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POROČILO O DELU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
v šolskem letu 2017/2018 

 
 
 
 
 
 Delo na področju izobraževanja odraslih je v šolskem letu 2017/2018 obsegalo: 
 
1. Svetovanje udeležencem izobraževanja 
2. Izobraževanje za pridobitev izobrazbe 
3. Usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela 
4. Ostalo izobraževanje 
 
 
 
1. SVETOVANJE UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA  
 
Svetovanje udeležencem izobraževanja je potekalo skozi vse šolsko leto na različnih ravneh 
od svetovanja ob vpisu v programe za pridobitev izobrazbe, priznavanja ocen ob 
prekvalifikacijah do svetovanja  kandidatom za udeležbo v splošnih oblikah izobraževanja.  
 
 
2. IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE  

je potekalo v 1 kombiniranem oddelku. V tabeli je prikazano število ur, ki so bile izvedene 
posamezno glede na program in skupno število ur, z upoštevanjem kombinacije pri 
predmetih. Izvedli smo tudi izobraževanje, preverjanje in potrjevanje NPK: 
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji. 

 
 

Šola, oddelek Št. udeležencev Št.plan. ur Št.realiz. ur 

1. PTI: Strojni tehnik – 1. letnik 
2. Mehatronik operater -1. Letnik 
3. SSI: Strojni tehnik – prekvalifikacija 
4. NPK: Upravljalec strojev v proizvodnji 

12 
12 
4 

24 

218 
300 
186 
250 

210 
329 
192  
268 

           SKUPAJ: 56 768 807 



Izobraževanje za pridobitev izobrazbe je potekalo od 4. septembra 2017 do 25. maja 2018 ob 
upoštevanju vseh počitnic. 
 Pouk je potekal štirikrat tedensko po štiri šolske ure. V šolskem letu je 10 kandidatov prvič  
pristopilo k poklicni maturi. Devet jih je  uspešno opravilo maturo, eden  pa ima še popravni 
izpit. 6 udeležencev še ni opravilo vseh izpitov, zato še niso mogli pristopiti k maturi.  12 
udeležencev je opravljalo zaključni izpit in vsi so bili uspešni. Tudi vsi kandidati, ki so pristopili 
k potrjevanju NPK (23), so bili uspešni.  
 
 
3. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZA POTREBE DELA 
 
 
Od razpisanih oblik usposabljanja in izobraževanja za potrebe dela nismo realizirali nobene 
oblike.  
 
 
4. OSTALO IZOBRAŽEVANJE 
 
Od planiranih programov za uresničevanje izobraževalnih, kulturnih in drugih potreb 
občanov smo realizirali naslednje: 
 

Izobraževalna oblika Število oblik Štev. udelež. Število ur 

Tečaj angleščine- OŠ 1 5 25 

Poletna šola matematike 1 11 16 

Poletna šola angleščine 1 7 16 

          SKUPAJ: 5 23 57 

 
 
Vse izobraževalne oblike so potekale v popoldanskem času, ko smo imeli na razpolago 
splošne in specializirane učilnice na gimnaziji in na poklicni šoli.  
 
 
PREGLED ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOL. LETU 2016/17 PO VSEH 
PODROČJIH SKUPAJ: 
 

Izobraževalna oblika Štev. oblik Štev. udelež. Štev. real. ur 

1.Izobraževanje za pridobitev izobrazbe 1 56 807 

2.Splošno izobraževanje 4 23 82 

                      S K U P A J: 5 79 889 

 
 
Svetovalno delo organizatorja izobraževanja odraslih, ki ni zajeto v preglednici, obsega 3 ure 
tedensko, urejanje razredniških poslov pa 3 ure tedensko. Zaposlitev na delovnem mestu 
organizatorja IO je bila 30% polnega delovnega časa. 
 
 
Idrija, 31/8-2018       Organizatorka IO: 
         Valerija Šemrl Kosmač 


