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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 
• Milan Podbršček – projektni sodelavec MIC-a 
• Doricas Rijavec -projektna sodelavka MIC-a 
• Mateja Kumar -projektna sodelavka MIC-a 
• Valentina Furjan- projektna sodelavka 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 
• Gordana Čajić - 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 

• vzpodbujanje mladih h kreativnemu razmišljanju, 

• izobraževanje odraslih, 

• usposabljanja za gospodarstvo, brezposelne, mlade,..., 
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• 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 2020/2021 

 

Zaradi Covid razmer je večina dogodkov potekala virtualno. 

Organizirali in izvedli smo: 

• V obdobju od 1.9.2020 do 1.9.2021 10 kariernih zgodb, v okviru katerih so 
se predstavili različni podjetniki in drugi uspešni posamezniki. Svojo karierno pot 
so dijakom zaupali: 

Jernej Česen iz podjetja Outfit7 

Tom Vodopivec iz podjetja Reveris 

Luka Jezeršek iz podjetja Jezeršek gostinstvo 

Živa Cotič Bizjak, Denis Štajdohar, Ilija Gjorgiec, Petra Rusjan iz podjetja 
Kingsbox 

Simon Marčič, motokrosist 

Uroš in Valentina Kavčič iz podjetja U&V d.o.o 

Maja Voje iz podjetja Growth Lab 
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Gašper Bavdaž in Luka Pavlin, nekdanja dijaka Strojne prometne in lesarske šole 
(ŠCNG) 

Maks Šuč, učitelj in kovač in urar 

David Florjančič iz zavoda Pospešek 

• 5-dnevni dogodek Hekaton Zelenih tehnologij in interneta stvari v okviru 
projekta NEW VET septembra 2020   

• Natečaj Deli svojo zgodbo 2020 v okviru projekta NEW VET in Evropskega 
tedna poklicnih spretnosti 2020 

• Spletna slavnostna podelitev nagrad za Hekaton in natečaj Deli svojo 
zgodbo 2020 v oktobru 2020 

• spletno usposabljanje hotspot (22. 4. 2021) z naslovom “Inovacije v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za oblikovanje zelene in digitalne 
Evrope: sodelovalni in privlačni ekosistem, v katerem lahko vsakdo zraste v 
zadovoljnega človeka in uspešnega strokovnjaka”. Gostili smo govornike iz 
Slovenije, Hrvaške, Nizozemske, Finske in Evropske komisije. 

• Bronasto priznanje za inovacijo - projekt sistema eKoles na Bevkovem trgu 
(razpis za inovacije GZS) september 2021 

• online promocijski dogodek s sodelujočimi podjetji (Domel, ETA, TIK 
Kobarid, OC IMP Klima) v okviru projekta Munera 3 dne 9.12.2020. 

• sestanek (11.2.2021) med predstavniki SRIP ToP za razvoj človeških virov, 
vodjo projekta MUNERA 3 in strokovnimi koordinatorji projekta MUNERA 3 za 
področje storitev, tehnike in višjih šol z namenom povezovanja pri pripravi novih 
izobraževalnih programov (predvsem usposabljanj/5c ter študijskih programov za 
izpopolnjevanje/5f). S projektom MUNERA 3 smo se intenzivno povezovali s 
strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi oz. SRIP-i.  V okviru Slovenske 
strategije pametne specializacije (S4) je Institut “Jožef Stefan” koordinator 
strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), 
ki vključuje 120 podjetij iz vse Slovenije, deluje pa na naslednjih fokusnih 
področjih: robotski sistemi in komponente, inteligentni sistemi vodenja za tovarne 
prihodnosti, pametna mehatronska orodja, inteligentni laserski sistemi, pametni 
plazemski sistemi, napredni senzorji, novi materiali, pametne tovarne. 

• 11. junija 2021 smo se preko spletne platforme zoom udeležili spletnega 
dogodka z naslovom Izzivi in priložnosti medinstitucionalnega sodelovanja na 
področju razvoja človeških virov. 

Dogodek je bil namenjen pomembnosti medinstitucionalnega sodelovanja na 
področju razvoja človeških virov, z obravnavo izzivov in priložnosti sodelovanja z 
namenom zagotavljanja ustrezno opremljenega kadra za prihodnje izzive skozi 
perspektivo industrije 4.0 in tovarn prihodnosti. 

Na okrogli mizi smo poslušali razpravo o tem kako različni deležniki vidijo 
povezovanje med institucijami z namenom razvoja človeških virov za prihodnost, 
s katerimi izzivi se soočajo in kje vidijo priložnosti za bolj učinkovito povezovanje, 
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da bomo dosegli skupen cilj digitalizacije prihodnosti. Na okrogli mizi so gostovali 
mag. Miran Saksida, direktor Šolskega centra Nova Gorica, Marko Lotrič, direktor 
Lotrič Meroslovje d.o.o., Matej Novak, sekretar na Direktoratu za 
internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT, Janez Damjan, direktor 
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Janja Hren, vodja HR, 
CosyLab d.d. in Ema Perme, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, MIZŠ. 

Organizatorji dogodka smo bili Gospodarska zbornica Slovenije, SRIP Tovarne 
prihodnosti, KOC Tovarne prihodnosti, Munera 3. 

• Predstavitev projekta na Upravnem odboru SRIP Tovarne prihodnosti 

Upravni odbor SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) je v četrtek, 17.12.2020 
sklical 3. sejo Skupščine SRIP ToP, ki je potekala preko spleta. V 8. točki vabila je 
vodja projekta, Adrijana Hodak predstavila projekt MUNERA 3. 

V okviru Strategije Pametne Specializacije je Institut Jožef Štefan koordinator 
strateško razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP). V 
skladu s sprejetim poslovnim modelom in programskimi dokumenti SRIP ToP 
deluje na naslednjih fokusnih področjih: Robotski sistemi in komponente, 
Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti, Pametna mehatronska orodja, 
Inteligentni laserski sistemi, Pametni plazemski sistemi, Napredni senzorji, Novi 
materiali, Pametne tovarne. 

Vsem področjem je cilj ustvarjanje prodornih izdelkov, tehnologij in procesov za 
področje tovarn prihodnosti, ki predstavlja osrednji prostor povezovanja vseh 
področij ter predstavlja hkrati velik potencial za ustvarjanje novih poslovnih verig 
in ustvarjanje sinergij med akademskim okoljem in zainteresiranimi podjetji. 

• 15. 12. 2020 smo izvedli webinar “Kriptovalute in zgodnje učenje 
angleščine nas združita v e-Simbiozo“. 

• Predstavitev ŠC NG in projekta Talentjourney na najvišjem Svetovalnem 
odboru Evropske komisije za poklicno izobraževanje in usposabljanje 

• Predstavitev ŠC NG in projekta Talentjourney na spletni konferenci 
UNESCA – UNEVOC »Povezovanje Afrike in Evrope: Nove kvalifikacije in 
kompetence v TVET« 

• Predstavitev Talentjourney-a na dogodku Evropske komisije za promocijo 
razpisa Erasmus+ programa za Centre poklicne odličnosti 

• Sodelovanje na delavnici o strategijah vključevanja MSP v javno -zasebna 
partnerstva, ki jo organizirla nizozemska agencija KATAPULT 

 

Vse ostale aktivnosti sledijo v spodnjih poglavjih. 
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Izobraževanje odraslih 
Skupno število vpisanih na Šolskem centru Nova Gorica v šolskem letu 2020/21 po 
posameznih enota za izobraževanje odraslih. 

 

Organizacijska enota Št. udeležencev 

MIC (GZŠ; ERŠ; SPLŠ; SETŠ) 265  

BTŠ 78 

Skupaj 343 

 

Realizacija postavljenih ciljev v Letnem delovnem načrtu 

Na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila smo za šolsko leto 2020/21 načrtovali 
naslednje izboljšave oz. ukrepe: 
 
Ohranitev obsega vpisa - število vpisanih se je glede na preteklo šolsko leto nekoliko 
zvišalo, vendar na račun priključitve Srednje ekonomske in trgovske šole. Cilj je bil 
dosežen. 
 
Dopolnjevanje zbirke učnih gradiv  - glede na to, da smo izobraževalni proces že 
večji del lanskega šolskega leta izvajali na daljavo, smo se odločili dopolniti zbirke učnih 
gradiv, ki bi jih nudili udeležencem. Cilj smo dosegli. 
 
Vzpostavitev e - učilnic in dostopa do e – gradiv – za lažji dostop do novih e-gradiv 
smo za vse udeležence kreirali AAI račune, s katerimi so dostopali do spletnih učilnic ter 
objavljenih gradiv. Cilj smo dosegli. Nekaj učiteljev se je tudi odločilo za vzpostavitev e-
učilnic. Tako smo v prvem letu kreirali 19 e-učilnic za 19 različnih predmetov. Cilj smo 
dosegli. 
 
Dvig uspešnosti udeležencev pri uresničevanju OIN – nekaj težav nam je 
povzročalo dejstvo, da smo morali pouk v tem šolskem letu izvajati na daljavo že od 
samega začetka. Pričakovali smo, da bo zaradi takega načina dela uspešnost udeležencev 
padla, saj se zavedamo pomena neposrednega kontakta med učitelji in udeleženci. 
Zaradi tega smo se osredotočili na izboljšanje e-gradiv in kvalitetno izvajanje predavanj 
preko ZOOM-a. Izkazalo se je, da so večja dostopnosti e-gradiv, nudenje vprašanj za 
ponavljanje pred izpiti, izvajanje video konferenc po predvidenem urniku ipd. ključni za 
uspešnost udeležencev. Tekom leta smo izvajali sprotno evalvacijo ter v primeru 
neupeha pri udeležencih iskali dodatne možnosti popravljanja. S splošnim uspehom smo 
tako zadovoljni. Za dvig uspešnosti na poklicni maturi in zaključnem izpitu smo s člani 
projektne skupine PanUp za 171 kandidatov izvedli 88 ur priprav na strokovni in splošni 
del mature ter splošni del zaključnega izpita (zimski rok: 7 izvedb - 56 ur, spomladanski 
rok: 7 izvedb – 32ur). Tudi na tem področju smo dosegli nekoliko višje rezultate kot v 
preteklem šolskem letu. Cilj je bil dosežen. 
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Krepitev pozitivne klime in zadovoljstva vseh deležnikov – v letošnjem šolskem 
letu se zaradi razglašene epidemije in v celoti izvedenem pouku na daljavo nismo odločili 
še za spletno anketiranje udeležencev o klimi in zadovoljstvu z našimi storitvami. Ocenili 
smo, da so bili udeleženci v letošnjem šolskem letu preobremenjeni in zasičeni s 
spletnimi aplikacijami in delom z računalnikom, zato bi najverjetneje pogosteje kot 
običajno zavrnili sodelovanje v spletnem anketiranju. Zaradi tega poleg anketiranja za 
spremljanje običajnih kazalnikov kakovosti (prostori, oprema, gradiva, učitelji ter 
organizatorji izobraževanja odraslih…) nismo izvedli niti načrtovanega anketiranja o 
zadovoljstvu uporabnikov novo kreiranih spletnih učilnic. Cilj ni bil dosežen. 
 
