano širi, saj je bistvo MIC-a 
partnerstvo in mreženje med vsemi partnerji, s čimer lahko skupaj ustvarimo okolje in 
pogoje, ki bodo posamezniku omogočili prepoznavanje lastnega talenta in razvoj lastnega 
potenciala, na poti izobraževanja, ki vodi v uspešno zaposlitev in na poti razvoja 
posameznika v zadovoljno, odgovorno in samozavestno osebo. 

 

Zaposleni na MIC-u 

V preteklem šolskem letu so bili v MIC-u zaposleni: 

• Adrijana Hodak – vodja MIC-a  
• Denise Sirk – poslovna sekretarka MIC-a 
• Vesna Terčič - finančna delavka MIC-a 
• Patricija Plesničar - finančna delavka MIC-a 
• Tanja Križan - finančna delavka MIC-a 
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• Lavra Vermiglio - organizator formalnega izobraževanja odraslih 
• Suzana Fiegl - organizator formalnega izobraževanja odraslih 
• Tatjana Krašna - organizator izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a na 

področju biotehnike 
• Nataša Djuzić Kunej - organizator izobraževanja odraslih na področju ekonomije 
• Milan Podbršček – projektni sodelavec MIC-a 
• Doricas Rijavec -projektna sodelavka MIC-a 
• Mateja Kumar -projektna sodelavka MIC-a 
• Valentina Furjan- projektna sodelavka MIC-a 
• Matjaž Zgonik – projektni sodelavec MIC-a 
• Leon Žunec– projektni sodelavec MIC-a 
• Martina Jejčič - projektna sodelavka MIC-a 
• Ana Lenščak - projektna sodelavka MIC-a in karierna svetovalka 
• Megi Rožič -projektna sodelavka MIC-a in karierna svetovalka 
• Rosana Pahor – projektna sodelavka MIC-a 
• Irena Četina – koordinatorica PUDa in projektna sodelavka MIC-a, odgovorna za 

mednarodne izmenjave dijakov in učiteljev 
• Neža Pavzin – projektna sodelavka MIC-a 
• Tjaša Petelin Bačar - projektna sodelavka MIC-a 
• Uroš Polanc – skrbnik UIL-ja in projektni sodelavec vvr MIC-a 
• Evgen Markovčič- vodja lesarskih delavnic 
• Marko Bratina - vodja kovinarskih delavnic 
• Iztok Bizjak – hišnik 
• Andja Miljić – čistilka 
• Gordana Čajić - čistilka 
• Milka Struganovič – čistilka 
• Radojka Prerad - čistilka. 

 

Poleg tu naštetih oseb je v MIC-u sodelovalo še približno 50 pogodbenih izvajalcev, 
notranjih in zunanjih, bodisi na področju usposabljanja in izobraževanja ali kot projektni 
sodelavci. 

 

Področja delovanja MIC-a: 

• skrb za kvalitetno sodelovanje s trgom dela: podjetja, start-upi, obrtniki, druge 
institucije, 

• sodelovanje pri pripravi in razvoju strategij za razvoj poklicnega in strokovnega 
izobraževanja na regionalni, nacionalni ter mednarodni ravni 

• mednarodno sodelovanje 

• vzpodbujnje podjetništva in inovativnih pristopov v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju/PSI in   drugem izobraževanju, 

• vpeljava inovacij v PSI, 

• karierno svetovanje 
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• vzpodbujanje mladih h kreativnemu razmišljanju, 

• izobraževanje odraslih, 

• usposabljanja za gospodarstvo, brezposelne, mlade,..., 

• koordinacija prakse pri delodajalcih; koordinacija med mladimi, mentorji v 
podjetjih 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 ( praktične izmenjave učiteljev na delovnih 
mestih v podjetjih 2-4 mesece), 

• razvojni projekti: lokalno/regionalni, nacionalni, mednarodni, 

• skrb za vzdrževanje mreže s socialnimi partnerji: ministrstva, cpi, acs, zavod za 
zaposlovanje, zbornice, občine, regijske razvojne agencije, tehnološki park, 
univerze, razvojni inštituti, podjetja in obrtniki, tako nacionalno kot tudi 
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 
zaposljivosti. 

• MIC skrbi za širjenje in ohranjanje mreže med vsemi šolami znotraj ŠCNG napram 
vsem spodaj omenjenimi socialnim partnerjem, še posebej s podjetji, ki 
izobraževalni sferi omogočajo razvoj novih idej, konceptov. 

  

Izpostavljeni dogodki in aktivnosti v šolskem letu 2019/2020: 

 

● Pridobljen projekt Talentjourney v Bruslju za centre odličnosti ter zagon le-tega. 
● Umestitev ŠCNG med centre odličnosti za poklicno in strokovno izobraževanje na 

ravni Evropske unije. 
● Independent Commission on the College of the Future, London: na povabilo AOC 

(Association of Colleges in UK, sodelovanje pri oblikovanju strategije delovanja v 
prihodnosti za srednje in visokošolske izobraževalne inštitucije) 

● Second European Education Summit, Brussels: predstavitev ŠCNG centra 
odličnosti ter Platforme poklicne odličnosti za internet stvari-Talentjourney 
političnim odločevalcem iz celotne Evropske unije 

● VET skills week Helsinki v oktobru 2019: aktivno sodelovanje na celotedenskih 
dejavnostih 

● Več ogledov MIC-a s strani konzorcijskih partnertjev ŠCNG: ŠC NM, ŠC Ptuj, ŠC 
Celje 
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● Dan odprtih vrat MIC-a v sodelovanju z ostalimi šolami v decembru 
● Podpis pogodbe o trajnem sodelovanju s podjetjem INCOM d.o.o. iz Ajdovščine, 

december 2019 
● Obisk vodstva Mahle na MICu v decembru 2019 
● Srečanje s predstavniki ITI Malignani na MIC-u ter ponovna vzpostavitev 

sodelovanja, januar 2020 
● Bruselj Coves, januar 2020: povezovanje in skupno načrtovanje prihodnosti 

delovanja za centre poklicne odličnosti z deležniki: d.g. Employment, JRC_Joint 
research centre, ETF- European training foundation, CEDEFOP, ILO- International 
labour organisation, OECD, Institute for Innovation and Technology. 

● Aktivno sodelovanje znotraj EUproVETa-EU kot člani nadzornega odbora pri 
pripravi dokumentov za perspektivo EU 2020-2027 Evropske komisije na področju 
razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri pripravi dokumentov za 
spremembe na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 

● Na pobudo d.g. Employment v Bruslju ter na odobritev MIZŠ ponovno imenovanje 
vodje MIC-a za ambasadorja za poklicno in strokovno izobraževanje za Slovenijo 

● Sodelovanje MIC-a pri pripravi dokumenta prenove poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. 
 

Vse ostale aktivnosti sledijo v spodnjih poglavjih. 
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Izobraževanje odraslih 
Skupno število vpisanih na Šolskem centru Nova Gorica v šolskem letu 2019/20 po 
posameznih enota za izobraževanje odraslih. 

 

Organizacijska enota Št. udeležencev 

MIC (GZŠ; ERŠ; SPLŠ) 240 

SETŠ 62 

BTŠ 77 

Skupaj 379 

 

 

Področje tehnike in zdravstva 

 

Realizacija postavljenih ciljev v Letnem delovnem načrtu 

Ohranitev obsega vpisa - cilj ni bil dosežen število vpisanih se je glede na preteklo 
šolsko leto zmanjšalo. 
 
Priprava novih programov za bodo šolsko leto  (tehnik računalništva – poklicni 
tečaj) -  v avgustu smo začeli s promocijo vpisa v prekvalifikacijo oz. poklicni tečaj za 
poklic tehnik računalništva.  
 
Ureditev področja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – prenovili smo 
protokol za PUD od sklenitve individualne pogodbe do oddaje poročil. 
 
Oblikovanje splošne informacije o poklicni maturi in zaključnem izpitu – vsem 
prijavljenim kandidatom v vseh treh izpitnih rokih smo na elektronski naslov poslali 
pripravljene splošne informacije o poklicni maturi ali zaključnem izpitu. 
 
Priprava na poklicno maturo za strokovni del – v spomladanskem izpitnem roku, so 
se udeleženci izobraževanja odraslih skupaj z dijaki udeležili priprav za strokovni del 
mature. 
 
Vodeno praktično usposabljanje za SPI program bolničar negovalec –  realizacija 
ciljev se prenese v naslednje šolsko leto  
 
Boljše sodelovanje z udeleženci pri spremljanju uresničevanja postavljenih 
ciljev OIN-ja – za spremljanje OIN ja smo ohranili komunikacijo z udeleženci po 
elektronski pošti in odzivnost je bila večja kot v preteklih letih, ko smo od njih pričakovali 
osebni obisk v pisarni. 
 
 
Načrtovane dejavnosti Predviden Uresničene Trajanje   
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obseg dejavnosti 
Vpis in sprejem udeležencev 250 240 1.9.2019-31.8.2020 
Oblikovanje oddelkov 5 6 1.9.2019-31.8.2020 
Oblikovanje skupin 10 6+PanUP 1.9.2019-31.8.2020 
Priprava predmetnika 15 12 1.9.2019-31.8.2020 
Izpeljava mesečnih končnih 
izpitov 

9 rokov 9 rokov 26.11.2019-18.8.2020 

Izvedba zaključnih izpitov 40 pristopov 25 pristopov Zimski, spomladanski 
in jesenski rok 

Izvedba poklicne mature 100 
pristopov 

104  pristopov Zimski, spomladanski 
in jesenski rok 

Izvedba splošne mature 5 pristopov 4 pristopi Spomladanski in 
jesenski rok 

Priznavanje predhodnega 
znanja 

50 sklepov 37 sklepov 1.9.2019-31.8.2020 

Izdelava osebnih 
izobraževalnih načrtov 

250 179 1.9.2019-31.8.2020 

Izračun šolnine, vpisnine, 
storitev 

750 670 1.9.2019-31.8.2020 

Urejanje pogodb o 
izobraževanju  

po potrebi 246 1.9.2019-31.8.2020 

 

1.1 Osnovni statistični podatki 

Število vpisanih 
 2017/18 2018/19 2019/20 
ODDELKI 123 153 132 
SKUPINE 119 72 49 
SPLOŠNA 
MATURA 

3 3 3 

POKLICNA 
MATURA 

64 56 48 

ZAKLJUČNI 
IZPIT 

14 14 8 

SKUPAJ 323 298 240 
 

Število izpisanih 

 2017/18 2018/19 2019/20 

IZPISI V ODDELKIH 7 6 7 

IZPISI V SKUPINAH 1 1 1 

SKUPAJ 8 7 8 

 
Število sodelujočih učiteljev  
ŠOLSKO LETO 2017/18 2018/19 2019/20 
UČITELJI V 
ODDELKIH 

30 35 28 

UČITELJI V 
SKUPINAH 

37 37 28 
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Člani andragoškega zbora (učiteljev  
ŠOLSKO LETO ŠTEVILO ČLANOV NOTRANJI ZUNANJI 
2019/20 48 38 10 
 
Število udeležencev, ki so uspešno zaključili letnik, maturo in zaključni izpit 
ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 
LETNIK 62 51 55 
POKLICNO MATURO 44 40 44 
ZAKLJUČNI IZPIT 24 40 19 
SPLOŠNA MATURA 2 2  2 
 
Število vseh pristopov k poklicni maturi 
ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 
SKUPAJ 111 95 104 
 
Število vseh pristopov k splošni maturi 
ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 
SKUPAJ 4 4 4 
 
Število vseh pristopov k zaključnemu izpitu 
ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 
SKUPAJ 42 45 25 

 
 
1.2 Razpis za vpis  
 
V skladu z Objavo informacije o izvajanju izobraževanju odraslih v šolskem letu 
2019/2020 so bili na Šolskem centru Nova Gorica  razpisani naslednji programi in število 
izobraževalnih mest: 
 

PROGRAM ŠT. RAZPISANIH MEST   prvi vpis /nadaljevanje 
NPI 
Obdelovalec lesa 5 
Gospodar na podeželju 15 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 6 
SPI 
Administrator         20 
Avtokaroserist 5 
Avtoserviser 20 
Bolničar negovalec 20 
Elektrikar 20 
Gastronomske in hotelske storitve 25 
Inštalater strojnih inštalacij 5 
Mehatronik operater 15 
Mesar 15 
Mizar 5 
Oblikovalec kovin-orodjar 25 
Računalnikar 30 
Slaščičar 25 
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Trgovec 25 
Vrtnar 17 
SSI 
Ekonomski tehnik                                                       22 
Elektrotehnik 15 
Kmetijsko-podjetniški tehnik 15 
Logistični tehnik 15 
Naravovarstveni tehnik 11 
Strojni tehnik 15 
Tehnik mehatronike 15 
Tehnik računalništva 30 
Zdravstvena nega 20 
PTI 
Avtoservisni tehnik (PTI) 10 
Ekonomski tehnik (PTI) 25 
Elektrotehnik (PTI) 30 
Hortikulturni tehnik (PTI) 11 
Lesarski tehnik (PTI) 5 
Logistični tehnik (PTI) 30 
Strojni tehnik (PTI) 25 
Tehnik mehatronike (PTI) 10 
Tehnik računalništva (PTI) 20 
Zdravstvena nega  (PTI) 20 
Živilsko prehranski tehnik (PTI) 20 
GIMNAZIJSKI PROGRAM 
Tehniška gimnazija 10 
POKLICNI TEČAJ  
Ekonomski tehnik 35 
Vpis v razpisane programe je potekal od 1.9.2019 do 30.9.2019, udeleženci so se lahko 
vpisovali tudi tekom šolskega  leta, vse dokler so se lahko še nemoteno vključevali v 
organizirane oblike dela. 
 

1.3 Izobraževanje v oddelkih s predavanji 

V šolskem letu 2019/20 je poklicno in strokovno izobraževanje potekalo v 5 oddelkih s 
predavanji. 
 
Oddele
k  

Izobraževalni  program  Predmeti Oblika Št. 
vpisani

h 
     
C PTI poklicno tehniško 

izobraževanje 
zdravstvena nega   

strokovno-teoretični 
moduli 

predavanja 18 

C SSI srednje strokovno 
izobraževanje 
zdravstvena nega   

strokovno-teoretični 
moduli 

predavanja 15 

D poklicno tehniško 
izobraževanje 
logistični tehnik 

strokovno-teoretični 
moduli 

predavanja 26 

F srednje poklicno 
izobraževanje 

splošno izobraževalni 
predmeti 

predavanja 48 
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razni poklici 
J poklicno tehniško 

izobraževanje 
elektrotehnik 

strokovno-teoretični 
moduli 

predavanja 18 

K poklicno tehniško 
izobraževanje 
strojni tehnik 

strokovno-teoretični 
moduli 

predavanja 7 

SKUPAJ     132 
     
 
Število vpisanih po izobraževalnih poklicih 
 
ŠOLSKO LETO / POKLIC 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 102 61 69 48 

avtokaroserist 1 0 1 1 

avtoserviser 24 12 12 13 

BIOS - vrtnar 0 0 0 0 

BIOS - mesar 0 0 0 0 
BIOS – gastronomske in hotelske 
storitve 

10 3 0 2 

BIOS – slaščičar 1 0 0 0 

BIOS – gospodar na podeželju 0 0 0 1 

bolničar negovalec 19 12 22 4 

elektrikar 19 14 13 10 

instalater strojnih instalacij 1 0 0 0 

mehatronik operater 1 0 0 0 

mizar 1 2 0 0 

oblikovalec kovin - orodjar 13 12 11 7 

računalnikar 12 6 10 10 
POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 

81 53 69 62 

avtoservisni tehnik 5 0 0 0 

elektrotehnik 22 20 16 15 

hortikulturni tehnik 0 0 1 1 

lesarski tehnik 0 0 0 0 

logistični tehnik 16 12 15 20 

strojni tehnik 14 12 7 7 

tehnik mehatronike 0 0 1 0 

tehnik računalništva 3 0 3 0 

zdravstvena nega 16 9 21 18 

živilsko prehranski tehnik 5 0 5 1 
SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 13 9 15 22 

logistični tehnik 0 0 0 6 
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zdravstvena nega 13 9 15 15 

tehnik računalništva 0 0 0 1 

SKUPAJ 196 123 153 132 
1.4 Število izpisanih po poklicih 

 

ŠOLSKO LETO/POKLIC 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

8 2 0 1 

avtoserviser 2 0 0 0 

bolničar-negovalec 2 1 2 0 

instalater strojnih instalacij 0 0 0 0 

mizar 0 0 0 0 

računalnikar 1 0 0 1 

Oblikovalec kovin-orodjar 2 0 1 0 

BIOS-mesar 0 0 0 0 

BIOS-gastronom hotelir 1 1 0 0 
POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 2 4 3 5 

elektrotehnik 1 2 0 3 

hortikulturni tehnik 0 0 0 0 

logistični tehnik 1 1 0 1 

strojni tehniki 0 0 0 0 

zdravstvena nega 0 1 2 1 

živilsko prehranski tehnik 0 0 1 0 
SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 

3 1 3 1 

zdravstvena nega 3 1 0 1 

SKUPAJ 13 7 6 7 
 

1.5 Učitelji v oddelkih in njihova izobrazba 

PRIIMEK IN IME  IZOBRAZBA 

Arčon Tanja mag. znanosti 

Budihna Davorin dipl. inž. strojništva 

Cek Stepančič Daša dipl. med. sestra 

Čebron Robert magister gospodarski inženir 
Česnik Marko univ.dipl. org. dela, varnostni inženir 

Čuk Sebastjan dipl. ing. tehnologije prometa 
de Brea Gigo akademski slikar 

Furjan Valentina univ. dipl. prevajalka 

Germek Danijel univ. dipl. ing. tehnologije prometa 
Horvat Dean dipl. zdravstvenik 
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1.6 Organizacijski model in potek pouka v oddelku  

Organizacijski model 
Pouk v oddelkih s predavanji je potekal po individualnem organizacijskem modelu 
izrednega izobraževanja. Izobraževanje je potekalo tako, da so bili obseg, časovna 
razporeditev predavanj in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. V oddelkih s 
predavanji se je izvedlo med 8 – 33 % ur predvidenih za mladino.  
Prilagoditve izvajanja programov so bile določene na podlagi analize učnih skupin in 
uvodnih pogovorov ter so opredeljene z urnikom izvajanja organiziranega 
izobraževalnega dela v osebnih izobraževalnih načrtih ter informativnem biltenu. 
Organizirano izobraževalno delo se je izvaja kot: teoretični pouk z vajami, kabinetne 
vaje, priprave na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja in zagovori seminarskih 
nalog. 
 
