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Spoštovani.

Pred vami je katalog izobraževanja in drugih dejavnosti, v ka-
terem vam predstavljamo izobraževalne vsebine za šolsko leto  
2022/2023. Verjamem, da je nabor dovolj bogat in pester, da bo 
lahko vsakdo našel kaj zase, za svoje potrebe in želje, za svojo po-
klicno ali osebno rast. Vsebine, ki se jim v tem obdobju še posebej 
posvečamo, so seveda digitalizacija, trajnostni razvoj, krepitev so-
cialnih veščin in kompetenc, zdravje in osebnostna rast.

Znanje je ključni dejavnik našega uspeha, zadovoljstva in, ne na-
zadnje ali pa predvsem, sreče, tako v zasebnem življenju kot tudi 
poklicno. Daje nam moč in svobodo, da se prilagajamo, da odloča-
mo, rastemo in se razvijamo. Vsi se moramo učiti, od najmlajših do 
najstarejših, od manj izobraženih do visoko izobraženih, saj se svet 

dandanes hitro spreminja in znanje hitro zastara. Učiti se moramo vsak dan sproti, različne stvari, 
na različnih nivojih in različnih področjih. Težko je napovedati, kakšno znanje, kakšne kompetence 
in spretnosti bomo potrebovali v prihodnosti, npr. v naslednjih desetih, dvajsetih letih, zagotovo pa 
lahko napovemo, da se bomo morali hitro prilagajati na nove potrebe, nove tehnološke zahteve, na 
razvoj, spremembe v gospodarstvu in družbi. 

Sodelavci UPI – ljudske univerze Žalec svoje poslanstvo vidimo prav v tem, da našim občanom in 
občankam ponujamo različne poti do znanja in spretnosti, da odpiramo učne priložnosti, nago-
varjamo aktualne vsebine, svetujemo za izobraževanje in pri načrtovanju kariere, promoviramo 
pomen in udejanjamo možnosti vseživljenjskega učenja za vse generacije. S prijaznim pristopom, 
odprtim razmišljanjem, povezovanjem z različnimi deležniki tudi sami nenehno strokovno rastemo 
ter pridobivamo nova znanja in izkušnje, ki jih delimo v lokalnem in nacionalnem okolju.  Medna-
rodno sodelovanje, ki smo ga v zadnjih letih zelo okrepili, pa nam daje  novo dimenzijo in nove 
vpoglede v skupne izobraževalne in razvojne cilje tudi v evropskem prostoru. 

Učimo se zato, da rastemo, raziskujemo lastne potenciale, razvijamo svoje talente in širimo svoja 
obzorja. Stalno nadgrajevanje znanja je predvsem odgovornost vsakega posameznika, je pa v da-
našnjem, hitro spreminjajočem se svetu, tudi potreba in nuja. 

Želimo vam, da bi v učenju in znanju našli veselje, mogoče celo svojo strast. Mi vas bomo pri tem še 
naprej podpirali, usmerjali in spremljali. 

Franja Centrih, prof.,
direktorica UPI – ljudske univerze Žalec
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PO ZNANJE NA 
UPI – LJUDSKO UNIVERZO ŽALEC

 › Pritegnila me je prilagodljivost, hitrejše napredovanje po učnem načrtu, pozitivna iz-
kušnja prejšnjega leta, prijaznost ljudi (kot oglaševano :)).

 › Pouk po predavanjih popoldan, lažja pot do znanja, brezplačna učna pomoč, na splo-
šno sem slišal dobre stvari o šoli.

 › Zanima me študij v zvezi s psihologijo, zato se želim o tem predmetu še več naučiti, 
kot pa sem se že v srednji šoli (predšolska vzgoja).

 › Zaradi želje po pridobitvi poklica (vzgojitelj predšolskih otrok). Veliko znancev mi je 
povedalo, da je Ljudska univerza Žalec res šola prijaznih ljudi in da mi nikoli ne bo žal 
če se vpišem.

 › Ni kompliciranja, preprost postopek vpisa.
 › Blizu mojega doma, hitro dostopno, šolnina je ugodna. Predvsem zaradi programa, ki 

se izvaja v popoldanskih urah.
 › Ker bi rad dosegel boljšo zaposlitev s pomočjo šolanja.
 › Odličen program, prijaznost, kakovost.

Vir: Iz ankete ob vpisu

Zagotavljamo:
 › strokovnost in kakovost,
 › odlične predavatelje z izkušnjami iz prakse in posluhom za odrasle udeležence,
 › možnost kombiniranega učenja (v živo in na daljavo),
 › prijetno in sodobno opremljeno učno okolje,
 › ugodne plačilne pogoje in popuste,
 › več izpitnih rokov v izrednem izobraževanju,
 › gradiva, katerih cena je  vključena v šolnino,
 › BREZPLAČNE storitve za udeležence (svetovanje pred, med in po izobraževanju, 

učna pomoč, mentorstvo in uporaba računalnikov v Središču za samostojno učenje).

MISLI UDELEŽENCEV O RAZLOGIH ZA VPIS NA UPI ŽALEC:
POSLANSTVO

VREDNOTE

VIZIJA

ZAKAJ NAJ BO UPI VAŠA IZBIRA?

Pridružite se številnim zadovoljnim udeležencem, 
ki so pri nas že pridobili znanje, izobrazbo ali certifikat 

in smo jim pri tem nudili vso pomoč in podporo.

Kolektiv UPI – ljudske univerze Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec gradi svoje poslanstvo v izobraževanju odraslih na 
46-letni tradiciji, kar vidimo v zagotavljanju pestre ponudbe kakovostnih formal-
nih in neformalnih izobraževalnih programov ob upoštevanju posebnosti lokalnega 
okolja ter v prijaznem odnosu do udeležencev, ki jim omogočimo pot do ustrezne 
izobrazbe in znanj ter tako tudi do boljše kakovosti življenja.

Želimo biti ugledna, priljubljena in vsem dostopna izobraževalna organizacija v Sa-
vinjski regiji, prepoznavna tudi v celotnem slovenskem prostoru kot ponudnica kako-
vostnih, raznovrstnih, aktualnih izobraževalnih programov in svetovanja za odrasle.

Skupne vrednote, ki nas vodijo pri našem delu, so: strokovnost, kakovost, skrb za 
udeležence, prijaznost, dostopnost, dobro sodelovanje ter delu predani zaposleni in 
zunanji sodelavci.

Smo nosilci Zelenega znaka kakovosti 
in certificirani po standardu ISO 9001:2015.



10 11

V šolskem letu 2022/2023 izvajamo individualni organizacijski model izrednega izobra-
ževanja, kar pomeni, da se na uvodnem srečanju z vsakim udeležencem pogovorimo o 
pričakovanjih in izdelamo osebni izobraževalni načrt, v katerem začrtamo obveznosti in 
načine za kar najbolj učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Predhodno pridobljena zna-
nja in izkušnje se lahko priznajo, omogočamo tudi hitrejše napredovanje.

Izobraževanje poteka v obliki predavanj, konzultacij, praktičnega pouka tako v živo kot 
tudi na daljavo. Kakovost izvedbe, zadovoljstvo in uspešnost udeležencev so pri nas glav-
na skrb. Med izobraževanjem vam stoji ob strani naše strokovno osebje, za pomoč pri 
učenju je na voljo brezplačna učna pomoč.

Vpis v programe
Redni vpis v programe poteka od 20. 8. dalje celo šolsko leto oz. do zapolnitve prostih 
mest. 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Namenjeno je pridobitvi osnovnega poklica. Izobraževanje traja dve leti in poteka v po-
poldanskem času, in sicer v kombinaciji predavanj, konzultacij ter dela v spletni učilnici. Po 
uspešno opravljenih obveznostih zaključite izobraževalni program z zaključnim izpitom, 
ki obsega dva predmeta: slovenščino in izdelek oziroma storitev in zagovor.  

Pogoji za vpis 
Uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje in izpolnjeni drugi, z izo-
braževalnim programom določeni pogoji. Že pridobljeno znanje se lahko prizna. 

PROGRAM: OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR
Naziv poklicne izobrazbe: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

Bodoči oblikovalci kovin – orodjarji se boste usposabljali predvsem za različne postopke 
ročne in strojne obdelave kovin ob uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehno-
logije. Deficitaren poklic je lahko priložnost za vse, ki vas veseli oblikovanje in izdelovanje 
različnih kovinskih izdelkov na obdelovalnih strojih in elektronskih napravah. Izobraževa-
nje lahko nadaljujete v programu poklicno tehniškega izobraževanja strojni tehnik. 

PROGRAM: ELEKTRIKAR
Naziv poklicne izobrazbe: elektrikar/električarka

Program elektrikar priporočamo tehnično usmerjenim ter fizično dobro pripravljenim 
kandidatom. Zelo razgibano delo poteka predvsem na terenu, kjer lahko elektrikar nasto-
pa kot graditelj, vzdrževalec in upravljavec elektroenergetskega omrežja. Izobraževanje 
lahko nadaljujete v programu poklicno tehniškega izobraževanja elektrotehnik.

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
Namenjeno je vsem, ki ste že končali srednje poklicno izobraževanje in želite pridobiti izo-
brazbo tehnika. Izobraževanje traja dve leti in poteka v popoldanskem času, in sicer v kom-
binaciji predavanj, konzultacij ter dela v spletni učilnici. Po uspešno opravljenih obveznostih 
zaključite izobraževalni program s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih izpitnih enot in 
se opravlja v dveh delih ter v treh rokih – v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. 
Pred poklicno maturo potekajo priprave za maturitetne predmete.  

Končana osnovna šola je izhodišče za nadaljevanje šolanja ali odskočna deska za poklicno 
kariero. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in sre-
dnjega strokovnega izobraževanja. 

Program je javnoveljaven in poteka po predmetniku osnovne šole za odrasle v odraslim 
prilagojeni obliki. Zastavljen je tako, da lahko v enem šolskem letu uspešno opravite dva 
razreda. Program je brezplačen, financira pa ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost 
in šport. Brezposelnim lahko pri šolanju pomaga tudi Območna služba Zavoda RS za za-
poslovanje Celje. 

Pogoji za vpis 
V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:
 › izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole 

s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni 
zaključila osnovne šole, ali

 › zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim stan-
dardom.

Vsi, ki izpolnjujete pogoje za vpis, se praviloma vpišete v prvi naslednji razred, ki ga še 
niste obiskovali. Vpis v program osnovne šole za odrasle se izvede dvakrat letno, in sicer 
enkrat v spomladanskem in enkrat v jesenskem roku.

Vse dodatne informacije o programu (predmetnik, razpis za vpis, organizacija izobraže-
valnega dela, pravila šolskega reda ...) boste našli na spletni strani pod zavihkom Pridobi-
tev izobrazbe. 

Večina udeležencev pri nas uspešno zaključi šolanje, ker: 
 › se z vsakim osebno pogovorimo, kako bo potekalo njegovo izobraževanje; 
 › omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju; 
 › skrbimo za medsebojno povezanost vseh udeleženih v izobraževalnem procesu.

MOŽNOST KOMBINIRANEGA UČENJA (v živo in na daljavo)

1 1

1 PROGRAMI ZA PRIDOBITEV 
 FORMALNE IZOBRAZBE

1.1   OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Vodja programa: Mihaela Anclin _ 03 713 35 65 _ mihaela.anclin@upi.si

BREZPLAČNO

1.2   SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
Vodja programov: Marjana Rogel Peršič _ 03 713 35 64 _ marjana.persic@upi.si

»To, da sem sedaj končala program osnovne šole, mi veliko pomeni, ker bom 
lahko nadaljevala izobraževanje in tudi v službi bom bolj uspešna. Hvala 
odličnim predavateljem in predavateljicam ter vsem skupaj na UPI – ljudski 
univerzi Žalec.«

Sebina Slapnik, udeleženka programa Osnovna šola za odrasle
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seznanite s temelji računovodstva in finančnega poslovanja, primerna pa je tudi za tiste, ki 
razmišljate o možnostih razvoja lastnega posla in ustanovitvi podjetja. 

PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA
Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

Izobraževanje v programu predšolske vzgoje nudi dobro osnovo za učinkovito in vsestran-
sko usklajeno delo s predšolskimi otroki ter vas seznanja z metodami in oblikami sodelo-
vanja z različnimi strokovnjaki in starši. Namenjen je vsem, ki želite biti pri svojem delu 
ves čas aktivni in vas veselijo igra, nega in varovanje najmlajših otrok. V okviru integrirane 
prakse v vrtcih se boste pod strokovnim vodstvom preizkušali v izvajanju vzgojnega dela.

Vsebina poklicne mature 
Obvezni del: 
 › pisni in ustni izpit iz slovenščine, 
 › pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta. 

Izbirni del: 
 › pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, 
 › izdelek oziroma storitev in zagovor.

Pogoji za vpis 
Končan program srednjega poklicnega izobraževanja smeri, določenih v Razpisu za vpis. 
Izpolnjeni morajo biti tudi drugi, z izobraževalnim programom določeni pogoji. 

PROGRAM: STROJNI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica

Kot strojni tehnik/strojna tehnica boste znali konstruirati in projektirati posamezne stroj-
ne dele, orodja in naprave za proizvodnjo. Program je aktualen, saj vas usposobi za učin-
kovito delo na različnih področjih proizvodnje, konstrukcije ob uporabi sodobne informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije. 

PROGRAM: ELEKTROTEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

Poklic elektrotehnik nudi številne zaposlitvene možnosti tako na področju vzdrževanja 
električnih sistemov, naprav za programiranje kot tudi vodenja različnih projektov. Ele-
ktrotehnik se specializira za eno izmed področij elektroenergetike, stikalničarstva, avto-
matike, elektronike ali multimedije ob ustreznem poznavanju materialov, tehnične doku-
mentacije, predpisov in standardov s področja elektrotehnike. 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Program je namenjen pridobitvi srednje strokovne izobrazbe. Izobraževanje traja dve leti 
in poteka v popoldanskem času, in sicer v kombinaciji predavanj, konzultacij ter dela v 
spletni učilnici. Po uspešno opravljenih predmetnih izpitih in ostalih obveznostih boste za-
ključili izobraževalni program s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih izpitnih enot in 
se opravlja v dveh delih ter v treh rokih – v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. 
Pred poklicno maturo potekajo priprave za maturitetne predmete. 

Vsebina poklicne mature
Obvezni del:
 › pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 › pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta.

Izbirni del: 
 › pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 › izdelek oziroma storitev in zagovor.  

Pogoji za vpis 
Uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje in izpolnjeni drugi, z izo-
braževalnim programom določeni pogoji. Že pridobljeno znanje se lahko prizna. 

PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program je primeren za vse, ki želite pridobiti temeljna ekonomska in poslovna znanja o 
delovanju sodobnega gospodarstva, projektnem delu, uporabi informacijsko-komunika-
cijske tehnologije, trženju in menedžmentu. Vsebina programa je zasnovana tako, da se 1 1

ZA ŠE BOLJ UČINKOVITO IZOBRAŽEVANJE:
MOŽNOST KOMBINIRANEGA UČENJA (v živo in na daljavo)

POKLICNI TEČAJ
Izobraževanje traja eno leto. Program se zaključi s poklicno maturo, potem ko so uspešno 
opravljeni vsi predmetni izpiti in ostale obveznosti. 

Pogoji za vpis 
Uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključen letnik izobraževalnega programa za 
pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjeni drugi, z izobraževalnim programom 
določeni pogoji. 

PROGRAM: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik računalništva/tehnica računalništva 

Izobraževanje v programu je namenjeno tistim, ki želite delati na področju upravljanja in-
formacijske in programske opreme ter njenega vzdrževanja. Usposobili se boste za reše-
vanje tehničnih problemov, kreiranje novih programov, pravilno in varno rabo računalni-
ških orodij in naprav, pridobili boste znanje o nameščanju in vzdrževanju spletnih storitev. 

Vsebina poklicne mature: 
Obvezni del: 
 › pisni in ustni izpit iz slovenščine, 
 › pisni in ustni izpit iz računalništva. 

Izbirni del: 
 › pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, 
 › izpitni nastop in zagovor. 

PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA
Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

Namen programa je pridobitev strokovnih in praktičnih znanj za delo z otroki. Spoznali 
se boste z načrtovanjem, pripravo in evalvacijo dela v vrtcu, vzgojno-izobraževalnimi de-
javnostmi ter delom s starši. V okviru integrirane prakse v vrtcih se boste pod strokovnim 
mentorstvom preizkušali v izvajanju vzgojnega dela. 

Vsebina poklicne mature
Obvezni del: 
 › pisni in ustni izpit iz slovenščine, 
 › pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok. 

Izbirni del: 
 › pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, 
 › izpitni nastop in zagovor.

Do poklica 
v enem letu.

Vabimo vas, da se oglasite k nam in se o zapisanem prepričate tudi sami.
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Podelitev spričeval poklicne mature in zaključnega izpita, julij 2022, foto: arhiv UPI1 2

SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
PROGRAM: EKONOMSKA GIMNAZIJA

Ekonomska gimnazija je strokovna gimnazija. Program je namenjen vsem, ki želite pogla-
bljati znanje na ekonomskem področju in kasneje nadaljevati izobraževanje na različnih 
področjih visokošolskega ali univerzitetnega študija, hkrati pa daje tudi široko splošno 
izobrazbo. Program se zaključi s splošno maturo, ki obsega pet predmetov: tri obvezne 
(slovenščina, matematika, tuj jezik) in dva izbirna (glede na število prijav je možna izbira 
med zgodovino, geografijo, psihologijo, ekonomijo in sociologijo). 

Pogoji za vpis 
Uspešno končana osnovna šola – že pridobljeno znanje se lahko prizna. 

PROGRAM: MATURITETNI TEČAJ 

Program je namenjen vsem, ki izpolnjujete pogoje za vključitev v program, da z ustrezno 
pripravo v tečaju lahko pristopite k opravljanju splošne mature. Maturitetni tečaj uspešno 
opravite, ko ste pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih in ste opravili vse obveznosti po 
programu (vaje, seminarske naloge). Program obsega intenzivne priprave v obliki preda-
vanj, konzultacij in individualne pomoči pri samostojnem delu. Priprave obsegajo vsebine 
treh obveznih (slovenščina, matematika, tuj jezik) in dveh izbirnih maturitetnih predme-
tov. Vključujete se lahko tudi v aktivne oblike samostojnega učenja v našem središču za 
samostojno učenje, kjer je zagotovljeno strokovno mentorstvo.

Pogoji za vpis 
Uspešno končana srednja poklicna, srednja tehniška ali druga srednja strokovna šola ozi-
roma tretji letnik gimnazije, če je bilo izobraževanje prekinjeno za najmanj eno leto. V ta 
program se lahko vpišete tudi z zaključenim osnovnošolskim izobraževanjem, če uspešno 
opravite preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Pri nas lahko opravljate splošno maturo tudi kot 21-letnik. 
Več o tem na www.ric.si.

2       PROGRAMI SPLOŠNEGA  
   IZOBRAŽEVANJA

2.1   JEZIKOVNI CENTER UPI

Naša jezikovna šola je vaš zanesljiv jezikovni partner z dolgo in uspe-
šno tradicijo izvajanja jezikovnih tečajev za posameznike, skupine in 
podjetja. Ponosni smo na naše izkušene učitelje in sodoben pristop 
k poučevanju, v katerega vključujemo učenje z e-gradivi, vam omo-
gočimo veliko priložnosti za pogovor in se tudi v skupini znamo pri-
lagoditi posamezniku in upoštevati njegove želje. 

Vpis v tečaje 
Vpis v splošne jezikovne tečaje izvajamo dvakrat letno, in sicer septembra in februarja. 
Vključitev v ostale jezikovne tečaje je ob zadostnem številu prijav možna vse leto.

TEČAJI SPLOŠNEGA JEZIKA
angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina

Tečaji splošnega jezika so namenjeni vsem, ki želite postati samozavestni govorci tuje-
ga jezika in se sporazumevati v najpogostejših situacijah. Trenirali boste vse jezikovne 
spretnosti: branje, poslušanje, pogovor in pisanje, pri čemer bo poudarek na pogovoru, 
dialogih in širjenju besedišča, slovnico pa boste usvojili skozi živo rabo. Tečaji potekajo po 
javno veljavnem programu učenja tujih jezikov za odrasle. Vodili vas bodo izkušeni učitelji, 
ki vas ne bodo mučili s slovnico, ampak se bodo osredotočili na praktično rabo jezika in 
vam omogočili veliko možnosti za pogovor.

Obseg posameznega tečaja: 60 pedagoških ur (raven A1–B2)* 
Termin: 2-krat tedensko po 2 pedagoški uri 
Velikost skupine: 5–9 tečajnikov

Tečaji na ravneh C1 in C2 so namenjeni vsem, ki se želite približati jezikovnemu nivoju 
naravnega govorca. Organiziramo jih po dogovoru.

TEČAJ NEMŠČINE KOT PRIPRAVA NA ZAPOSLITEV V TUJINI
Tečaj je namenjen vsem, ki znanje nemščine potrebujete za delo in kariero.

Obseg posameznega tečaja: 50 pedagoških ur
Velikost skupine: 6–15 tečajnikov

POSLOVNI JEZIK  
angleščina, nemščina, ruščina, italijanščina, kitajščina, japonščina 

Tečaj poslovnega jezika je namenjen vsem, ki jezik potrebujete predvsem za lažje spora-
zumevanje na vašem delovnem mestu. Spoznali boste uporabne fraze za komuniciranje 
po e-pošti, telefonu in na sestankih, znali boste predstaviti vaše podjetje in vaše delo, 

Vodja programov: Tina Baloh _ 03 713 35 71 _ tina.baloh@upi.si

Začetek 
tečajev

26. 9. 2022

V naših tečajih uporabljamo spletno učilnico, ki vam omogoča, da 
nadoknadite zamujeno snov ali si jo vnaprej ogledate. S spletno učilnico ste 

v stiku s tujim jezikom, vašim predavateljem in drugimi tečajniki tudi takrat, 
ko niste na tečaju. Obenem pa vam predavatelj lahko pošlje dodatna gradiva, 

ki ustrezajo vašim individualnim željam.

NOVOST
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usvojili fraze, da se boste z vašimi tujimi partnerji lažje in bolje pogajali. Pozabili ne bomo 
niti na »small talk« in poslovni bonton. Na vašo željo bomo v tečaj vključili specializirano 
besedišče z vašega strokovnega področja.

Obseg tečaja: 40 pedagoških ur (raven A2–B2) 
Termin: 1-krat tedensko po 3 pedagoške ure 
Velikost skupine: 5–9 tečajnikov 

2 2

MNENJE UDELEŽENCA

»Tečaj, ki je bil izveden v prejšnjem šolskem letu, nam je dal OSNOVE nemščine, ki upošteva 
elemente komunikacije v SLUŽBI komerciale, nabave in izvedbe.

Nismo se poglabljali v strogo slovnico, ampak smo pravila jezika spoznavali preko praktičnih 
primerov komunikacije. Zato želimo določene zadeve v to smer še poglobiti z nadaljevanjem 
tečaja v prihajajočem šolskem letu. Zadovoljni smo z načinom podajanja snovi. Sproti pa smo 
uspešno usklajevali termine predavanja, kadar je na eni ali drugi strani prišlo do kakšnih neod-
ložljivih obveznosti. Se priporočamo, da takšno sodelovanje poteka tudi v bodoče.«

Gaurav Laul, KOTA d.o.o.