 

Načrtovane dejavnosti Predviden 
obseg 

Uresničene 
dejavnosti 

Trajanje   

Vpis in sprejem udeležencev 250 265 1.9.2020-31.8.2021 
Oblikovanje oddelkov 5 8 1.9.2020-31.8.2021 
Oblikovanje skupin 10 6+PanUP 1.9.2020-31.8.2021 
Priprava predmetnika 15 12 1.9.2020-31.8.2021 
Izpeljava mesečnih končnih 
izpitov 

9 rokov 9 rokov 26.11.2020-18.8.2021 

Izvedba zaključnih izpitov 40 pristopov 19 pristopov Zimski, spomladanski in 
jesenski rok 

Izvedba poklicne mature 100 
pristopov 

105  
pristopov 

Zimski, spomladanski in 
jesenski rok 

Izvedba splošne mature 5 pristopov 4 pristopi Spomladanski in 
jesenski rok 

Priznavanje predhodnega 
znanja 

50 sklepov 37 sklepov 1.9.2020-31.8.2021 

Izdelava osebnih 
izobraževalnih načrtov 

250 179 1.9.2020-31.8.2021 

Izračun šolnine, vpisnine, 
storitev 

750 670 1.9.2020-31.8.2021 

Urejanje pogodb o 
izobraževanju  

po potrebi cca 300 1.9.2020-31.8.2021 

 

 

1.1 Osnovni statistični podatki 

Število vpisanih 
 

 2018/19 2019/20 2020/21 
ODDELKI 153 132 149 
SKUPINE 72 49 41 
SPLOŠNA MATURA 3 3 2 
POKLICNA MATURA 56 48 61 
ZAKLJUČNI IZPIT 14 8 12 
SKUPAJ 298 240 265 
 
Število izpisanih 

 2018/19 2019/20 2020/21 
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IZPISI V ODDELKIH 6 7 18 
IZPISI V SKUPINAH 1 1 3 
SKUPAJ 7 8 21 
 
Število sodelujočih učiteljev  
ŠOLSKO LETO 2018/19 2019/20 2020/21 
UČITELJI V 
ODDELKIH 

35 28 44 

UČITELJI V 
SKUPINAH 

37 28 12 

 
Člani andragoškega zbora (učiteljev  
ŠOLSKO LETO ŠTEVILO ČLANOV NOTRANJI ZUNANJI 
2020/21 49 42 7 
 
Število udeležencev, ki so uspešno zaključili letnik, maturo in zaključni izpit 
ŠOLSKO LETO  2018/19 2019/20 2020/21 
LETNIK 51 55 50 
POKLICNO MATURO 40 44 54 
ZAKLJUČNI IZPIT 40 19 13 
SPLOŠNA MATURA 2  2 1 
 
Število vseh pristopov k poklicni maturi 
ŠOLSKO LETO  2018/19 2019/20 2020/21 
SKUPAJ 95 104 105 
 
Število vseh pristopov k splošni maturi 
ŠOLSKO LETO  2018/19 2019/20 2020/21 
SKUPAJ 4 4 4 
 
Število vseh pristopov k zaključnemu izpitu 
ŠOLSKO LETO  2018/19 2019/20 2020/21 
SKUPAJ 45 25 19 
 

 
1.2 Razpis za vpis  
 
V skladu z Objavo informacije o izvajanju izobraževanju odraslih v šolskem letu 
2020/2021 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         18 
Avtokaroserist 5 
Avtoserviser 20 
Bolničar negovalec 20 



 

12 
LDP MIC 2020/21 

Elektrikar 20 
Gastronomske in hotelske storitve 20 
Inštalater strojnih inštalacij 5 
Mehatronik operater 15 
Mesar 10 
Mizar 5 
Oblikovalec kovin-orodjar 25 
Računalnikar 20 
Slaščičar 15 
Trgovec 20 
Vrtnar 15 
SSI 
Ekonomski tehnik                                                       20 
Elektrotehnik 15 
Kmetijsko-podjetniški tehnik 10 
Logistični tehnik 15 
Naravovarstveni tehnik 10 
Strojni tehnik 15 
Tehnik mehatronike 15 
Tehnik računalništva 30 
Zdravstvena nega 20 
PTI 
Avtoservisni tehnik (PTI) 10 
Ekonomski tehnik (PTI) 20 
Elektrotehnik (PTI) 30 
Hortikulturni tehnik (PTI) 10 
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) 15 
GIMNAZIJSKI PROGRAM 
Tehniška gimnazija 10 
POKLICNI TEČAJ  
Ekonomski tehnik 20 
 
Vpis v razpisane programe je potekal od 1.9.2020 do 30.9.2020, 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 2020/21 je poklicno in strokovno izobraževanje potekalo v 5 oddelkih s 
predavanji. 
 
Odd
elek  

Izobraževalni  program  Predmeti Oblika Št. 
vpisan

ih 
B Srednje poklicno izobraževanje strokovno-teoretični moduli / 3 
C  poklicno tehniško izobraževanje strokovno-teoretični moduli predavanja 26 



 

13 
LDP MIC 2020/21 

srednje strokovno izobraževanje 
zdravstvena nega   

D poklicno tehniško izobraževanje 
razni poklici 

splošno izobraževalni 
predmeti 

predavanja 68 

J srednje poklicno izobraževanje 
računalnikar 

strokovno-teoretični moduli predavanja 9 

K srednje poklicno izobraževanje 
oblikovalec kovin-orodjar 

strokovno-teoretični moduli predavanja 4 

L srednje poklicno izobraževanje 
elekrikar 

strokovno-teoretični moduli predavanja 7 

M srednje poklicno izobraževanje 
avtoserviser 

strokovno-teoretični moduli predavanja 10 

R srednje poklicno izobraževanje 
administrator 

strokovno-teoretični moduli predavanja 13 

T srednje poklicno izobraževanje 
trgovec 

strokovno-teoretični moduli predavanja 9 

SKU
PAJ  

   149 

     

 

Število vpisanih po izobraževalnih poklicih 
 
ŠOLSKO LETO / POKLIC 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 61 69 48 55 

administrator 0 0 0 13 

avtokaroserist 0 1 1 0 

avtoserviser 12 12 13 10 

BIOS - vrtnar 0 0 0 0 

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

3 0 2 0 

BIOS – slaščičar 0 0 0 0 

BIOS – gospodar na podeželju 0 0 1 0 

bolničar negovalec 12 22 4 3 

elektrikar 14 13 10 7 

instalater strojnih instalacij 0 0 0 0 

mehatronik operater 0 0 0 0 

mizar 2 0 0 0 

oblikovalec kovin - orodjar 12 11 7 4 

računalnikar 6 10 10 8 

trgovec 0 0 0 10 
POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 53 69 62 76 

ekonomski tehnik 0 0 0 5 

avtoservisni tehnik 0 0 0 0 

elektrotehnik 20 16 15 5 
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hortikulturni tehnik 0 1 1 0 

lesarski tehnik 0 0 0 0 

logistični tehnik 12 15 20 20 

strojni tehnik 12 7 7 11 

tehnik mehatronike 0 1 0 0 

tehnik računalništva 0 3 0 3 

zdravstvena nega 9 21 18 30 

živilsko prehranski tehnik 0 5 1 2 
SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 

9 15 22 18 

ekonomski tehnik 0 0 0 4 

logistični tehnik 0 0 6 0 

zdravstvena nega 9 15 15 14 

tehnik računalništva 0 0 1 0 

SKUPAJ 123 153 132 149 
 
1.4 Število izpisanih po poklicih 

 

ŠOLSKO LETO/POKLIC 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 2 0 1 9 

administrator 0 0 0 1 

avtoserviser 0 0 0 1 

bolničar-negovalec 1 2 0 0 

elektrikar 0 0 0 3 

mizar 0 0 0 0 

računalnikar 0 0 1 2 

oblikovalec kovin-orodjar 0 1 0 1 

BIOS-mesar 0 0 0 0 

BIOS-gastronom hotelir 1 0 0 0 

trgovec 0 0 0 1 
POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 

4 3 5 5 

elektrotehnik 2 0 3 0 

hortikulturni tehnik 0 0 0 0 

logistični tehnik 1 0 1 2 

strojni tehniki 0 0 0 2 

zdravstvena nega 1 2 1 1 

živilsko prehranski tehnik 0 1 0 0 
SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 

1 3 1 3 

zdravstvena nega 1 0 1 3 
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SKUPAJ 7 6 7 17 
 