 

 
Potek pouka v oddelku 

Jerič Branko dipl. inž. strojništva 

Kompara Kristina univ. dipl. inž. tehnologije prometa 
Kulot Mateja dipl. medicinska sestra 

Likar Vanja profesor zgodovine in sociologije 

Maver Ksenija univ.dipl. fizik 

Pahor Rosana univ. dipl. ekonomist 
Papež Igor dipl. inž. strojništva 
Pinosa Matej dipl. inž. elektrotehnike 

Plohl Natalija  prof. slovenščine 
Reščič Renato dipl. inž. elektrotehnike 

Sitar Barbara dipl. medicinska sestra 
Sitar Igor dipl. inž. elektrotehnike 
Smole Đorđević Maja profesor gospodinjstva in biologije 

Sovdat Tjaša mag. prof. poučevanja biologije in kemije 
Škibin Kristina prof. italijanščine in nemščine 

Terčon Nina dipl. medicinska sestra 
Ušaj Gulin Ksenja dipl. biolog 

Žerjal Samo prof. matematike in tehnike 

ODDELE
K  

PREDMETI ORGANIZACIJSKI MODEL  DELEŽ UR 

C  strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski 
model 

38 % 

D strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski 
model 

25 % 

F splošno-izobraževalni 
predmeti 

individualni organizacijski 
model 

40 % 

J strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski 
model 

26 % 

K strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski 
model 

25 % 
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ODDELEK C PTI  
Učitelj Predmet Št.u

r 
Tjaša Sovdat Kemija 22 
Ksenija Maver  Fizika 22 
Ksenija Maver Fizika v zdravstveni negi   22 
Nina Terčon  Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti 1,2 22 
Barbara Sitar Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih 4  42 
Ksenja Ušaj Gulin Humana genetika  22 
Mateja Kulot  Klinične vaje 1  70 
Dean Horvat  Klinične vaje 2  63 

Dean Horvat 
Seminar Spoznavanje in uporaba dokumentacije v 
zdravstvu 17 

SKUPAJ  302 
 
ODDELEK C SSI 
Učitelj Predmet Št.u

r 
Mateja Kulot  Klinične vaje 1  70 
Dean Horvat  Klinične vaje 2  63 

Dean Horvat 
Seminar Spoznavanje in uporaba dokumentacije v 
zdravstvu 17 

Barbara Sitar Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih 4 42 
Dean Horvat Osnove patologije v zdravstveni negi  22 
Ksenja Ušaj Gulin Humana genetika 22 
Ksenja Ušaj Gulin  Higiena in mikrobiologija 22 
Nina Terčon  Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti  22 
Ksenija Maver Fizika v zdravstveni negi  22 
Elizabeta Savarin 
Murenc Zdravstvena terminologija  7 
Dean Horvat Vzgoja za zdravje  7 
Daša Cek Stepančič Zdrava prehrana  7 
Daša Cek Stepančič Etika in komunikacija  7 
Daša Cek Stepančič Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu 7 
Barbara Sitar Podjetništvo  7 
SKUPAJ  344 
 
ODDELEK D 
Učitelj Predmet Št.ur 
Ksenija Maver Fizika  22 
Tjaša Sovdat Kemija  22 
Kristina Škibin  Italijanski jezik 1,2   28 
Kristina Kompara  Tehnologija blagovnih tokov    18 
Marko Česnik  Podjetništvo in gospodarsko poslovanje  22 
Tanja Arčon Tehnologija komuniciranja    26 
Sebastjan Čuk Transportna sredstva                                   22 
Danijel Germek Logistika tovornih tokov 1 in 2                        52 
Danijel Germek Mednarodna blagovna menjava 1 in 2    44  
Danijel Germek Dokumentacija v logistiki 1                     22 
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Rosana Pahor Ekonomija  22 
SKUPAJ  300 
 
ODDELEK F 
Učitelj Predmet Št.u

r 
Natalija Plohl Slovenščina 1, 2 in 3  90 
Samo Žerjal Matematika 1, 2 in 3 90 
Valentina Furjan Angleški jezik 1, 2 in 3 90 
Gigo De Brea Umetnost 12 
Vanja Likar Družboslovje 1 in 2 36 
Maja  Đorđević Smole Naravoslovje 1 in 2 36 
SKUPAJ  354 
 
ODDELEK J 
Učitelj Predmet Št.u

r 
Ksenija Maver Fizika  22 
Tjaša Sovdat Kemija  22 
Robert Čebron Uporaba električnih vezij in naprav  42 
Renato Reščič Programirljive naprave  34 
Marko Česnik Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem  22 
Renato Reščič Napredne električne inštalacije  24 
Robert Čebron Alternativni viri energij   14 
Robert Čebron Načrtovanje električnih inštalacij   34 
Igor Sitar Elektromotorni pogoni in regulacija 1, 2 28 
Robert Čebron Proizvodnja in prenos električne energije  14 
Robert Čebron Upravljanje električnih strojev  18 
SKUPAJ  274 
 
ODDELEK K 
Učitelj Predmet Št.u

r 
Ksenija Maver Fizika  22 
Tjaša Sovdat Kemija  22 
Marko Česnik Poslovanje in organizacija  22 
Branko Jerič Načrtovanje konstrukcij 1, 2 44 
Igor Papež Učinkovita raba energije 1, 2 44 
Igor Papež Obdelava gradiv  22 
Matej Pinosa Robotika 22 
Branko Jerič Računalniško podprte tehnologije  22 
Igor Papež Gonilni deli strojev  22 
Igor Papež Preoblikovanje in toplotna obdelava  22 
Davorin Budihna Avtomatizacija 22 
SKUPAJ  286 
 

1.7 Izobraževanje v skupinah s konzultacijami 

 
Organizacijski model 
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Pouk v skupinah z organiziranimi konzultacijami je potekal po individualnem 
organizacijskem modelu izrednega izobraževanja. Izobraževanje je potekalo tako, da so 
se udeleženci izobraževali sami. Pred opravljanjem posameznega izpita je bilo vsakemu 
udeležencu na voljo vsaj 5 ur individualnih ali skupinskih konzultacij, kjer jim  je učitelj 
posredoval natančnejša navodila za pripravo na izpit. Izpitni roki pri posameznih modulih 
(predmetih) so bili določeni z razporedom konzultacij in navedeni v šolskem koledarju in 
osebnem izobraževalnem načrtu udeleženca. Razpisan izpitni rok za posamezni predmet 
ali sklop je bil po konzultacijah obvezen. Morebitno neudeležbo je bilo potrebno 
predhodno opravičiti pri organizatorju.  
Prilagoditve izvajanja programov so bile določene na podlagi uvodnega pogovora ter so 
bile opredeljene v osebnem izobraževalnem načrtu ter informativnem biltenom z urnikom 
izvajanja organiziranega samostojnega učenja. Organizirano izobraževalno delo se je 
izvajalo kot: 
- skupinske ali individualne konzultacije 

- teoretični pouk z vajami 

- priprave na izpite oz. preverjanje in ocenjevanje znanja 

- zagovor seminarskih nalog 

 
Organizirane skupine 
Pri izvedbi konzultacij smo poskušali udeležence čim bolj združevati. Oblikovali smo 
skupine glede na določen program oz. poklic in letnik.  
 

Skupina Izobraževalni  program  Predmeti Oblika Št. vpisanih 

A razni poklici vsi predmeti končni izpiti 14 

F-izpiti SPI razni poklici vsi predmeti konzultacije 12 

G-2 SSI razni poklici 2. letnik vsi predmeti konzultacije 1 

G-3 SSI razni poklici 3. letnik vsi predmeti konzultacije 3 

G-4 SSI razni poklici 4. letnik vsi predmeti konzultacije 11 

H-2 PTI razni poklici 2. letnik vsi predmeti konzultacije 5 

I SPI razni poklici 3. letnik vsi predmeti, PUD konzultacije 3 

SKUPAJ    49 
 
Vključeni po programih 
 

PROGRAM 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
NIŽJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

0 0 0 0 

obdelovalec lesa 0 0 0 0 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 36 48 24 19 

avtoserviser 3 7 1 3 

avtokaroserist 0 2 2 0 

bolničar-negovalec 5 5 1 1 
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BIOS-gast. in hot. storitve 2 2 1 0 

BIOS-slaščičar 0 0 0 0 

elektrikar 3 5 4 2 

instalater strojnih instalacij 1 0 0 0 

mizar 3 3 2 0 

oblikovalec kovin - orodjar 3 3 2 2 

mehatronik operater 5 3 6 6 

računalnikar 11 18 5 5 
SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 

34 26 39 19 

elektrotehnik 1 1 1 2 

lesarski tehnik 1 0 0 1 

logistični tehnik 5 2 9 2 

strojni tehnik 3 4 3 1 

tehnik mehatronike 2 2 1 0 

tehnik računalništva 11 5 11 4 

zdravstvena nega 11 12 14 9 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 0 1 0 0 

tehniška gimnazija 0 1 0 0 
POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 28 44 9 11 

avtoservisni tehnik 1 4 1 1 

elektrotehnik 7 10 2 2 

BIOS - živilsko preh. tehnik 0 4 0 0 

logistični tehnik 1 5 2 2 

lesarski tehnik 3 1 0 0 

strojni tehnik 2 4 0 2 

tehnik mehatronike 0 1 0 0 

tehnik računalništva 13 14 3 4 

zdravstvena nega 1 1 1 0 

SKUPAJ 98 119 72 49 
 
Izpisani po programih 
 

PROGRAM 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

        

avtoserviser 0 1  0 1 
SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 

       

zdravstvena nega 1 0  0 0 
logistični tehnik 1 0  1 0 
SKUPAJ 2 0  1 1 
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Število organiziranih konzultacij za splošno izobraževalne predmet ali strokovne 
module  

 2017/18 2018/19 2019/20 
ŠTEVILO 
KONZULTACIJ 

63 33 22 

ŠTEVILO UR 344 ur 192 ur 121 ur 
 
Učitelji v skupinah in njihova izobrazba 
 

IME PRIIMEK IZOBRAZBA  
Andrlič Alen  inženir informatike 
Cek Stepančič Daša dipl. med. sestra 
Čebron Robert magister gospodarski inženir 
Česnik Marko univ. dipl. org. dela, varnostni inženir 
Gec Aljaž dipl. inž. računalništva in informatike 
Horvat Dean dipl. zdravstvenik 
Juretič Vitjan univ. dipl. fizik 
Kačič Milivoj  dipl. inž. strojništva 
Kalin Vodopivec Monika dipl. medicinska sestra 
Kenda Mitja univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike 
Klanjšček Albin univ. dipl. inž. strojništva 
Marcetić Slobodan univerzitetni diplomirani inženir računalništva 
Maver Ksenija univ.dipl. fizik 
Mavri Tomaž  prof. matematike in  računalništva 
Modrijančič Reščič prof. slovenščine 
Premrl Andrej diplomirani inženir elektrotehnike 
Puc Teja dipl.pedagog 
Remškar Bogomir dipl. inž. elektrotehnike 
Reščič Renato dipl. inž. elektrotehnike 
Rutar Irena prof. biologije in kemije 
Sitar Barbara dipl. medicinska sestra 
Spačal Robert dipl. inž. strojništva 
Špacapan Adrijana profesor slovenščine in primerjalne književnosti, magistrica 
Štekar Primož univerzitetni diplomirani inženir prometa  
Šuligoj David univ. dipl. inž. strojništva 
Zoroja Peter specialist elektronskih sistemov 
 

1.8 Poklicna matura 

Evidenca prijavljenih na poklicno maturo 
V evidenci prijavljenih na poklicno maturo so zajeti udeleženci, ki opravljajo samo 
poklicno maturo. V to evidenco niso všteti tisti udeleženci, ki so vključeni v oddelke ali 
skupine in so po uspešnem zaključku izobraževalnega programa pristopili k poklicni 
maturi. 
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ŠT. UDELEŽENCEV, KI OPRAVLJAJO SAMO 
PM 
2016/17 68 
2017/18 64 
2018/19 56 
2019/20 48 
 

Število pristopov k poklicni maturi 
V preglednici je predstavljeno število vseh pristopov k poklicni maturi oziroma število 
vseh udeležencev, ki so opravljali poklicno maturo v posameznem izpitnem roku. 
 

ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 

zimski rok 48 46 42 

spomladanski  39 28 39 

jesenski rok 24 21 23 

SKUPAJ 111 95 104 
 
Podatki o prijavah, odjavah, pristopih ter uspehu 
V preglednici je predstavljeno število vseh udeležencev, ki so se prijavili na poklicno 
maturo v posameznem izpitnem roku, število udeležencev, ki so se še pred začetkom 
opravljanja poklicne mature odjavili ter končno število udeležencev, ki je poklicno maturo 
tudi dejansko opravljalo. V zadnjih stolpcih je predstavljeno število uspešnih in število 
tistih, ki mature niso uspešno opravili. 
 

  USPEH 
PROGRAM PRIJAVLJENI ODJAVLJENI OPRAVLJALI NISO OPRAVILI OPRAVILI %  USPEŠNIH 

zimski rok  54 12 42 25 17 40 % 
spomladansk
i  

53 14 39 17 22 56 % 

jesenski rok 28 6 22 9 13 59 % 
SKUPAJ 135 2 145 51 52 50 % 
 
Podatki o načinu opravljanja poklicne mature  
Preglednica prikazuje število in odstotek kandidatov glede na način opravljanja poklicne 
mature v posameznem izpitnem roku. 
 

NAČIN 
OPRAVLJANJA 

OPRAVLJALI OPRAVILI DELEŽ USPEŠNIH 

 Zim Spo Jes Zim Spo Jes Zim Spo Jes 
V celoti  4 6 2 1 2 0 25 % 33 % % 

V dveh delih 6 8 8 0 6 7 0 % 75 % % 

Po enotah 32 24 13 16 13 10 50 % 54 % % 

Višanje 0 1 0 0 1 0 / 100 
% 

% 

SKUPAJ 42 39 23 17 22 17 40 
% 

56 
% 

% 
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Delež uspešnih na poklicni maturi v posameznih letih 
ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 
zimski rok 44 % 52 % 40 %  
spomladanski  49 % 36 % 56 % 
jesenski rok 25 % 29% 59 % 
SKUPAJ 41 % 42% 50 % 
 
1.9 Splošna matura 

Evidenca prijavljenih na splošno maturo 
V evidenco prijavljenih na splošno maturo so vključeni udeleženci, ki opravljajo samo 
splošno maturo in niso vključeni v drugi oddelek ali skupino.  
 
ŠT. UDELEŽENCEV, KI OPRAVLJAJO SAMO SM 
2016/17 5 
2017/18 3 
2018/19 3 
2019/20 3 
 
Število vseh pristopov k splošni maturi 
ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 
spomladanski  3 3 4 
jesenski rok 1 1 0 
SKUPAJ 4 4 4 
 
Delež uspešnih na splošni maturi   
ŠOLSKO LETO  2017/18 2018/19 2019/20 
spomladanski  100 % 33 % 75 % 
jesenski rok 0% 0 % 0 % 
SKUPAJ 50 % 25 % 75 % 
 
1.10 Zaključni izpit 
 
Evidenca prijavljenih na zaključni izpit 
V evidenco prijavljenih na zaključni izpit so vključeni udeleženci, ki opravljajo samo 
zaključni izpit in niso vključeni v drugi oddelek ali skupino.  
ŠT. UDELEŽENCEV, KI OPRAVLJAJO SAMO ZI 
2016/17 10 
2017/18 14 
2018/19 14 
2019/20 8 
 
Število vseh pristopov na zaključnem izpitu 
V preglednici je predstavljeno število vseh pristopov k zaključnemu izpitu oziroma število 
vseh udeležencev, ki so opravljali zaključni izpit v posameznem izpitnem roku. 
 
ŠOLSKO LETO VPISA 2017/18 2018/19 2019/20 
zimski rok 14 14 10 
spomladanski  20 24 10 
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jesenski rok 8 7 5 
SKUPAJ 42 45 25 
Podatki o prijavah, odjavah, pristopih ter uspehu 
V preglednici je predstavljeno število vseh udeležencev, ki so se prijavili na zaključni izpit 
v posameznem izpitnem roku, število udeležencev, ki so se še pred začetkom opravljanja 
zaključnega izpita odjavili ter število udeležencev, ki je zaključni izpit dejansko tudi 
opravljalo. V zadnjih stolpcih je predstavljeno število uspešnih in število tistih, ki 
zaključnega izpita niso uspešno opravili. 
    USPEH 
PROGRAM PRIJAVLJE

NI 
ODJAVLJE
NI 

OPRAVLJAL
I 

NISO 
OPRAVILI 

OPRAVIL
I 

%  
USPEŠNIH 

zimski rok  11 1 10 3 7 70 % 
spomladan
ski  

12 2 10 1 9 90 % 

jesenski 
rok 

5 0 5 1 4 80 % 

SKUPAJ 28 3 25 5 20 80 % 
 
Podatki o načinu opravljanja zaključnega izpita 
 
Preglednica prikazuje število in odstotek kandidatov glede na način opravljanja 
zaključnega izpita v posameznem izpitnem roku. 
 

NAČIN 
OPRAVLJANJA 

OPRAVLJALI OPRAVILI DELEŽ USPEŠNIH 

 Zim Spo Jes Zim Spo Jes Zim Spo Jes 
V celoti  4 6 3 3 6 3 75 % 100 

% 
100 
% 

Delno 6 4 2 4 3 2 67 % 75 % 100 
% 

SKUPAJ 10 10 5 7 9 5 70 
% 

90 
% 

100 
% 

 
1.11 Mesečni končni izpiti 
 
Termini končnih izpitov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Končni izpiti so v šolskem letu 2019/20 potekali od novembra dalje, enkrat mesečno. 
Izvedeni so bili za udeležence, ki niso bili uspešni ali se niso mogli udeležiti izpitnega 

PRIJAVNI ROK ODJAVA TERMIN IZPITA 
21.11.2019 26.11.2019 28.11.2019  
12.12.2019 17.12.2019 19.12.2019  
9.01.2020 14.01.2020 16.01.2020  

20.02.2020 25.02.2020 27.02.2020  
19.03.2020 24.03.2020 26.03.2020  
16.4.2020 21.04.2020 23.04.2020  

09.05.2020 14.05.2020 21.05.2020  
17.06.2020 12.06.2020 24.06.2020  
02.07.2020 13.08.2020 17.08.2020 
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roka predvidenega v sklopu organiziranih konzultacij in predavanj. Končni izpiti izven 
predpisanih rokov in brez predhodno organiziranih konzultacij se praviloma niso izvajali. 
Končni izpiti so potekali ob 16.00 uri. Udeležence smo o prijavi in poteku končnih izpitov 
obveščali v biltenih, internetni strani in posameznimi vabili k prijavi na končne izpite. 
Pošiljali pa smo jim tudi kratka SMS sporočila ali e-pošto (datumi mesečnih končnih 
izpitov, potrditev prijave, učilnica…)  
 
Število prijavljenih in uspeh na končnih izpitih 
IZPITNI 
ROK 

ŠTEVILO 
PRIJAVLJENIH 

ŠTEVILO 
ODJAVLJENIH 

ŠTEVILO  
PRISTOPOV 

ŠTEVILO  
USPEŠNIH 

DELEŽ 
USPEŠNIH 

November 33 7 25 18 72 % 
December 36 6 30 18  60 % 
Januar 33 15 18 12 66 % 
Februar 41 11 30 17 56 % 
April 1 32 14 18 14 77  % 
April 2 44 18 26 24 92 % 
Maj 56 44 44 33 75 % 
Junij 46 16 30 23 77 % 
Avgust 48 19 29 25 86 % 
SKUPAJ 369 150 250 184 73 % 
Glede na število udeležencev, ki so pristopali k mesečnim končnim izpitom, je bila 
uspešnost na končnih izpitih 73 %.  
 