KONVERZACIJA V TUJEM JEZIKU
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina 

Tečaj konverzacije je namenjen vsem, ki že imate osnovno znanje jezika in si želite izbolj-
šati besedni zaklad ter tekočnost govora. V tečaju konverzacije boste razširili besedišče, se 
pogovarjali o temah, ki vas zanimajo, in postali bolj suvereni govorci. Tečaj priporočamo 
po opravljenem tečaju splošnega jezika na ravni A2. 

Obseg tečaja: 30 pedagoških ur (raven B1–C2)
Termin: 1-krat tedensko po 2 pedagoški uri 
Velikost skupine: 5–9 tečajnikov

TEČAJI ZA SLADOKUSCE 
španščina, ruščina, kitajščina, japonščina 

Tečaji za jezikovne sladokusce poleg praktičnega jezikovnega znanja prinašajo odkrivanje 
kulturne raznolikosti držav in so lahko priprava na potovanje v države, v katerih jezik go-
vorijo. 

Obseg tečaja: 50 pedagoških ur (raven A1–B2)* 
Termin: 2-krat tedensko po 2 pedagoški uri 
Velikost skupine: 5–9 tečajnikov 

KLASIČNI INDIVIDUALNI TEČAJI IN TEČAJI S KOMBINACIJO 
SPLETNE UČILNICE
... za vse, ki želite biti gospodar svojega časa in jezikovnega tempa ... 

Skupaj zastavimo individualne jezikovne cilje ter obseg tečaja. 

INTENZIVNI TEČAJI SLOVENŠČINE ZA TUJCE 
Slovenščina je lažja, kot se zdi. 

Tečaji so namenjeni priseljencem, ki želite pridobiti osnove slovenščine ali izpiliti svoje 
znanje. Tečaji potekajo po javno veljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. 

Obseg tečaja: 60 pedagoških ur 
Termin: 3-krat tedensko po 4 pedagoške ure 
Velikost skupine: 6–12 tečajnikov 

SPLETNI INDIVIDUALNI TEČAJI SLOVENŠČINE 

IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV – osnovna in višja raven 

Namenjeni so vsem, ki potrebujete potrdilo o jezikovnem znanju za potrebe študija ali 
zaposlitve. 

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI (A2 – B1) 

Namenjen je vsem, ki želite pridobiti slovensko državljanstvo. 

PROGRAM SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK – 
(VSTOPNA RAVEN A1)

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA VSTOPNI RAVNI (A1) 
Izpit na ravni A1 je namenjen brezposelnim.

UČNA POMOČ ZA SREDNJEŠOLCE 
angleščina, nemščina, španščina, francoščina 

Obseg ur: po dogovoru 
Termin: 1-krat tedensko po 2 pedagoški uri 
Velikost skupine: individualno ali v paru

26. 9. je Evropski dan jezikov, ki ga praznujemo z brezplačno ZOOM delavnico 
POSLOVNI DOPIS V ANGLEŠČINI. Delavnica bo potekala od 14.00 do 15.30 ure. 

Prijave do 22. 9. na anja.kamenicki@upi.si

Vodja programov: Biserka Neuholt Hlastec _ 03 713 35 68 _ biserka.neuholt@upi.si

(P)Ostanite vključeni v informacijsko družbo – v poslovnem svetu in zasebno. Če gradite osno-
ve ali pa izpopolnjujete obstoječe znanje, vsakokrat vam lahko ponudimo pravi tečaj za vas.

 › OFFICE 365 (28 ur)
 › WORD – osnovni in napredni (16 ur)
 › EXCEL – osnovni in napredni (16 ur)
 › POWERPOINT – osnovni in napredni (16 ur)
 › ACCESS – osnovni in napredni (20 ur)
 › OUTLOOK – osnovni in napredni (12 ur)

DELAVNICE MS TEAMS, ZOOM, SPLETNI TEČAJI (EXCEL, UPORABA PAMETNIH 
TELEFONOV)

2.2   RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Imate vprašanja o vašem računalniku, pametnem  
telefonu, socialnih omrežjih? Pri nas vam pomaga-
mo pri majhnih in tudi velikih digitalnih težavah. 
Za dogovor o obisku nas pokličite na 03 713 35 75.

Za ogled digitalne izobraževalne zgodbe poskenirajte kodo.
“Za vključitev me je motivirala potreba po računalniškem znanju v službi”

DIGI 
TOČKA
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2 2

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)
Program ZIP je javno veljavni program učenja slovenščine, slovenske kulture, zgodovi-
ne in družbe. Program je namenjen priseljencem in obsega začetni (60 ur) in nadaljeval-
ni modul (120 ur). V začetni modul se lahko vključite tisti, ki še ne znate slovenščine, v 
nadaljevalnega pa vsi, ki ste uspešno zaključili začetni modul ZIP oziroma imate znanje, 
ki ga predvideva začetni modul.

Znanje, ki ga udeleženci dosežejo v nadaljevalnem modulu, je na ravni A2, kot je opisa-
na v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir. Udeležba v programu je brezplačna za 
priseljence, ki imate dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali ste v fazi 
pridobivanja dovoljenja in prihajate iz države, ki ni članica Evropske unije. Ob 80-odstotni 
udeležbi v programu in opravljenih obveznostih po programu udeleženec prejme javno 
veljavno potrdilo.

Vodja programov: Tina Baloh _ 03 713 35 71 _ tina.baloh@upi.si

»Poučevanje je samo po sebi posebno poslanstvo, ki nosi v sebi precejšnjo odgovornost. Od-
govornost predavatelja in udeleženca za uspeh. Če opravita vsak 51 odstotkov svojega dela, 
sta oba uspešna. Poučevanje je moja življenjska naravnava, užitek, veselje in vedno nov izziv. 
Kot je izziv in včasih življenjska nuja zapustiti svoj dom in poiskati svoje mesto pod soncem v 
tuji deželi, v kateri je vse novo. Novo okolje, ljudje, kulturne navade, gospodarske in družbene 
razmere, jezik, možnosti za integracijo. Priti v Slovenijo npr. s Filipinov, iz Brazilije ... je velik, 
pogumen korak v neznano. In se naučiti butičnega jezika, kot je slovenščina, poseben izziv. Priti 
sem iz Bosne, ker tam kot mlad človek na pragu odraslosti ne moreš preživeti, je življenjska 
potreba, ki ti v koreninah spremeni življenje. Učenje slovenščine se Bosancu najprej ne zdi tež-
ko, a zaradi podobnosti in razlik med jezikoma postane kar zapleten proces, ki zahteva veliko 
potrpežljivosti in svoj čas. 

Ko pomagaš ljudem delati negotove korake v svet novega jezika in novega okolja, doživljaš 
njihove stiske in navdušenja, se tudi tebi odpira nov svet. Vodiš proces medsebojne izmenjave, 
doživljaš napredek svojih slušateljev, vidiš, kako se tkejo med njimi vezi bodočega prijateljstva, 
kako skupaj rešujejo stiske in pomagajo drug drugemu, s humorjem in smehom premoščaš te-
žavne točke, ki jim povzročajo slabo voljo in budijo nezaupanje v lastne sposobnosti ... Vse to je 
razlog, da se vsakokratnega novega procesa v Začetni integraciji priseljencev srčno veselim.«

Lidija Koceli, predavateljica v tečajih slovenščine za tujce

2.3   PROGRAMI ZA INTEGRACIJO PRISELJENCEV

MOJ KORAK – za odrasle s posebnimi potrebami. Cilj programa je obnova temeljnih 
znanj in spretnosti, ki udeležencem omogočajo boljše obvladovanje situacij v vsakdanjem 
življenju, večjo samostojnost in odgovornost ter polnejše vključevanje v različne družbene 
dejavnosti. Program obsega 120 ur. 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM – za starejše odrasle, upokojene in neaktivne na 
trgu dela, ki si želite pridobiti temeljne spretnosti. Program obsega 120 ur. 

Programe usposabljanj za življenjsko uspešnost (UŽU) vodijo mentorji, ki so se uspo-
sobili v okviru Andragoškega centra Slovenije.

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (60 UR)

V tečaj vabimo vse, ki želite pridobiti osnovno računalniško znanje (teoretične osnove ra-
čunalništva, urejevanje besedila, internet in elektronska pošta). Program je javnoveljaven, 
zato vam ob zaključku programa izdamo javno veljavno potrdilo. 

RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE (50 UR)

V tečaju je poudarek na uporabi sodobnih računalniških naprav, komunikaciji prek sodob-
nih komunikacijskih poti – elektronska pošta, Skype, Facebook. Vanj se lahko vključite 
tudi tisti, ki računalnik poznate bolj ali manj samo od daleč.

Za ogled digitalne izobraževalne zgodbe poskenirajte kodo.

“Na izobraževanju tudi osebnostno rasteš.”

2.4   PROGRAMI ZA DVIG TEMELJNIH IN SPLOŠNIH KOMPETENC
  (UŽU PROGRAMI, RAČUNALNIŠKA PISMENOST)

Vodja programov: Biserka Neuholt Hlastec _ 03 713 35 68 _ biserka.neuholt@upi.si

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST
Imate včasih občutek, da vam, ne glede na vašo predhodno izobrazbo, v določeni življenj-
ski situaciji primanjkuje znanja, spretnosti, informacij? Če ste pritrdili, potem vas vabimo, 
da se nam pridružite v programih usposabljanj za življenjsko uspešnost. Vsako usposablja-
nje ima specifične cilje. Preverite, kateri bi najbolj ustrezali vam.

MOST DO IZOBRAZBE – za odrasle, ki se želite vključiti v nadaljnje formalno izobraževa-
nje, pa ne veste, kako začeti. Program obsega od 100 do 120 ur. 

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ – za starše osnovnošolcev prve triade, ki bi radi kar najbolj 
učinkovito pomagali svojim otrokom pri opismenjevanju. V programu sodelujete starši in 
otroci. Program obsega 75 ur. 

MOJE DELOVNO MESTO – za zaposlene na delovnih mestih, ki se ukinjajo, ter tiste, 
ki želite pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Program omogoča pridobivanje 
nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem 
izobraževanju. Izobraževanje obsega 350 ur in poteka praviloma v prostorih podjetja, v 
katerem so zaposleni udeleženci programa. 

IZZIVI PODEŽELJA – za odrasle, ki živite na podeželju in želite izkoristiti (poslovne) pri-
ložnosti, ki vam jih ponuja okolje. Cilj programa je prepoznavanje prednosti življenja na 
podeželju in načinov, kako te prednosti izkoristiti za izboljšanje svojega socialnega in eko-
nomskega položaja. Program obsega 120 ur. 
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TEČAJ VODENJA POSLOVNIH KNJIG
OSNOVNI (100 UR) IN POGLOBLJENI (40 UR) 

V obeh tečajih boste pridobili praktično, uporabno znanje, ki ga 
boste lahko takoj prenesli v svoje delovno okolje. Naučili se boste 
enostavnega in dvostavnega knjigovodstva ter spoznali aktualno 
zakonodajo s področja računovodstva. Tečaj vsebuje tudi praktič-
ne primere knjiženja na računalniku.

KNJIGOVODSTVO NA RAČUNALNIKU (20 UR) 

Tečaj je namenjen vsem, ki že imate osnovno znanje s področja vodenja poslovnih knjig, 
se pa želite podrobneje spoznati še s knjigovodstvom na računalniku. Tečaj poteka v raču-
nalniški učilnici.

