
 
 

 

 

 

NAČRT VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA E-UČILNICE: Socialni partner za socialni 
dialog III – Fleksibilen DI@LOG 

 

Za potrebe izvedbe projekta bomo vzpostavili e-učilnico, ki predstavlja inovativno obliko 
izobraževanja/usposabljanja. Pristop usposabljanja preko e-učilnice bo omogočil prilagoditev tempa 
individualnega usposabljanja, 24/urno dosegljivost usposabljanja, vse dni v tednu, brezplačno in 
trajno dostopno rešitev tudi za deležnike. 

E-učilnico bomo povezali z vzpostavitvijo napredne inovativne računalniške učilnice na sedežu 
organizacije in IKT usposabljanji. Z računalniško učilnico bomo dostop do e-učilnice uporabnikom 
omogočili preko 8 prenosnih računalnikov. Ciljnim skupinam bo računalniška učilnica dostopna ves 
čas projekta, udeleženci pa se bodo najprej udeležili osnovnih usposabljanj za krepitev IKT veščin.    

Vzpostavitev, vzdrževanje e-učilnice, pripravo e-gradiv in e-usposabljanj, bo v celoti prevzel izvajalec, 
ki smo ga izbrali s povpraševanjem dne 19. 3. 2021. Na podlagi prejetih ponudb smo se odločili za 
najugodnejšega izvajalca, Vizualne komunikacije, Tanja del Fabbro, s. p.. Dne 12. 4. 2021 je bila med 
projektnimi partnerji in izvajalcem za e-učilnico podpisana tudi Pogodba za vzpostavitev in 
vzdrževanje e-učilnice.  

1. VZPOSTAVITEV E-UČILNICE 

Vzpostavitev e-učilnice bo potekala od junija do septembra 2021. V tem času se bo izvedlo oblikovanje 
celostne grafične podobe e-učilnice; oblikovali in pripravili se bodo certifikati, ki jih bodo udeleženci 
prejeli na koncu uspešno opravljenega e-usposabljanja. Pripravili, oblikovali in implementirali bomo 
tudi prva e-gradiva, ki bodo na voljo od začetka oktobra dalje. Drugi del e-gradiv bo implementiran v 
l. 2022. 

2. E-GRADIVA 

Za e-učilnico bomo pripravili 10 e-gradiv, na podlagi katerih bomo izvedli e-usposabljanja. Z njimi 
bomo izboljšali kompetence udeležencev za sodelovanje v socialnem dialogu, saj bodo pridobili 
potrebna znanja in veščine. Izboljšali bomo tudi način komunikacije in informiranja ciljnih skupin. 

E-gradiva bodo razdeljena v 5 modulov. V letu 2021 bo potekala 1. stopnja e-usposabljanj, v letu 2022 
pa 2. stopnja oziroma nadgradnja prvega gradiva v vsakem modulu.  

a.) Delo na domu I (priporočila za učinkovito delo na domu) in Delo na domu II (delovnopravna 
zakonodaja in zdravje in varstvo na delovnem mestu v luči dela na domu)  

b.) Delovnopravna zakonodaja (primerjava z čezmejnimi državami ITA, CRO, AT, HU) I in  
Delovnopravna zakonodaja (primerjava z čezmejnimi državami ITA, CRO, AT, HU) II  

c.) Sodelovanje delavcev pri upravljanju I in Sodelovanje delavcev pri upravljanju II  

d.) Kolektivno dogovarjanje I in Kolektivno dogovarjanje II  



 
 

e.) Upravljanje z raznolikostjo in spodbujanje enakosti I in Upravljanje z raznolikostjo in spodbujanje 
enakosti II  

E-gradiva 1. stopnje bodo oblikovana in implementirana do konca septembra 2021, od takrat dalje pa 
bodo na voljo uporabnikom e-učilnice. Z implementacijo 2. stopnje e-gradiv bomo izvedli do konca 
meseca maja.  

 

 

3. UPORABA E-UČILNICE 

Bodoče uporabnike bomo o e-učilnici in e-usposabljanjih informirali preko spletnih strani projektnih 
partnerjev, Facebook strani projektnih partnerjev, Ekonomsko-socialnega sveta obalno-kraške regije 
in preko personaliziranih e-mailov. Na podlagi izraženega interesa posameznika, ki se bo odzval na 
informiranje oziroma na poslano vabilo, bomo posameznika dodali v e-učilnico in dodelili dostop do 
e-usposabljanj. Posameznik bo nato prejel vabilo k registraciji in pričetku e-usposabljanj.  

 

Slika 1 Dodajanje novega uporabnika v e-učilnico 

 

Spodaj je prikazan primer e-gradivo in potek e-usposabljanja preko e-učilnice, ki je bila v uporabi v 
okviru projekta »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji 
in varnosti pri delu«, ki ga vodita Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost in Regionalna 
gospodarska zbornica Celje. Prikazano e-usposabljanje je potekalo na podlagi e-gradiva Soupravljanje 
delavcev I. Za našo e-učilnico bomo uporabili enako platformo, saj se je uporaba e-učilnice na tem 
projektu izkazala za učinkovito in enostavno.   



 
 

 

Slika 2 Primer pričetka e-usposabljanja 

Vsako gradivo je sestavljeno iz vsebinskega tečaja – prosojnic z interaktivnimi vsebinami in povezavami 
na članke, videe, publikacije. Po opravljenem usposabljanju za pridobitev znanja in kompetenc na 
podlagi e-gradiv in uspešno opravljenem testu, bodo uporabniki prejeli certifikat o končanem e-
usposabljanju in priznanje o opravljenem usposabljanju. 

E-učilnica je predvidena za uporabo sočasno do 100 uporabnikom. Na voljo za uporabo bo do konca 
leta 2022. Po zaključku projekta bomo .pdf gradiv in testov naložili na spletno stran, kjer bodo gradiva 
dostopna širši javnosti in deležnikom tudi še naprej. 

 

4. SPREMLJANJE  

E-učilnica bo omogočala pripravo naprednih statistik beleženja uporabe in rezultatov za učinkovito 
spremljanje doseganja kazalnikov.  

Za doseganje kazalnikov projekta moramo v okviru projekta vzpostaviti 10 e-usposabljanj, vsebinsko  
vezanih na politiko trga dela, vseživljenjsko učenje ter področje varnosti in zdravja pri delu. E-
usposabljanj udeležiti vsaj 7 zaposlenih v organizacijah projektnih partnerjev. Vsak od udeležencev 
se mora vključiti v vseh 10 e-usposabljanj, delež vključenih, ki bodo uspešno končali usposabljanja pa 
mora biti 95 %.  