1.12 Podpora individualnega organizacijskega modela 

Za udeležence izobraževanja so organizirana predavanja oz. konzultacije z učiteljem. 
Udeležencem pa so v primeru neuspešnosti na voljo še dodatne individualne ali 
skupinske  konzultacije, ki jih organiziramo po posvetu z udeleženci in učiteljem. Učitelji 
so dosegljivi tudi v času dopoldanskih in popoldanskih pogovornih ur ter na telefonske 
številke zbornic ali na elektronske naslove. Za posamezne module in predmete so na 
voljo učbeniki in interna literatura, ki je dosegljiva v šolski knjižnici.  
Odraslim udeležencem je v knjižnicah največkrat na voljo le gradivo, ki je namenjeno 
mladini (učbeniki, delovni zvezki…). Ti učni viri po navadi niso prilagojeni za potrebe 
izobraževanja odraslih.  
Udeležencem, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit, smo posredovali vprašanja 
ali gradivo za prijavljene enote poklicne mature in zaključnega izpita. S tem smo jim 
olajšali samostojno učenje in pripravo na zaključek šolanja. Za splošno izobraževalne 
enote zaključnega izpita in poklicne mature smo zanje pred posameznim izpitnim rokom 
še organizirali priprave. 
Za udeležence izobraževanja odraslih sta za pomoč in pogovor na voljo organizatorki 
izobraževanja odraslih, za udeležence, ki pristopajo k poklicni maturi pa tudi tajniki 
poklicne mature. 
 
1.13 Viri financiranja 

V izrednem izobraževanju se vplačujejo šolnine za obiskovanje oddelkov s predavanji in 
skupin s konzultacijami. Udeleženci izobraževanja odraslih poleg šolnine dodatno 
vplačujejo tudi posamezne končne in delne izpite (v primeru neuspešnosti ali neudeležbe 
na rednem izpitnem roku), ter izpite splošne in poklicne mature in zaključne izpite.  
 
VIR SREDSTEV  2017/18 2018/19 2019/20 
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Samoplačniki 295 280 233 
Podjetje - v celoti ali delno 21 14 3 
Zavod za pokojninsko 
zavarovanje  

5 4 4 

SKUPAJ 321 298 240 
 
1.14 Promocija izrednega izobraževanja  

V šolskem letu 2019/20  se je promocija izrednega izobraževanja izvajala v okviru 
projekta PanUP. Še naprej smo se trudili za nemoteno dvosmerno komunikacijo med 
vsemi sodelavci izrednega izobraževanja Šolskega centra Nova Gorica. Za seznanitev 
srednješolskih osipnikov s potekom izrednega izobraževanja smo še naprej sodelovali s 
svetovalnimi delavkami Šolskega centra Nova Gorica. Pošiljali smo vabila udeležencem za 
prijavo na poklicno maturo, splošno maturo in zaključni izpit. 
 
1.15 Strokovni delavci na izrednem izobraževanju 

Organizatorki izobraževanja odraslih sta Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio. Obe sta 
univerzitetni diplomirani pedagoginji. Izdajanje plačilnih nalogov in nekatera druga 
administrativna dela opravlja poslovna sekretarka Gimnazije in zdravstvene šole, Tatjana 
Močnik. 

 
V šolskem letu 2019/20 sva se udeležili naslednjih predavanj, delavnic, sestankov:  
- zaključna konferenca projekta RAY – Regional Alliance of Youth, MIC, 25.9.2019 
- Delavnica Spletne učilnice Moodle – osnove, ŠC NG, 29.6.2020 
 
 
Področje ekonomije 

 

Potek izobraževanja 

V šolskem letu 2019/2020  je šola glede na interes kandidatov udeležencem 
izobraževanja odraslih ponudila samoizobraževanje, tj. individualni organizacijski model. 

Potrebo oz. željo po določeni izobraževalni obliki je organizatorka izobraževanja 
ugotavljala s kratkim anketnim vprašalnikom, na katerega so udeleženci odgovarjali ob 
vpisu v izobraževanje ter z individualnimi razgovori. 

Pri samoizobraževalni obliki izobraževanja udeleženci nimajo predavanj, na izpite se 
pripravljajo sami. Izpiti so praviloma predmetni. Za seznanitev z učnimi vsebinami ter 
potrebnimi učbeniki za posamezen predmet, so imeli udeleženci  možnost: 

 

Informiranja o izpitu (gradiva, učna snov, načini ocenjevanja,…), 

organiziranih konzultacij. 

 

Izpite so udeleženci opravljali v osmih izpitnih rokih, ki so bili razpisani na začetku 
šolskega leta. 
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MESEC TERMIN PRIJAVE IZPITNI ROK 
OKTOBER od  9.10.  do  11. 10. 2019 21. – 25. oktober 2019 
DECEMBER od  27.11. do 29. 11. 2019 9. – 13. december 2019 

FEBRUAR od  15.01. do 17. 01. 2020 
27. januar - 31. januar 
2020 

MAREC od 24. 02. do 26.02.2020  9. – 13. marec 2020 
APRIL od 25. 3. do 27.03. 2020 06. -  10. april 2020 
MAJ od 04. 05. do 06.05.2020 18.  - 22. maj 2020 
JUNIJ od 27. 05. do 29. 05. 2020 8. – 12. junij 2020 
AVGUST od 01. 07. do 03. 07. 2020 18. ali 19. avgust 2020 
 

Vse udeležence izrednega izobraževanja je organizatorka izrednega izobraževanja na 
začetku šolskega leta seznanila z možnostjo priznavanja predhodno pridobljenega znanja 
(formalno in neformalno pridobljenega), možnostjo organiziranih individualnih ali 
skupinskih  konzultacij, roki za opravljanje obveznosti ter možnostjo izposoje internega 
gradiva ter učbenikov oz. druge literature, ki je dostopna v šolski knjižnici. 

 

Šola je glede na rezultate anketnih vprašalnikov organizirala konzultacije za naslednje 
predmete: 3. in 4. ET, ter Finančno knjigovodstvo in Materialno knjigovodstvo za 
programa ET PT in ET SSI. 

 

Pregled izobraževalnih programov 

EKONOMSKI TEHNIK (srednje strokovno izobraževanje) 

Udeleženci izrednega izobraževanja  (v nadaljevanju udeleženci) pridobijo po štirih 
opravljenih letnikih ter opravljeni Poklicni maturi poklic ekonomski tehnik, nadaljujejo  
lahko študij na višjih in strokovnih šolah. 

 

EKONOMSKI  TEHNIK (poklicno tehniško izobraževanje) 

Udeleženci  pridobijo po dveh opravljenih letnikih in opravljeni Poklicni maturi poklic 
ekonomski tehnik.  Program nadgrajuje predhodno dokončan program trgovec, poslovni 
tajnik ali administrator. Po opravljeni poklicni maturi lahko udeleženci nadaljujejo šolanje 
na višjih ali visokih strokovnih šolah.  

 

EKONOMSKI TEHNIK (poklicni tečaj) 

Udeleženci pridobijo po opravljenem programu, ki traja praviloma eno leto, poklic 
ekonomski tehnik. 

V poklicni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki imajo zaključen  četrti letnik gimnazije ali 
četrti letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

 

ADMINISTRATOR 
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Poklic: udeleženci pridobijo po treh opravljenih letnikih in zaključnem izpitu poklic 
administrator/administratorka. Izobraževalni program omogoča pridobitev temeljne 
ekonomske razgledanosti, sposobnost obvladovanja sodobne informacijske tehnike in 
tehnologije ter sposobnost prilagajanja spremembam na področju podjetništva v pogojih 
sodobnega tržnega gospodarstva. 

Po opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v programu ekonomski 
tehnik,  poklicno tehniško izobraževanje. 

 

TRGOVEC 

Poklic: udeleženci pridobijo po treh opravljenih letnikih in opravljenem zaključnem izpitu 
poklic prodajalec,  pridobi torej  znanja , ki omogočajo delo v blagovnem prometu. Po 
opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v programu ekonomski 
tehnik,  poklicno tehniško izobraževanje. 

                           

Postopek vpisa 

 

V šolskem letu 2019/2020 je bil  postopek vpisa v izredno izobraževanje razdeljen na dva 
dela in sicer skupinsko informiranje udeležencev in zbiranje prijav za vpis, ki je potekalo 
po vnaprej znanem časovnem  razporedu ter individualno svetovanje in vpis. Na 
organiziranih skupinskih informativnih srečanjih z udeleženci, je organizatorka 
udeležence seznanila z možnostjo priznavanja predhodno pridobljenega znanja ter 
postopkom priznavanja predhodno pridobljenega znanja (formalno in neformalno 
pridobljenega), obsegom učnih vsebin (dostopanje do izpitnih katalogov) možnostjo 
priprav na izpite, možnostjo konzultacij ter dostopanje do učiteljev kot tudi z razpisanimi 
izpitnimi roki. Udeleženci so bili seznanjeni tudi s stroški izobraževanja (vpisnina, 
priprava na izpite, cena izpitov, cena konzultacij, drugo).  
V nadaljevanju vpisnega postopka je organizatorka izrednega izobraževanja vsakega 
udeleženca povabila  na individualni uvodni razgovor, kjer je na podlagi pridobljenih 
podatkov, interesov, možnosti in pogojev posameznega udeleženca organizatorka skupaj 
s posameznim udeležencem pripravila načrt izobraževanja (osebni izobraževalni načrt) 
oz. njegov osnutek z namenom načrtovanja opravljanja obveznosti v tekočem šolskem 
letu.  
Ob vpisu je vsak udeleženec poleg  OIN, prejel seznam izpitnih rokov, seznam učiteljev, 
informacijo o možnosti dostopanja do gradiva, informacijo o možnostih udeležbe na 
konzultacijah, informacije o oblikah prilagoditve, obrazce za prijavo na izpite, obrazec 
Zahteva za priznanje predhodno pridobljenega znanja. 
 
Prilagoditve 

Izhodišče za določitev prilagoditev posameznemu udeležencu so bili opravljeni uvodni 
razgovori in morebitno priznanje predhodno pridobljenega znanja. 
 
Organizacijski model: individualni. 



 

27 
LDP MIC 2019/20 

Trajanje izobraževanja 
 

Izredno izobraževanje lahko traja manj, enako ali več časa kot redno in je odvisno 
predvsem od predznanja udeleženca, njegovih izkušenj, sposobnosti, interesa, 
prizadevnosti ter izbranega organizacijskega modela. 

Šolsko leto 

Šolsko leto 2019/2020 je v izrednem izobraževanju trajalo od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 
 

Oblike in načini ocenjevanja znanja 

V izrednem izobraževanju se je izvajalo  individualne oblike ocenjevanja, pri čemer je 
bilo ocenjevanje pisno ali ustno oz. oboje glede na predmet. 
Ustno ocenjevanje se je izvajalo na različne načine in sicer kot vrednotenje ustnih 
odgovorov na zastavljena vprašanja (izpitni listki), ali vrednotenje izdelka (zagovor 
seminarske naloge/praktičnega dela). 
Pisno ocenjevanje se je izvajalo kot vrednotenje pisnih odgovorov na zastavljena 
vprašanja ali vrednotenje pisnega izdelka (seminarska naloga oz. praktični izdelek). 

 

Vpisani v šolsko leto 2019/2020 

Izobraževalni program Število 
vpisanih 

trgovec 10 
administrator 11 
ekonomski tehnik  18 
ekonomski tehnik (poklicni tečaj) 10 
ekonomski tehnik (pti)                           14 

Vsi programi 63 
                         

60 udeležencev izobraževanja odraslih je bilo samoplačnikov, enemu udeležencu plačuje 
stroške izobraževanja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, en udeleženec se 
izobražuje brezplačno (zaradi trajne poškodbe je v Varstveno delovnem centru; tudi 
učitelji ne prejmejo plačila) in en udeleženec izobraževanja odraslih se izobražuje 
brezplačno (socialane razmere) v šol. Let 2019 2020 z možnostjo podaljšanja. 
 
IZOBRAŽEVANJE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

 
V času razglašene  epidemije je bilo izvedenih 25 izpitov na daljavo, od katerih je bilo 
uspešno opravljenih 23. 
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USPEH UDELEŽENCEV  
 
 
 
VRSTA ZAKLJUČNEGA 
IZPITA 

 
Pristopi 

 
Opravilo 

 
POKLICNA MATURA 

14 14 

 
ZAKLJUČNI IZPIT 

 3               2 

 
SKUPAJ 

17 16 

   

UČITELJI 
 

Vsi učitelji, ki so poučevali v izrednem izobraževanju imajo ustrezno strokovno znanje in 
izobrazbo. S letnim poročilom in delovnim načrtom, načinom in novostmi so učitelji 
seznanjeni na začetku šolskega leta na uvodni andragoški konferenci, tekom leta pa se 
glede na posebnosti in  potrebe z njimi dogovarja organizatorka izrednega izobraževanja 
individualno. 
V izobraževanju odraslih je sodelovalo 28 učiteljev, ki so bili tudi sicer zaposleni na 
Šolskem centru Nova Gorica. Z vsemi, ki sodelujejo v izobraževanju odraslih smo imeli 
sklenjene podjemne pogodbe. 
En učitelj, ki je poučeval predemt Matematika v IO ni bil zaposlen na ŠC Nova Gorica; je 
bil zunanji sodelovalec. 
 

KAKOVOST 

V šolskem letu 2018/2019 je bila izvedena anketa o zadovoljstvu udeležencev izrednega 
izobraževanja. Rezultati so objavljeni na oglasni deski pred pisarno za izobraževanje 
odraslih.  
 

IZOBRAŽEVANJE, PROJEKTI 

 

Organizatorka izrednega izobraževanja se je v šolskem letu 2019/2020 udeležila: 
  

- Nadaljevanje dela šolskega tima za kakovost (SETŠ) v dvoletnem projektu 
Samoevalvacija na srednjih šolah, ki ga Šola za ravnatelje vodi za Šolski center 
Nova Gorica, 

- Delovna srečanja članov IO Društva za izobraževanje odraslih na srednjih šolah. 
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Področje kmetijstva, živilstva in gostinstva 

 

V šolskem letu 2019/2020 je izobraževanje odraslih na Biotehniški šoli vodila Tatjana 
Krašna v obsegu 50% redne obveze. Naloge, ki jih je opravljala v šolskem letu 
2019/2020: 
 

− Vpisi in koordinacija dela z odraslimi udeleženci izobraževanj (priprava 
izobraževalnih načrtov, urnikov), opravljanje uvodnih razgovorov. 

− Priprava in vodenje dokumentacije (o udeležencih, priprava pogodb za učitelje,…). 
− Koordinacija dela s profesorji na šoli in organizacija predavanj v dopoldanskem in 

popoldanskem času. 
− Ugotavljanje izobraževalnih potreb, skupaj z profesorji oblikovanje in izvedba 

tečajev/skrb za razvoj lastne izobraževalne ponudbe. 
− Priprava informativnih zgibank, informacijska gradiva (promocija, trženje). 
− Sodelovanje v postopkih priznavanja predhodnega znanja. 
− Obveščanje, svetovanje za udeležence izobraževanja 

− Izvajanje projekta z Zavodom za zaposlovanje programa v okviru operacije  
»Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)« , pomočnik 
kuharja. 

− Koordinacija tečajev na šoli slaščičarstvo, gastronomija 

 

Realizacija postavljenih ciljev v Letnem delovnem načrtu 

Ohranitev obsega vpisa - cilj ni bil dosežen število vpisanih se je glede na preteklo 
šolsko leto zmanjšalo. 

Sodelovanje z udeleženci pri spremljanju uresničevanja postavljenih ciljev OIN-
ja – za spremljanje OIN ja smo ohranili komunikacijo z udeleženci po elektronski pošti in 
odzivnost je bila večja kot v preteklih letih, ko smo od njih pričakovali osebni obisk. 

Izvedba projekta: Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC),  
pilotna izvedba – Usposabljanje za pomočnika kuharja – Zaradi COVID 19 je bilo 
izvedeno samo eno usposabljanje 

 
Izvedba Tečaja za varno delo s traktorskimi priključki -  zaradi Covid 19 so tečaji 
od februarja naprej odpadli. Tako je število udeležencev glede na prejšnje leto veliko 
nižje. 
 
Testiranje naprav za nanašanje FFS – vsako leto se v spomladanskem času izvaja 
testiranje  
 naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. V letošnjem letu zaradi Covid – 19 je 
bilo to onemogočeno. Testiranje se je preneslo v poletne mesece, tako da je potekalo 
junija, julija  ter se nadaljuje  še avgusta in septembra.  
 
Tečaji slaščičarstva, kuharstva in kmetijstva tudi ti tečaji  zaradi Covid 19 od 
februarja  
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naprej so bili neizvedljivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informiranje kandidatov  

je potekalo na različne načine: 

• Uradne ure so potekale v pisarni vodje izobraževanja odraslih z urnikom: vsak 
petek od 800 do 1200  in torek od 1400 do 1600 ure, udeleženci izrednega 
izobraževanja so bili v kontaktu z vodjo izobraževanja odraslih tudi izven uradnih 
ur po telefonu in e-pošti. 

• Poteki izpitov so bili objavljeni na oglasni deski. 
• Informacije so kandidati izrednega izobraževanja dobili tudi v tajništvu šole ter pri 

profesorjih. 
 

Individualne vključitve na izobraževanju odraslih  

 

Vključeni po programih 

ŠOLSKO LETO VPISA 2019/2020 

Gastronomske in hotelske storitve(SPI) 21 
Gospodar na podeželju (SPI) 11 
slaščičar (SPI) 17 
mesar(SPI) 4 
vrtnar (SPI) 9 

Načrtovane 

aktivnosti 

Predviden 

obseg 

Realizirane 

aktivnosti 
Čas trajanja od do 

Vpis in sprejem 

udeležencev 

100 84 1.9.2019 - 31.8.2020 

Izvedba 

konzultacij 

100 176 1.9.2019 - 31.8.2020 

Izpeljava končnih 

izpitov 

11 rokov  17 rokov 28.9.2019 - 31.8.2020 

Izvedba 

zaključnih izpitov 

15 

pristopov 

16 

pristopov 

Zimski, spomladanski in jesenski rok 

Priznavanje 

predhodnega 

znanja 

100 

sklepov 

80 sklepov 1.9.2019 - 31.8.2020 

Izdelava osebnih 

izobraževalnih 

načrtov 

100 84 1.9.2019 - 31.8.2020 

Izračun šolnine, 

vpisnine, storitev 

100 84 1.9.2019 - 31.8.2020 

Urejanje pogodb 

o izobraževanju  

100 84 1.9.2019 - 31.8.2020 
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kmetijsko-podjetniški tehnik(SSI) 4 
naravovarstveni tehnik (SSI) 2 
hortikulturni tehnik(PTI) 6 
živilsko-prehranski tehnik(PTI) 6 
pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 4 
VSI PROGRAMI 84 

 
82 udeležencev izobraževanja odraslih je bilo samoplačnikov, dvema udeležencema plačuje 
stroške delodajalec in enemu udeležencu plačuje stroške izobraževanja Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

 

Organizacijski model 

Individualni organizacijski model izrednega izobraževanja omogoča, da se posameznik 

izobražuje sam, brez sodelovanja v učni skupini.  Pri udeležencu izobraževanja odraslih se z 

izpitnim sistemom preverja znanja. 

Oblike in načini preverjanja znanja 

V izrednem izobraževanju se je izvajala individualna oblika ocenjevanja, kjer je bilo 

ocenjevanje pisno, ustno ali praktično, glede na predmet oz. modul. 

Izpitni sistem 

Končni izpiti so v šolskem letu 2019/20 potekali enkrat mesečno, vsak zadnji četrtek v 
mesecu. V mesecu maju in juniju pa vsak teden enkrat v popoldanskem času, zaradi 
COVID 19. Nekaj izpitov je bilo izpeljanih na daljavo preko video aplikacije »Zoom«. V 
dogovoru z učiteljem so se končni izpiti izvajali tudi izven predpisanih rokov.   