1.5 Učitelji v oddelkih in njihova izobrazba 

PRIIMEK IN IME IZOBRAZBA 
Aldžič Matiš Tea  uni. dipl. biologinja 
Arčon Tanja  mag. znanosti 
Beltram Denise  uni.dipl.org.dela 
Besednjak Herman mag. organizator (2. bolonj) 
Borišek Ada  uni.dipl.ekonom. 
Cek Stepančič Daša dipl. med. sestra 
Čebron Robert  magister gospodarski inženir 
Česnik Marko  uni. dipl. org. dela, varnostni inženir 
de Brea Gigo  akademski slikar 
Ferfolja Vidic Erika  prof.socio.in ita. 
Ferjančič Kristina dipl.psiholog 
Fon Anastazija  dipl. medicin.sestra, mag.prof.andragogike 
Furjan Valentina  uni. dipl. prevajalka 
Gec Aljaž  dipl. inž. računalništva in informatike 
Jerič Branko  dipl. inž. strojništva 
Jerončič Janja  uni.dipl.ekonom. 
Kalin Vodopivec Monika uni.dipl.org, dipl.med.sestra 
Kenda Mitja  uni. dipl. inž. elektrotehnike 
Klanjšček Albin  uni. dipl. inž. strojništva 
Kodermac Nena dipl.med.sestra 
Kofol Tomaž prof. geografije in sociologije 
Kragelj Benedetič Nives dipl.medic.sestra 
Krusič Lamut Inga  uni.dipl.ekonom. 
Levpušček Elda  uni.dipl.ekonom. 
Makarovič Tanja  višja medicin.sestra, prof. zdr.vzoje 
Marčetić Slobodan  uni.dipl. inženir računalništva 
Marušič Matjaž inženir elektrotehnike 
Medvešček Marko Strojni tehnik 
Mervič Tanja  uni.dipl.ekonom. 
Morvai Manuela dipl.medic.sestra 
Papež Igor  dipl. inž. strojništva 
Pelicon Silva  uni.dipl.inž rač. 
Pinosa Matej  dipl. inž. elektrotehnike 
Plohl Natalija  prof. slovenščine 
Remškar Bogomir  prof. zgodovinar in sociologije 
Rijavec Dorica  uni.dipl.org.dela 
Spačal Robert  dipl. inž. strojništva 
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Šapla Troha Tjaša  dipl.medic.sestra 
Štrancar Tadej  dipl.inž.stroj 
Terčon Nina  dipl. medicinska sestra 
Turk Sandra  uni.dipl.ekonom. 
Ušaj Gulin Ksenja  dipl. biolog 
Ušaj Hvalič Tanja  uni.dipl.ekonom. 
Žerjal Samo  prof. matematike in tehnike 
 

1.6 Organizacijski model in potek pouka v oddelku  
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 
 
ODDELEK C  
 
Učitelj Predmet Št.ur 
Nives Kragelj Benedetič Zdravstvena nega kirurškega pacienta - KRG 22 
Nina Terčon Zdravstvena nega internističnega pacienta – 

INT 
22 

Daša Cek Stepančič  Zdravstvena nega žene – GIN 14 

Tanja Makarovič Zdravstvena nega duševnega  bolnika  - DUŠ 18 

Tjaša Šapla Troha Zravstvena nega infekcijskega pacienta – INF 14 

Nives Kragelj Benedetič Zdravstvena nega zdravega otroka - IZO 22 

Nives Kragelj Benedetič Zdravstvena nega bolnega otroka - IBO 36 

Anastazija Fon Anatomija in fiziologija 1 – AIF1 22 

ODDELE
K  

PREDMETI ORGANIZACIJSKI MODEL  

C  strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski model 
D splošno-izobraževalni predmeti individualni organizacijski model 
J splošno-izobraževalni predmeti individualni organizacijski model 
K strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski model 
L strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski model 
M strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski model 
R strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski model 
T strokovno-teoretični moduli individualni organizacijski model 
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Anastazija Fon Anatomija in fiziologija 2 – AIF2 22 
Monika Kalin Vodopivec / Nena 
Kodermac  

Osnove zdravstvene nege 1- OZN1 46 
/ Osnove zdravstvene nege 2- OZN2 66 
Nina Terčon Diagnostično terapevtski postopki - DTP 46 
Manuela Morvai Prva pomoč - PP                                                                 22 
 
 

ODDELEK D  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ODDELEK J  
 
Učitelj Predmet Št. ur 
Tanja Arčon Informatika s tehniškim komuniciranjem         ITK 20 
Aljaž Gec Upravljanje z uporabniško programsko opremo   UPO 14 
Aljaž Gec Vzdrževanje informacijske opreme  VIO 14 
Slobodan Marčetić Programiranje naprav   PNA 14 
Slobodan Marčetić Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz    VPB 14 
Slobodan Marčetić Napredno vzdrževanje programske opreme   NPO 14 
Slobodan Marčetić Nadgradnja strokovnih vsebin    NSV 14 
Robert Čebron  Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij   IEI 14 
SKUPAJ  118 

 
ODDELEK K  
 

Učitelj Predmet Št.ur 
Natalija Plohl Slovenščina 1,2  (SLO 1, 2) 100 
Samo Žerjal Matematika 1,2 (MAT 1, 2) 100 
Samo Žerjal Matematika 2 (MAT 2- druga skupina) 50 
Valentina Furjan Angleški jezik 1,2  (ANG1, 2)                        100 
Gigo de Brea Umetnost (UME) 12 
Bogomir Remškar  Zgodovina (ZGO) 22 
Tomaž Kofol Geografija (GEO) 22 
Kristina Ferjančič Psihologija (PSI) 22 
Tanja Arčon Informatika (INF) 20 
Ksenja Ušaj Gulin Biologija (BIO) 18 
SKUPAJ  466 

Učitelj  Predmet Št.ur 
Igor Papež Tehniško komuniciranje  v poklicu (TK) 10 
Igor Papež Materiali in obdelave v poklicu (MOP) 10 
Albin Klanjšček Elementi konstrukcij (ELK) 10 
Marko Česnik Organizacija in poslovanje (OIP) 10 
Tadej Štrancar Osnove oblikovanja materialov (OOM) 7 
Tadej Štrancar Oblikovanje materialov (OM) 7 
Tadej Štrancar Posebne obdelave (POB) 7 
Herman Besednjak Avtomatizacija strojev in naprav (ASP) 7 
Tadej Štrancar Strojni elementi (SE) 7 
Branko Jerič CNC programiranje (CNC) 7 
Marko Medvešček  Praksa – obdelava materialov (PRA) 12 
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ODDELEK L  
 
Učitelj Predmet Št. ur 
Robert Čebron Izdelava električnih tokokrogov (IET) 10 
Robert Čebron Električne naprave (ENP) 10 
Matej Pinosa Uporaba krmilnih naprav (UKN) 10 
Robert Čebron Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (IEI) 10 
Robert Čebron Delovanje elektroenergetskih sistemov (DES) 10 
Robert Čebron Priklopi električnih motorjev (PEM) 10 
Matjaž Marušič Montaža inteligentnih inštalacij (MII) 10 
Matej Pinosa Osnove avtomatizacije (OAV) 10 
Robert Čebron Elektrotehniške sheme (ELS) 10 
Robert Čebron Projektiranje električnih inštalacij (PEI) 10 
Matjaž Marušič Nadgradnja praktičnih znanj (NPZ) 10 
SKUPAJ  110 

 
 
ODDELEK M 
 

 
ODDELEK R 
 

SKUPAJ  94 

Učitelj Predmet Št. ur 
Igor Papež Tehniško komuniciranje  v poklicu (TK) 10 
Igor Papež Materiali in obdelave v poklicu (MOP) 10 
Albin Klanjšček Elementi konstrukcij (ELK) 10 
Marko Česnik Organizacija in poslovanje (OIP) 10 
Robert Spačal Podvozja in prenosne naprave (POD2) 10 
Robert Spačal Pogonski motorji (POG) 10 
Mitja Kenda Električni sistemi na vozilu (ES1) 10 
Mitja Kenda Električni sistemi na vozilu (ES2) 10 
Robert Spačal Krmilna tehnika (KRT2) 10 
Robert Spačal Krmilna tehnika (KRT3) 10 
/ Osnove motornih vozil, Popravila na vozilu in Diagnostika 12 
SKUPAJ  112 

Učitelj Predmet Št.ur 
Ada Borišek Temelji gospodarstva (M1-TG) 14 
Dorica Rijavec Pisarniško poslovanje (M2-PP) 14 
Sandra Turk Knjigovodstvo (M2-KNJ) 14 
Silva Pelicon Osnove računalništva 1  (M3-OR1) 14 
Denise Beltram Osnove računalništva  2 (M3-OR2) 14 
Dorica Rijavec Strojepisje in obdelava besedil (M3 -SOB) 14 
Dorica Rijavec Priprava dokumentov splošnega upravnega postopka 

(M4-PDS) 
14 

Tanja Mervič Poslovni bonton (M4-PB) 14 
Tanja Ušaj Hvalič Trženje v sodobnem podjetju (M7-TSP) 14 
Janja Jerončič  Zbiranje in obdelava podatkov (M8-ZOP) 14 
Erika Ferfolja Vidic Italijanščina v stroki (CLILp) 14 
Inga Krusič Lamut Poslovno komuniciranje in poslovni bonton (PKB) 8 
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ODDELEK T 
 

 

 

1.7 Izobraževanje v skupinah s konzultacijami 
 
Organizacijski model 
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 
 
 
 

Tanja Mervič Dekoraterstvo ( DEK) 14 
SKUPAJ  182 

Učitelj Predmet Št.ur 
Ada Borišek Temelji gospodarstva (M1-TG) 14 
Silva Pelicon Informacijska, komunikacijska tehnologija 1  (M2-IKT1) 14 
Denise Beltram Informacijska, komunikacijska tehnologija 2  (M2-IKT2) 14 
Erika Ferfolja Vidic Italijanščina v stroki (CLILp) 14 
Inga Krusič Lamut Poslovni bonton (PBO) 8 
Janja Jerončič  Poslovno računstvo (M2-PR) 10 
Ada Borišek Poslovanje trgovskega podjetja (M2-PTP) 10 
Elda Levpušček Prodajni proces 1 (M3-PRP1) 10 
Elda Levpušček Prodajni proces 2 (M3-PRP2) 10 
Elda Levpušček Prodajni proces 3 (M3-PRP3) 10 
Tea Matiš Poznavanje blaga 1 (M3-POB1) 10 
Tea Matiš Poznavanje blaga 2 (M3-POB2) 10 
Inga Krusič Lamut Psihologija prodaje (M3-PSP) 10 
Tea Matiš /Elda 
Levpušček 

Upravljanje z blagovno skupino živila (M4 –BSŽ) 12 

Elda Levpušček Predstavitve (PRE) 10 
SKUPAJ  166 
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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 6 
G-3 SSI razni poklici 4. letnik vsi predmeti konzultacije 1 
G-4 SSI razni poklici 4. letnik vsi predmeti konzultacije 12 
H-2 PTI razni poklici 2. letnik vsi predmeti konzultacije 6 
I SPI razni poklici 3. letnik vsi predmeti, 

PUD 
konzultacije 2 

SKUPAJ    41 
 
Vključeni po programih 
 

PROGRAM 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
NIŽJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

