
 

 
 
 
 
 
 

STATISTIKA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA 
 
 
V obdobju od leta 2010 – 2013 smo v okviru projekta ''Dvig ravni pismenosti'' izvedli  4351 izobraževalnih ur in v 
programe skupno vključili 743 oseb. 
 
V skladu s prijavnico za projekt Dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013  smo v 
izobraževalnem obdobju 2010 – 2013 realizirali naslednje aktivnosti: 
 
 

 Ime programa  Predvideno Realizirano Realizirana aktivnost 
glede na predvideno 

vrednost 

 
1 

 
UŽU- MI 

 
 

število skupin 3 3 100 % 

št. izobraževalnih ur 360 360 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

36 36 100% 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 31 88,89 % 

 
2 

 
UŽU-BIPS 

število skupin 3 3 100 % 

št. izobraževalnih ur 225 225 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

36 36 100 % 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 33 91,67 % 

 
3 

 
UŽU - IP 

število skupin 3 3 100 % 

št. izobraževalnih ur 360 360 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

36 52 144,44 % 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 43 119.44 % 

 
4 

 
UŽU - MDM 

število skupin 3 3 100 % 

št. izobraževalnih ur 1050 1050 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

36 42 116,67 % 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 
 

36 100 % 

 
5 

 
UŽU - MK 

število skupin 3 3 100 % 

št. izobraževalnih ur 360 360 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

36 32 88.89 % 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

                   32 88.89 % 

 
6 

 
RPO 

število skupin 12 12 100 % 

št. izobraževalnih ur 720 720 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

144 192 125 % 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 176 122.22 % 

  



 

 Ime programa  Predvideno Realizirano Realizirana aktivnost 
glede na predvideno 

vrednost 

 
 
7 

 
 

RDO 

število skupin 24 24 100 % 

št. izobraževalnih ur                 1200 1200 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

288 360 127,08 % 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 311 107,99 % 

 
8 

 
BRANJE ZA ZNANJE, 

ZA ZABAVO 
 

število skupin 3 3 100 % 

št. izobraževalnih ur 76 76 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

36 38 105,55 % 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 33 91.67 % 

 
9 

 
UŽU-RŽU 

število skupin 2 2 100 % 

št. izobraževalnih ur 240 240 100 % 

št. udeležencev vključenih v 
program 

30 37 123,33% 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 35 116,67 % 

10 KNJIGE SO ZAME število skupin 1 1 100% 

št. izobraževalnih ur 25 25 100% 

št. udeležencev vključenih v 
program 

12 13 108,33% 

št. udeležencev, ki so 
program uspešno zaključili 

 13 108,33% 

Skupno število skupin 57 57 100 % 

Skupno število izobraževalnih ur 4351 4351 100 % 

Skupno št. udeležencev vključenih v program 690 743 107,68 % 

 
Z vključitvijo različnih generacij v proces izobraževanja in usposabljanja smo ustvarili odprto učno okolje in tako povečali  
dostop do vseživljenjskega učenja. Udeležencem smo omogočili prepletanje dejavnosti in vsebin. Spodbudili smo jih k 
celostnem, sistemskem, samostojnem, objektivnem, stvarnem in kritičnem mišljenju. V programih smo razvijali pozitivno 
življenjsko naravnanost. Udeleženci so spoznali, da je mogoče tudi z osebnimi odločitvami in z majhnimi koraki v pravo 
smer veliko prispevati k trajnostnemu razvoju. Na srečanjih so mentorji poskrbeli, da je vladalo med udeleženci dobro 
sodelovalno ozračje, kakovostna komunikacija in spoštljiv odnos. Smernice trajnostnega smo uresničevali z vplivanjem na 
oblikovanje stališč, vrednost in življenjskih navad udeležencev izobraževanja in s spoznavanjem kulturne dediščine, 
tradicionalnih znanj lastnega naroda in človeštva, digitalnih znanj ter s spodbujanjem medkulturnega dialoga. V programih 
smo poskrbeli za uveljavljanje učnih metod in učinkovitega učnega okolja, ki udejanjajo načela in cilje trajnostnega razvoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje 
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. 

 