MESEC TERMIN PRIJAVE IZPITNI ROK 
SEPTEMBER od  16.09.  do  20. 09. 2019 26. september 2019 

OKTOBER od 14.10.  do 18.10.2019 24. oktober 2019 
NOVEMBER od  18.11. do 22. 11. 2019 28. november 2019 
DECEMBER od 10.12.do 15.12. 2019 19. december 2019 
JANUAR od  20.01. do 24. 01. 2020 30. januar 2020 
FEBRUAR od 18. 02. do 22.02.2020 30. februar 2020 
MAREC od 16. 03. do 20.03. 2020 26. marec 2020 
APRIL od 14.04. do 19.04.2020 23. april 2020 
MAJ od 18. 05. do 22.05.2020 28. maj 2020 
JUNIJ od 8. 06. do 12. 06. 2020 18. junij 2020 
AVGUST od 17. 08. do 22. 08. 2020 27. avgust 2020 
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Podpora individualnega organizacijskega modela 

Udeležencem izobraževanja so bile na voljo konzultacije z učiteljem, učitelji so bili dosegljivi 
osebno v času pogovornih ur, na telefonsko številko zbornice, na telefonsko številko 
kabinetov ter na elektronske naslove. Za posamezne module in predmete so bili na voljo 
učbeniki in interna literatura, ki je dosegljiva v šolski knjižnici. Za udeležence izobraževanja 
odraslih je bil na voljo tudi organizator izobraževanja odraslih za pomoč in pogovor. 

V času COVID 19 so potekale konzultacije tudi preko video aplikacije »zoom«. 

 

Tečaj za varno delo s traktorskimi priključki 

Tečaji za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki so potekali v obliki enotedenskih 
predavanj in delavnic, zaključili so se z izpitom, potekali pa v popoldanskem času v prostorih 
šole in na terenu.  V okviru 20 ur (4 dni) so slušatelji spoznali teoretična znanja, ki jih 
potrebujejo za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. V okviru delavnice pridobijo 
tudi praktične izkušnje. Zadnji dan so kandidati opravljali pisni preizkus znanja in uspešni so 
pridobili ustrezno potrdilo. Izvedena sta bila 2 dvajseturna tečaja.  

 

ŠOLSKO LETO  2019/2020 

VDT 32 odraslih + 2 dijaka 

 

Tečaj za pridobitev statusa kmeta 

20 urni tečaj iz področji kmetijstva: poljedelstvo, varstvo rastlin, ekonomike v 
kmetijstvu, živinoreje, sadjarstva in vinogradništva ter kmetijskih strojev. Tečaj se konča 
z izpitom. 

ŠOLSKO LETO VPISA 2019/2020 

STATUS KMETA 5 povpraševanj – 3. opravili 

 

Testiranje naprav za nanašanje FFS 

V vseh primorskih občinah izvajamo testiranje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev. Pregled škropilnikov in pršilnikov je zakonsko določen, naprave morajo biti na 
predpisan način redno pregledane vsake tri leta, razen novih naprav, ki se v 6 mesecih 
od nakupa pregledajo brez meritev in vnesejo v register. Redni pregled pa se prvič opravi 
v petih letih od datuma nakupa. 

V šolskem letu 2019/2020 smo pregledali 756 naprav do 31.7.2020. 
Pregledovanje naprav se še nadaljuje do konca septembra. 
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Usposabljanja 

V šolskem letu 2019/20 smo v sodelovanju z  Zavoda za zaposlovanje  izvedli  projekt  v 
okviru operacije »Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)« , pomočnik 
kuharja. Usposabljanje se je zaradi COVID 19 malo zavleklo. Vendar smo ga uspešno 
zaključili. 

Martina Fratnik je imela izvedbo Programi za uporabi načel HASSP sistema v obsegu 30 
ur. 

 

Tečaji slaščičarstva, kuharstva in kmetijstva. 

V tem šolskem letu so bili izvedeni 3 tečaji iz slaščičarstva Tečaji so potekali v 
popoldanskem času v obsegu  5 do 12ur. Na koncu tečaja je vsak udeleženec prejel 
potrdilo o opravljenem tečaju in gradivo. 

Viri financiranja 

● Sredstva iz vpisnin in šolnin 

V izredno izobraževanje se vplačujejo šolnine za obiskovanje skupin s konzultacijami in 
vpisnine za individualne vključitve. Udeleženci izobraževanja odraslih vplačujejo tudi 
posamezne končne in delne izpite, ter izpite splošne in poklicne mature ter zaključne 
izpite. 
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Neformalno izobraževanje 

 

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, MIC ponuja sledeče NPK-je (naziv NPK in koda): 

1. Vodja delovne skupine v proizvodnji 1272866011 
2. Teletržnik/ teletržnica 0871160011 
3. Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 1555540011 
4. Operater/operaterka multimedijskih naprav 2130.008.5.1 
5. Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka 2150.011.5.1 
6. Rezbar/rezbarka 2150.016.4.1 
7. Vodja projektne naloge 3400.004.5.1 
8. Vodja projekta 3400.005.6.1 
9. Operater/operaterka na CNC-stroju 5210.005.5.1 
10. Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji 5210.006.3.1 
11. Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji 5210.007.3.1 
12. Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev 5431.002.2.1 

 

ELEKTROTEHNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA  (naziv NPK in koda) 

 

1. vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme 8024430011 
2. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja 

4026617011 
3. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne 

baze 6416633011 
 

STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA (naziv NPK in koda) 

 

1. Polagalec/polagalka talnih oblog 5820.026.4.1 
2. Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani 2130.007.5.1 
3. Voznik/voznica v cestnem prometu 8400.002.4.1 

 

 

Neformalno izobraževanje in povezava s projekti 
 

V šolskem letu 2019/20 smo nadaljevali z izvajanjem projekta >Svetovanje zaposlenim 
na Goriškem 2016-2022<. Projekt je povezan z neformalnim izobraževanjem tako na 
področju poklicnih kot tudi ključnih kompetenc. Svetovanju bo ob zapolnjeni ciljni skupini 
sledilo usposabljanje na izbranih področjih .  
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Projekti 

 

Zaključeni projekti v šolskem letu 2019/2020 
 

1 

Ime projekta NET-ENT  

Networking for Entrepreneurship 

Program Erasmus+, KA2 

Pogodba 2017-1-SI01-KA202-035580 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Rosana Pahor 

Trajanje 1. 9. 2017–29. 2. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

236.498,00 EUR 

67.278,00 EUR 

Opis Glede na ugotovitve in izkušnje smo do konca projekta izoblikovali 
končno obliko in vsebino modula za spodbujanje podjetništva ter 
pripravili učna gradiva v štirih jezikih partnerstva (SI, FI, UK, ES): 
Učni načrt modula, Priročnik za učitelje, Učbenik za dijake in 
Digitalna orodja za dijake in učitelje.   

Cilj modula je razviti podjetniško miselnost in kulturo med dijaki 
(študenti) in učitelji. Izhajali smo iz definicije podjetniške 
kompetence v okviru evropskih dokumentov, ki pravi: „Smisel za 
iniciativnost in podjetnost lahko na grobo definiramo kot zmožnost, 
da ideje pretvorimo v dejanja, in sicer take ideje, ki ustvarjajo 
vrednost, za druge ljudi (definicija EU - Entre-Comp)“. Modul 
udeležencem omogoča, da izkusijo kreativni proces razvoja tržno 
uspešnega produkta – od ideje do končnega izdelka ter pri tem 
razvijajo vse pomembne karakteristike tako podjetnega 
posameznika kot tudi timskega sodelavca.  
 
K temu smo pristopili na inovativen način. Pustili smo prosto pot 
idejam in samoiniciativi dijakov. Učni proces se tako prilagaja 
razvoju konkretne ideje. Samega procesa ne poznamo vnaprej, 
razvijamo ga sproti, odvisno od tega, kam nas vodijo ideje. Vendar 
pa poznamo podjetniške spretnosti, ki jih moramo razvijati (1. del 
modula - Osebna rast in razvoj podjetniške miselnosti ), in 
nekaj dejstev, ki jih moramo imeti v mislih, da bomo iz začetne ideje 
ustvarili tržno uspešen izdelek (2. del modula - Razvoj tržno 
uspešnega izdelka - podjetja). Celoten proces je kot 
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pustolovščina na še nepoznani poti podjetniškega ustvarjanja in 
uspeha, pri čemer ste sam svoj navigator, raziskovalec in coach. 

Kot že sam naslov pove ima pomembno vlogo pri tem tudi 
mreženje (Networking). V fazi vrednotenja idej učitelj in dijaki 
povabijo strokovnjake iz podjetij in učitelje ter dijake iz drugih šol ali 
programov, da se pridružijo učnemu procesu, po potrebi pa poiščejo 
tudi druge povezave, ki bi lahko bile koristen vir znanja in izkušenj 
pri razvoju izbrane ideje.  

Podjetništva kot gonilne sile razvoja in samozaposlitve ne 
moremo učiti na klasičen način. Potrebno je, da tako učitelji kot 
tudi dijaki razvijejo nov pogled na učenje in poučevanje. Ne učimo 
se več za ocene ampak za znanje in izkušnje. Pri tem razvijamo 
lastni interes, ostajamo radovedni, motivirani, raziskujemo neznano 
okolje. Ker je učitelj tisti, ki je pri tem vodilo, so se učitelji v okviru 
projekta udeležili tudi petdnevnega izobraževanja za učitelje v 
Helsinkih, junija 2018, pred pilotno izvedbo modula. Vsebina 
izobraževanja je bila: Coaching – inovacija v učenju in 
poučevanju.  

Gre pravzaprav za novo paradigmo učenja in poučevanja. Besedo 
coaching je nemogoče prevesti, ne da bi pri tem izgubila svoj ključni 
pomen. Coaching odnos je enakovreden odnos. Učitelj – coach 
dijake spodbuja k razmišljanju in ustvarjanju ter jih navdihuje, da 
povečajo svoj osebni in strokovni potencial. Pri tem se pogosto 
sprostijo pred tem neizkoriščeni viri domišljije, produktivnosti in 
samoiniciative. Namesto, da bi vam učitelj govoril, kaj morate 
storiti, vam bo učitelj – coach zastavljal pomembna 
vprašanja, ki vas pripeljejo do vaše lastne rešitve. Za izvajanje 
te inovativne metode v izobraževanju je nujno poznavanje orodij in 
veščin coachinga. Le te so podrobno opisane v Priročniku za učitelje, 
ki je eden izmed rezultatov projekta. Coaching v pravem pomenu 
besede je sicer mnogo več kot to, a za vzpostavitev učinkovitejšega 
učnega procesa zadostuje že poznavanje in uporaba osnovnih veščin 
coachinga za bistven premik v smeri spodbujanja kreativnosti in 
samoiniciativnosti ter odgovornosti za lasten uspeh in razvoj med 
dijaki.  

To pa za oba, za učitelja in dijaka, pomeni zelo drugačen način dela. 

Učitelj ni prenašalec znanja, temveč deluje kot coach, ki vodi in 
usmerja dijake s postavljanjem pravih vprašanj in uporabo veščin in 
orodij coachinga, z namenom, da bi dijaki prišli do lastnih rešitev in 
da bi v procesu učenja in lastnega napredka sodelovali z drugimi 
ustreznimi udeleženci. Dijak je sedaj v proaktivni vlogi  – spodbujen 
je, da v procesu učenja ravna samoiniciativno in odgovorno. Dijaki si 
izberejo področje, ki jih zanima in jih zato tudi motivira za razvijanje 
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idej in odkrivanje lastnih prednosti in slabosti. Naučijo se sprejemati 
odgovornost za pridobivanje znanja in doseganje ciljev.  

Učenje oziroma usvajanje znanja ne poteka od zgoraj navzdol (od 
učitelja k učencu), temveč gre za učenje enakovrednih udeležencev. 
Namesto odpora, ki se običajno pojavi, ko želimo nekomu vsiliti 
svojo resnico, člani sedaj delujejo kot tim – med seboj se poslušajo 
in se skupaj učijo. Pravih ali napačnih odgovorov ni. Učni proces je 
usmerjen v postavljanje in doseganje lastnih ciljev, timsko 
delo, raziskovanje, razvoj, samopotrjevanje in samorefleksijo 
o doseženem.  

To zahteva več časa in truda na začetku, vodi pa k večji motivaciji in 
zadovoljstvu ter prevzemanju polne odgovornosti za napredek in 
uspeh posameznika ter tima. 

Rezultati Zaključeni so vsi rezultati projekta:  

1 - Poročilo o trenutni situaciji pri posameznem partnerju glede 
prisotnosti spodbujanja podjetniške miselnosti v šolskem sistemu 
(tako v partnerski organizaciji, kot tudi na lokalnem in nacionalnem 
nivoju) in podan predlog vsebin in izvedbe modula NET-ENT.   

2 - Priročnik za učitelje  

3 - Učbenik za dijake 

4 - Digitalna gradiva za dijake in učitelje  

5 – Učni načrt modula NET-ENT - spodbujanje podjetništva  

Ker je gradivo v celoti razvito v štirih jezikih partnerstva (slovenski, 
angleški, finski in španski) je razviti modul uporaben tudi 
internacionalno. Za medsebojne izmenjave dijakov in učiteljev med 
partnerskimi organizacijami pa lahko na ta način lažje ovrednotimo 
pridobljene kompetence na izmenjavi, saj so jasno definirane v 
učnem načrtu modula.  

Povezave na gradiva v slovenskem jeziku: 
NET-ENT modul  
http://www2.arnes.si/~projekt-net-
ent/modul/NET_ENT_MODUL_SI.pdf 
Priročnik za učitelje  
http://www2.arnes.si/~projekt-net-
ent/IO2/Prirocnik_za_ucitelje_SI_F.pdf 
Učbenik za dijake  
http://www2.arnes.si/~projekt-net-
ent/IO3/Ucbenik_za_dijake_SI_F.pdf 
Digitalna orodja za dijake in učitelje  
http://www2.arnes.si/~projekt-net-ent/IO5/digitalna_orodja.pdf 
 
Spletna stran projekta: http://netent.scng.si/ 
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eTwinning platforma:   
https://twinspace.etwinning.net/96584/pages/page/899867 
 
EU spletna stran: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/2017-1-SI01-KA202-035580 
 
Da bo projekt lahko živel naprej smo pripravili za učitelje, ki jih 
tematika zanima: 

- Izobraževanja v okviru projekta MUNERA 3: Komunikacija z 
osnovnimi veščinami coachinga 

- Prijava v KATIS program izobraževanj: Modul -  MREŽENJE 
ZA PODJETNIŠTVO 

 

Projekt lahko ocenimo kot izredno uspešen, saj ga je CMEPIUS v 
evalvacijskem poročilu ocenil kar z 86 točkami od 100 možnih. 
Odobrena sredstva smo v celoti upravičeno uporabili.  

Modul in gradiva so pripravljeni za uporabo tudi po izteku projekta.  

Spletna stran Spletna stran projekta: http://netent.scng.si/ 

EU spletna stran: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/2017-1-SI01-KA202-035580 

 

 

2 

Ime projekta Regional alliance for youth - RAY 

Program Erasmus+, KA3 

Pogodba 2017-1909/001-001 

Vodilni partner ŠCNG 

Koordinator Adrijana Hodak, Tjaša Petelin Bačar 

Trajanje 1. 9. 2017–15. 10. 2019 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

379.270,70 EUR  

90.410,34 EUR 

Opis Cilj projekta RAY je bil razvoj inovativnega modela sodelovanja med 
šolami in podjetji. Model omogoča mladim generacijam v sodobni 
družbi in trgu dela odkrivanje in razvoj lastnega potenciala ter 
ustvarja kvalitetno mrežno sodelovanje med mladimi, tutorji v šoli in 
mentorji v podjetjih. 
V projektu je sodelovalo 7 partnerjev: poleg ŠCNG, Mahle EDS 
d.o.o., RRA SP, CPI, Sataedu vocational college Finska, Prizztech 
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razvojna agencija Finska, Tknika Španija. 
Rezultati  Glavni rezultat projekta je nov model pridobivanja praktične izkušnje 

za dijake, tutorje in mentorje. Model poudarja fleksibilnost, timsko in 
projektno delo  ter oseben in celosten pristop k strokovnemu in 
osebnostnemu razvoju dijaka ter daje možnost izbire različnih oblik 
pridobivanja praktične izkušnje v sodelovanju z drugimi dijaki, 
tutorjem in mentorjem v podjetju. 
Model razvit v projektu RAY spodbuja poleg pridobivanja 
strokovnega znanja tudi razvoj socialnih kompetenc, npr. kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost, sodelovanje, komunikacijo, analiziranje… 
in je zastavljen na ta način, da vsem deležnikom omogoča rast in 
učinkovito vključevanje na trg dela.  

Spletna stran  http://ray.scng.si/ 
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Ime projekta Razvoj pedagoške digitalne kompetence učiteljev splošno-
izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov poklicnih in 
strokovnih šol, da bi razvili digitalne kompetence dijakov v 
luči okvirja digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.1) 
– POKIT (akronim). 

Program Zavod RS za šolstvo 

Pogodba  

Vodilni partner ZRSŠ,  CPI 

Koordinator Nastja Valentinčič Al Bukhari 

Trajanje 1. 6. 2018–30. 6. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

/  

Opis Januarja 2018 je bilo sprejeto SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU 
PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU 
ODBORU IN ODBORU REGIJ o akcijskem načrtu za digitalno 
izobraževanje, ki se osredotoča na izvajanje in potrebo po 
spodbujanju, podpiranji in krepitvi namenske uporabe digitalnih 
tehnologij in inovacij v izobraževalni praksi. 

 Med prednostnimi nalogami sta tudi: 

1. razvijanje ustreznih digitalnih kompetenc za digitalno 
preobrazbo, 
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2. boljšo izrabo digitalne tehnologije za učenje in poučevanje. 

Zavedajoč se potrebe po nenehnem ozaveščanju, spodbujanju in 
usposabljanju učiteljev ter dijakov in drugih za  digitalno 
kompetentnost, je Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s Centrom RS 
za poklicno izobraževanje pripravil dvoletni razvojni projekt za 
razvijanje digitalnih kompetenc ter uporabo digitalne tehnologije za 
 učenje.  

Temeljni cilj naloge je podpreti učitelje na srednjih poklicnih in 
strokovnih šolah v prizadevanju za prilagajanje izobraževanja 
potrebam novih generacij za vključevanje v digitalno družbo 
(Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, str. 38). 
Potreba po tovrstni nalogi izhaja tudi iz odgovorov učiteljev poklicnih 
in strokovnih šol na vprašalnik, s katerim smo novembra 2017 
pridobili informacije o odnosu,  znanju in uporabi IKT, e-vsebin in e-
storitev (oblačnih storitev) pri načrtovanju in izvajanju pouka v 
 srednjih poklicnih in strokovnih šolah, tako pri splošnih predmetih 
kot strokovnih modulih. 

V nalogi si bomo prek dejavnosti prizadevali za izboljšanje digitalne 
kompetentnosti učiteljev na poklicnih in strokovnih šolah, da bi bolje 
in učinkoviteje uporabljali digitalno tehnologijo za učenje in 
poučevanje. Naš poglavitni cilj bo razvoj digitalnih kompetenc 
dijakov, bodočih e-državljanov. 

Cilji in namen projekta:  

• razvijati pedagoško digitalno kompetenco učiteljev na 
srednjih poklicnih in strokovnih šolah, 

• spodbujati smiselno rabo digitalne tehnologije v okviru 
splošno-izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov, 

• oblikovati mrežo medsebojne podpore pri širjenju dobre 
prakse uvajanja smiselne rabe digitalnih tehnologij, 

• nuditi strokovno podporo učiteljem na področju digitalne 
pismen. 