0 0 0 0 

obdelovalec lesa 0 0 0 0 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

48 24 19 15 

administrator 0 0 0 3 

avtoserviser 7 1 3 1 

avtokaroserist 2 2 0 0 

bolničar-negovalec 5 1 1 2 

BIOS-gast. in hot. storitve 2 1 0 0 

BIOS-slaščičar 0 0 0 0 

elektrikar 5 4 2 3 

mizar 3 2 0 0 

oblikovalec kovin - orodjar 3 2 2 2 

mehatronik operater 3 6 6 1 

računalnikar 18 5 5 3 

trgovec 0 0 0 0 

SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 26 39 19 18 

elektrotehnik 1 1 2 1 

ekonomski tehnik 0 0 0 9 

lesarski tehnik 0 0 1 0 

logistični tehnik 2 9 2 4 

strojni tehnik 4 3 1 1 

tehnik mehatronike 2 1 0 0 

tehnik računalništva 5 11 4 0 

zdravstvena nega 12 14 9 3 
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TEHNIŠKA GIMNAZIJA 1 0 0 0 

tehniška gimnazija 1 0 0 0 
POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 

44 9 11 8 

avtoservisni tehnik 4 1 1 0 

ekonomski tehnik 0 0 0 5 

elektrotehnik 10 2 2 2 

BIOS - živilsko preh. tehnik 4 0 0 0 

logistični tehnik 5 2 2 0 

lesarski tehnik 1 0 0 0 

strojni tehnik 4 0 2 0 

tehnik mehatronike 1 0 0 0 

tehnik računalništva 14 3 4 1 

zdravstvena nega 1 1 0 0 

SKUPAJ 119 72 49 41 
 
Izpisani po programih 
 

PROGRAM 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
SREDNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

       

administrator 0  0 0 0 
avtoserviser 1  0 1 0 
elektrikar 0  0 0 0 

oblikovalec kovin-orodjar 0  0 0 0 

računalnikar 0  0 0 0 

trgovec 0  0 0 2 
SREDNJE STROKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE 

      

zdravstvena nega 0  0 0 0 
logistični tehnik 0  1 0 0 
POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 

      

Logistični tehnik 0  0 0 0 
Strojni tehnik 0  0 0 0 
Zdravstvena nega 0  0 0 0 
Tehnik račinalništva 0 0 0 1 

SKUPAJ 0  1 1 3 
 

 
Število organiziranih konzultacij za splošno izobraževalne predmet ali strokovne 
module  

 2018/19 2019/20 2020/21 
ŠTEVILO 
KONZULTACIJ 

33 22 21 
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ŠTEVILO UR 192 ur 121 ur 113 ur 
 
Učitelji v skupinah in njihova izobrazba 
 

IME PRIIMEK IZOBRAZBA  
Ferfolja Vidič Erika  prof.soc.in ita. 
Furjan Valentina univ. dipl. prevajalka 
Gec Aljaž dipl. inž. računalništva in informatike 

Janežič Tanja prof. mat in fiz 
Jerončič Janja uni.dipl.ekonom. 
Kompara Kristina univ. dipl. inženir prometa 
Plohl Natalija  prof. slovenščine 
Reščič Renato dipl. inž. elektrotehnike 
Štekar Primož univ. dipl. inženir prometa  
Troha Šapla Tjaša dipl.medic.sestra 
Turk Sandra uni.dipl.ekonom. 
Žerjal Samo  prof. matematike in tehnike 
Valentinčič Al Bukhari 
Nastja uni.dipl.ekonom. 
Vodopivec Goran uni dipl inž elektrotehnike 
Ipavec Edvard uni dipl inž elektrotehnike 
 

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. 
 
ŠT. UDELEŽENCEV, KI OPRAVLJAJO 
SAMO PM 
2017/18 64 
2018/19 56 
2019/20 48 
2020/21 61 
 
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  2018/19 2019/20 2020/21 
zimski rok 46 42 46 
spomladanski  28 39 35 
jesenski rok 21 23 24 
SKUPAJ 95 104 105 
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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 
PROGRA
M 

PRIJAVLJ
ENI 

ODJAVLJE
NI 

OPRAVLJA
LI 

NISO 
OPRAVILI 

OPRAVILI %  
USPEŠNIH 

zimski 
rok  

56 10 46 19 27 59 % 

spomlada
nski  

51 16 35 17 18 51 % 

jesenski 
rok 

39 16 24 13 11 46 % 

SKUPAJ 146 42 105 49 56 53 % 
 
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  10 14 8 8 11 5 80 % 79 % 63 % 
V dveh delih 6 8 3 3 4 1 50 % 50 % 33 % 
Po enotah 29 10 13 19 4 6 66 % 40 % 46 % 
Višanje 1 3 0 1 1 0 100 

% 
33 % / 

SKUPAJ 46 35 24 31 20 12 67 
% 

57 
% 

50 
% 

 
Delež uspešnih na poklicni maturi v posameznih letih 
ŠOLSKO LETO  2018/19 2019/20 2020/21 
zimski rok 52 % 40 %  59 % 
spomladanski  36 % 56 % 51 % 
jesenski rok 29% 59 % 46 % 
SKUPAJ 42% 50 % 53 % 
 
 
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 
2017/18 3 
2018/19 3 
2019/20 3 
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2020/21 2 
 
Število vseh pristopov k splošni maturi 
ŠOLSKO LETO  2018/19 2019/20 2020/21 
spomladanski  3 4 3 
jesenski rok 1 0 1 
SKUPAJ 4 4 4 
 
Delež uspešnih na splošni maturi   
ŠOLSKO LETO  2018/19 2019/20 2020/21 
spomladanski  33 % 75 % 33 % 
jesenski rok 0 % 0 % 0 % 
SKUPAJ 25 % 75 % 25 % 
 
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 
2017/18 14 
2018/19 14 
2019/20 8 
2020/21 12 
 

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 2018/19 2019/20 2020/21 
zimski rok 14 10 8 
spomladanski  24 10 5 
jesenski rok 7 5 6 
SKUPAJ 45 25 23 
 
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 PRIJAVL

JENI 
ODJAVLJE
NI 

OPRAVLJAL
I 

NISO 
OPRAVILI 

OPRAVIL
I 

%  
USPEŠNIH 

zimski rok  13 5 8 1 7 87 % 
spomladansk
i  

9 4 5 1 4 80 % 
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jesenski rok 10 4 6 1 5 83 % 
SKUPAJ 32 13 19 3 16 84 % 
 
 
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 5 4 4 4 3 100 

% 
80 % 75 % 

Delno 4 0 2 3 0 2 75 % / 66 % 
SKUPAJ 8 5 6 7 4 5 87 

% 
80 
% 

83 
% 

 
 
1.11 Mesečni končni izpiti 
 
Termini končnih izpitov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Končni izpiti so v šolskem letu 2020/21 potekali od novembra dalje, enkrat mesečno. 
Izvedeni so bili za udeležence, ki niso bili uspešni ali se niso mogli udeležiti izpitnega 
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 19 4 14 14 100 % 
December 33 3 27 20 74 % 
Januar 42 9 33 28 85 % 
Februar 49 6 38 28 74 % 

PRIJAVNI ROK ODJAVA TERMIN IZPITA 
19.11.2020 24.11.2020 26.11.2020 
10.12.2020 15.12.2020 17.12.2020 
7.01.2021 12.01.2021 14.01.2021 

11.02.2021 16.02.2021 18.02.2021 
18.03.2021 23.03.2021 25.03.2021 
15.4.2021 20.04.2021 22.04.2021  

13.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 
10.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 
05.07.2021 13.08.2021 16.08.2021 



 

26 
LDP MIC 2020/21 

Marec 35 2 32 26 81 % 
April  45 7 34 27 79 % 
Maj 50 6 43 32 74 % 
Junij 59 19 38 24 63 % 
Avgust 48 17 31 21 68 % 
SKUPAJ 380 73 290 220 76 % 
 
 
Glede na število udeležencev, ki so pristopali k mesečnim končnim izpitom, je bila 
uspešnost na končnih izpitih 76 %.  
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 udeležence 
m 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  2018/19 2019/20 2020/21 
Samoplačniki 280 233 256 
Podjetje - v celoti ali delno 14 3 2 
Zavod za pokojninsko zavarovanje  4 4 7 
SKUPAJ 298 240 265 
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1.14 Promocija izrednega izobraževanja  
 
V šolskem letu 2020/21  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 sva Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio. Obe 
univerzitetni diplomirani pedagoginji. Izdajanje plačilnih nalogov in nekatera druga 
administrativna dela opravlja poslovna sekretarka Gimnazije in zdravstvene šole, Tatjana 
Močnik. 
 
V šolskem letu 2020/21 sva se udeležili naslednjih predavanj, delavnic, sestankov:  
- udeležba na 40-urnem programu "TEMELJNO USPOSABLJANJE SVETOVALCEV ZA 
KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH", ACS Ljubljana, 17.5.2021 – 30.6.2021. 
 
Področje kmetijstva, živilstva in gostinstva 

V šolskem letu 2020/2021 je izobraževanje odraslih na Biotehniški šoli vodila Tatjana 
Krašna v obsegu 40% redne obveze. Naloge, ki jih je opravljala v šolskem letu 
2020/2021:  

− 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 informacijskega 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 
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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 
OINja – 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 do marca 
ni bilo. V naslednjih mesecih pa so bili neprekinjeno. Tako je število udeležencev dokaj 
visoko.  

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 premaknjeno v pozno pomlad in v poletne mesece, tako da je potekalo 
tudi junija, julija.  

Tečaji slaščičarstva, kuharstva in kmetijstva tudi ti tečaji zaradi Covid 19 niso bili 
izvedljivi. 
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Informiranje kandidatov  

je potekalo na različne načine: 

 • Uradne ure so potekale v pisarni vodje izobraževanja odraslih z urnikom: vsak petek 
od 80.00 do 12.00 in torek od 14.00 do 16.00 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 po e -  pošti, telefonu  

• Informacije so kandidati izrednega izobraževanja dobili tudi v tajništvu šole ter pri 
profesorjih.  