HITRI PRSTI: TEČAJ SLEPEGA DESETPRSTNEGA TIPKANJA IN 
OBVLADOVANJA TIPKOVNICE NA RAČUNALNIKU (30 UR) 

Z obvladovanjem tipkovnice in slepim desetprstnim tipkanjem boste pri delu na računal-
niku hitrejši in učinkovitejši ter zaradi usvojenih spretnosti na trgu dela tudi bolj zaposljivi. 
Če za računalnikom preživite večji del svojega delovnega časa, boste z obvladovanjem 
slepega desetprstnega tipkanja veliko naredili tudi za zdravje svojih ramen in vratu. Tečaj 
poteka v računalniški učilnici. 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) odpira nove možnosti za zaposlitev in mobilnost 
na trgu dela, ker omogoča potrjevanje znanja in delovnih sposobnosti, ki jih je posameznik 
pridobil na različne načine v poklicnem in strokovnem izobraževanju, na delovnem mestu 
in v drugih življenjskih situacijah. 

Ponujamo priprave na preverjanje in potrjevanje naslednjih NPK: 
 › socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (150 ur), 
 › računovodja/računovodkinja (100 ur),
 › oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev (85 ur), 
 › izdelovalec/izdelovalka programske opreme (85 ur). 

Pripravo zbirne mape in pristop k preverjanju in potrjevanju pa vam omogočamo tudi 
za naslednje NPK:
 › turistični informator/turistična informatorka, 
 › turistični animator/turistična animatorka, 
 › mladinski delavec/mladinska delavka,
 › knjigovodja/knjigovodkinja, 
 › vodja projekta, 
 › vodja projektne naloge, 
 › vodja delovne skupine v proizvodnji. 

2.5   USPOSABLJANJA IN NACIONALNE  
POKLICNE KVALIFIKACIJE

Vodja programov: Biserka Neuholt Hlastec _ 03 713 35 68 _ biserka.neuholt@upi.si

Najboljša priprava za nacionalno poklicno kvalifikacijo KNJIGOVODJA 
je udeležba v osnovnem usposabljanju za knjigovodska dela. 

Podroben 
program obeh 

tečajev 
najdete na 

www.upi.si. 
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Podelitev certifikatov za NPK socialni oskrbovalec 
na domu, julij 2022
foto: arhiv UPI

»Priprav sem se zelo veselila, saj sem želela pridobiti certifikat NPK za socialno oskrbovalko. Z 
obiski priprav sem pridobila nova strokovna, teoretična in tudi praktična znanja. Le-ta seveda 
uporabljam pri svojem delu. Priprave so bile dobro organizirane, saj so večino časa potekale na 
daljavo preko Teamsov, predavatelji pa so nas odlično pripravili tako za delo kot tudi za samo 
opravljanje izpita. Certifikat NPK socialni oskrbovalec na domu zame ni samo list papirja. Po-
meni mi potrditev znanja in izkušenj. Počutim se bolj samozavestno, veliko pa mi pomeni tudi 
spodbuda delodajalca. Hvala UPI Žalec za strokovno izvedbo priprav.«

Aleksandra, udeleženka Priprav za NPK Socialni oskrbovalec na domu

TEČAJ JAVNEGA NASTOPANJA (20 UR)

Imate tremo pred javnim nastopanjem in bi se je radi znebili ali jo vsaj obvladali? Ste že 
občasno javno nastopali in pri tem imeli občutek, da bi lahko bili boljši? Se v poklicnem 
življenju velikokrat znajdete v službi govornika, kjer je pomembno, da z govorom nav-
dušite, prepričate, pomirite? Imate opravka z mediji (radiom, televizijo, časopisom), pa 
dostikrat ne veste, kako bo vse skupaj potekalo? Če ste na vsaj eno naše vprašanje odgo-
vorili z DA, potem je tečaj javnega nastopanja ravno pravšnji za vas.

V tečaju boste spoznali osnove javnega nastopanja ter se urili v pripravi in izvedbi raz-
ličnih govorov. Predstavili vam bomo nekaj vaj, s katerimi si lahko pomagate pri obvla-
dovanju in zmanjšanju treme pred nastopanjem. Vaše govorne nastope bomo posneli in 
ob skupnem ponovnem ogledu ugotavljali vaše močne točke in tudi možne izboljšave. V 
goste pa bomo povabili tudi predstavnike medijev, od katerih boste iz prve roke izvedeli, 
kako komunicirati z različnimi mediji in kako se pripraviti na medijski nastop na radiu ali 
televiziji.

2.6   TEČAJI IN DELAVNICE ZA PROSTI ČAS, ZDRAVJE IN 
OSEBNOSTNO RAST

Vodja programov: Biserka Neuholt Hlastec _ 03 713 35 68 _ biserka.neuholt@upi.si
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NOVOST: TEČAJ VODENE MEDITACIJE ZA ZAČETNIKE
Tečaj meditacije je namenjen predvsem delu na sebi, umirjanju notranjega počutja in zvi-
ševanju življenjske energije, ki prispeva k ozaveščanju in k večji storilnosti posameznika na 
vseh življenjskih področjih. Na tečaju se boste učili sproščanja, dihanja in tehnik meditaci-
je. Vsako srečanje vsebuje vodeno meditacijo. Vsakemu udeležencu tečaja je na voljo tudi 
15 minut individualnih konzultacij. 

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE (50 UR)

Klasična masaža je enostavna manualna (ročna) tehnika obravnave celega telesa, s kate-
ro na sistematičen način dotikanja pripomoremo k izboljšanju zdravja in psihofizičnega 
počutja. 

Na tečaju, ki je primeren tako za začetnike kot tudi za poznavalce že določenih oblik ma-
saže, se boste na strokoven in prijazen način naučili pravilnih tehnik za varno in učinkovito 
samostojno izvajanje klasične masaže v različnih delovnih okoljih. Vsebina tečaja je defini-
rana po katalogu standardov za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije maser.

TEČAJ TERAPEVTSKE MASAŽE (40 UR)

Tečaj terapevtske masaže nudi poglobljene in nadaljevalne vsebine klasičnih zvrsti ma-
sažnih tehnik. Združuje različne terapevtske integrirane obravnave mehkih tkiv in re-
ševanja mišično-skeletnih težav, po predhodni strokovni oceni stanja z opazovanjem, 
palpacijo tkiv in uporabo specifičnih testov. Tečaj je primeren za maserje oziroma pozna-
valce klasične masaže.

KAKO ŽIVETI DALJŠE IN KAKOVOSTNO  
ŽIVLJENJE Z DEMENCO (8 UR)

Namen programa je ozaveščati o demenci ter vzpostavljati demenci prijazno, strpno in 
razumevajoče okolje.

V programu boste izvedeli: 
 › vse o bolezni, njenem poteku in zapletih ter se seznanili s pravicami oseb z demenco ter 

pravno in upravno ureditvijo in postopki;
 › kakšne so posebnosti oseb z demenco in se usposobili za kakovostno skupno življenje 

z dementno osebo predvsem na področju etike, varnosti, ohranjanja dejavnosti in spo-
razumevanja;

 › kako lahko z zdravim načinom življenja zmanjšate tveganje za demenco.

GLASBENA ŠOLA ZA ODRASLE 

Na osnovni ali nadaljevalni stopnji se lahko naučite igranja na: 
 › klavir, 
 › elektronske klaviature (sintetizator), 
 › kitaro (klasično, električno),
 › flavto. 

Program zajema teoretični in praktični pouk ter poteka enkrat tedensko od septembra do 
maja. Stopnje (začetna, nadaljevalna) obsegajo praviloma 35 ur, lahko tudi več. Program 
in urnik sproti prilagajamo glede na želje, potrebe in predznanje udeležencev. Izvajajo ga 
glasbeni učitelji z izkušnjami pri poučevanju odraslih na različnih področjih glasbe. 

Informacije in prijave: 03 713 35 65, mihaela.anclin@upi.si. 

VADBE ZA ZDRAVO TELO 
Za naše zdravje lahko sami naredimo največ. Začnimo že danes.

AEROBIKA (začnemo 3. 10. 2022)

Vodena skupinska vadba klasične aerobike poteka ob ponedeljkih in sredah od 20. do 21. 
ure v telovadnici UPI – ljudske univerze Žalec. Z vadbo začnemo oktobra in zaključimo 
junija.

FIT HRBTENICA – splošni in terapevtski program (začnemo 20. 9. 2022) 
-> online ali v živo

S pomočjo preventivne zmerne telesne vadbe boste poskrbeli za fit hrbtenico, povečali 
svojo gibljivost in prožnost, mišično moč, vzdržljivost in ravnotežje ter posredno preprečili 
oz. odpravili bolečine v hrbtenici, mišicah in sklepih. 

Pri vadbi kombiniramo splošni program, ki je primeren za vse, ki se vadbe lotevate preven-
tivno, in terapevtski program, ki ga priporočamo tistim, ki že imate kakršne koli težave s 
hrbtenico.

Vadba je celoletna in poteka pod vodstvom diplomirane fizioterapevtke v treh skupinah:

 › FIT HRBTENICA – torek/četrtek od 18.30 do 19.30 v živo;
 › FIT HRBTENICA – torek/četrtek od 19.30 do 20.30 v živo;
 › FIT HRBTENICA – ponedeljek/sreda od 9.00 do 10.00 na daljavo. 

foto: Tomaž Pačnik
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Z delavnicami, pripravljenimi po meri, podjetjem omogočamo hitrejše učenje, krepitev 
kompetenc zaposlenih in prožno prilagajanje spremembam. Naši predavatelji, ki so ozko 
specializirani in preizkušeni, pa poskrbijo za pravo razmerje teoretičnih osnov in praktič-
nega dela. Delavnice izvajamo bodisi na sedežu podjetja bodisi v prostorih UPI Žalec.

EXCEL ZA PODJETJA
MS Excel je odlično programsko orodje za najširšo uporabo v različnih poslovnih okoljih 
(računovodstvo, finance, projektni menedžment, priprava podatkov za vodstvo itd.). Po-
slovnim uporabnikom ponuja hitro, učinkovito in natančno pripravo in obdelavo finančnih 
podatkov, izračunov, tabel, pri čemer pa je pomembno, da uporabnik dobro pozna Excel, 
ve za najbolj optimalne rešitve in primere dobrih praks v drugih podjetjih. Zato vse osnov-
ne pa tudi napredne poslovne uporabnike vabimo v 12-urni tečaj Excela, v okviru katerega 
boste še utrdili osnove v tem programu in jih nadgradili z veščinami, znanji in rešitvami, ki 
jih potrebuje vaše podjetje. 

2.7   DELAVNICE IN TEČAJI ZA PODJETJA
Vodja delavnic: Biserka Neuholt Hlastec _ 03 713 35 68 _ biserka.neuholt@upi.si

»Na računalniških delavnicah, ki jih pripravljamo za različna podjetja, je velik poudarek na re-
ševanju primerov iz poslovne prakse. Pri reševanju primerov kombiniramo najnovejša znanja 
s področja informacijske tehnologije ter poslovanja (komerciala, računovodstvo, finance, logi-
stika, administracija, analitika). Na ta način udeležencem iz podjetij pomagamo pri reševanju 
njihovih konkretnih problemov, s katerimi se srečujejo na delovnih mestih. Na ta način udele-
žencem omogočimo, da bistveno povečajo učinkovitost na delovnih mestih, ki so povezana s 
pisarniškim poslovanjem in odločanjem.«

Peter Vrečar, predavatelj v računalniških tečajih
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Kdo so naši jezikovni trenerji? 
 › Visokoizobraženi posamezniki z izkušnjami pri poučevanju jezikov,
 ›  odlični motivatorji.

IZBERITE SVOJ INDIVIDUALNI TEČAJ PO MERI

BASIC

 › Jezikovni trener vam je na voljo v skladu z 
vnaprej določenim izvedbenim načrtom. 
Zakupljene ure se porabijo po določenih 
dneh od pričetka tečaja. 

 › Delo v učilnici poteka po učbeniku.