Rezultati  Doseženi rezultati v šolskem letu 2019/20: 

1. Priprava načrta šolskega tima za razvojno nalogo projekta. 

2. Aktivna udeležba na izobraževanjih v Ljubljani. 

3. Aktivna udeležba na treh srečanjih e-uric preko webinarja. 

4. Izpolnjevanje vprašalnika za samovrednotenje poznavanja 
DigComp 2.1. 

5. Spremljanje načrta ŠRT, dopolnitev načrta za šolsko leto 
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2019/20, zapis poročila za nosilce projekta. 

6. Izvedba srečanja z našim svetovalcem gospodom  Goranom 
Bezjakom na naši šoli – november 2019. 

7. Uporaba in deljenje novih digitalnih orodij, spletnih portalov  
in aplikacij pri pouka v posameznih  razredih (spletne učilnice, 
Sutori, Discord), načrtovanje, učna priprava, izvedba, 
evalvacija.  

8. Izvedba izobraževanja na daljavo preko Arnesa  za vse 
učiteljev člane projekta POKIT s svetovalcem Gorazdom 
Bezjakom (1.4.2020).  

9. Načrtovanje učnih ur uporabe digitalnih kompetenc DigComp 
2.1 (Okvir digitalnih kompetenc za državljane) z uporabo in 
vpeljevanjem taksonomskih stopenj  SAMR modela v pouk 
(zamenjava, obogatitev, sprememba, redefinicija). 

10. Priprav zapisa štirih  učnih priprav in objava v spletni učilnici  
sio.si. 

11. Zapis dveh učnih priprav za izdajo v digitalnem priročniku 
projekta POKIT. 

12. Zapis zgodbe projekta z naslovom »Dig zgodba na SETŠ« o 
razvoju digitalne kompetence na šoli v zadnjih dveh letih, za 
izdajo v digitalnem priročniku projekta POKIT. 

Evalvacija 
projekta 

Pri takih projektih je zelo pomembno, da smo  učitelji, člani projekta, 
razdelimo delo, tako da raziščemo različne aplikacije, programe, 
orodja, portale, si delimo možnosti uporabe le-teh, nato pa v 
kolektivu delimo spoznanja in izkušnje o njih. Tako smo lahko  
spoznanja iz projekta širili tudi na ostale učitelje, s katerimi smo 
izvajali medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje. 
Vključevanje uporabe IKT kompetence pri pouku je tako smiselno 
uporabljena in bolje načrtovana, saj mora ustrezati postavljenim 
ciljem, za doseganje smiselnih rezultatov pri pouku.  

Spletna stran https://skupnost.sio.si  (vpis v ERP-POKIT)  

 

4 

Ime projekta CONA 

Program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 

Pogodba  

Vodilni partner IrisAcqua Srl 

Koordinator Ivana Poša 

Trajanje 1. 9. 2017–29. 2. 2020 (podaljšan do 28. 8. 2020) 

Vrednost 1.367.414,40 EUR 
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projekta/ delež 
ŠC NG 

146.510,25 EUR 

Opis Cona je mednarodni razvojni projekt v katerega so poleg 
poslovodečega parterja IrisAqua vključena tudi ŠC NG – VSŠ, BIOS 
in VIK Nova Gorica ter zunanji strokovnjaki 

Cilj: Glavni skupni cilj celotnega projekta varstvo in izboljšanje 
varovanja vodnega ekosistema in biotske pestrosti za trajnostni 
razvoj projektnega območja Koren (SLO) in  Cona (ITA). Ohranitev 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (biotska raznovrstnost), skrb 
za Izboljšanje habitata živali in rastlin,…) 

Predvideni rezultati projektnega partnerja ŠC NG, VSŠ: 

1. Analize potoka Koren (kemične, biološke), merjenje hrupa 

2. Razvoj in izdelava 12 meteoroloških postaj (polovica na 
ozemlju ITA) 

3. Izdelava IS za zajem, prikaz, analizo podatkov o količini in 
intenziteti padavin za potrebe javno dostopne spletne strani 
ter delovanja centralne čistilne naprave. 

4. Komunikacija: mediji, dogodki, socialna omrežja, izdelava 
dvojezične brošure 

Rezultati  1. redna srečanja partnerjev (sestanki) 

2. poročilo PP 

3. članka v reviji, objava na televiziji z učinkom doseganja oz. 
obveščanja širše javnosti, razstava Mlinček na vodo, kjer so 
sodelovali učenci osnovnih šol 

4. rezultati so objavljeni na socialnih omrežjih z učinkom 
doseganja čim širše javnosti, predvsem mlajši populaciji 

5. izvajanje različnih analiz obstoječega stanja ob potoku Koren 
na slovenski strani, katerih podatki bodo učinkovali kot 
osnova za projektno dokumentacijo za revitalizacijo potoka 
Koren; priprava na natečaj »Mlinček na vodo« 

6. razvijanje aplikacije za sproten zajem podatkov iz ARSO 
(SLO) in ARPA (ITA) ter meteoroloških postaj na slovenski in 
italijanski strani z učinkom boljšega delovanja SCADA 

7. razvijanje meteoroloških postaj z učinkom povezovanja na 
razvijajočo aplikacijo za sproten zajem podatkov 

Spletna stran  https://www.ita-slo.eu/sl/cona 
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5 

Ime projekta DPKU  

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2017-2019  

Program ESS -  MIZŠ/CPI 

Pogodba DPKU2-P 

Vodilni partner ŠCNG 

Koordinator Rosana Pahor 

Trajanje 1. 9. 2017–31. 10. 2019 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

 

4.800,60 EUR 

Opis Javni razpis Centra za poklicno izobraževanje z namenom 
usposabljanja učiteljev v podjetju. Prijava je možna za vsako 
usposabljanje posebej do porabe sredstev. Predmet razpisa je razvoj 
in izvedba modela krožnega zaposlovanja. Kroženje med delom in 
usposabljanjem zajema usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih 
delavcev poklicnih in strokovnih šol pri delodajalcih in njihovo 
ustrezno nadomeščanje na delovnem mestu. Razpis je sestavni del 
neposredne potrditve operacije – programa »Dvig poklicnih 
kompetenc učiteljev v letih 2016-2022«, ki jo izvaja Center RS za 
poklicno izobraževanje in ga delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport kot posredniški organ. Namen razpisa je krepitev 
poklicnih kompetenc strokovnih delavcev na področju poklicnega 
izobraževanja in višjih strokovnih šol na področjih prilagajanja 
tehnološkim in strokovnim potrebam posameznih poklicev. Cilj je 
izboljšanje kompetenc za izvajanje pedagoškega procesa, predvsem 
povezovanje učne snovi s primeri iz prakse, hkrati pa zaradi 
pridobljenih novih izkušenj in socialnega kapitala širjenje 
zaposlitvenih možnostih tako pri gostujočih učiteljih oziroma 
strokovnih delavcih, kot pri tistih, ki jih bodo nadomeščali. 

Rezultati Za usposabljanje na delovnem mestu se je za obdobje  september in 
oktober 2019 prijavila ena kandidatka - Dorica Rijavec iz SETŠ, ki 
naj bi se udeležila usposabljanja v Merkator d.d.. Usposabljanje je 
bilo odobreno in pogodba s CPI podpisana. V začetku šolskega leta 
2019/20 se je kandidatka v dogovoru z ravnateljico SETŠ odločila, 
da na usposabljanje no bo šla. Že odobrena sredstva v znesku 
4.800,60 € so vodilni delavci MIC in ŠCNG preklicali v dogovoru s 
CPI. To je bil zadnji možni rok za izmenjavo v okviru tega razpisa in 
projekt se je tako zaključil. 
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Spletna stran http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs/perspektiva-
2014-2020.aspx 
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Ime projekta PAUM pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba Konz. pogodba št. 1/2016 

Vodilni partner ŠC Kranj 

Koordinator Dorica Rijavec 

Trajanje 1. 9. 2016–30. 6. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

545.000,00 EUR  

53.244,00 EUR 

Opis V okviru projekta »Usposabljanje mentorjev« organiziramo  
usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju 
dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma 
študentov na praktičnem izobraževanju (PRI). Izobraževanje poteka 
po »Programu za usposabljanje mentorjev za praktično 
usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri 
delodajalcu«, ki je dostopen na spletni strani Centra RS za poklicno 
izobraževanje.  

Splošni cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje 
mentorstva dijakom pri praktičnem usposabljanju z delom (PUD) in 
študentom na praktičnem izobraževanju (PRI), na določenem 
strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in 
izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje.  

V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega 
pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na 
področju praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega 
izobraževanja.  

Udeleženci seminarja se usposobijo za izvajanje poučevanja in 
uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter sodelavcev, ki se prvič 
uvajajo v delo. 

Rezultati Projekt se bo zaključil v juniju 2021. Do konca projekta imamo še 
eno skupino s 16 udeleženci.  
Usposabljanje bomo poskušali izpeljati v oktobru 2020. Odvisno bo 
seveda od razmer in priporočil zaradi Covida 19. Zanimanja je kar 
veliko, saj je zaenkrat usposabljanje brezplačno. Zagotovo ne bomo 
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šli v izpeljavo skupine na daljavo, ker imamo različne udeležence z 
različnim znanjem uporabe računalnika in nepoznavanja dela v 
online sistemih. 
  
Sprotno spremljamo evalvacije udeležencev in moram priznati, da 
imamo dobre ocene za predavatelje in lepe odzive. Trudimo se, da bi 
bilo izobraževanje čim bolj prilagojeno udeležencu in bi izvedeli čim 
več informacij, ki bi jim koristile pri mentorstvu. 
 

Spletna stran http://mic.scng.si/usposabljanje-mentorjev/ 
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Ime projekta BvB Migration Plus 

Program Erasmus+ KA2 

Pogodba 2018-1-DE02-KA202-005220 

Vodilni partner Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde 
(Nemčija) 

Koordinator Leon Žunec 

Trajanje 1. 9. 2018–31. 8. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

287.406,00 EUR 

28.326,00 EUR 

Opis BvB Migration plus: je mednarodni razvojni projekt pri katerem 
bodo države partnerice poskušale razviti koncept meril in smernic, 
kako mladim migrantom pomagati pri izbiri poklica in vstopu v 
vajeništvo/pripravništvo ter posledično trg dela.  

Cilj:  

- Predkvalifikacija in priprava mladoletnih beguncev in mladine 
z emigracijskim ozadjem na poklic, olajšanje vstopa v 
vajeništvo 

- podpora pri izbiri vajeništva in poklicne poti, usmerjena v 
ovire značilne za ciljno skupino 

- usposobljenost svetovalcev in podpornih strokovnjakov 

- Odpiranje vajeništva ciljni skupini 

- Spodbujanje čezmejnih možnosti dela 

- Razvoj koncepta ukrepov poklicne priprave za ciljno skupino 
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Rezultati - Koncept meril za pripravo na poklic mladoletnih migrantov in 
mladih z emigrantskim ozadjem 

- Dopolnitev kvalifikacijskih modulov na področju socialnih 
veščin 

- Dobre prakse - smernice za svetovanje in podporo ciljni 
skupini z vključevanjem v vajeništvo 

- Smernice za izvajanje koncepta meril za pripravo ciljne 
skupine na poklic 

- Ocenjevalni instrument za ugotavljanje pripravljenosti ciljne 
skupine za vajeništvo 

Spletna stran https://mic.scng.si/razvojni-projekti/bvbmigration/ 

 

 

8 

Ime projekta Ustvari svojo prihodnost 

Program LAS 

Pogodba  

Vodilni partner Primorski tehnološki park d.o.o. 

Koordinator Primož Štekar 

Trajanje 1. 6. 2018–30. 6. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

49.005,44 EUR 

5.060,00 (4.048,00 sofinanciran) EUR 

Opis Glavni namen operacije je razvoj podjetniških veščin, kot so 
inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, timsko delo in širitev 
podjetniške kulture ter razvoj podjetniških idej z namenom 
ustanavljanja novih podjetij. 

Rezultati  Izvedene podjetniške delavnice 
Spletna stran http://mic.scng.si/razvojni-projekti/las-projekti/ustvari-svojo-

prihodnost/ 

 
 
9 

Ime projekta KUJ.ME: Center tehniške dediščine KUJ.ME v Lokovcu 

Program LAS 
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Pogodba 33152-237/2017/12 

Vodilni partner MONG 

Koordinator Primož Štekar 

Trajanje Predviden zaključek 4. 6. 2018–30. 4. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

300.856,16 EUR 

6.778,69 EUR (2.700 EUR sofinanciran) 

Opis Nadgradnja obstoječe prakse v skrbi za snovno in nesnovno 
zapuščino, povezani z uporabo delujočih in inovativnih pristopov. 
Razvijamo novo ponudbo, privlačno za mlade, popotnike, turiste, 
podjetnike… Vsebine so zaupane domačinom, pričevalcem tistih 
področij tehnične kulture, ki so tradicionalno prisotne v lokalnem 
okolju, in s katerimi odgovorimo na vprašanje: katere stroke so za 
svoj razvoj potrebovale znanje in spretnosti kovača? Kovač povezuje 
vse deležnike naše zgodbe, zato smo nastajajoči Center poimenovali 
»KUJ!ME«. 

Rezultati  • nove poslovne priložnosti kulturnega in dostopnega turizma 
ter zelenih storitev in produktov: CENTER TEHNIŠKE 
DEDIŠČINE KOT MREŽA 

• Obnovljen večnamenski objekt v Lokovcu, v katerem bo 
vozlišče Center KUJ!ME 

• novo delovno mestno na področju kulturnega turizma in 
• vključevanje podeželskega prebivalstva, manjšanje 

medgeneracijskih razlik ter nove možnosti druženja v CTD 
KUJ!ME 

Spletna stran http://mic.scng.si/razvojni-projekti/las-projekti/kuj-me-center-
tehniske-dediscine-kuj-me-v-lokovcu/ 
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Ime projekta Summer Logistics School 

Program Erasmus+, KA2 

Pogodba  

Vodilni partner Fakulteta za pomorstvo in promet 

Koordinator Primož Štekar 

Trajanje 1. 10. 2017–30. 9. 2019 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

253.310,00 EUR 

11.947,00 EUR 
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Opis Priprava EU priporočil za kurikul Transport in logistika - sodeluje 10 
partnerjev iz štirih držav partneric (Slovenija- vodilni, Italija, Francija 
in Hrvaška). 

Cilj: Priprava in izvedba izobraževalnega programa vezanega na 
kurikul in izkazane potrebe podjetij (inovativni poslovni modeli in 
potrebna nova znanja). Uvedba in uporaba programa v rednem in 
izrednem izobraževanju. 

Predvideni rezultati: razvit model izobraževanja z uporabo vsebin 
(tudi programskih orodij), ki omogočajo simulacije in emulacije 
realnih prometnih in logističnih simulacij. Poseben poudarek je na 
optimizacij oskrbnih verig skozi poslovne in logistične procese; 
testiranje pripravljenega modela (vključena priporočila in zahteve 
delodajalcev); priprava smernic za vključitev programa v šolski 
sistem.   

Izvedena enotedenska delavnica s testiranjem kurikula.  

Rezultati Pripravljen program s pripadajočim gradivom za izvedbo 
enotedenske delavnice. 

Pripravljen model vsebin (5 vsebinskih modulov). 

Pripravljena testna verzija programa delavnice. 

Spletna stran / 
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Ime projekta Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC),  
pilotna izvedba – Usposabljanje za pomočnika kuharja 

Program ESS - MDDSZ 

Pogodba Številka pogodbe: 11041-988/2018-6, Datum 4. 9. 2018 
 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Tatjana Krašna 

Trajanje 4. 9. 2018–31. 8. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

44.253,80 EUR 

44.253,80 EUR 

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 
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strukturnega neskladja na trgu dela. 

Rezultati Doseženi rezultati: Usposabljanja se je prvotno udeležilo 6 
kandidatov. En kandidatki je v času usposabljanja dobili delo in  
prenehal z usposabljanjem. Ostalih pet kandidatk pa je uspešno 
zaključilo usposabljanje. 

 

Račun je bil izdan 6.5.2020 v vrednosti 4.425,38€ 

Račun je bil izdan 6.5.2020 v vrednosti 1.331,29€ 

Račun je bil izdan 31.7.2020 v vrednosti 6.638,07€ 

Račun je bil izdan 31.7.2020 v vrednosti 82,33€ 
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Ime projekta Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC), 
 pilotna izvedba – Usposabljanje za kovinarja 

Program ESS - MDDSZ 

Pogodba Št.pogodbe:11041-1027/2018-6, Datum: 12. 9. 2018 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Suzana Fiegl, Lavra Vermiglio 

Trajanje 12. 9. 2018–31. 8. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

30.959,16 EUR 

7.739,79 EUR 

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 
strukturnega neskladja na trgu dela. 

Rezultati Doseženi rezultati: v šolskem letu 2019/20 s strani ZRSZ ni bilo 
napotenih kandidatov. 

Spletna stran / 
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Tekoči projekti v šolskem letu 2019/20 
 
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 
projekta/ delež 
ŠC NG 

999.924,76 EUR 

60.157,60 EUR 

Opis Operacijo »Kompetence v dolini Soče II 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 
vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujemo 
zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter 
osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Rezultati  V okviru Kompetenc v dolini Soče II smo v šol. l. 2019-20 od 
oktobra do avgusta izvedli pet programov in sicer: en program ZUP, 
en program HACCP, dva programa ECDL advanced in en program 
Fotografski potepi. 

Udeleženci so bili glede na izvedene ankete z usposabljanji 
zadovoljni. 

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 

 
 
2 

Ime projekta PEERMENT  

Peer Mentoring for Teachers “Change-Builders”  

Program Eramus+, KA2 
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Pogodba 2017-1-MT01-KA201-026976 

Vodilni partner Universita Malta  

Koordinator Rosana Pahor 

Trajanje 1. 9. 2017–31. 12. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

219.124,00 EUR 

31.796,00 EUR 

Opis V okviru projekta razvijamo nov model mentorstva oz. peer–
mentorstva za trajnostni razvoj. Ta cilj nameravamo doseči s 
procesom aktivnosti, ki vključujejo 20 strokovnjakov za 
izobraževanje na evropskem nivoju v okviru projekta, ki bodo idejo 
in novo prakso delili naprej na nacionalnem in lokalnem nivoju. 
PEERMENT je usmerjen v inovacije in vključevanje trajnostnega 
razvoja kot pomembne vsebine v vse predmete in učne procese. 
Vključevanje trajnostnega razvoja v izobraževalni proces se uvaja 
kot kompetenca za učitelje, le ti pa znanje prenesejo na druge 
učitelje, kot tudi na dijake. Pri tem smo se posluževali dodaktične 
metode WebQuest, ki jo pripravi učitelj na določeno temo 
trajnostnega razvoja in globalnih izzivov. S pomočjo le-te dijaki 
raziskujejo področje in temo. Tak način dela pri dijakih spodbuja: 

- Zavedanje pomena trajnostnega razvoja  

- Kritičen razmislek in pogled na svet in družbo 

- Timsko delo 

- Raziskovalno delo 

- Delo od doma  

- Prikaz rezultatov in obravnavanje teme na svoj način …   

Rezultati V okviru projekta razvijamo pet rezultatov: 

1. študija dobrih praks, ki obstajajo v EU na področju 
mentorstva; 

2. sistem za priznavanje in potrjevanje nove usposobljenosti oz. 
kompetence "mentorj za trajnostni razvoj"; 

3. smernice za strokovnjake za izobraževanje, ki želijo delati kot 
"mentorji za trajnostni razvoj "; 

4. smernice za učitelje, ki želijo biti vključeni v mentorski in 
peer-mentorski sistem; 

5. sklop didaktičnih gradiv o nekaterih pomembnih "globalnih 
izzivih". 