Individualne vključitve na izobraževanju odraslih 

 

Vključeni po programih 

 

ŠOLSKO LETO VPISA 2020/21 
Gastronomske in hotelske storitve(SPI) 14 
Gospodar na podeželju (SPI) 11 
slaščičar (SPI) 15 
mesar(SPI) 18 
vrtnar (SPI) 8 
kmetijsko-podjetniški tehnik(SSI) 4 
Naravovarstveni tehnik (SSI) 3 
hortikulturni tehnik(PTI) 1 
živilsko-prehranski tehnik(PTI) 3 
pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 1 
VSI PROGRAMI 78 

Načrtovane 
aktivnosti 

Predviden 
obseg 

Realizirane 
aktivnosti Čas trajanja od do 

Vpis in sprejem 
udeležencev 

90 78 1.9.2020 - 31.8.2021 

Izvedba konzultacij 140 144 1.9.2020 - 31.8.2021 
Izpeljava končnih 
izpitov 

12 rokov  17 rokov 1.9.2020 - 31.8.2021 

Izvedba zaključnih 
izpitov 

9 pristopov 8 pristopov Zimski, spomladanski in jesenski rok 

Priznavanje 
predhodnega znanja 

84 sklepov 74sklepov 1.9.2020 - 31.8.2021 

Izdelava osebnih 
izobraževalnih 
načrtov 

90 78 1.9.2020 - 31.8.2021 

Izračun šolnine, 
vpisnine, storitev 

90 78 1.9.2020 - 31.8.2021 

Urejanje pogodb o 
izobraževanju  

90 78 1.9.2020 - 31.8.2021 
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74 udeležencev izobraževanja odraslih je bilo samoplačnikov, enemu udeležencu plačuje 
stroške delodajalec, enemu plačuje stroške izobraževanja Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter dvema Zavod za zaposlovanje. 
 
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 202021 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.  

 

24 september 2020 

29. oktober 2020 

26. november 2020 

24. december 2020 

28. januar 2021 

18. februar 2021 

25. marec 2021 

22. april 2022 

20.in 27. maj 2022 

1., 8., 17.,22. in 29. junij 

19. avgust 2022 

ter v času popravnih izpitov za dijake 

 

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 ter preko aplikacije ZOOM. 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 
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popoldanskem času v prostorih šole in na terenu. V okviru 15 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. Izvedenih je bilo 
8 tečajev. 

ŠOLSKO LETO  2020/2021 

VDT 195 odraslih + 5 dijakov 

 

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 2020/2021 

STATUS KMETA 2 povpraševanja 

 

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 2020/2021 smo pregledali 500 naprav do 31.8.2021. 

Usposabljanja 

V šolskem letu 2020/21 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 bo do sredine 
septembra zaključen. 

Tečaji slaščičarstva, kuharstva in kmetijstva. 

Zaradi Covid 19 tečajev ni bilo. 
 

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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Projekti 

 

Zaključeni projekti v šolskem letu 2020/2021 
 

1 

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 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

17.755€ + ter  1.536€ (JS) 

Opis Mednarodna mobilnost za študente in strokovne delavce  

Projekt 2018 je drugačen od prejšnjih projektov. Zalomilo se je v 
začetku leta 2020, ko so bile že dogovorjene 3  mobilnosti študentov 
(90 dnevne) ter 3 mobilnosti osebja (5 dnevne) odpovedane zaradi 
COVID 19. Projekt smo podaljšali za eno leto v upanju, da se bodo 
razmere uredile.  
 

Rezultati Na začetku leta 2021 smo spoznali, da fizičnih mobilnosti ne bomo 
mogli realizirati, tako da smo realizirali virtualno mobilnost študenta 
za praktično usposabljanje (90 dnevno) ter 12 virtualnih mobilnosti 
(2 dnevne) v oblili Webinarja. Realizirali smo pet fizičnih mobilnosti 
za praktično usposabljanje (90 dnevne), ki so potekale pred 
izbruhom pandemije COVID 19. Študenti, ki so se udeležili mobilnosti 
v gostujoči državi so prejeli tudi sredstva z naslova Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
RS. 

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

 

2 

Ime projekta PAUM pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba Konz. pogodba št. 1/2016 
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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  Zanimanja je bilo veliko, saj je bilo usposabljanje za udeležence 
brezplačno.  
Usposobili smo 306 mentorjev dijakov in študentov. Vključenih je 
bilo več kot 50 delodajalcev. Usposabljanje smo organizirali tudi za 
posamezne delodajalce na njihovi lokaciji, kot so ITW Appliance 
Components, d. o. o. iz Poljubinja, ETA Cerkno, d. o. o. in Splošna 
bolnišnica »dr. Franca Derganca« v Šempetru pri Novi Gorici.  
Sprotno smo spremljali evalvacije udeležencev in moram priznati, da 
imamo dobre ocene za predavatelje in lepe odzive. Trudili smo se, da 
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bi bilo izobraževanje čim bolj prilagojeno udeležencu in bi udeleženci 
izvedeli čim več informacij, ki bi jim koristile pri samem mentorstvu.  

Spletna stran  http://mic.scng.si/usposabljanje-mentorjev/ 

 

 

3 

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

Program Erasmus+ KA2 

Pogodba 2018-1-UK01-KA202-048188 

Vodilni partner City of Glasgow College 

Koordinator Valentina Furjan 

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

Vrednost 
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 maja 2021. 
- Povečati znanje in spretnosti 500-ih oseb, ki opravljajo poklicno 
izobraževanje in usposabljanje glede uporabe digitalnih tehnologij v 
svojem učnem načrtu do maja 2021. 
- Povečati dostopnost digitalnih virov za osebje, ki izvaja poklicno 
izobraževanje in usposabljanje po vsej EU z oblikovanjem spletne 
platforme, do katere bo omogočen dostop 50 ustanovam iz vse EU. 
Sedem partnerjev iz šestih držav EU je sodelovalo pri oblikovanju 
orodja za samoocenjevanje za potrebe analize znanj in spretnosti pri 
prepoznavanju, oblikovanju, konfiguriranju in izvajanju tehnoloških 
in pedagoških orodij v programih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter razvilo skupne učne načrte in programe za 
usposabljanje za pridobivanje digitalne kompetence. Projektna 
skupina je osnovala VET-TEDD.eu platformo in odprta izobraževalna 
orodja za povečanje dostopnosti do digitalne podpore za uvajanje 
vrste tehnoloških in pedagoških orodij. Zaživela je tudi zelo 
prepoznavna spletna stran projekta. 

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

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

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

 

Tekoči projekti v šolskem letu 2020/21 
 

 
1 

Ime projekta Erasmus+ terciarno izobraževanje 

Program Erasmus+ KA1 

Pogodba ERASMUS+KA1-HE- 34/19 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Dr. Aleš Tankosić 

Trajanje 1.6.2019 – 31.5.2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

20.500€ + ter JS (še ni znana vrednost) 

Opis Mednarodna mobilnost za študente in strokovne delavce  

Dvig kakovosti študijskega procesa 

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

 

Rezultati Rezultati bodo predvsem, odvisno od epidemiološke slike v EU. 
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Spletna stran http://vss.scng.si/projekti/erasmus/ 

 

 

2 

Ime projekta Svetovanje zaposlenim 

Program ESS-MIZŠ 

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

C3330-16-059014 

Vodilni partner LUNG 

Koordinator Dorica Rijavec 

Trajanje 1. 9. 2016–31. 3. 2022 

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

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

 
 
3 

Ime projekta Jeziki štejejo 

Program ESS-MIZŠ 

Pogodba C330-17-319012 

Vodilni partner Pedagoška fakulteta Ljubljana 

Koordinator Nastja Valentinčič Al Bukhari 

Trajanje 24.1.2017-30.6.2022 

Vrednost 
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 
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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, razvijanje in implementacija pedagoških 
strategij, pristopov oz. praks na sodelovalnem načrtovanju 
didaktičnih priprav učiteljev strokovnih predmetov ter učiteljev 
TJ1 in TJ2 z ustreznimi učnimi strategijami za programe 
ekonomski tehnik, trgovec in administrator, s poudarkom na 
usklajevanju za delo na daljavo. 

2. Analiza stanja projekta na šoli: priprava poročil o izvajanju 
primerov dobrih praks na šoli za vključitev v izobraževanje 
projekta, ki ga  izvaja ECML - možnosti vključevanja programa 
ekonomski tehnik, trgovec in administrator v akcijsko 
načrtovanje šole.  

3. Udeležba na sestankih strateškega tima projekta za pripravo 
pravilnika za delovanje mreže šol »Jezikom prijazna šola«, 
usklajevanje kriterij in meril in drugih predlogov.  

4. Udeležba na izobraževanjih v okviru projekta na Zoom-u, 
delavnice ECML "Learning Environments where modern 
languages flourish/Učna okolja, kjer moderni jeziki doživljajo 
razcvet". 

5. Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških 
strategij: priprava Akcijskega načrta za projekt Učna okolja, kjer 
moderni jeziki doživljajo razcvet", izbira poskusnih modelov 
novega orodja za načrtovanja vpeljave večjezičnosti na šoli  z 
TrEOL orodji, načrtovanje povezav - ljudje, kultura, struktura – in 
načrt  za prve korake vpeljevanja matrike EOL.  

6. Priprava in predstavitev primerov dobrih praks na 
videokonferenci  v okviru promocije projekta Ješt za študente 
Filozofske fakultete - pomen kurikularnega načrtovanja in 
izvajanje timskega poučevanja s poudarkom na konkretnih 
didaktičnih primerih. 

7. Udeležba na izobraževanjih v okviru projekta JeŠT: sestanek 
srednjih šol preko Zooma: poročanje o napredku akcijskih 
načrtov  za šolo, predlog začetnih korakov,  v okviru delavnice 
EOL (ECML). 

8. Analiza stanja: pregled izvedenih ur z uporabo izbranih metod in 
oblik dela pri delu na daljavo, reševanje problemov z učitelji TJ1, 
TJ2 in učitelji strokovnih predmetov za program ekonomskega 
tehnika, programa trgovec in administrator na podlagi poročil  
učiteljev.  

 
9. Popis in pregled načrtovanega  dela in vsebin sodelovalnega in 
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timskega poučevanja učiteljev strokovnih in učiteljev tujih jezikov 
angleščina - TJ1 in italijanščina – TJ2 za vse izobraževalne 
programe na šoli 

10. Analiza in evalvacija dejavnosti za timsko poučevanje za tretje in 
četrte letnike ekonomskega tehnika z učitelji strokovnih 
predmetov in učitelji TJ1 – angleščine ter italijanščine TJ2: 
pregled izvedenih sodelovalnih timskih povezav, uporaba 
digitalnih orodij, preverjanje znanja. Podobno analizo smo 
opravili v program trgovec in administrator za TJ2 - italijanščina. 