FLEXI

 › Lokacija po vaši izbiri.
 › Prilagodljiv urnik.
 › Posebej pripravljene individualne vsebine.
 ›  Vsa gradiva so vključena v ceno.

OFFICE 365 ZA PODJETJA
Microsoft Office 365 je »pisarna« v oblaku, ki vključuje elektronsko pošto, digitalno shram-
bo, orodja za avdio in video komunikacijo, deljenje dokumentov in hkratno delo na njih. 
Dostop in uporaba sta mogoča tako na namiznih kot tudi na mobilnih napravah, in sicer 
od kjerkoli. V okviru tečaja, ki ga izvajamo za zaključene skupine v podjetjih, boste spo-
znali predvsem delo s programi, ki omogočajo medsebojno sodelovanje, komunikacijo 
in deljenje dokumentov (Outlook, Teams, Sharepoint, One Note, Forms), pa tudi delo z 
aplikacijami Word, Excel, Powerpoint ... v spletni različici. Podrobnejšo vsebino programa 
pripravimo skupaj z vami, v skladu z vašimi ptorebami, zahtevami in željami. Tečaj obsega 
24 pedagoških ur in je namenjem vsem, ki že imate osnovno računalniško predznanje.
 

TRENING UČINKOVITE KOMUNIKACIJE NA DELOVNEM MESTU
Komunikacija ni le temelj dobrih odnosov v službi, je tudi pomemben kanal, skozi kate-
rega prenašamo informacije o delovnih procesih. Z ustrezno komunikacijo lažje in hitreje 
razrešimo morebitne nesporazume. Če smo spretni pri podajanju povratnih informacij, 
lahko povemo tisto, kar zares mislimo, pri tem pa sogovornik nima občutka, da ga kriti-
ziramo. S pozitivno naravnano komunikacijo lahko motiviramo sebe in svoje sodelavce. 
Neverbalna komunikacija je vedno pristna in pove tudi tisto, kar želimo z besedami skriti. 

Ustrezna, prilagodljiva in pozitivna komunikacija na delovnem mestu je ključna za uspeh 
posameznika, skupine, podjetja. K sreči so komunikacijske spretnosti nekaj, česar se lahko 
naučimo in z veliko vaje tudi razvijemo v navado.  

Zato vas vabimo, da skupaj z vami pripravimo podroben program za trening učinkovite 
komunikacije v vašem podjetju. Trening bomo praktično naravnali, saj bodo le tako vaši za-
posleni lahko naučene komunikacijske spretnosti tudi utrdili in jih nato z večjo gotovostjo 
uporabljali pri vsakodnevnem delu.

DELAVNICE ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Skrb za zdravje na delovnem mestu je izjemno pomembna, saj le na ta način v službi lahko 
ostajamo zadovoljni, pozitivno naravnani in učinkoviti. Sodoben način življenja nas s svojo 
hitrostjo sili v to, da mnogokrat izbiramo nezdrave načine vedenja, čeprav vemo, da to za 
nas ni najbolje. In prav zato nas delavnice, kot je ta, spodbujajo k skrbi za naše zdravje in 
nas podpirajo v tem, da vztrajamo in razvijamo zdrave navade. V delavnici se bomo skupaj 
s strokovnjaki s posameznih področij (fizioterapevti, nutricionisti, učitelji joge …) na prak-
tičen način dotaknili tako skrbi za fizično zdravje (prehrana, športne aktivnosti …) kot tudi 
duševnega zdravja zaposlenih (spopadanje s stresom, meditacija …). Podroben program, v 
katerem bomo kombinirali teoretična znanja in praktične vaje, pa bomo pripravili skupaj z 
vami glede na dejavnike tveganja, ki jih prinašajo vaša delovna mesta in vaš način dela.

INDIVIDUALNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Tina Baloh _ 03 713 35 71 _ tina.baloh@upi.si  

Jezik je ''jezikovna'' mišica, ki za dobro delovanje potrebuje kakovosten trening. Tega nu-
dimo v naših individualnih jezikovnih tečajih po meri podjetja. Tečaje izvajamo vse leto, 
primerni pa so tako za začetnike kot za tiste, ki želite osvežiti in nadgraditi svoje jezikovno 
znanje. Individualni tečaj oblikujemo glede na vaše potrebe, nato pa vas prepustimo uči-
teljem, ki se znajo prilagoditi vašemu tempu, vas vodijo ter znajo motivirati, da resnično 
dosežete svoje cilje. 

TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA TUJCE 
Ali se vaše podjetje sooča s potrebo po tujih delavcih oz. so tuji delavci že postali vaši 
zaposleni? Tuji delavci za učinkovito in uspešno delo potrebujejo znanje slovenščine, da 
pa bodo usvojili točno tisto znanje, ki ga v danem trenutku najbolj potrebujejo, bomo po-
skrbeli mi. Z izkušenimi učitelji, ki so specializirani za poučevanje slovenščine kot tujega 
jezika, bomo pripravili in strokovno izvedli program, ki ga bomo skrojili glede na potrebe 
vašega podjetja. Ob tem se vam bomo maksimalno prilagodili glede kraja in časa izvajanja 
programa, na vašo željo pa bomo organizirali tudi učenje jezika na terenu.



KREPITEV TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 
V  S A V I N J S K I  R E G I J I  2 0 1 8 – 2 0 2 2

V torek, 14. junija, smo z zaključno konferenco zaokrožili 4-letni projekt Krepitev temeljnih in poklicnih 
kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022. 

Konzorcijski partnerji smo od začetka projekta v izobraževalne programe vključili skupno 1310 zaposle-
nih in brezposelnih, od teh je bil 801 udeleženec starejši od 45 let, poleg tega pa smo izvedli kar 221 
izpitov in preverjanj. Največkrat izvedeni izobraževalni programi pa so bili programi za dvig digitalnih 
in jezikovnih kompetenc.

Na zaključni konferenci, ki je potekala v Novem Celju, smo s filmi, predstavitvami in digitalnimi knjigami 
prikazali izobraževalne zgodbe udeležencev, predavateljev in sodelujočih organizacij oziroma podjetij. 
Izvedli pa smo tudi okroglo mizo, na kateri smo skupaj s predstavniki lokalnih podjetij, razvojne agen-
cije in zavoda za zaposlovanje, razmišljali o tem, kako povečati zavzetost zaposlenih in brezposelnih za 
izobraževanje. 

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji se uradno zaključuje oktobra 2022.  

Za ogled digitalnih izobraževalnih zgodb poskenirajte kodo.
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2.8   ŠTUDIJSKI KROŽKI
Vodja krožkov: Mihaela Anclin _ 03 713 35 65 _ mihaela.anclin@upi.si 

Študijski krožek je brezplačna oblika izobraževanja in druženja, ki jo vodi posebej 
usposobljen mentor. Teme krožkov so raznovrstne, pretok idej in domišljije pa brezmejen, 
zato se nam pridružite!

V preteklem šolskem letu smo se družili v dveh novih študijskih krožkih:

E-spretni
Seznanili smo se z osnovnimi pojmi in funkcijami računalnika in njegovo varno rabo, spo-
znali osnove obdelave besedil, uporabe glavnih spletnih storitev, brskalnikov in e-pošte 
ter Googlove aplikacije. Naučili smo se uporabe glavnih spletnih portalov, kar nam je omo-
gočilo aktivnejšo vlogo v informacijski družbi.

Narava: »Bodi dober z mano!«
Seznanili smo se z obstoječimi možnostmi alternativnih oblik vzajemnega sožitja med 
človekom in naravo (Zero Waste, zdravilne rastline), spoznali potrebe lokalne skupnosti 
na področju zdravega načina življenja, spoznali pomen trajnostnih in zelenih oblik sobiva-
nja z naravo (problematika porabe naravnih virov) ter našo lokalno skupnost ozaveščali o 
podnebnih spremembah v povezavi z razvojem odgovornega odnosa do lastnega načina 
življenja.

Delovanje študijskih krožkov podpirata Andragoški center Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

BREZPLAČNO

2
Študijski krožek E-spretni, julij 2022, foto: arhiv UPI

S V E T O V A N J E  Z A P O S L E N I M  
V SAVINJSKI REGIJI 2018–2022
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3.2   LOKALNA TOČKA SVOS

3

Darja Lužnik _ 03 713 35 76 _ darja.luznik@upi.si

Želite oceniti svoje spretnosti? 
S pomočjo spletnega vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti) 
lahko BREZPLAČNO IN ZAUPNO ocenite vaše spretnosti. 
SVOS sestavljajo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja ter zajemajo:
 › matematične in besedilne naloge, 
 › naloge, ki se nanašajo na zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov in 

opravljanju zahtevnih nalog,
 › vprašanja o poklicnih interesih in namerah ter osebni blaginji in zdravju, 
 › vašo oceno o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjem življenju.

Kaj mi bodo povedali rezultati?
Po koncu reševanja dobite opisna poročila o vaših spretnostih. Izvedeli boste, v čem ste 
dobri in katere spretnosti lahko še izboljšate. Hkrati vam bodo opisna poročila pomagala 
pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje. Izvedeli boste, v kolikšni meri se vaši 
interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo ter kakšna je vaša stopnja pripravljenosti 
za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti in razvoj kariere. Vaš rezultat boste lahko pri-
merjali z rezultati drugih odraslih vaših let, ki imajo podoben poklic in izobrazbo.

Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti, foto: FB arhiv Andragoški center Slovenije

3

3.3   BREZPLAČNA UČNA POMOČ

Učna pomoč je organizirana oblika učenja, namenjena vsem, ki ste vključeni v izobraže-
vanje ali obiskujete različne tečaje oziroma usposabljanja. Je BREZPLAČNA, število učnih 
ur pa je neomejeno. Vsem, ki potrebujete pomoč pri obravnavanju učne snovi in njenem 
utrjevanju, seznanjanju z učnimi strategijami in tehnikami učenja, je na voljo strokovno 
usposobljen mentor. Pomagamo tudi pri vprašanjih o organizaciji učnega časa, prostora 
in pripravah na izpite in maturo. 
Kaj? 
Učna pomoč zajema predmete osnovne in srednje šole: slovenščino, matematiko, angle-
ščino, nemščino, slovenščino za tujce in tudi druge. 
Kako? 
Učna pomoč se izvaja individualno z mentorjem ali v manjši skupini.

Vodja programov: Marjana Rogel Peršič _ 03 713 35 64 _ marjana.persic@upi.si

3       SVETOVANJE IN DRUGE 
   DEJAVNOSTI V PODPORO UČENJU

V svetovalnem središču Žalec nudimo različne  oblike svetovanja 
za izobraževanje, učenje, razvoj kariere ter osebno in poklicno 
rast. Pomoč je BREZPLAČNA in namenjena vsem odraslim, ki 

potrebujejo pomoč in podporo pri vključevanju v izobraževanje, med izobraževanjem in 
tudi po zaključenem izobraževanju. 

Iščeš novo zaposlitev? Potrebuješ dodatno znanje za napredovanje v službi? Želiš prido-
biti nacionalno poklicno kvalifikacijo?

Svetovalno dejavnost izvajamo na treh področjih:

1. Pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja, kjer svetovalci nu-
dimo strokovno podporo odraslemu, ki se namerava vključiti v izobraževanje (OŠ za od-
rasle, srednješolski in višješolski programi, pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, 
različni tečaji …).

2. Pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti, kjer pomagamo ugotavljati 
in dokazovati, katera znanja svetovanec že ima in kako lahko ta znanja uspešno uveljavlja.

3. Pri samostojnem učenju, kjer pomagamo pri načrtovanju, motiviranju in svetovanju o 
gradivu in učni tehnologiji, pri iskanju možnosti za samostojno učenje.

Še vedno pa vam je v Središču za samostojno učenje na razpolago 
učni prostor z brezplačno uporabo računalnikov, z dostopom do 
interneta, slušalkami, časopisi ter širokim izborom učnih gradiv  
za organizirano samostojno učenje.