Naše teme so bile biotska raznovrstnost in obnovljivi viri energije. 
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Izdelali smo pet didaktičnih gradiv (WebQuest) na teme: 

- Biotska raznovrstnost - invazivne vrste na Primorskem 

- Biotska raznovrstnost v zgornji dolini Soče – živali 

- Obnovljiva energija - zlasti vetrna energija 

- Ali je biotska raznovrstnost pomembna? 

- Električna vozila: pametna izbira za okolje? 

Projekt je bil podaljašan do konca leta 2020. Do takrat bomo izvedli 
vsepredvidene aktivnosti in zaključili vse rezultate projekta. 

Spletna stran https://peerment.eu/ 
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Ime projekta VET_TED  

VET Teachers and Embracing the Digital Disruption 

Program Erasmus +, KA2 

Pogodba 2018-1-UK01-KA202-048188 

Vodilni partner City of Glasgow College 

Koordinator Rosana Pahor 

Trajanje 1. 9. 2018–28. 2. 2021  

Vrednost 
projekta/ 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 februarja 2021. 

- Povečati znanje in spretnosti 500-ih oseb, ki opravljajo poklicno 
izobraževanje in usposabljanje glede uporabe digitalnih tehnologij v 
svojem učnem načrtu do februarja 2021. 

- Povečati dostopnost digitalnih virov za osebje, ki izvaja poklicno 
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izobraževanje in usposabljanje po vsej EU z oblikovanjem spletne 
platforme, do katere bo do februarja 2021 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.  

Rezultati V okviru projekta bodo nastali štirje intelektualni rezultati in sicer: 

1 - Orodje za samoocenjevanje za strokovne delavce 

2 - Programi mikro učenja (6 tem) 

3 - Spletna platforma (VET-TEDD.web.eu)  

4 - Medsektorske študije primerov (smernice) 

Šolski center Nova Gorica je sodelujoči partner pri razvoju vseh 
intelektualnih rezultatov.  

V šolskem letu 2019/20 smo sodelovali pri pripravi orodja za 
samoocenjevanje in pripravi kratkih on-line izobraževalnih 
programov, ki so trenutno v dokončni izdelavi in so aktivni na spletni 
strani projekta. 

Več o projektu na naši spletni strani 

http://mic.scng.si/vet-teachers-and-embracing-the-digital-
disruption-vet-tedd/ 

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

 
 
4 

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) 
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Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

953.550,00 EUR 

124.880,00 EUR 

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 želi sodelovanje zainteresiranih na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja pripeljati do odličnosti 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. 

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

Glavni rezultati projekta bodo: 

• nabor podatkov o potrebnih spretnostih za pametno 
proizvodnjo 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 

• 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 
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• 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 

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

• digitalna platforma in informiranje preko socialnih omrežij 

Spletna stran https://talentjourney.si/ 

 
 
5 

Ime projekta Millennials 

Millennials and Post-Millennials: Challenges and Opportunities for 
Teachers and Employers 

Program Erasmus+, KA2 

Pogodba 2018-1-LV-01-KA202-046990 

Vodilni partner VECC "Rīgas State tehnical school" project department 

Koordinator Valentina Furjan 

Trajanje 1. 10. 2018–30. 9. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

71.741,00 EUR 
18.611,00 EUR 

Opis Millennials je mednarodni razvojni projekt pri katerem želimo z 
učitelji, ki imajo digitalne spretnosti uvajati sistematične pristope in 
priložnosti za začetni in konstanten strokovni razvoj učiteljev in 
mentorjev v poklicnem izobraževanju, usposabljanju v šolskih 
delavnicah in v delovnih okoljih podjetij. 

Cilji projekta so razvijati, preizkusiti in izvajati metode poučevanja in 
učenja za izboljšanje dialoga med milenijci in post-milenjici, učitelji 
in delodajalci. 

Rezultati  V šolskem letu 2019/20 smo sodelovali pri pripravi učnih metod in 
spletne strani, kjer bodo vsi rezultati projekta povzeti in na voljo 
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vsakemu učitelju, ki bi jih želel uporabiti in deliti z drugimi učitelji. 

Projekt je bil podaljašan do konca septembra 2020. Do takrat bomo 
izvedli še zadnje srečanje in zaključili vse rezultate projekta. 

Spletna stran http://dialouguewithmills.com/en/ 

http://mic.scng.si/millennials/ 
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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 

Vrednost 
projekta/ 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. 

Rezultati V šolskem letu 2019/20 smo sodelovali na skupnem srečanju in 
usposabljanju v Rimu, v Italiji, kjer smo določili smernice za 
nadaljnje delo. Pripravili smo spletno stran, kjer so objavljeni podatki 
o projektu in novice v povezavi z zastavljenimi delovnimi sklopi, prav 
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tako smo poskrbeli, da je spletna stran na voljo v slovenščini. 
Odgovorni smo bili za pripravo celostne grafične podobe projekta in 
za pripravo ter tiskanje promocijskega materiala (letaki in stojala). 
Uredili in razpošiljali smo e-novice. Lansirali smo natečaj »Deli svojo 
zgodbo« med učenci in poklicnimi šolami na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. 

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

http://mic.scng.si/razvojni-projekti/new-vet/ 
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Ime projekta Projekt SIO 2020 / E-vsebine in e-storitve 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba C3330-17-249000 

Vodilni partner Arnes  

Koordinator Janko Harej 

Trajanje 2016-2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

 

19.500,00€ 

Opis Center je v projekt vključen v osnovi kot koristnik storitev. Preko 
projekta je bilo dobavljena tudi računalniška in omrežna oprema. 

Znotraj programa SIO2020 se izvaja tudi podprojekt E-vsebine in e-
storitve. Šolski center Nova Gorica je na tem podprojektu izbrani 
podizvajalec.  

Namen pod-projekta je izdelava e-vsebin in e-storitev kot 
nadgradnje izvajanja infrastrukturnih projektov programa. V 
lanskem letu smo pri izgradnji več e-vsebin in e-storitev. Izpostaviti 
velja izgradnjo in izvedbo več masovnih spletnih seminarjev. Pri 
razvoju teh izobraževanj smo sodelovali z institucijami Zavod RS za 
šolstvo, Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta, Filozofska 
fakulteta (vse iz Ljubljanske univerze), Šola za ravnatelje. Vsi spletni 
tečaji so doživeli več izvedb s skupaj 5000 udeleženci. V zadnjem 
letu smo izvajali tudi številne webinarje. 

Rezultati 
 

Izgradnja brezžičnih omrežij 

Nakup nove opreme (IKT) 

Razvoj e-storitev in e-vsebin 

Obvezni elementi dopisov in spletnih strani VIZ 
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Spletna stran http://www.arnes.si/sio-2020/  
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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, 
Škofijska gimnazija 

Koordinator Vanja Likar 

Trajanje 1. 1. 2017–30. 6. 2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

834.450,00 EUR 

70.030,00 EUR 

Opis 

 

 

 

 

 

 

 

Namen tega projekta je celovita uporaba orodij in storitev 
(aplikacije, programske opreme, storitve v oblaku) ter prenosnih 
naprav, ki skupaj udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje 
ter formativno spremljanje. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate 
prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v 
slovenskem prostoru. Končni cilj je razvijati oziroma nadgrajevati in 
preizkusiti didaktične 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. 

Rezultati 
 

V šolskem letu 2019/20 smo na šoli izvedli 8. srečanj oziroma 
delavnic za učiteljski zbor inovativnega oddelka ERŠ-ja na šoli in 2. 
srečanji pa sta potekali na daljavo v času pouka na daljavo. 
Usposabljanj se je redno udeležilo od 10 do 15 učiteljev. Vsak učitelj, 
ki je poučeval v inovativnem oddelku je moral izvesti 30% ur 
podprtih z smiselno rabo IKT-ja. V tem šolskem letu smo za našo 
implementacijsko šolo (SPLŠ) izvedli 2 delavnice na šoli in eno 
delavnico na daljavo. Nekateri učitelji so se mesečno udeležili 
usposabljanj na daljavo v okviru Inovativne pedagogike. Ob koncu 
šolskega leta smo morali učitelji, ki smo vključeni v projekt v spletni 
učilnici Inovativne pedagogike oddati izpolnjen izvedbeni kurikul za 
inovativni oddelek ter vsak učitelj je oddal primer dobre prakse. 

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 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

4.000.000 EUR 

68.840,91 EUR 

Opis 

 

 

 

Namen projekta je razvoj, nadgradnja in implementacija didaktičnih 
pristopov in strategij ter podpornih učnih okoljih za spodbujanje 
kritičnega mišljenja in reševanja avtentičnih problemov na področju 
naravoslovne in matematične pismenosti z vključeno finančno 
pismenostjo. Poudarek bo na premišljeni in inovativni uporabi 
informacijske komunikacijske tehnologije. Razvoj naravoslovne in 
matematične pismenosti. 

Rezultati 1. Zapis dejavnosti s 4 izhodišči (gradniki) in in podizhodišči 
(podgradniki) za razvoj pozitivnega odnosa do naravoslovja in 
matematike na konkretnih vzorčnih primerih in izvedba pri 
pouku.  

2.  Zapis dejavnosti, ki zajemajo 2. izhodišče naravoslovne 
pismenosti: Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje 
naravoslovno-znanstvenega raziskovanja, interpretiranje 
podatkov in dokazov in izvedba pri pouku. 

3. Zapis dejavnosti, ki zajemajo 2. izhodišče matematične 
pismenosti: Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje reševanja 
problemov in izvedba pri pouku. 

Spletna stran https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti  

  

  

10 

Ime projekta Jeziki štejejo 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba C330-17-319012 
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Vodilni partner Pedagoška fakulteta Ljubljana 

Koordinator Nastja Valentinčič Al Bukhari 

Trajanje 24. 1. 2017–30. 6. 2022 

Vrednost 
projekta/ 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 
raznojezičnosti 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 prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih 
področjih. Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in 
nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju 
različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje 
izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili 
zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k 
nenehnemu raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo 
odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov. 

Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim 
portalom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem 
raznojezičnosti preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi 
predmeti ter z razvijanjem digitalne kompetence povezati različna 
predmetna področja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko 
ožjega izobraževalnega 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 
našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom 
priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni 
bila najbolj naklonjena (latinščina, grščina). 

Rezultati 1. Celovito načrtovanje, oblikovanje in izvajanja  šolskega 
razvojnega načrta za projekt: priprava grobega načrta za 
izvajanje sodelovalno-timskega poučevanja strokovnih 
predmetov in TJ1 in TJ2 za programe ekonomskega tehnika, 
administratorja in trgovca. 

2. Razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. 
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praks: sodelovalno načrtovanje didaktičnih priprav učitelja 
strokovnih predmetov in TJ1 ter TJ2 z ustreznimi učnimi 
strategijami za programe ekonomskega tehnika, administratorja 
in trgovca. 

3. Analiza in  pregled medpredmetnih in timskih poučevanj 
strokovnih predmetov in TJ1 in TJ2, predlogi za izboljšave, 
predlog novih vsebin. 

4. Izdelava časovne razporeditve sodelovalnega načrtovanja 
timskega poučevanja za novo šolsko leto z učitelji TJ1 in TJ2. 

5. Priprava načrta za izvajanje  digitalnih vsebin v poučevanje tujih 
jezikov in strokovnih predmetov. 

6. Srečanja z učitelji na temo  Evropskega dneva jezikov 2019 - 
nabor idej, vključevanje različnih kultur, določitev tima za 
izvedbo, predstavitev različnih materialov.  

7. Priprava, organiziranje in izvedba Evropskega dneva jezikov 2019 
z naslovom Jeziki štejejo – mesec branja.   

8. Izpolnitev obrazca za opis raznojezične dejavnosti za EDJ 2019 
9. Priprava in objava zapisa EDJ 2019 na portalu projekta. 
10.  Izvajanje timskega in medpredmetnega poučevanja: izvajanje 

medpredmetnih aktivnosti in timskega poučevanja za strokovne 
predmete v povezavi s tujimi jeziki, pomoč pri pripravi 
didaktičnih vsebin in ustreznih učnih strategij ter orodij.  

11. Načrtovanje in izvajanje medpredmetnih aktivnosti za izvedba 
timskega poučevanja  učiteljev TJ1 in TJ2 ter  učiteljev 
strokovnih predmetov za tretje in četrte letnike ekonomskega 
tehnika: aktualne vsebine, rezultati in cilji, izbor metod in 
načinov dela,  didaktizacije ure.   

12. Udeležba in sodelovanje na 6. regijskem srečanju Ješt Zahodna 
Slovenija v Izoli.  

13. Priprava popisa izvedenih aktivnosti v lanskem šolskem letu za 
poročanje na srečanju regijskega tima v Izoli. 

14. Načrtovanje za izvajanje medpredmetnih aktivnosti s timskim 
poučevanjem učiteljev strokovnih predmetov in učiteljev tujih 
jezikov, z vključevanjem digitalne kompetence v programih 
ekonomski tehnik, administrator in trgovec: izbor smiselnih 
vsebin, časovni načrt izvajanja, pregled različnih aplikacij.  

15. Načrtovanje za izvajanje medpredmetnih aktivnosti s timskim 
poučevanjem učiteljev strokovnih predmetov in učiteljev tujih 
jezikov, z vključevanjem digitalne kompetence v programih 
ekonomski tehnik, administrator in trgovec: analiza možnosti 
uporabe različnih digitalne tehnologije pri pouku za zamenjavo, 
obogatitev, spremembe ali nov pristop pri pouku.   

16. Priprava in izvedba delavnice na  izobraževanju učiteljev in 
ostalih udeležencev v okviru projekta Ješt v mesecu  decembru 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani: dobre prakse timskega 
poučevanja, medpredmetne povezave in skupno, timsko 
načrtovanja na šoli. 

17. Priprava za predstavitev delavnice na  izobraževanju učiteljev v 
okviru projekta Ješt: priprava orodij za načrtovanje 
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medpredmetnih povezav, načinov izbora prioritet šole, načinov 
izvajanja učnih ur. 

18. Udeležba na Izobraževanjih v okviru projekta JeŠT na Pedagoška 
fakulteta Ljubljana in  izvedba delavnice za udeležence v  
projektu. 

19. Izvedba in analiza  evalvacij dijakov za timsko poučevanje na 
programih ekonomski tehnik, trgovec in administrator: 
smiselnost medpredmetnih povezav, prednosti timskega 
poučevanja, nabor predlogov za naprej 

20. Analiza refleksij učiteljev za timsko poučevanje na programih 
ekonomski tehnik, trgovec in administrator: prioritete  
medpredmetnih povezav, prednosti timskega poučevanja,  vloga 
digitalne kompetence 

21. Udeležba na sestanku:  6. sestanek strateške projektne skupine 
v Ljubljani: pregled anket, promocijskega videa, oblikovanje 
gradiv za učitelje 

22. Oblikovanje predlogov, koordinacija in prilagoditev načrta 
timskega poučevanja jezikov in strokovnih predmetov na 
programih ekonomski tehnik, administrator in trgovec za 
izvajanje pouka  na daljavo: določitev digitalnih orodij, vpis 
dijakov v spletne portale, uporaba spletnih učilnic 

23. Načrtovanje in izvajanje medpredmetnih aktivnosti poučevanja 
za strokovne predmete v povezavi z TJ1 in TJ2 na programu 
ekonomski tehnik ter TJ2 na programih administrator in trgovec: 
izvajanje spletnega izobraževanja (v parih) za uporabo 
programske aplikacije Discord (za komunikacijo) in digitalnega 
orodja Sutori (vsebine, naloge, timsko delo dijakov)  pri izvajanju 
timskega poučevanja 

24. Izvajanje spletnega izobraževanja/pomoč učiteljev (v parih)  za  
razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. 
praks medpredmetnih aktivnosti poučevanja za strokovne 
predmete v povezavi s TJ1 in TJ2  za uporabo drugih aplikacij: 
Learning Apps, Kahoot, Google Drive, Ted, itd 

25. Analiza stanja uporabe orodij za delo na daljavo: pregled 
uspešnosti, težav pri izvedbah ur timskega poučevanja učiteljev 
tujih jezikov  in učiteljev strokovnega predmeta pri načrtovanju 
in izvedbah učnih ur:  reševanje problemov,  pomoč dijakom, 
oblikovanje priporočil za poučevanje za delo na daljavo 

26. Spletna udeležba na Izobraževanjih v okviru projekta JeŠT 
(9.6.2020):  poročanje o izvajanju dejavnosti na daljavo v 
povezavi s projektom v času epidemije, poročilo o aktivnostih, 
novosti v zvezi z anketo, dogovori za naprej (ECML, priporočila za 
delo na daljavo) 

27. Načrtovanje, oblikovanje in usklajevanje  šolskega razvojnega 
načrta za projekt  za naslednje šolske leto: na osnovi srečanj z 
učitelji tujih jezikov in strokovnih predmetov sledi priprava 
grobega načrta sodelovalnega načrtovanja za timske povezave za 
novo šolsko leto  ter implementacijo z vključevanjem različnih  
digitalnih orodij za delo na daljavo. 
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Evalvacija 
projekta 

Učitelji smo zelo zadovoljni, ker smo v ta projekt nadgradili z 
uporabo IKT kompetence. Predvsem je bila uporaba komunikacijskih 
portalov v času dela na daljavo odlična (Discord), tako da je timsko 
poučevanje strokovnega predmeta in tujega jezika (CLIL), potekalo 
nemoteno; tudi delo dijakov, sodelovanje v skupnih nalogah, pripravi 
domačih nalog, zbiranju in urejanju gradiva na enem mestu (Sutori), 
je omogočal dijakom pregled in urejenost posameznih vsebin. 
Uporaba tujega jezika pri strokovnih vsebinah dodatno spodbuja 
dijake, da raziskujejo aktualne ekonomske  tematike  v svetu saj  
jim je glavni vir za projektne naloge na poklicni maturi, kar 
predstavlja veliko dodano vrednost.   

Spletna stran https://jezikistejejo.splet.arnes.si/ 

https://www.jeziki-stejejo.si/  
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Ime projekta MUNERA 3 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba C3330-18-903000 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Vodja projekta: Adrijana Hodak 

Koordinatorica: Neža Mikuž, Martina Jejčič 

Finančni del: Vesna Terčič 

Trajanje 1. 6. 2018–31. 10. 2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

16.815.893,8 EUR 

1.061.343,7 EUR 

Opis Izvedba programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in sicer: programov usposabljanja in izpopolnjevanja, 
programov 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. 

Glavna ciljna skupina projekta so bile zaposlene osebe iz vseh 
starostnih skupin. To so bila usposabljanja za zaposlene na 
strokovnem področju tehnike, ki zaobjema: strojništvo, metalurgija 
in rudarstvo, elektrotehnika in računalništvo, gradbeništvo in 
geodezija, lesarstvo in tapetništvo, tekstil in usnje, kemija, 
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steklarstvo in optika, zdravstvo, farmacija in kozmetika, promet in 
zveze, varovanje okolja, oblikovanje in fotografija, mehatronika, 
tiskarstvo in papirništvo. Zaposlene na strokovnem področju 
biotehnologije, ki zaobjema: kmetijstvo, živilstvo, gostinstvo in 
turizem in drugi programi s področja biotehnologije ter zaposlene na 
strokovnem področju storitev, ki zaobjemajo: ekonomske, trgovske 
in upravno-administrativne dejavnosti, predšolske vzgoje in 
frizerskih storitev. 