11. Udeležba na 7. srečanju regijskega tima zahodna Slovenija:  
seznanitev s priročnikom dobre prakse JEZIKI ŠTEJEJO, pregled  
pravil delovanja Mreže za promocijo večjezičnosti, načrtovanje 
nadaljnjega dela, prijava usposabljanja učiteljev na razpisu 
KATIS  

12. Promocija projekta: izbor in opis dobrih praks projekta JeŠT,   za 
prijavo projekta v program profesionalnega usposabljanja za 
šolsko leto 2021/22 v projektu KATIS za srednje strokovno in 
poklicno izobraževanje: kompetence za učinkovito poučevanje in 
vzgajanje, kompetence za sodelovanje z delovnim in družbenim 
okoljem, kompetence za profesionalni razvoj ter organizacijo in 
vodenje lastnega dela 

13. Vodenje in koordiniranje  projekta na šoli: možnost drugačnih 
načinov dela v razredu,  vključevanja orodja H5P, srečanje  z 
učitelji strokovnih predmetov in učitelji tujih jezikov o načinu 
izvajanja nadaljnjih vsebin v vseh izobraževalnih programih na 
šoli  (TJ1, TJ2) 

14. Udeležba na 2. izobraževanju v okviru projekta za delavnice 
ECML "Learning Environments where modern languages 
flourish/Učna okolja, kjer moderni jeziki doživljajo razcvet": 
pregled in predstavitev akcijskih načrtov, uvajanje vsešolskega 
načrtovanja, vizija za naprej 

15. Udeležba na srečanju strateškega tima: pregled opravljenih 
izobraževanj, odzivi na izobraževanje ECML za EOL, predlogi za 
nova izobraževanja, promocija projekta, jezikovna izkaznica 

16. Dopolnitev  načrtovanih pedagoških strategij, pristopov oz. praks 
za timsko poučevanje kurikularnih vsebin strokovnih predmetov 
in učiteljev maternega jezika za vse izobraževalne programe: 
uporaba novih digitalnih orodij, uvajanje veščin scafoldinga v 
pouk ter novih veščin za preverjanje znanja dijakov tujcev 

17. Analiza stanja dejavnosti projekta na šoli na podlagi 
oblikovanega instrumentarija za Jezikovno izkaznico – 
preverjanje instrumentarija: kontrolni list dejavnosti za 
promocijo večjezičnosti (spodbudno okolje, uvajanje in raba 
inovativnih pristopov, organizacija dejavnosti za učence, ureditev 
učnega okolja, sodelovanje med šolami, lokalnimi skupnostmi) 

18. Priprava evalvacijskega lista za dijake in analiza  izvajanja timsko 
poučevanje učiteljev strokovnih predmetov in tujih jezikov (TJ1 
in TJ2): uspešnosti izvajanja pedagoških ur (drugačnost 
izobraževanja), zanimanje za vsebine, lastna aktivnost dijakov, 
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predlogi 
19. Analiza stanja izvajanja projekta na šoli: pregled uspešnosti - 

povratne informacije dijakom, težav pri izvedbah ur timskega 
poučevanja učiteljev angleščine in italijanščine ter učiteljev 
strokovnih predmetov  na programih  ekonomskega tehnika, 
programa trgovec in administrator,  pri načrtovanju in izvedbah 
učnih ur z uporabo novih digitalnih orodij  reševanje problemov 
skupnega sodelovanja dijakov ter  pomoč dijakom pri 
sodelovalnem delu. 

20. Načrtovanje, oblikovanje in usklajevanje  šolskega razvojnega 
načrta za projekt  za naslednje šolske leto: na osnovi srečanj z 
učitelji tujih jezikov, slovenščine  in strokovnih predmetov za 
programe  ekonomski tehnik, administrator in trgovec, se 
prilagodi  in  posodobi i načrt sodelovalnega načrtovanja za 
timske povezave za novo šolsko leto  - večji poudarek na 
kritičnem mišljenju, reševanje problemov, uporaba digitalnih 
orodij pri pouku ter drugih aktualnih dogajanj in novosti v svetu, 
ki so povezane z učnimi programi. 

21. Dvodnevna udeležba na izobraževanju in delavnici, ki ga je 
pripravil Evropski center za moderne jezike na temo CLIL LOTE. 
Aktivno sodelujemo v skupini za pripravo priporočil za tranzicijo 
na izvajanje CLIL-a v TJ, ki niso angleščina (Languages Other 
Than English). 

22. Udeležba na Izobraževanjih v okviru projekta JeŠT: Aativnosti do 
zaključka projekta (junij 2022), vključevanje ciljev 
raznojezičnosti v letni delovni načrt šole/vrtca, oblikovanje in 
oddaja gradiv za portal v obrazcu, načrtovanje  tedenskih 
pomenkov o razno/večjezičnosti, dogovor o uvajanju in 
pilotiranju  Jezikovne izkaznice na vseh partnerskih šolah in 
institucijah z oktobrom 2021, dogovor o merilih za ocenjevanje 
izvajanja prožnih oblik učenja v zadnjem letu projekta. 

23. Udeležba na Izobraževanjih v okviru projekta JeŠT: 9. sestanek 
tima Z Slovenije: pregled urejenega in dopolnjenih dokumentov v 
pilotni fazi: pravila za vstop  in kontrolni list, dogovori o 
nadaljevanju  dela - vstop v fazo implementiranja Pravil članstva 
v Mreži za promocijo večjezičnosti, način prijave partnerskih šol 
in priprava obeležij ter možnosti natečaja za izdelavo logotipa za 
Jezikovno izkaznico. 

24. Udeležba na izobraževanju Mednarodne online delavnice – 
PROBSOFCLIL – Erasmus+, Univerza v Mariboru: pilotiranje 
učbenikov za CLIL 

25. Udeležba na sestanku za pripravo učbeniških gradiv po programu 
TILKA – Univerza na Primorskem: cilji, načini zapisa priprave 
gradiv, rezultati in terminski roki za pilotiranje.  

26. Sestanek z učitelji, ki sodelujejo in izvajajo novosti v okviru 
projekta na šoli, kot so učitelji tujih jezikov, učitelji strokovnih 
predmetov, učitelji slovenščine; dogovori za nadaljevanje dela v 
zadnjem letu projekta, predlogi za spremembe in dopolnitve, 
predstavitev kazalnikov in meril za zaključek projekta v 
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naslednjem šolskem letu. 

 

 

 

 

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 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 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.  Dodana vrednost projekta je izdaja primerov 
dobre prakse v priročniku Jeziki štejejo ter potrditev prijave MIZŠ v  
Katis- u za izobraževanje učiteljev.  

Spletna stran  https://www.jeziki-stejejo.si/ ,  
https://www.facebook.com/jeziki.stejejo.9 
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Ime projekta MUNERA 3 

Program Evropski socialni sklad 

Pogodba C3330-18-903000 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Vodja projekta: Adrijana Hodak 

Koordinatorica: Neža Mikuž, Martina Jejčič 

Finančni del: Vesna Terčič, Maša Kemper 

Trajanje 1.6.2018-31.10.2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

16.815.893,8€/ 

1.061.343,7€ 

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 
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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, 
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 
21.316 udeležencev, od tega 12.966 v vzhodni kohezijski regiji in 
8.350 v zahodni kohezijski regiji. 

Šolski center Nova Gorica je v šolskem letu 2020/2021 izvedel 9 
usposabljanj in usposobil 161 udeležencev.V višješolske programe je 
bilo vpisanih 22 udeležencev. 

Spletna stran http://www.munera3.si/ 
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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 
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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. 2020-21 od 
septembra 2020 do maja 2021 šest programov in sicer: en program 
Povežimo pametni telefon in računalnik, en program ZUP, en 
program HACCP, dva programa ABC Uporabe Excela, en program 
Fotografski potepi. Udeleženci so bili glede na izvedene ankete z 
usposabljanji zadovoljni. Nekaterim je bolj ustrezalo izobraževanje 
na daljavo kot pa v živo. 

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

https://www.prc.si/programi-projekti/pridobivanje-temeljnih-in-
poklicnih-kompetenc-v-dolini-soce-2 
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Ime projekta BOQua digital 

Program Erasmus+ KA2 

Pogodba 2020-1-DE02-KA202-007386 

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

Koordinator Leon Žunec 

Trajanje 1. 9. 2020–31. 8. 2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

281.497,00 EUR 

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

Rezultati  V pripravi na naslednjo fazo projekta (preizkus izsledkov intervjujev 
v praksi) so bili opravljeni 3 razgovori z dijaki ter 3 razgovori s 
strokovnjaki na za projekt relevantnem področju; pripravljena je bila 
tudi izhodiščna platforma za praktični preizkus. 

Spletna stran https://www.boqua.eu 
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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 (podaljšan do 30. 4. 2022) 

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 
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izobraževanje in usposabljanje postalo bolj priljubljen in privlačen 
sistem med učenci in njihovimi starši, učitelji in podjetji. 

Rezultati  V šolskem letu 2020/21 so partnerska srečanja zaradi epidemije 
covida-19 potekala zgolj na daljavo. Poskrbeli smo za objavo e-
novic, izvedli 5-dnevni Hekaton zelenih tehnologij in interneta stvari 
za promocijo poklicnega izobraževanja in dejavnosti, ki so se izvajale 
v sklopu Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2020. Med drugim 
smo izvedli tudi natečaj Deli svojo zgodbo med učenci in poklicnimi 
šolami na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Nato 
je sledila izvedba spletne podelitve nagrad za Hekaton in natečaj Deli 
svojo zgodbo, kjer smo povabili g. Dejana Paravana, ki je predstavil 
podjetje GEN-I in trende v energetiki ter zeleno transformacijo, ki ji 
sledi podjetje. 

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

http://mic.scng.si/razvojni-projekti/new-vet/  
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Ime projekta RELAR 
REmote Learning and examination based on AR 

Program Erasmus+ KA 

Pogodba 2020-1-NL01-KA226-VET-083043 

Vodilni partner STICHTING STC-GROUP 

Koordinator Valentina Furjan 

Trajanje 1. 5. 2021–30. 4. 2023 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

299.997,00 EUR 
42.105,00 EUR 

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

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

Spletna stran  - 
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Ime projekta POŠ – Popestrimo šolo 2017-2021 

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

Pogodba C3330-17-269051 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Ana Lenščak, Megi Rožič 

Trajanje 1. 5. 2017–31. 10. 2021 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

108.000,00 EUR 

Opis Projekt je namenjen spodbujanju prožnih oblik učenja ter podpori 
kakovostne karierne orientacije za šolajočo se mladino na vseh 
ravneh izobraževalnega sistema. S projektom POŠ želimo mladim 
ponuditi strokovno podporo, ki jih bo celostno podpirala pri 
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, 
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spodbujanje vseživljenjskega učenja. 