3.1   SVETOVALNA DEJAVNOST
Darja Lužnik _ 03 713 35 76 _ darja.luznik@upi.si 

Mihaela Anclin _ 03 713 35 65 _mihaela.anclin@upi.si 

Središče za samostojno učenje UPI Žalec, foto: Samo Sadnik

Dnevi svetovanja 
za znanje: 

od 21. do 23. 9. 
2022 
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S Tednom izobraževanja za trajnostni razvoj že sedmič zapovrstjo ozaveščamo ljudi 
o pomenu trajnostnega razvoja in varovanja okolja, hkrati pa spodbujamo aktivno drža-
vljanstvo in povečujemo socialno vključenost.

Na UPI Žalec tako vsako leto pripravimo BREZPLAČNE delavnice in predavanja na temo 
trajnostnega razvoja, kot je npr. izdelava vrečk za sadje/zelenjavo iz starih zaves itd., ter 
tako skušamo ljudem približati vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za 
zagotovitev trajnostne prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih 
in okolja.

Posebnost tedna je t.i. »Dan za trajnost«, ki je namenjen predstavnikom lokalnih sku-
pnosti Spodnje Savinjske doline in je posvečen ugotavljanju in izmenjavi dobrih praks, 
izobraževalnih oblik in projektov s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snova-
nju načrtov na tem področju. V letu 2021 smo ga izvedli v Občini Žalec.

Dogodek izvajamo skupaj z drugimi članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih 
središč Slovenije (ZiSS).

Utrinki s Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, september 2021, foto: arhiv UPI

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj bo potekal od 20. do 26. septembra 2022.

3.6   TEDEN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Mihaela Anclin _ 03 713 35 65 _ mihaela.anclin@upi.si 

BREZPLAČNO

3.4   KARIERNI KOTIČEK ŽALEC

3.5   PODPORA RANLJIVIM SKUPINAM NA TRGU DELA

Osnovni namen kariernega kotička je usmerjenost v zagotavlja-
nje kakovostnih informativnih in svetovalnih storitev s področja 
izobraževanja, trga dela, zaposlovanja in predstavljanja različnih 
poklicev. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zapo-
slovanje – Območna služba Celje, Občino Žalec, Razvojno agencijo 
Savinja in Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec uspešno izvaja-
mo dejavnost že od leta 2000.

Kotiček je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem, staršem, učiteljem, 
svetovalnim delavcem, tistim, ki ste prekinili šolanje in ne veste, kam in kako 
naprej, brezposelnim osebam, iskalcem zaposlitve, ki niste prijavljeni na za-
vodu za zaposlovanje, strokovnim delavcem zavoda za zaposlovanje in vsem 
ostalim, ki želite svoje znanje o izobraževanju in zaposlovanju razširiti.

Kaj vam ponujamo:  
 › informacije in nasvete za osnovnošolce, srednješolce in študente, 
 › opise poklicev, 
 › informacije o študentskih in dijaških domovih, 
 › informacije o pogojih štipendiranja, o vrstah štipendij,
 › informacije o poklicnem usposabljanju v tujini,
 › informacije in nasvete za brezposelne osebe,
 › informacije o prostih delovnih mestih,
 › pomoč pri pisanju vlog za zaposlitev, življenjepisov,
 › brezplačno uporabo računalnikov, literature,
 › nasvete, kako se vrniti na trg dela,
 › prijazne svetovalce, ki vam bodo pri vsem pomagali.

S pomočjo naših svetovalcev, spletne aplikacije Kam in kako ter Hollandovega testa 
vam pomagamo najti odgovore na številna vprašanja:
 › Kakšni so moji interesi, spretnosti, sposobnosti in zmožnosti?
 › Katera šola in poklic sta prava zame?
 › Kje in kako naj iščem zaposlitev?
 › Kako naj s ponudbo za delo/ življenjepisom izstopam iz množice?
 › Kje in kako lahko pridobim novo izobrazbo, novo znanje tujih jezikov, računalništva… ?
 › Kakšne so možnosti za šolanje in delo v tujini?
 › Katere vrste štipendij so na voljo in kakšni so pogoji za njihovo pridobitev?

Karierni kotiček _ 03 713 35 76 _ kariernikoticek@upi.si 

Darja Lužnik _ 03 713 35 76 _ darja.luznik@upi.si

Letos smo bili ponovno izbrani za izvajalca delavnic Podpora ranljivim skupinam na trgu 
dela, na lokacijah v Mozirju in v Celju. Namen delavnic je omogočiti brezposelnim osebam, 
prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje, poglobljeno podporo v času brez zaposlitve, pri 
razvijanju in pridobivanju poklicno specifičnih in splošnih kompetenc s pomočjo uspo-
sabljanja, izobraževanja ter iskanja konkretnih priložnosti pri delodajalcih za vključitev 
udeležencev v programe Aktivne politike zaposlovanja oziroma zaposlitev. Cilj 90-urnih 
delavnic je krepitev veščin vodenja lastne kariere udeležencev. 



34 35

33

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) so najvidnejša promo-
cijska kampanja na področju vseživljenjskega izobraževanje in učenja 
v Sloveniji. Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije potekajo že 
27 let, njihov namen pa je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost 
učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v 
svojem življenju prevzema. V Tednih vseživljenjskega učenja se zvrstijo 
izobraževalni, promocijski, informativno-izobraževalni, družabni, kul-
turni ter drugi dogodki. Vsi dogodki so za obiskovalce BREZPLAČNI.

UPI – ljudska univerza Žalec se v TVU dejavno vključuje že od samega 
začetka, tj. od leta 1996. V vlogi območnega koordinatorja vsako leto 
povezujemo in usklajujemo številne organizacije.

PARADA UČENJA 
Maja je na Podeželski tržnici Žalec potekala že 8. Parada učenja pod geslom Zdrav duh 
v zdravem telesu. K sodelovanju smo pritegnili kar okoli 40 partnerskih organizacij, med 
katerimi so bile tako vrtci, šole in društva, kot tudi javni zavodi in občine. Prav vse so-
delujoče organizacije so obiskovalcem na stojnicah in tudi v bližnjem parku omogočale 
drugačno učno izkušnjo in s tem spodbujale vseživljenjsko učenje. Pripravile so tudi različ-
ne ustvarjalne delavnice, kvize, prikaze, spretnostne poligone, pokušnje ter tudi športne 
delavnice, v katerih so obiskovalci krepili svoj imunski sistem ali delali vaje za ravnotežje. 
Parado učenja so obogatili s krajšimi glasbenimi in plesnimi nastopi. Kot posebna gosta 
sta se nam letos pridružila pevca in avtorja besedil pri glasbeni skupini Mi2 – Tone Kregar 
in Jernej Dirnbek, ki sta za nas izvedla literarno glasbeni nastop. 

Vsako leto se trudimo, da udeležencem predstavljamo nove, atraktivne vsebine, ki bi pri-
vabile najširši krog ljudi. Zato smo že v pričakovanju meseca maja prihodnje leto, ko bomo 
lahko zopet skupaj, na tem, za nas tako pomembnem, dogodku. 

3.7   TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

TVU 2022, Delavnica izmenjave semen, foto: arhiv UPI

Utrinki s Parade učenja, maj 2022, foto: arhiv UPI
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S projektom Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih smo bili v okviru 
javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju 
in izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle 2020-2022 izbrani v vzhodni kohezij-
ski regiji. 

S projektom se tokrat usmerjamo v stroko, naša ciljna skupina so 
zaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobra-
ževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. 
V okviru projekta za zaposlene izobraževalce odraslih pripravljamo 
različne programe izpopolnjevanj s področja andragoških znanj, 
uporabe digitalnih orodij pri poučevanju, sestavljanja in prilagajanja 
izobraževalnih programov, podpore pri učenju, timskega dela, ka-
kovosti v izobraževanju odraslih … Naš cilj je izvesti 90 programov 

izpopolnjevanj in vanje vključiti 1260 zaposlenih izobraževalcev odraslih. Programi izpo-
polnjevanj so za udeležence brezplačni.

V šolskem letu 2022/2023 se lahko izobraževalci odraslih brezplačno vključite v naslednje 
programe:
 › UVOD V NLP ZA IZOBRAŽEVALCE ODRASLIH
 › OKREPIMO KOMUNIKACIJSKE IN VODSTVENE VEŠČINE S POMOČJO NLP
 › KOMBINIRANO UČENJE - PRILOŽNOSTI IN IZZIVI
 › IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
 › SKRB ZASE V DELOVNEM OKOLJU IN DOMA
 › ZDRAVI IN VITALNI NA DELOVNEM MESTU
 › SAMOOBVLADOVANJE STRESA IN SKRB ZA PSIHOFIZIČNO RAVNOVESJE
 › PREBUDIMO SVOJ KARIZMATIČNI JAZ
 › PROMOCIJA IN TRŽENJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
 › PISMENOST V TUJEM JEZIKU ZA IZOBRAŽEVALCE ODRASLIH

Hkrati bomo v projektu Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih obliko-
vali tudi strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb izobraže-
valcev odraslih, ki bodo obsegale analizo potrebnega dodatnega znanja pri izobraževalcih 
odraslih, prioritetni seznam izobraževalnih potreb in smernice za nadaljnje sistemsko 
spremljanje izobraževalnih potreb izobraževalcev odraslih v neformalnem izobraževanju. 

O rezultatih projekta bomo javnost obveščali med drugim tudi z izvedbo zaključne konfe-
rence v oktobru 2022.

Projekt smo pripravili v okviru konzorcijskega partnerstva, ki ga vodimo na UPI – ljudski 
univerzi Žalec, sestavljajo pa ga še MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Ljudska uni-
verza Krško, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Zasavska ljudska univerza in Šol-
ski center Velenje. Projekt traja od junija 2018 do konca oktobra 2022.

Biserka Neuholt Hlastec _ 03 713 35 68 _ biserka.neuholt@upi.si

5.1   ZNANJE ZA ODLIČNOST V NEFORMALNEM
 IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

znanje za

odličnost

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 
10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseži-
vljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti 
in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; 
specifičnih ciljev: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Več 
na www.eu-skladi.si. 

4       VEČGENERACIJSKI CENTER  
   IN DRUŽINSKI CENTER UPI 5   

PROJEKTNO DELO
   

Nudimo vam počitniške aktivnosti za osnovnošolce, občasno varstvo otrok, 
motivacijske delavnice za otroke in mladostnike ter druge delavnice za vse čla-
ne družine – za predšolske in šolske otroke, starše in stare starše. Vse aktivnosti 
so BREZPLAČNE, saj jih sofinancira Občina Žalec.

Dejavnosti Večgeneracijskega centra in Družinskega centra UPI prispevajo k boljšemu 
usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti 
žensk in moških, so (več)generacijsko povezane in stremijo k večji integraciji posamezni-
kov in družin. Medkulturno in medgeneracijsko druženje, krepitev in prenos znanj, vre-
dnot ter izkušenj nam veliko pomenijo. 

Petra Kačičnik Škof _ 03 713 35 77 _ petra.kacicnikskof@upi.si

Utrinki iz Družinskega centra UPI, foto: arhiv UPI
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»Program Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo NLP mi je dal v prvi vrsti še 
globlje zavedanje, da karkoli v življenju počnemo, zraste iz našega notranjega temelja, vzgiba, 
osebnosti. Če tu delamo korake in se razvijamo, postajamo bolj zavestni sebe, svojih dejanj in 
besed in to se odrazi potem v vseh naših življenjskih vlogah, ki jih tudi jemljemo potem manj 
samoumevno. Ne vem sicer, ali se je to zgodilo zaradi pestrih in uporabnih orodij, zaradi Janija 
ali ker pač NLP ima to moč, skratka, jaz sem po udeležbi v programu gotovo malo drugačna.«  

Urša Zgojznik, udeleženka programa 
Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo NLP

5.2   KREPITEV TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 
ZAPOSLENIH IN BREZPOSELNIH V SAVINJSKI REGIJI  
2018–2022

Biserka Neuholt Hlastec _ 03 713 35 68 _ biserka.neuholt@upi.si

V torek, 14. junija, smo z zaključnim dogodkom zaokrožili 4-letni 
projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 
2018–2022. Vodja projekta je UPI – ljudska univerza Žalec, v partner-
stvu pa sodeluje še Ljudska univerza Rogaška Slatina in Šolski center 
Celje. 