Kot dodatno ciljno skupino smo obravnavali tudi delodajalce, ki 
zaposlujejo zgoraj opisane podskupine, saj je v obojestranskem 
interesu, šol in delodajalcev, da smo zaposlene osebe zmotivirali in 
skupaj usmerili v programe NPIU ter vzpostavili trajno in kvalitetno 
mrežo, ki je zaposlenim omogočala učinkovito vključevanje v 
vseživljenjsko učenje in uspešno integracijo novo pridobljenih znanj 
na delovno mesto. 

Rezultati  V času trajanja projekta smo v okviru konzorcija usposobili več kot 
17.209 udeležencev, od tega 10.223 v vzhodni kohezijski regiji in 
6.986 v zahodni kohezijski regiji. 

Šolski center Nova Gorica je v šolskem letu 2019/2020 izvedel 15 
usposabljanj in usposobil 265 udeležencev. 
V prekvalifikacije je bilo vpisanih 6 udeležencev, v višje šolske 
programe pa 25 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. 2019–31. 12. 2020 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

179.389,00 EUR  

Opis Osnovni namen projekta je opravljanje delovne prakse za dijake v 
tujini, in sicer z vseh izobraževalnih področij, ki jih izvaja ŠCNG. 
Dijaki pridobijo nove delovne izkušnje, seznanijo se z delom v 
delovni organizaciji. Poleg tega pridobijo še mnogo drugih spretnosti 
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in kompetenc, kot so samostojnost, odgovornost, skrb zase, 
samozavest, organizacija prostega časa, komunikacija v tujem 
jeziku, kuhanje, nakup, transport, druženje z vrstniki idr.  

Usposabljanje v tujini na delovnem mestu omogočimo tudi 
strokovnim delavcem centra.  

Rezultati  Opravljeno in priznano Praktično usposabljanje z delom PUD. 
Usvojena znanja, promocija programa ERASMUS+, razširajanje 
rezultatov in promocija.  
Uporaba novih tehnik metodologij in znanja pri delu v razredu pa 
tudi širše.  

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 
projekta/ delež 
ŠC NG 

845.600,00 EUR 

244.239,61 EUR 

Opis Namen projekta PanUP 2018-2022 je povečati vključenost v 
vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati 
kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, 
večje zaposljivosti 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, 
delovodskega ali poslovodskega izpita (prednost imajo tisti, ki imajo 
zaključeno 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 
programe za dvig izobrazbene ravni.  

OPIS AKTIVNOSTI 

Promocijske aktivnosti 
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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 

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 

Rezultati Na podlagi organiziranih dogodkov in aktivnosti ter informiranja 
javnosti preko oglasov, smo v izvajanje učne pomoči udeležencem 
izobraževanja odraslih za pridobitev formalne izobrazbe uspeli 
vključiti 626 kandidatov od predvidenih 742 v letu 2018 in 550 v 
letu 2019 za konzorcij Kohezijske regije Zahodna Slovenija. 
 
V okviru predvidenih finančnih sredstev smo: 

• oblikovali celostno grafično podobo za promocijski material 
• poskrbeli za oblikovanje in tisk promocijskega material 
• vzpostavili spletno stran projekta in spletno stran za 

informiranje in spremljanje izvajanja učne pomoči 
• organizirali in izvedli 6 promocijskih in 8 animacijskih 

dogodkov 
• objavili oglase v lokalnih časopisih 

sodelovali na skupnih srečanjih in sestankih na lokalni in nacionalni 
ravni z ostalimi izvajalci programov izobraževanja odraslih v regiji 

Spletna stran www.panup.si 

 
14 

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 
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Trajanje 1. 9. 2016–31. 3. 2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

 

57.799,30 EUR 

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 pokrivamo vse kazalnike. Za leto 2020 bomo morali 
vključiti še 6 udeležencev. Problem vidim v situaciji, ki bi nastala v 
primeru nadaljevanja ukrepov glede virusa Covid 19. Podjetja so še 
vedno nekako zaprta za promocijo svetovanja. Nekateri zaposleni so 
še vedno na čakanju in niso pripravljeni na svetovanje, ker rešujejo 
svoj zaposlitveni položaj. 

Spletna stran http://mic.scng.si/svetovanje-zaposlenim-na-goriskem/ 
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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 Megi Rožič 

Trajanje 1. 5. 2017–31. 10. 2021 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

108.000,00 EUR 
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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 
osebnostni rasti in prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela, 
kot samostojno, samozavestno, odgovorno, zanesljivo in pozitivno 
naravnano osebnost. 

KLJUČNE AKTIVNOSTI: individualno karierno svetovanje, delavnice, 
izobraževanja in usposabljanja za šolajoče in strokovne delavce, 
pomoč pri izbiri poklica, nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
pomoč pri iskanju dela, mreženje z delodajalci, vabila na dogodke in 
druge karierne aktivnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja. 

Rezultati  Število dijakov, vključenih v delavniške aktivnosti: 331 
Število sodelujočih slušateljev na kariernih zgodbah: 363 
Število ogledov spletnih kariernih zgodb: 4731 
Število strokovnih delavcev, vključenih v izobraževanja POŠ: 35 

Spletna stran http://mic.scng.si/karierno-svetovanje-2/ 
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Ime projekta Erasmus+ terciarno izobraževanje 

Program Erasmus+ KA1 

Pogodba ERASMUS+KA1-HE- 40/18 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Dr. Aleš Tankosić 

Trajanje 1. 6. 2018–31. 5. 2021 Projekt je podaljšan za 1 leto zaradi COVID -
19. 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

17.755 EUR + ter 1.536 EUR (JS) 

Opis Mednarodna mobilnost za študente in strokovne delavce  

Dvig kakovosti študijskega procesa 

Cilji: 6 mobilnosti študentov z namenom 90-dnevnega praktičnega 
usposabljanja ter 7 mobilnosti predavateljev z namenom 5 dnevnega 
strokovnega usposabljanja. 

Rezultati Do 30. 9. 2019 smo realizirali 5 mobilnosti študentov (90 – dnevno 
praktično usposabljanje). Zaradi COVID-19 smo bili primorani 
odpovedati mobilnost študenta ter vse mobilnosti predavateljev, ki 
naj bi se realizirale v maju 2020.  
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Trenutno se dogovarjamo s partnerji za izvedbo virtualnih 
mobilnosti. V kolikor se bodo razmere glede COVID-19 ustalile, 
bomo težili k realizaciji mobilnosti pri gostujočem partnerju. 

Spletna stran http://vss.scng.si/projekti/erasmus/ 
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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. 2021 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

20.500 EU 

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 Zaradi COVIDA -19 so bile odpovedane vse načrtovane mobilnosti. S 
partnerji iščemo možnosti izvedbe virtualnih mobilnosti. Vsekakor si 
želimo, da bi se razmere stabilizirale, tako da lahko realiziramo 
mobilnosti pri gostujočem partnerju.  

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 
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Vrednost 
projekta/ 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 dnevnega 
strokovnega usposabljanja.  

Rezultati  Prvo je potrebno realizirati projekta 2018 ter 2019, potem sledi 
realizacija mobilnosti z naslova projekta 2020. 

Spletna stran http://vss.scng.si/projekti/erasmus/ 

 
 

POŠ II – Karierno svetovanje 
 
 
Aktivnosti projekta Popestrimo šolo so bile v šolskem letu 2019 in 2020 osredinjene na 
nadaljnje izvajanje delavniških vsebin med dijaki našega centra. Pri delavniških 
aktivnostih smo bili v tekočem šolskem letu še bolj pozorni na to, da so dijakom nudile 
celovitost vsebine in so bile smiselno povezane, jih vodile od samospoznavanja, 
spoznavanja lastnih danosti, potencialov, nadarjenosti in pomanjkljivosti, spoznavanja 
lastnih strokovnih kompetenc, trga dela in veščin, potrebnih za izvajanje določenih 
poklicev ter priprave na aktivno vodenje karierne poti. Najpogosteje izvajane delavniške 
aktivnosto so bile sledeče: samospoznavanje, študij po srednji šoli, kako iskati delo, 
življenjepis, spremno ali motivacijsko pismo, zaposlitveni razgovor, učne strategije, 
upravljanje s časom, komunikacija, medosebni odnosi in motivacija. Evalvacija aktivnosti 
POŠ je pokazala, da so dijaki z delavniškimi aktivnostmi zadovoljni, predstavljajo jim 
zanimivo, uporabno in mestoma tudi zabavno popestritev šolskega vsakdana. Zelo 
podobne odzive so predstavili tudi učitelji in razredniki, ki so aktivnosti spremljali, ali so 
jim dijaki o njih poročali. S spremenjenim načinom dela in epidemiološko situacijo smo 
delavniške aktivnosti preselili na splet, izvajali smo jih v obliki spletnih konferenc. V 
primeru spletnih izvedb so bili izzivi vodenja delavnic večji, pokazale pa so se tudi 
nekatere prednosti; aktivni so bili tudi tisti dijaki, ki so sicer v razredih bolj tihi in 
zadržani, na delavnicah so bili prisotni tisti dijaki, ki jih je tema zares zanimala in so zato 
aktivno sodelovali. 
 
Druga, motivacijsko usmerjena dejavnost projekta Popestrimo šolo so karierne zgodbe. 
Na teh dogodkih smo gostili uspešen posameznike, ki imajo zanimive karierne zgodbe, 
dodana vrednost teh aktivnosti pa je, da s temi posamezniki in predstavniki podjetij 
ohranjamo stik tudi po končanem dogodku in predstavljajo pomembno referenco za 
dijake v bodoče, ko iščejo prve delovne izkušnje in karierne nasvete, morda tudi 
praktična usposabljanja. V preteklem šolskem letu smo izvedli kar 21 kariernih zgodb, od 
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tega je bilo zaradi spremenjenih razmer poučevanja 15 kariernih zgodb izvedenih v 
spletni obliki, posnetih, te so sedaj tudi javno dostopne na Arnesovi spletni strani. Gostje 
kariernih zgodb so bili: Tomi Curk in Brane Ćustić (Poceni PC), Mojca Bernik (Moj svet, 
čist planet), Matic Batagelj (Fork), Slavko in Tai Komel (avtomobilizem), Rok Turk in 
Blanka Kacin (avtomobilizem), Iztok Franko (skupina Pesakrompir), Žan Batistič 
(MAHLE), Maja Kosi (Doggy Lili), Andreja Gomboc (astrofizika), Nik Škrlec (igralstvo, 
voditeljstvo), Urška Merljak (INTINITI), Denis Ibrišimović (Gostilna Podfarovž), Rok Peric 
(Intra Lighting), Eva Mori (odbojka), Regina Podberšič (PTP), Matija Brumat (Synopta), 
Matej Kobal (Splošna bolnišnica Franca Derganca), Daša Cek Stepančič (psihosocilano 
svetovanje, ŠCNG), Ana Bratina (integrativna psihoterapija, ŠCNG), Robert Čebron 
(energetika, ŠCNG).  
 
Pomembne aktivnosti projekta Popestrimo šolo so v preteklem šolskem letu predstavljali 
tudi drugi karierni dogodki, kjer se je za izvedbo multiplikatorica povezala z drugimi 
inštitucijami, ki so pomembne in si prizadevajo za uspešen prestop mladih na trg dela. 
Tako smo v sodelovanju z Društvom VTIS izvedli predstavitev študija v tujini, dijaki so 
imeli na tem dogodku možnost spoznati možnosti in pogoje študija v tujini, natančneje v 
Veliki Britaniji in na Kitajskem. Hkrati pa sta gosta, člana društva, predstavila tudi 
delovanje in možnosti ter nabor informacij, ki jih mladi lahko v društvu dobijo.  
 
Organiziran je bil karierni dan, kjer smo gostili župana MONG dr. Klemna Miklaviča. Ta je 
dijakom in zaposlenim predstavil priložnosti za mlade in perspektive lokalnega trga dela. 
V okviru istega dogodka in v sodelovanju z Zavodom NEFIKS je bil za dijake organiziran 
sprejem pri predsedniku Borutu Pahorju. Na tem dogodku so kot nastopajoči sodelovali 
mladi župani slovenskih občin in predstavili uspešne strategije za mlade, ki so v praksi v 
njihovih občinah.  
 
V sodelovanju z Zavodom Pospešek in Primorskimi novicami smo organizirali dogodek 
Karierni stiki, kjer so imeli dijaki našega centra možnost mreženja s predstavniki 
visokotehnoloških podjetij in spoznavati zanimive karierne zgodbe posameznikov ter 
zgodbe o uspehu podjetij. Na dogodku so bila prisotna podjetja: Cosylab, Mediana, 
Apridesol, Robotina, Cresus, Instrumentation Technologies in Detekta. Sklepni del 
dogodka pod pokroviteljstvom takratnega predsednika vlade Marjana Šarca je bil 
strukturiran kot okrogla miza, kjer so se predstavniki podjetij in lokalne skupnosti 
pogovarjali o nacionalni perspektivi in spodbudah za mlade.  
 
V preteklem šolskem letu je bilo organizirano prvo v seriji izobraževanj za strokovne 
delavce našega centra z naslovom: Učitelj – karierni svetovalec, in sicer v kolektivu ERŠ. 
 
Od sredine marca so vse aktivnosti kariernega svetovanja potekale v spletni obliki, tako 
karierna svetovanja kot delavnice in karierne zgodbe. Poleg tega je v tem času nastalo 
nekaj spletnih vebinarjev, ki so javno dostopni, in sicer na temo pisanja prvega 
življenjepisa, spremnega ali motivacijskega pisma in sodelovanja na zaposlitvenem 
razgovoru. Prav tako je junija potekalo spletno izobraževanje za učitelje.   
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Evalvacija aktivnosti POŠ je pokazala, da so teme delavnic dobro zastavljene, dovolj 
široke, da zajamejo paleto tistih dejavnosti in podpirajo razvoj tistih veščin, ki so mladim 
potrebne za razvijanje njihovih potencialov in ustrezno pripravo na trg dela in za 
vseživljenjsko karierno orientacijo. Mladi so tudi letos poudarjali pomen finančne 
pismenosti kot veščine, ki bi jim lahko pomagala pri boljšem vstopu na trg dela in pri 
vseživljenjski karierni orientaciji, poudarili okrepljeno timsko delo in delo na konkretnih, 
praktičnih projektih. Poudarili so nadaljnje sodelovanje s podjetji in lokalno skupnostjo in 
deležniki.  
 
Strokovni sodelavci so v evalvaciji povedali, da bi si želeli imeti izobraževanja za 
strokovne delavce, ki bi se dotikala medosebne komunikacije, vodenja, asertivnosti, 
supervizije, na področju organizacije aktivnosti za dijake pa je bila izpostavljena večja 
aktivnost v smeri organizacije strokovnih ekskurzij v podjetja in obiskov podjetnikov. Vsi 
so zelo pohvalili izvedbo kariernih zgodb in navdih, ki ga le-te prinašajo, tako za šolajoče 
kot za strokovne delavce, za slednje so karierne zgodbe, po navedbah, dobra popestritev 
šolskega vsakdana.  
 
Število dijakov, vključenih v delavniške aktivnosti: 331 
Število sodelujočih slušateljev na kariernih zgodbah: 363 
Število ogledov spletnih kariernih zgodb: 4731 
Število strokovnih delavcev, vključenih v izobraževanja POŠ: 35 
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Izmenjave 

 

Dijaki na mednarodni mobilnosti v šolskem letu 2019/2020 

Šolsko leto, ki se izteka, je bilo zelo posebno zaradi epidemije, ki je bila razglašena v 
sredini marca 2020. Še posebej smo to občutili pri izvajanju projekta ERASMUS+ KA116, 
katerega aktivnosti so se povsem prekinile. Ko pripravljamo to poročilo, je situacija še 
vedno zelo negotova in kot kaže, bodo mednarodne mobilnosti do nadaljnjega v 
mirovanju oz. razmišljamo o virtualnih mobilnostih. 

Projekt VOICE – Vocational Competences in Europe je bil prvič prijavljen (februar 2019) 
in potrjen (april 2019) z Listino kakovosti, kar pomeni, da so bila finančna sredstva 
zagotovljena. Pričel se je 1.7. 2019 in bi ga morali zaključiti 30.6.2020. V mesecu maju 
smo projekt podaljšali do 31.12.2020 in ga bomo ponovno, če bo to potrebno, saj nam je 
mobilnost šestih skupin preprečila epidemija koronavirusa COVID-19.  

V času od 1. septembra 2019 do 15.3. 2020 smo načrtovane mobilnosti izvedli kot 
običajno. Skupino 4 fantov programa strojni tehnik smo predčasno odpoklicali iz Latvije.  

 

Spodnja tabela prikazuje, kam in kdaj so dijaki od jeseni 2019 do spomladi 2020 
potovali, koliko jih je bilo, kateri program so obiskovali, koliko časa so preživeli v tujini in 
kdo jih je spremljal. Z belo barvo so označene izvedene mobilnosti, z rjavo barvo 
odpovedane in z modro barvo prestavljene mobilnosti. 

 

 
Država/mesto Izobraževalni 

program 
Termin Število 

dijakov 
Spremljevalna 
oseba 

Trajanje 
v tednih 

Šola 

 
Malta Valleta 

Zdravstveni 
tehnik 1 
Ekonomski 
tehnik PTI 1 

1.9. – 
21.9.2019 

 
2 

 
 

 
3 

 
SETŠ 

 
Malta Valleta 

 
Bolničar  

 
1.9. – 
4.10. 
2019 

 
3 

 
Dean Horvat 

 
5 

 
ZŠ 

Španija 
Barcelona 

 
Zdravstveni 
tehnik 

1.9. - 
28.9.2019 

 
2 

 
/ 

 
4 

 
ZŠ 

 
Finska 
Tampere 

 
Zdravstveni 
tehnik  

 
1.9. - 
28.9.2019 

 
6 

 
Jan Jelen 

 
4 

 
ZŠ 

Španija                   
INS Joan 
Brudieu 

 
Računalniški 
tehnik  

 
12.1. – 
1.2. 2020 

 
6 

 
Aljaž Gec 

 
3 

 
ERŠ 

 
Nemčija 

 
Avtoservisni 
tehnik PTI  

 
12.1. – 
1.2.2020 

 
5 

 
Branko Kavčič 

 
3 

 
SPLŠ 
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Chemnitz 

 
Poljska 
Wroclaw 

Logistični tehnik 
2 
Lesarski tehnik 
4 

 
2.2. – 
22.2.2020 

 
6 

 
Eva Škrlep 

 
3 

 
SPLŠ 

 
Nemčija 

Tehniška 
gimnazija - 
strojništvo 

 
26.1. – 
9.2.2020 

 
2 

 
/ 

 
2 

 
TEH 
GIM 

 
Nemčija  

Tehniška 
gimnazija - 
strojništvo 

 
8.2. – 
22.2.2020 

 
2 

 
/ 

 
2 

 
TEH 
GIM 

 
Latvija Riga 

 
Strojni tehnik - 
SKRAJŠANO 

 
1.3. – 
15.3.2020 

 
6 

 
Božo Remškar 

 
4-2=2 

 
SPLŠ 

 
Nemčija 
Stuttgart 

 
Mehatronik 
tehnik-
ODPOVEDANO 

 
22.3. – 
10.4. 
2020 

 
5 

 
/ 

 
4 

 
SPLŠ 

 
Norveška  

 
Elektrotehnik  - 
ODPOVEDANO 

 
15.3. – 
4.4. 2020 

 
4 

 
Robert 
Čebron 

 
3 

 
ERŠ 

Nemčija 
Chemnitz 

Živilski tehnik 
(slaščičar, 
kuhar)  

5.4. – 
25.4.2020 

 
4 

 
1 

3 BIOS 

Nizozemska Kmetijski 
tehnik-
živinoreja  

1.6. – 
22.6. 
2020 

 
3 

/ 3 BIOS 

Francija  
StJean 
d'Ardières 

Kmetijski 
tehnik-
vinogradništvo  

 
1.6. – 
22.6. 
2020 

 
4 

 
1 

 
3 

 
BIOS 

Avstrija 
Nockberge  

Naravovarstveni 
tehnik 

 
25.5. – 
22.6. 
2020 

 
4 

 
1 

 
3 

 
BIOS 

Nizozemska 
Horn 

Ekonomski 
tehnik  

 
24.5. – 
13.6. 
2020 

 
4 

 
1 

 
3 

 
SETŠ 

Finska 
Jyväskylä 

Ekonomski 
tehnik -  

 
24.5. – 
13.6. 
2020 

 
4 

 
1 

 
3 

 
SETŠ 

 
SKUPAJ 

  
 

 
70/38 

 
12/6 

 
 

 

 

DIJAKI: Načrtovali smo 70 mobilnosti, realizirali pa 38. Do konca projekta moramo 
izvesti še 23 mobilnosti, odpovedanih je bilo 9 mobilnosti.  
SPREMLJEVALNE OSEBE: Načrtovali smo 12 mobilnosti, realizirali smo jih 6, ena je bila 
odpovedana, izvesti jih moramo še 5.  
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Spodnja tabela prikazuje usposabljanje v tujini na delovnem mestu za strokovne delavce 
Šolskega centra Nova Gorica. Načrtovali smo 13 mobilnosti, realizirali smo jih 10, 3 so 
bile odpovedane zaradi koronavirusa.  
 