Rezultati  Število dijakov, vključenih v delavniške aktivnosti: 776 
Število sodelujočih slušateljev na kariernih zgodbah: 235 
Število ogledov spletnih kariernih zgodb: 1.307 
Število strokovnih delavcev, vključenih v izobraževanja POŠ: 138 

Spletna stran http://mic.scng.si/karierno-svetovanje-2/  
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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 

68.840,91€ 

4.000.000€ 

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  
 

Dopolnitev zapisanih primerov ki zajemajo 1. in 2. izhodišče 
naravoslovne in matematične pismenosti z odnosom do naravoslovja 
in matematike na vseh ravneh in vpeljevanje ustreznih didaktičnih 
pristopov za dvig motivacije. 
Razviti vertikalni izvedbeni kurikuli VIZ za naravoslovno in 
matematično pismenost s strategijami prožnih oblik učenja. 

Spletna stran https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti 
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Ime projekta Talentjourney - Platform for CDS VET Excellence (TJPlatt) 

Program Erasmus+ KA2 
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Pogodba 612333-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA2-SSA-P - TalentJourney 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Adrijana Hodak, Tjaša Petelin Bačar 

Trajanje 1.11.2019 – 31.10.2021 (24 mesecev) 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

Vrednost projekta: 953 550,00 € 

Delež ŠCNG: 124 880,00 € 

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

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. 

V zadnjih mesecih izvajanja projektnih aktivnosti smo združili vse, 
kar smo se naučili, raziskali, naredili, v kompleksen okvir za 
izvajanje novega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.  

Naše nacionalne in mednarodne ekipe so aktivno delale in se 
pripravljale na poskusno izvajanje nacionalnih in nadnacionalnih 
učnih načrtov:  

• uvedba novih vsebin interneta stvari (+vsa povezana polja) 

• novi pristopi 

• novi načini partnerskega sodelovanja 

• novi organizacijski modeli.  

Nacionalne/mednarodne skupine sestavljajo: Učitelji poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, mednarodni koordinatorji, direktorji 
in ravnatelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjaki 
podjetij, vodstvo podjetij, karierni svetovalci, začetniki, svetovalci za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje itd. 

Pilotni projekt bodo v septembru in oktobru 2021 večinoma izvedli 
Finska, Slovenija, Estonija in Italija.  

Prizadevamo si za interdisciplinarno povezovanje tehničnih področij z 
drugimi, kot so ekonomija, kmetijstvo, saj so podatkovna znanost, 
umetna inteligenca, kibernetska tehnologija itd. v povezavi z večino 
področij.  

Pilotni projekt za umetno inteligenco in kibernetsko varnost bo trajal 
en teden. Umetna inteligenca in kibernetska varnost bosta na voljo 
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skupaj, saj sta zelo povezana. Učitelji in strokovnjaki bodo izbrali 
kompetence, ki jih želijo zagotoviti in sodelovali z učenci.  

Strokovnjaki podjetij za umetno inteligenco in kibernetska podjetja 
bodo učencem omogočili vpogled v trende, potrebne spretnosti in 
zaposlitvene možnosti.  

Nekatere teoretične osnove bodo zagotovili učitelji.  

O učnih ciljih in rezultatih se bo razpravljalo z učenci in podjetjem 
ponudilo resnične izzive za reševanje.  

Mednarodne ekipe učencev se bodo ukvarjale z izzivi ob podpori 
mentorstva učiteljev in strokovnjakov podjetij; na spletu in zunaj 
njega.  

Obisk podjetja bo organizirala vsaka partnerska država, da bi se 
pogovorila s strokovnjaki o zadevah, ki so potrebne za reševanje 
njihovih izzivov.  

Njihove ideje/rešitve bodo predstavljene strokovnjakom podjetij in 
učiteljem. Učenci bodo prejeli mikrokvalifikacije za pridobljena 
znanja in spretnosti. 

Rezultati  Dozdajšnji rezultati projekta: 

• 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 

• 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 

Spletna stran https://talentjourney.si/ 
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Ime projekta VOICE – Vocational Competences in Europe 

Program Erasmus+ KA116 

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

Vodilni partner ŠCNG 

Koordinator Irena Četina  

Trajanje 1.7.2019 – 30.6.2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

179.389,00 € (izvesti je potrebno še 28 mobilnosti, sredstva so v 
večini porabljena).  

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 
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 Move2Learn – Vocational Education Learning  

Program Erasmus+ KA116 

Pogodba KA1-VET-39/20   Št. sporazuma 2020-1-SI01-KA116-075656 

Vodilni partner Šolski center Nova Gorica 

Koordinator Irena Četina  

Trajanje 1.7.2020 – 30.6.2022 
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Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

158.079,00 € (izvedena je bila le ena mobilnost v okvobru 2020) 

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 
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 ter mentorjem v podjetjih.  

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 Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC), 
pilotna izvedba – Usposabljanje za pomočnika kuharja 

Program ESS - MDDSZ 

Pogodba Podpis pogodbe 7.9.2020 

Vodilni partner ŠC NG 

Koordinator Tatjana Krašna 

Trajanje 1.9.2020 do 31.7.2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

Največ do 66.380,70€ 

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

Rezultati  - Do 31.8.2021 so zaključili 3 kandidati 
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- Glede zaposlitve so še v dogovoru 
Spletna stran  
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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€ 

70.030,00€ 

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 2020/21 smo na šoli izvedli 3 srečanja oziroma 
delavnic za učiteljski zbor inovativnega oddelka ERŠ-ja na šoli in 3 
srečanja pa so potekala 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 1 delavnico na šoli in 3 
delavnice 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/  
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https://www.facebook.com/inovativnasola 

https://www.inovativna-sola.si/ 

 

 
 
16 

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 zapos41 
LDN MIC 2020/21 
ljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 
družbi. 
Namenjen je odraslim, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje 
splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, 
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 
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 
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Osrednje slovenska – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 
Obalno - kraška – Srednja tehniška šola Koper 

Rezultati  Poročilo o rezultatih oddano v posebnem samostojnem poročilu o 
projektu. 

Spletna stran www.panup.si 
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Ime projekta Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem 
izobraževanju in izobraževalcev odraslih v neformalnih 
izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 

CILJAJVIŠJE! 

Program Evropski socialni sklad 

Pogodba Konzorcijska pogodba 1/2020 

Vodilni partner Skupnost vipšjih strokovnih šol RS 

Koordinator Egon Pipan, Denise Sirk 

Trajanje 1.7.2020 do 31.10.2022 

Vrednost 
projekta/ delež 
ŠC NG 

357.737,50 € 

33.787,50 € 

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

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

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

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

V ospredju je izpopolnjevanje splošnih kompetenc: 

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

– usposobljenost za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje, 

– učinkovito komuniciranje in sodelovanje. 

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

– izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju, 

– informacijska in podatkovna pismenost, 

– komunikacija in sodelovanje, 

– izdelovanje digitalnih vsebin, 

– varnost in problemsko reševanje. 

Do sedaj smo usposobili 45 udeležencev. 

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

 

 

POŠ II – Karierno svetovanje 
 
 
Aktivnosti projekta Popestrimo šolo so se v šolskem letu 2020 in 2021 nanašale na 
nadaljnje izvajanje delavniških vsebin med dijaki na temo karierne orientacije. Zaradi 
epidemioloških razmer, so tako kot ostale aktivnosti pouka v času šole na daljavo, 
nekatere delavnice potekale preko spleta z uporabo aplikacije Zoom. Najpogosteje 
izvedene delavnice so zajemale tematiko: priprava učinkovitega življenjepisa, pisanje 
spremnega pisma, osebnostno spoznavanje, kako iskati delo in se znajti na trgu dela, 
simulacija zaposlitvenega razgovora, javno nastopanje in the elevathor pitch. Za pripravo 
in izvedbo delavnic, ki so potekale na daljavo smo največ uporabljali spletni orodji Miro 
board in Padlet. 
Evalvacija delavniških aktivnosti je pokazala, da so dijakom teme delavnic zelo poučne in 
uporabne pri grajenju njihove kariere. Kot predlog za izboljšavo so nekateri dijaki 
predlagali  izvedbo delavnic na temo podjetništva.  
V okviru projekta smo se tudi to šolsko leto osredotočili na izvajanje dogodkov, kot so 
karierne zgodbe, ki so se izkazale kot učinkovito povezovanje dijakov s predstavniki 
podjetij in drugimi uspešnimi posamezniki, ki so dijakom v okviru dogodka predstavili 
svojo karierno pot. Gostje kariernih zgodb so bili: David Florjančič (Zavod Pospešek), 
Maks Šuc (kovaška in urarska obrt), Luka Pavlin in Gašper Bavdaž (Ray-izdelava 
električnega kolesa), Maja Voje (Growth Lab), Uroš Kavčič (U&V d.o.o), Simon Marčič 
(motokrosist), Živa Cotič Bizjak, Petra Rusjan, Ilija Giorgijev, Denis Štajdohar 
(Kingsbox), Luka Jezeršek (Gostinstvo Jezeršek), Tom Vodopivec, (Reveris d.o.o) in 
Jernej Česen (Outfit7). Karierne zgodbe so potekale preko aplikacije Zoom. Dijaki so v 
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času pouka na daljavo tako lahko spremljali intervjuje od doma. Po vsakem končanem 
pogovoru z gostom, so imeli dijaki možnost, da mu  postavijo vprašanja in tako z njim 
navežejo stik. Celoten intervju smo tudi snemali in objavili na spletni strani Arnes.video v 
obliki videa in podkasta, da je dostopen tudi širši javnost. Karierne zgodbe so se ponovno 
izkazale kot velik doprinos v povezovanju dijakov s podjetji in ozaveščanju o različnih 
možnostih zaposlovanja, kadrovanja ter trenutnih razmerah na trgu dela. 
V okviru projekta POŠ smo v tem šolskem letu sodelovali tudi s Slovensko vojsko. 
Organizirali smo online predstavitev, ki je potekala preko aplikacije Zoom, kjer so 
predstavniki Slovenske vojske predstavili vojaški poklic nekaterim dijakom, možnosti 
vključitve in sodelovanja s Slovensko vojsko ter možnosti štipendiranja in vključitve v 
vojaške tabore za dijake in študente. 
Za dijake smo prvič organizirali simulacijo zaposlitvenih razgovor in na tak način 
vzpostavili povezavo dijakov s podjetjem Outfit7 in trgom dela. Razgovori so potekali na 
daljavo preko aplikacije Zoom. Dijaki so tako prvič izkusili kako izgleda prijava na 
določeno delovno mesto, kakšna so najpogostejša delodajalčeva vprašanja na 
zaposlitvenih razgovorih in kaj morajo izboljšati v prihodnje, ko bodo kandidirali na 
drugih zaposlitvenih razgovorih. Evalvacija zaposlitvenih intervjujev je s strani dijakov 
pokazala, da je povezovanje s podjetji na slednji način zelo poučna in uporabna izkušnja 
ter da si takšnih dogodkov želijo še več. 
Največ poudarka smo v letošnjem letu namenili izvedbi usposabljanj za strokovne 
delavce. 
Izvedli smo štiri usposabljanja na temo Učitelj karierni svetovalec in eno usposabljanje 
na temo Kako pripraviti učinkovit življenjepis?. Vsa usposabljanja razen ene, so potekala 
zaradi epidemioloških razmer na daljavo, preko aplikacije Zoom. Informacije za 
strokovne delavce o spremembah na trgu dela, zaposlovanju mladih, pisanju 
življenjepisa, značilnostih sodobnih šolajočih generacij in njihovo vrednotenje dela ter 
delovna motivacija, so se izkazale kot pomemben doprinos znanja, ki ga bodo lahko 
uporabili pri delu z dijaki v okviru pouka in pomagali dijakom pri kariernih odločitvah. 
V letošnjem letu, je bilo manj poudarka na izvedbi individualnega svetovanja za dijake, 
saj smo dajali prednost zgoraj omenjenim aktivnostim v okviru projekta. Individualnega 
svetovanja se je udeležilo le nekaj dijakov zaključnih letnikov, ki so potrebovali 
informacije o nadaljnjem šolanju po srednji šoli in možnostih pri izbiri študija. 
Individualnega svetovanja pa se je posluževalo tudi nekaj zunanjih iskalcev zaposlitve, ki 
so se na multiplikatorko obračali z vprašanji o trenutnem stanju na trgu dela, 
kadrovanju, pripravi življenjepisa in spremnega pisma. Slednja svetovanja z zunanjimi 
iskalci zaposlitve, so potekala na daljavo preko aplikacije Zoom. 
Evalvacija aktivnosti v okviru projekta POŠ, je tudi v letošnjem letu pokazala, da so 
slednje zelo koristne in dobrodošle v okviru pouka, tako za dijake kot za strokovne 
delavce. Predvsem v letošnjem letu, ker je bil večinoma pouk na daljavo, so se slednje 
izkazale kot učinkovita popestritev pouka. Izpostavili so predvsem pomembnost o 
informiranju glede aktualnih dogajanj na trgu dela in možnostih iskanja zaposlitve ter 
izbire študija. Predvsem kot dobra praksa v okviru projekta so izpostavili simulacijo 
zaposlitvenih razgovorov z delodajalcem, saj so dijaki preko te izkušnje lahko aplicirali 
znanje, ki so ga pridobili v šoli glede zaposlovanja in kadrovanja. 
 