Namen projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence od-
raslih, predvsem nižje izobraženih in starejših od 45 let. Konzorcijski 
partnerji smo od začetka projekta v izobraževalne programe vključili 
skupno 1310 zaposlenih in brezposelnih, od teh je bil 801 udeleženec 
starejši od 45 let, poleg tega pa smo izvedli kar 221 izpitov in prever-
janj. Največkrat izvedeni izobraževalni programi so bili programi za 
dvig digitalnih in jezikovnih kompetenc. 

Na zaključnem dogodku, ki je potekal v Novem Celju, smo s filmi, predstavitvami in di-
gitalnimi knjigami prikazali izobraževalne zgodbe udeležencev, predavateljev in sodelu-
jočih organizacij oziroma podjetij. Izvedli smo tudi okroglo mizo, na kateri smo skupaj 
s predstavniki lokalnih podjetij, razvojne agencije in zavoda za zaposlovanje, razmišljali 
o tem, kako povečati zavzetost zaposlenih in brezposelnih za izobraževanje. Na njej so 
sodelovali Andrej Poklič, GKN Driveline Slovenija d.o.o., Branko Potočnik, Zagožen d.o.o., 
Dubravka Milovanović, Zavod RS za zaposlovanje, OS Celje, Gordana Drimel, Dom upo-
kojencev Šmarje pri Jelšah in Stojan Praprotnik, Razvojna agencija Savinja. 

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji se uradno zaključuje 
oktobra 2022. 

»Spoštovana, zahvaljujem se vam za možnost brezplačne priprave na izpit ter opravljanje le- 
tega. Res sem vesela in ponosna, da sem ga opravila, sploh glede na dejstvo, da ne delam v 
javni upravi, temveč v gospodarskem sektorju.  Ker sem poslovna sekretarka, sem pridobljena 
znanja že s pridom uporabila pri vsakdanjem delu, v službi pa so bili tudi zelo veseli moje doda-
tne aktivnosti in dosežka.«

Sonja Kline, udeleženka Priprav na ZUP izpita v okviru projekta TPK 2018-2022

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne 
osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vse-
življenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti 
in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih 
kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

TPK zaključni dogodek, junij 2022, foto: Jana Petrak Zajc
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LAS SSD: Manj olja več okolja 
pilotni projekt uličnega zbiranja odpadnega jedilnega olja

Cilj projekta je preprečiti, da bi odpadno jedilno olje kot nevarni 
odpadek zašlo v kanalizacijo in prikazati njegovo vključevanje v 
že obstoječe projekte predelave olja (predelava v kontekstu kro-
žnega gospodarstva – izdelovanje dišečih svečk). V Občini Žalec 
bo aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev pote-
kalo s pomočjo razdelitve zbiralnih posodic ter organiziranega 
odvoza olja s strani podjetja, ki odvaža olje po Sloveniji. Izvedli 
bomo tudi izobraževalne in promocijske dogodke o možnostih 
zbiranja odpadnega jedilnega olja. 

Mihaela Anclin _ 03 713 35 65 _ mihaela.anclin@upi.si 

Utrinki iz projekta Manj olja več okolja, foto: Samo Sadnik

LAS SSD: Čebela BERE med! 

V okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ra-
zvoja na območju LAS Spodnje Savinjske doline smo septembra 2020 začeli s projektom 
Čebela BERE med!, ki bo trajal dve leti. 

Projekt, katerega cilj je krepitev zavedanja o pomembnosti ohranjanja čebel  in posledično 
tudi skrb za bolj spoštljiv odnos do okolja, izvajamo prijavitelj projekta LAS spodnje Savinj-
ske doline in parterji: Razvojna agencija Savinja, Medobčinska splošna knjižnica Žalec in 
UPI – ljudska univerza Žalec. 

V obdobju trajanja projekta bomo izvedli številne aktivnosti s področja promocije, anima-
cije lokalnega okolja in ozaveščali priseljene družine v fazi začetne integracije. Dejavnosti 
so namenjene prebivalcem celotne Spodnje Savinjske doline, predvsem se posvečajo ran-
ljivim skupinam, ki so še posebej izpostavljene: otroci, mladostniki, starejši, priseljenci. 

5.3   PROJEKTI LAS

Petra Kačičnik Škof _ 03 713 35 77 _ petra.kacicnikskof@upi.si

Utrinki iz projekta Čebela bere med, maj 2022, foto: arhiv UPI
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5 5

Tina Baloh _ 03 713 35 71 _ tina.baloh@upi.si 

UPI – ljudska univerza Žalec je članica mednarodne organiza-
cije Dlearn (European Digital Learning Network), ki si pri-
zadeva za razvoj in dvig digitalnih kompetenc med prebivalci 

evropskih držav ter spodbuja digitalne procese za večjo dostopnost in 
kakovost na različnih ravneh izobraževanja. Dlearn združuje različne 
profile organizacij iz 14 evropskih držav, ki sodelujemo pri pobudah, 
raziskovalnih projektih, snovanju in izvajanju evropskih projektov ter 
izmenjavi dobrih praks. Pri tem izhajamo iz lokalnih okolij, saj delovanje 
organizacije temelji na dejanskih potrebah lokalnega prebivalstva. 

V letu 2021 smo postali člani mednarodne organizacije CEFEC, ki združuje 61 članic iz 23 
držav s skupno 20.000 zaposlenimi. Poslanstvo CEFEC-a je spodbujati idejo socialnega pod-

jetništva, podpirati socialna podjetja ter s tem omogočati 
lažji dostop do zaposlitve predvsem ljudem iz ranljivih ciljnih 
skupin. Znotraj mreže CEFEC pa se ustvarjajo tudi medna-
rodna partnerstva in izvajajo različni mednarodni projekti. 

5.4   MEDNARODNO SODELOVANJE IN PROJEKTI V 
PROGRAMU ERASMUS+

»V zadnjih dveh letih, odkar je postala članica mednarodne organizacije CEFEC, je UPI – ljudska 
univerza Žalec aktivna tako znotraj izvršnega odbora naše evropske mreže kot tudi pri konkre-
tnih projektih.

CEFEC, ustanovljen leta 1987, združuje več kot 60 članov (socialnih podjetij, institucij za uspo-
sabljanje, krovnih organizacij itd.) iz 23 držav in sledi poslanstvu podpiranja in spodbujanja 
razvoja socialnih podjetij in socialnih zadrug po Evropi. Glavni cilj vseh dejavnosti organizacije 
CEFEC je omogočiti dostop do zaposlitve tistim, ki se zaradi svoje ranljivosti soočajo s hudimi 
ovirami pri vstopu na trg dela.

Sodelovanje z UPI bogati naše priložnosti za izmenjavo najboljših praks, izkušenj, znanja in 
orodij ter ustvarja pozitiven model sodelovanja med organizacijami, ki vsaka prispeva s svojimi 
posebnimi kompetencami.

Skupaj z drugimi člani in partnerji CEFEC-a imamo z UPI Žalec priložnost sodelovati pri dveh 
projektih, ki ju sofinancira program Erasmus+:

(1) MLearn, ki je v fazi zaključevanja, je namenjen razvoju zmogljivosti mentorjev in izobraže-
valcev odraslih z izmenjavo najboljših praks na področjih mentorstva iskalcem zaposlitve in osi-
pnikom, medgeneracijske izmenjave znanja, spletnega in kombiniranega učnega mentorstva, 
podjetništva mladih in mentorstva prostovoljcem. 

(2) Digilance4SE, ki se je začel januarja 2022, želi razviti socialno podjetniške pristope, ki te-
meljijo na digitalnih rešitvah, ter praktični in interaktivni program usposabljanja za udeležence 
izobraževanja odraslih in izobraževalce.

Veselimo se nadaljnjega razvoja sodelovanja s skupno željo prispevati k oblikovanju bolj pove-
zane, vključujoče in miroljubne družbe, ki bo sposobna vključevati in krepiti raznolikost ljudi, 
držav in kultur.«

Felicitas Kresimon, CEFEC

»Snov projekta Smart Village je obsegala turistično dejavnost oddaljenih krajev ter povezova-
nje le-teh s spletom. Tematika je bila zelo oddaljena od moje »profesije«, vendar hkrati zelo 
blizu, saj sem mlada podjetnica, ki se spopada z vprašanjem ustreznega marketinga in pove-
zovanja z ljudmi. Velik doprinos k razumevanju mojih trenutnih situacij so dodali primeri dobrih 
praks preko njih lahko vlekla vzporednice z mojim področjem. Zelo sem hvaležna tudi za vso 
znanje o turizmu, sedaj veliko bolje razumem to področje.«

Gaja Sofija Intihar

V okviru programa Erasmus+ izvajamo projekte strateškega partnerstva (Ključni ukrep 
2) v izobraževanju odraslih, kjer sodelujemo z različnimi organizacijami iz vse Evrope. 
Naši zaposleni pa se udeležujejo tudi individualnih mobilnosti v okviru Ključnega ukrepa 
1 programa Erasmus+.

ESSENTIAL 
KREPITEV DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC NA PODROČJU 
MEDIJSKE PISMENOSTI IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA
Od oktobra 2020 do septembra 2022

Projekt je namenjen učiteljem, knjižničarjem in drugim izobraževalcem ter strokovnjakom, 
ki se ukvarjajo s poučevanjem medijske pismenosti in razvijanjem kritičnega mišljenja.

SMART VILLAGE 
PAMETNA VAS
Od septembra 2020 do oktobra 2022

V okviru projekta bomo partnerji iz sedmih evropskih držav vzpostavili platformo ter raz-
vili izobraževalni kurikul za okrepitev kompetenc, potrebnih za novo dobo podeželskega 
turizma po krizi pandemije covid-19. S tem bomo starejšemu podeželskemu prebivalstvu 
pomagali pri prepoznavanju priložnosti na podeželju in pri zagonu trajnostnega ter na tra-
diciji in kulturni dediščini temelječega novega turizma. 

Smart Village, junij 2022, foto: arhiv UPI
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MLEARN
MENTORSTVO ZA SOCIALNE SPREMEMBE  
IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Od oktobra 2020 do oktobra 2022

V projektu si bomo partnerji iz 6 evropskih držav (Belgija, Bolgarija, Francija, Romunija, 
Slovenija in Španija) izmenjali dobre prakse s področja mentorstva ter na ta način okrepili 
in razvijali kompetence izobraževalcev odraslih in mentorjev. 

LEARNERSMOT2 
USTVARJANJE NEPREKINJENEGA PODPORNEGA UČNEGA OKOLJA ZA STAREJŠE 
OD 45 LET, NIŽJE IZOBRAŽENE IN NIZKO USPOSOBLJENE UČEČE SE
Od novembra 2020 do oktobra 2022  

Kako izobraževati nizko izobražene in slabo usposobljene odrasle, ki 
imajo odpor do učenja in sprememb, je eno pomembnih družbenih 
vprašanj, ki jih je treba reševati. Po uspešno zaključenem prvem delu 
Erasmus+ projekta LearnersMot, smo bili skupaj z evropskimi partnerji 
izbrani, da to problematiko še naprej raziskujemo in ponudimo izobraževalcem odraslih 
čim več orodij, ki jim bodo v pomoč pri motiviranju nižje izobraženih in nizko kvalificiranih 
odraslih. 