Država/mesto Udeleženci Število 
udeležencev 

Termin Trajanje 
v tednih 

Šola 

Avstrija Weiz Aktiv 
strojništva: 
Medvešček,  
Martinčič, 
Štrancar, 
Bratina 

4 24.9. – 27.9. 2019 2+1 SPLŠ 

Nemčija 
Chemnitz 
 

Marija Drešček 
Tanja Malik 

2 21.10. – 25.10. 2019 4+2 BIOS 

Malta Valeta Helena 
Debeljak 
Hlebec 
Andreja 
Hauptman 

2 20. 10.- 27. 10. 2019 5+2 BIOS 

Nemčija 
Wipperfürth 

Rosana Pahor 1 6.11. – 8.11. 2020  2+1 MIC 

Estonija Tartu Klara Levstek – 
NOVA KARTA 
ob povratku 

1 8.3. – 14.3. 2020 5+2 BIOS 

Finska 
Tampere 

Dean Horvat – 
ODPOVED 

1 8.3. – 21.3.2020 12+2 ZŠ 

Španija 
Bilbao 

Tanja Ušaj 
Hvalič 
Rosana Pahor - 
ODPOVED 

2 29.3. – 3.4.2020 5+2 SETŠ, 
MIC 

 
SKUPAJ 

  
13/10 

 
 

 
 

 
 

Analiza anketnega vprašalnika, ki zaradi podaljšanja projekta, ni zaključen, kaže, da ga 
je rešilo 40 dijakov od 44 poslanih. 
 
Z delnimi rezultati smo zelo zadovoljni, saj kažejo, da se je transparentnost obveščanja o 
poteku projekta, o izbirnem postopku močno povečala. Samo 4 dijaki so odgovorili, da 
niso poznali izbirnega postopka.  
 
Nizek delež dijakov meni, da so pri pripravi na mobilnost pasivni. 23% dijakov si želi 
podaljšati mobilnost za teden ali dva. 
 
Možnosti izboljšav: Visok je delež dijakov, ki menijo, da dobijo premalo ali pomanjkljive 
informacije o delovni praksi in mentorju. Potrudili se bomo, da bomo pri naslednjih 
mobilnostih še več pozornosti namenili pripravi dijakov ter pridobitvi informacij o praksi.   
Polovica dijakov meni, da jim vsebine po prihodu domov, niso bile priznane. Okrepiti 
moramo postopek priznavanja znanj ter to tudi javno objaviti.  
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Še bolj kot opravljanje delovne prakse v tujini, je dijakom pomembno spoznati novo 
državo, kulturo, ljudi, hrano in način življenja. Prav tako visoko vrednotijo samostojni 
način življenja. 
 

Tuji dijaki pri nas 

V času od 1. septembra 2019 do 15. marca 2020 smo gostili 13 oseb iz tujine. Od tega je 

bilo 11 dijakov ter dva učitelja - spremljevalca na usposabljanju pri nas. Dijaki so 

opravljali delovno prakso v različnih delovnih organizacija. Področja dela za dijake: 

trgovina, računalništvo, zdravstvo in management.   Učitelja pa sta prišla z namenom 

širitve sodelovanja na različnih področjih, predvsem možnostih opravljanja prakse za 

dijake.     

 

Tabela mobilnosti iz tujine v šolskem letu 2019/2020 

 

 Država Partnerska 
organizacija 

Število 
udeležencev 

Čas 
trajanje 
izmenjave 

Področje dela 

1 Finska Jyväskylä 
College 

2 dijaka 16.9.-
31.10. 2019 

Trgovina 

2 Finska Tampere 
College 

4 dijaki  11.11. – 
2.12.2019 

Zdravstvo 

3 Estonija Rakvere 
Ametikool 

2 dijaka 25.2. – 
15.3.2020 

Računalništvo 
PREDČASEN ODHOD 

4 Norveška Eilert Sundt 
Videregaende 
Skole 

3 dijakinje 1.3. – 15.3. 
2020 

Zdravstvo  
PREDČASEN ODHOD 

5 Norveška Eilert Sundt 
Videregaende 
Skole 

2 učitelja 1.3. – 5.3. 
2020 

Projekti ERASMUS+ 
Sociologija, 
Angleščina 

 SKUPAJ  
 

13 oseb   

 

Povzetki analiza ankete, ki jo izpolnijo dijaki po zaključeni mednarodni mobilnosti, so: 

- Tretjina dijakov je mladoletnih, 2/3 pa polnoletnih. 
-  Na praksi ostanejo 6 tednov.  

Po opravljenih anketah sodeč, bomo v prihodnosti morali vprašalnik rešiti skupaj z dijaki 
preden odidejo domov, saj je vprašalnik do konca rešila samo ena dijakinja od skupno 11 
poslanih vprašalnikov. Iz pogovorov s koordinatorko pa lahko sklepamo, da si tuji dijaki 
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pri nas želijo še več interakcije s slovenskimi dijaki ter možnosti vplivanja na izbiro 
pestrosti dela v delovni organizaciji. 
 

 

Praktično usposabljanje z delom 2019/20 
 

V šolskem letu 2019/2020 se je objava Javnega razpisa za krepitev sodelovanja 

delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v 

izobraževalnem procesu zamaknila zaradi obdobja karantene, in sicer je bil razpis 

objavljen 12.6. 2020. Za razliko od lanskega je razpisanih 1.500.000 več sredstev. Rok 

za oddajo prijav pa je več kot dva meseca. Letos smo z oddajo vloge pohiteli, tako so 

imeli tudi delodajalci krajši rok za prijavo. Vlogo smo oddali 7.7.2020 

Z organizatorji PUD smo v začetku šolskega leta sprejeli odločitev, da za urejanje PUD 

dokumentacije uporabimo orodje E-organizator. Pripravil ga je sodelavec Šolskega centra 

Škofja Loka, od katerega smo ga odkupili. V januarju in februarju je potekalo več 

usposabljanj na to temo, saj je bilo potrebno testirati in se naučiti novega načina 

priprave dokumentacije.    

Organizacijska 
enota 

Število poslanih 
dijakov na PUD 

Opravili Niso opravili 

Strojna, prometna in 
lesarska šola 

303 298 5 

Elektrotehniška in 
računalniška šola 

192 186 6 

Srednja ekonomska 
in trgovska šola 

 
54 

 
46 

 
8 

 
Biotehniška šola 

 
195 182 13* 

 
Zdravstvena šola 

 
60 59 1 

 
SKUPAJ 

 
804 771 33 

 
Kraj in datum: Nova Gorica, 1. 7. 2020 
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• Srednja ekonomska in trgovska šola; 52 dijakov programa Ekonomski tehnik ni 
opravljalo prakse pri delodajalcu, ampak so napisali seminarsko nalogo za 2 
tedensko prakso, dva tedna bodo opravili v septembru, če bodo razmere ugodne. 
   

• 20 dijakov 3.TM (Tehnik mehatronike) ni opravljalo prakse zaradi karantene 
koronavirusa Covid-19 in bodo PUD opravili v šolskem letu 2020/21 

*Dijaki morajo obveznost opraviti do konca septembra 2020.    
 

 

Učni izdelovalni laboratorij  
 

Izobraževanja 

UIL je organiziral izobraževalne delavnice na temo 3D tisk, 3D modeliranje in laserski 
razrez. V januarju in februarju smo izpeljali 6 izobraževalnih delavnic na temo tehnologij 
v UIL-ju. Meseca julij, junij in avgusta je bilo 6 počitniških delavnic namenjenih vsem 
zainteresiranim na temo 3D tiska in 3D modeliranja. V sodelovanju z računalniškim 
društvom smo novembra začeli z izvajanjem tedenskih delavnic programiranja, ki so 
trajala vse do prekinitve šolskega procesa. V novembru smo pripravili tudi delavnice na 
temo osnovnih tehničnih znanj ter 3D tiska za OŠ Sežana. V sodelovanju z ROD 
Ajdovščina smo v novembru pripravili dve tehnični delavnici, kjer so otroci OŠ Vipava in 
OŠ Dutovlje spoznali in se preizkusili v osnovnih tehničnih spretnostih. Delavnice smo 
promovirali preko naše spletne strani, naše FB strani, vabila samo poslali po lokalnih 
osnovnih šolah. Za pomoč smo zaprosili tudi lokalna podjetja, da so novico objavili na 
njihove socialne medije. Delavnice je organiziral in vodil Uroš Polanc, delavnice v 
sodelovanju z računalniškim društvom je vodil predsednik računalniškega društva. 
 

Naročila  

Storitve za zunanje partnerje je UIL izvajal za: 
• Elektro Primorska – razrez plošč za elektro omare 
• Gostol-Gopan d.o.o. – razrez steklene volne 
• Gopack proizvodnja pakirnih strojev d.o.o. - razrez različnih materialov  
• Instrumentation Technologies d.o.o. – priprava prototipa ohišja za el. vezje 

 

Projekti   

UIL je bil vključen v naslednje projekte in dejavnosti: 
• tiskanje za učno podjetje TuristTecha –ekonomska šola ŠCNG  

• projekt LAS Ustvari svojo prihodnost, znotraj katerega smo izvedli dve delavnici na 

temo prototipiranja.  
• Projekt RAY: uporaba rezkalnika za električna vezja ter računalnikov za izračune 

in potrebno dokumentacijo.  



 

79 
LDP MIC 2019/20 

• CodeWeek: v sklopu svetovnega tedna kode smo organizirali dve delavnice na 
temo AR/VR, kateri je za nas izvedlo podjetje CreativeSolutions. 

• CodeWeek: v sklopu svetovnega tedna kode smo organizirali digitalni lov na 
zaklad, katerega se je udeležilo nekaj čez sto dijakov. 

• V času COVIDa smo v UIL-ju pričeli z razvojem virtualne različice laboratorija, 
katera bo pripomogla k dodatni promociji laboratorija in katera bo dodatno 
združevala deležnike ter jih s pomočjo virtualnih mentorjev poučevala o različnih 
tehnologijah, ki jih ponujamo v UIL. 

 
Razno   

 
• V UIL-ju se je vzpostavil tedenski krožek, kje se povezujejo dijaki, študenti in 

profesorji ter sodelujejo pri različnih projektih, predlaganih s strani dijakov ali pa 
si medsebojno delijo znanje in izkušnje. V to dejavnost je vsak teden vključenih 
med pet do deset dijakov in študentov. 

• UIL je sodeloval in se predstavil na večini dnevov odprtih vrat.  
• V UIL-ju smo v sodelovanju z dijaki in študenti organizirali družabni dogodek 

igranja e-iger. 
• Nadaljujemo z uspešnim vključevanjem profesorjev, dijakov in študentov v 

različne aktivnosti in dogodke, ki jih ponuja UIL. 
• UIL je organiziral online tedensko delavnico v aprilu, katero je vodil član UIL-ja. 
• Pripravili smo vprašalnik glede aktivnosti v UIL-ju in mentorstva, ki ga so izpolnili 

različni mladi ter na podlagi katerega smo s pomočjo vodje razvoja in inovacij na 
GZS zasnovali mentorski program, ki ga bomo vzpostavili v UIL-ju. 

 
Aktivnosti Št. vključenih 
Udeleženci pri izobraževanjih  181 
Vključeni v procese UIL 15 
Sodelovanje z podjetji 4 
Število zaključenih projektov 3 
Udeleženci na digitalnem lovu na zaklad 96 
Udeleženci pri turnirju 17 

 
 

Sodelovanje z gospodarstvom  
MIC ŠCNG, kot glavni povezovalec med poklicnim in strokovnim izobraževanjem ter 
trgom dela, ves čas tesno sledi razvoju gospodarstva, domačega kot tudi globalnega. 
Zato vse več sodeluje s podjetji, ki so globalno vpeti v prostor in našim ciljnim skupinam, 
izobraževancem, omogočajo boljši razvoj lastnih potencialov ter jih skupno z nami 
pripravljajo za bolj kvaliteten in konkurenčen kader na trgu dela. S podjetji sklepamo 
tudi pogodbena sodelovalna razmerja, ki temeljijo na strateškem in trajnem sodelovanju. 

V šolskem letu 2018/2019 je MIC nadaljeval s širjenjem mreže delodajalcev na 
naslednjih področjih: 
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● Sodelovanje s podjetij znotraj projekta MUNERA 3: Mlinotest d.d., MAHLE Electric 
Drives Slovenija d.o.o., Tik d.o.o., Nika Šimac s.p., Samostojni podjetniki varilci, 
Arhitekti, HIT d.d., Metal design, Šapla, Siapro d.o.o.… 

● Sodelovanje s podjetji znotraj projekta Talentjourney na temo identifikacije 
procesov, znanj in spretnosti, profilov za področje industrijskega interneta stvari, 
umetne inteligence ter kibernetske varnosti (Mahle, Hidria, Incom, Intralighting) 

● Razvoj koncepta mentorske sheme v sodelovanju z GZS 
● Vzpostavljanje povezave in vključevanja v mentorsko shemo z slovenskimi 

mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki živijo in delujejo v inozemstvu.  
● mednarodna mobilnost (MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.) 
● vajeništvo (MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Metalfleks, Salonit, Incom, 

Gostol, Hidria, Kolektor, GZS, drugi) 
● usposabljanje ranljivih brezposelnih oseb (VRC, Salonit, Mahle, Metalfleks, Gostol, 

Dom upokojencev, HIT) 
● usposabljanje mentorjev: HIT d.d., MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Eta 

Cerkno d.o.o., ITW appliance components Tolmin, Incom d.o.o., Splošna 
bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica), OZS OE NG, Spar, dm 
drogeriemarkt Slovenija, Občina Koper, Pantal, Palsit, Lampret Consulting d.o.o., 
Smarteh, Cirius  Vipava, KGZS , Turzis Turizem, Zdravstvo, Storitve d.o.o. – 
Medichotel,… 

● usposabljanje zaposlenih nad 45 let: Gostol Gopan d.o.o., Livarna Gorica d.o.o., 
Polident d.o.o., Osnovne šole, Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova 
Gorica). 

● vzpostavitev novih mrež z društvi in podjetji znotraj UIL (glej UIL) 
● sodelovanje s podjetji na področju refundacije sredstev delodajalcem za izvajanje 

prakse dijakov (okrog 100 podjetij) 
● sodelovanje s podjetji na področju prakse dijakov in študentov (okrog 300 

podjetij) 
● sodelovanje s podjetji (predvsem z mladimi in inovativnimi v okviru kariernega 

svetovanja- več o tem pod rubriko Karierno svetovanje) 

 

 

Mednarodno sodelovanje 
Decembra 2015 je Šolski center Nova Gorica v imenu Konzorcija šolskih centrov 
Slovenije postal predstavnik enega izmed štirih največjih EU združenj za evropske šolske 
centre na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja/PSI–EUproVET-a 
(http://www.euprovet.eu) . Misija EUproVETa je zastopati interese PSI izvajalcev za 
mlade in odrasle (VET provider) znotraj Evropske Komisije ter dosegati skupne evropske 
cilje na evropski politični ravni, v državah članicah in tistih izven EU ( Balkan, 
Norveška,...) na področju ustvarjanja kvalitetnega kadra za trg dela. 

Glavni dogodki na mednarodnem nivoju so našteti že v uvodu. 

Junija 2020 je bila vodja MIC-a ŠCNG ponovno imenovana s strani evropskega 
komisarja za zaposlovanje ter poklicno in strokovno izobraževanje, g. Schmidta, 
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za slovensko ambasadorko poklicnega in strokovnega izobraževanja, potrjena s 
strani MIZŠ-ja in ŠCNG-ja. 

Večino srečanj (EUproVET) smo v preteklem šolskem letu izvedli online, kar nam 
je omogočilo bolj redna srečanja in sodelovanje. Uvedli smo redna mesečna 
srečanja upravnega odbora EUproVET-a, saj se potreba po sodelovanju veča. 
Namreč, pričenja se obdobje nove perspektive, kjer Evropska komisija potrebuje 
veliko sodelovanja z nami za lansiranje vseh iniciativ in programov na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

V okviru EUproVET-a smo z Evropsko komisijo sodelovali pri oblikovanju perspektive  
2021 – 2027 na naslednjih področjih: 

• Skills agenda 
• Osnabrück declaration 
• Pact for skills 
• Centres of vocational excellence 
• Digitalisation of VET 

 
 
 
 

Promocija MIC-a 
Promocija MIC-a in njegovih dejavnosti je potekala prek medijev (lokalni, državni in 
mednarodni časopisi ter televizije), na informativnih dnevih Šolskega centra, Incastra 
sejmu v Ajdovščini, na Območni obrtni zbornici v Ajdovščini in Novi Gorici, na 
mednarodnih konferencah v Bruslju znotraj Evropske komisije, Nemškem 
veleposlaništvu, posameznih podjetjih... Veliki promocijski dogodek za celotno Goriško 
regijo, ki bi ga moral tudi letos marca gostiti MIC, je zaradi COVID razmer odpadel.  

Prav tako je med letom potekalo več srečanj z delodajalci, kjer je bilo predstavljeno 
delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra, novosti v poklicnih in strokovnih 
programih, praktično usposabljanje z delom dijakov, verifikacija delovnih mest, 
refundacija delodajalcem za soudeležbo pri praktičnem usposabljanju z delom ter 
usposabljanje mentorjev in zaposlenih. 

Sicer pa je potekala promocija MIC-a redno preko vseh dejavnosti, ki jih MIC izvaja. 
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