Število dijakov, vključenih v delavniške aktivnosti: 776 
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Število sodelujočih slušateljev na kariernih zgodbah: 235 
Število ogledov spletnih kariernih zgodb: 1.307 
Število strokovnih delavcev, vključenih v izobraževanja POŠ: 138 
 

 

Izmenjave 

 

Dijaki na mednarodni mobilnosti v šolskem letu 2020/2021 

Epidemija, ki je bila razglašena marca 2020, se je nadaljevala z drugim valom v oktobru 
2020, čeprav smo bili poleti prepričani, da bomo v jeseni nadaljevali z izvajanjem 
mednarodnih mobilnosti. Ko pripravljamo to poročilo, imamo v načrtu izvesti 5 skupin 
dijakov na mednarodni mobilnosti v jesenskem času 2021. Tudi učitelji so že dogovorjeni 
za izvebo usposabljanja v tujini v mesecih september in oktober 2021.  

Podatki iz gornje tabele prikazujejo stanje tekočih projektov. 

V šolskem letu 2020/21 je bila izvedena samo ena mobilnost, in sicer usposabljajne 
učitelja stroke avtoservisne dejavnosti v mesecu oktobru 2020 v Nemčiji. 

 

Tuji dijaki pri nas 

Tuji dijaki in učitelji se niso odločili za uspoabljanje pri nas, zato nismo imeli gostovanj. 

Praktično usposabljanje z delom 2020/21 
 
V šolskem letu 2020/2021 je bil kot vsako leto objavljen Javni razpis za krepitev 
sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi 
strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu, in sicer 30.4.2021.  
Rok za oddajo prijav je 18.8.2021, a smo zaradi pravil razdelitve sredstev tistim, ki so 
višje na seznamu prijav, vlogo oddali že 10.6.2021.  
Praktično sposabljanje z delom pri delodajalcih je teklo odvisno od stroke (zdravstvo, 
računalništvo, strojništvo, kemtijstvo). Ponekod je bilo otežkočeno ali onemogočeno, 
ponekod pa nemoteno. Kjer je bilo potrebno, so se dijaki testirali kot ostali delavci v 
podjetjih.  
Nov sistem e-organizatorja je bil ustrezno sprejet pri vseh organizatorjih PUD-a, zato 
smo sklenili, da zagotovimo ustrezno podporo s strani Ivana Laharnarja (Mink s.p.).  
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Poročilo o opravljenem PUD v šolskem letu 2020/21  

Organizacijska 
enota 

Število poslanih 
dijakov na PUD 

Opravili Niso opravili 

Strojna, prometna in 
lesarska šola 74 +191 74 +191 6 

Elektrotehniška in 
računalniška šola 

348 311 37 

Srednja ekonomska in 
trgovska šola 

 
166 

 
160 

 
6 

 
Biotehniška šola 

 
203 

 
195 

 
8 

 
Zdravstvena šola 

 
97 96 1 

 
SKUPAJ 

 
1079 1027 58 

 
 

Učni izdelovalni laboratorij  
 

Izobraževanja 

Med poletnimi počitnicami smo v sodelovanju z računalniškim društvom organizirali 
poletne delavnice, kjer smo udeležence učili elektronike, 3D tiska, 3D modeliranja in 
laserskega razreza. Delavnico smo organizirali in vodili skupaj z računlaniškim društvom. 
Organizirali smo tedensko online tečaj za program UE4, katero smo organizirali in vodili 
skupa z članom UIL v mesecu Aprilu. Prav tako smo priparvili tečaj za program Blender, 
organizirali in vodili smo ga z članom UIL, tečaj se je odvijal več tednov v Novembru in 
Decembru. 
Delavnice smo promovirali preko naše spletne strani, naše FB strani, vabila samo poslali 
tudi po lokalnih osnovnih šolah, za pomoč smo zaprosili tudi lokalna podjetja, da so 
novico objavili na njihove socialne medije. 
 

Naročila  

Storitve za zunanje partnerje je UIL izvajal za: 
 

• Elektro Primorska d.o.o. 
• Del Fabro s.p. 
• TPE Elektronika d.o.o. 

 



 

59 
LDP MIC 2020/21 

Projekti   

UIL je bil vključen v naslednje projekte in dejavnosti: 
 
3D tiskanje za dve učni podjetji –ekonomska šola ŠCNG  
Projekt NEW VET: V sklopu projekta smo organizirali Hekaton za srednješolce v zgornejm 
prostoru UIL 
Projekt Karierno svetovanje: V sklopu projekta smo organizirali online izobraževalna 
srečanja med zaprtjem šole. 
 

Razno   

 
Razvili smo digitalni laboratorij, ki služi učenju, spoznavanju in promoviranju UIL-ja ter 
naprav, ki jih imamo v UIL. Ta laboratorij deluje s pomočjo VR očal.  
 
 
 

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 2020/2021 je MIC nadaljeval s širjenjem mreže delodajalcev na 
naslednjih področjih: 

● 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, 
Jaskawa, Domel, Marken, Geni, Ublox) 

● Razvoj koncepta mentorske sheme v okviru UIL 
● Vzpostavljanje povezave in vključevanja v mentorsko shemo s slovenskimi 

mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki živijo in delujejo v inozemstvu na 
področju umetne inteligence in kibernetkse varnosti.  

● vajeništvo (MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Metalfleks, Salonit, Incom, 
Gostol, Hidria, Kolektor, GZS, drugi) 

● 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., 
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Smarteh, Cirius  Vipava, KGZS , Pipistrel, 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) 
● vzpostavitev sodelovanja, vključitev ter aktivno sodelovanje s SRIP TOP (Srip 

pametne tovarne), ki povezuje več kot 120 podjetij na področju pametne 
proiuzvodnje  v celotni Sloveniji. 

 

 

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, 
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 
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• Digitalisation of VET 
 

V preteklem letu je bila s strani Evropske komisije vzpostavljena podpora centrom 
poklicne odličnosti in sicer v sodelovanju z d.g. Employment, JRC (Joint research centre), 
ETF (European training foundation) in Cedefop. Pri vzpostavitvi je sodeloval tudi MIC 
ŠCNG. 
Z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja centrov poklicne odličnosti na EU 
ravni, je bila vzpostavljena tudi neformalna razvojna skupina Centrov poklicne odličnosti, 
ki predstavlja gonilno silo te iniciative pod okriljem d.g. Employment. Član te skupine je 
tudi MIC ŠCNG. 
Prav tako je bila vzpostavljena operativna skupina z namenom vzpostavitve skupnosti 
praktikov za centre poklicne odličnosti, katere namen je nuditi podporo organizacijam pri 
vzpostavljanju centrov poklicne odličnosti. Član te skupine je tudi MIC ŠCNG. 
V preteklem letu je ŠCNG postal tudi član mednarodne mreže Centrov poklicne odličnosti 
pod okriljem ETF-a ter se vključil tudi v njihovo iniciativo za trajnostno in zeleno 
naravnanih šol. 
Konzorcijska skupina Talentjourney se je novembra lani vključila v iniciativo Evropske 
komisije »Pact for skills«, katere cilj je aktivno povezovanje med deležniki poklicnega in 
strokovnega izobraževanja z namenom usposabljanja ljudi za zeleno in digitalno Evropo. 

 
 
 
 

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, 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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