GOING BACK TO GREEN FUTURE (On toure)
ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA POTI DO TRAJNOSTI 
Od novembra 2020 do decembra 2022

Projekt, v katerem smo nosilni partner, izvajamo s partnerji iz 
Litve, Cipra, Velike Britanije, Romunije, Slovenije in Španije. 
V zadnjih letih si tudi organizacije za izobraževanje odraslih 
na različne načine prizadevamo, da bi delovale čim bolj traj-
nostno, saj se skoraj vsa področja našega dela dotikajo ciljev 
trajnostnega razvoja (TR). Vendar pa organizacije nimamo ustreznih smernic, kako de-
lovati, da bi naše ravnanje sistematično in celostno upoštevalo trajnostne usmeritve in 
vpliv na podnebne spremembe. Projekt bo zato z izmenjavo dobrih praks preučil možnost 
oblikovanja takšnih smernic, ki bi bile širše uporabne. Cilj našega projekta je tako najti 
primerno pot do bolj trajnostno naravnanih organizacij za izobraževanje odraslih.

V projektu bomo pripravili virtualno zbirko dobrih praks vključevanja ciljev TR v organizaci-
je v partnerskih državah, seznam orodij in metod za samoevalvacijo v zvezi z vključitvijo TR 
v organizacije, izvedli tridnevno usposabljanje, razvili in preizkusili akcijske načrte – ukrepe 
za vključevanje ciljev TR v partnerske organizacije, imenovali ambasadorje TR in oblikovali 
manifest.

FiNMAN
UPRAVLJANJE OSEBNIH FINANC 
Od novembra 2020 do novembra 2022

Znanje o upravljanju osebnih financ je pomembno za vsakega človeka, vendar pa zlasti 
generaciji mladih odraslih primanjkuje finančne pismenosti.  Zato bomo v triletnem pro-
jektu podrobneje raziskali potrebe te ciljne skupine in zanjo pripravili učna gradiva. S pro-
jektom želimo pripomoči k izboljšanju finančne pismenosti med mladimi odraslimi in jih 
spodbuditi k čim boljšemu ravnanju z osebnimi financami, pri čemer bomo sodelovali s 
partnerji iz Bolgarije, Grčije, Španija, Italije, Belgije in Cipra.
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PBRAND4ALL 
RAZVOJ OSEBNE BLAGOVNE ZNAMKE
Od decembra 2020 do novembra 2022  

Glavni cilj projekta je opolnomočiti odrasle, ki iščejo zaposlitev, oziro-
ma si želijo spremembo kariere z ustreznimi kompetencami, ki jim bodo 
omogočile gradnjo razvoja osebne blagovne znamke, s katero bodo bolj 
zaposljivi na trgu dela.

V projektu poleg naše organizacije sodelujejo tudi partnerji iz Velike Britanije, Madžarske, 
Grčije, Bolgarije in Španije.

DIGI-LANCE4SE
RAZVOJ IZOBRAŽEVALNIH CENTROV NAMENJENIH 
SOCIALNEMU PODJETNIŠTVU V DIGITALNI DOBI
Od januarja 2022 do decembra 2024

Skupaj s partnerji iz Nemčije, Romunije, Italije, Irske in Grčije bomo pripravili knjigo inova-
cij, ki bo vodilo in opora za razvoj veščin in spretnosti za potencialne socialne podjetnike in 
druge zainteresirane. Nastala bo tudi platforma DIGI-LANCE4SE. 

Izvedli pa bomo tudi kar nekaj izobraževanj v vseh zgoraj omenjenih državah. Slovenija bo 
gostiteljica in izvajalka treninga za mentorje/učitelje.

C-DISK
VREDNOTENJE MEHKIH SPLETNIH VEŠČIN
Od februarja 2022 do novembra 2025

Digitalne veščine so neizbežen del našega vsakdana. Obstajajo različne 
ravni veščin, ki jih posameznik ima. Samoocenjevanje izbranih področij di-
gitalnih veščin je v središču multilateralnega projekta, s katerim bomo kre-
pili dvig digitalnih kompetenc in njihovo formalno priznavanje za potrebe 
dela in poklicnega izobraževanja.

Projekt Digi-Lance4SE, utrinki iz Romunije, junij 2022, foto: arhiv UPI
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6       KAKOVOST
Na UPI – ljudski univerzi Žalec se zavedamo odgovornosti za kakovost izobraževanja od-
raslih, zato zanjo sistematično skrbimo in združujemo različne standarde kakovosti. 

CILJI: 
 › premišljeno načrtovanje in kakovostno izvajanje celotnega izobraževalnega procesa, 
 › ponudba kakovostnih, raznovrstnih, aktualnih izobraževalnih programov in svetovanja 

za odrasle ob upoštevanju posebnosti in potreb lokalnega okolja,
 › zagotavljanje in stalno izboljševanje kakovosti naših storitev,
 › skrb za stalen profesionalni razvoj in vpeljevanje novih pristopov, metod dela in  

tehnologij,
 › prijazen pristop in prilagajanje potrebam posameznikov, 
 › spodbujanje sodelovanja ter izmenjavanje izkušenj in dobrih praks. 

Cilje uresničujemo z zagotavljanjem standardov kakovosti. 

STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001:2015 

Leta 2000 uveden sistem kakovosti po standardih ISO 9001 nas 
zavezuje k učinkovitemu obvladovanju organizacije, vodenja in 
upravljanja poslovnega procesa. Standard kakovosti obnavljamo 
vsako leto, ko na letni presoji gostimo predstavnike Slovenskega 
instituta za kakovost in meroslovje. 

PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (POKI)

Že več kot desetletje smo vključeni v nacionalni projekt POKI, ki 
ga usmerja Andragoški center Slovenije (ACS). V okviru projekta 
izvajamo samoevalvacijo in se posebej osredotočamo na kazal-
nike, kot so zadovoljstvo udeležencev, spodbude za samostojno 
učenje, spremljanje, svetovanje in pomoč udeležencem. Na UPI 
Žalec aktivno deluje tudi svetovalka za kakovost. Za vse delo in 
doseganje zahtevnih kriterijev nam je ACS podaljšal pravico do 
uporabe Zelenega znaka kakovosti do leta 2024.

MODEL PRESOJANJA IN RAZVIJANJA KAKOVOSTI V SVETOVALNIH SREDIŠČIH 

Kakovost našega dela redno spremljamo tudi v našem svetovalnem središču, kjer smo leta 
2009 razvili in vpeljali celostni model presojanja in razvijanja kakovosti skupaj z nosilcem 
dejavnosti Andragoškim centrom Slovenije. V modelu so opredeljena temeljna področja 
delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi in kazalniki kakovosti ter 
merila. 
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Trenutno v projektih sodelujemo s partnerji iz naslednjih držav:

Srbija

Romunija

Bolgarija

Slovenija

Belgija

Latvija

Litva

Združeno 
Kraljestvo

Makedonija

Finska

Ciper

Madžarska

Italija Turčija

Španija

Grčija

Nemčija

Irska

Francija

BLITT
POSTANI MOJSTER KOMBINIRANEGA POUČEVANJA
Od februarja 2022 do marca 2024

Projekt je nadaljevanje uspešnega projekta Boosting Educators' Competences to do Quality 
Blended Learning (2017-2019). Namen projekta je usposobiti izobraževalce odraslih, da 
postanejo mojstri kombiniranega učenja in da bodo lahko usposabljali in motivirali druge 
učitelje. S projektom bomo izboljšali spretnosti izobraževalcev odraslih na področju kom-
biniranega učenja, zmogljivost organizacij za izobraževanje odraslih pri ponudbi kombi-
niranega učenja in ponudbo usposabljanj v sektorju izobraževanja odraslih na področju 
inovativnih metodologij poučevanja z uporabo IKT.

Sestanek BLITT, maj 2022, foto: arhiv UPI

KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Od oktobra 2020 do septembra 2022

V sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice in Zasavsko ljudsko univerzo izvajamo enoletni 
projekt, v okviru katerega se bo devet zaposlenih izobraževalcev odraslih, ki načrtujejo, 
razvijajo in izvajajo aktivnosti na področju kakovosti, usposabljalo v različnih evropskih 
državah. 

Cilji projekta so: pridobivanje znanj, spretnosti, izkušenj in inovativnih praks na področju 
kakovosti v izobraževanju odraslih ter spoznavanje inovativnih modelov, metod in orodij 
za zagotavljanje kakovosti v organizaciji za izobraževanje.
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UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC is a public institution for adult education, founded 
in 1975. The founding members of UPI are, in varying proportions, the municipalities 
of Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko and Žalec. 

Our basic mission is to develop and spread a culture of lifelong learning in the local 
environment and the wider region, which means that we aim to offer and provide the 
widest possible range of educational programmes, courses and workshops in both formal 
and non-formal education, as well as counselling and advisory activitiesWe focus on 
different target groups of adults, with a particular focus on the vulnerable (unemployed, 
elderly, less educated, immigrants, women, etc.). We are known for our friendliness, 
flexibility, adaptation to the needs of the local environment and quality.

FIELDS OF WORK
FORMAL EDUCATION:
 › Primary school for Adults;
 › Secondary education programmes. 

GENERAL NON-FORMAL EDUCATION:
 › Language courses;
 › Courses to improve digital competences;
 › Literacy programmes;
 › Initial integration of immigrants;
 › Preparation for national vocational qualifications;
 › Workshops for leisure, health and personal growth;
 › Business Workshops;
 › Study Circles.

GUIDANCE AND SUPPORT ACTIVITIES:
 › Žalec Guidance Centre;
 › Career Point Žalec;
 › Centre of Self-directed Learning;
 › Learning Assistance;
 › Support for the vulnerable on the labour market;
 › Lifelong Learning Week;
 › Sustainable Development Week.

UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC
ADULT EDUCATION CENTRE UPI ŽALEC

MULTIGENERATIONAL CENTRE AND FAMILY CENTRE

PROJECTS (local, national and international):
 › Local Action Group: Bee Reads Honey, More Oil for LessEenvironment;
 › ESF: Strengthening of Basic and Vocational Competences 2018-2022;
 › ESF: Skills for Excellence in Non-Formal Adult Education 2020-2022;
 › Erasmus+ projects in which we are partners: Essential, Smart Village, MLearn, Learner-

sMot2, Finman, PRBRAND4ALL, DIGI-LANCE4SE, C-DISK;
 › Erasmus+ projects we are leading: Going Back to Green Future (On Toure), Blended 

Learning International Train the Trainer.

ACHIEVEMENTS
 › National Recognition for the Promotion of Knowledge and Learning 2012 (Slovenian 

Institute of Adult Education);
 › Award for the Outstanding International Project »Jabolko kakovosti 2020« in Adult 

Education (CMEPIUS).

QUALITY SYSTEM
 › Quality system according to ISO 9001 Standard (implemented since 2000);
 › Green Quality logo (until 2023);
 › Model for Assessing and Developing Quality in Guidance Centres.

COOPERATION WITH THE NATIONAL AND  
INTERNATIONAL ENVIRONMENT
 › Members of »ZiSS« Association of Educational and Counselling Centres of Slovenia.
 › Members of DLearn, an international organisation working to raise and develop digital 

competences among the population of European countries.
 › Members of CEFEC, an international organisation whose mission is to promote the 

idea of social entrepreneurship, support social enterprises and thus facilitate access to 
employment, especially for people from vulnerable target groups. 

SOME MORE BASIC INFORMATION ABOUT US
 › Director: Franja Centrih
 › 14 full-time employees and over 80 external employees
 › Around 2500 participants in training programmes and counselling annually 
 › Almost 14 thousand hours of training and counselling per year
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