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Tudi v šolskem letu 2017/18 smo za Vas 
pripravili bogato ponudbo programov 
vseživljenjskega učenja. Vabljeni v izobraževalni 
center Cene Štupar – CILJ!
mag. Bojan Hajdinjak, direktor

NAŠE POSLANSTVO temelji na vključevanju 
najširšega kroga ljudi v vseživljenjsko učenje, 
ki jim omogoča, da z našo pomočjo v 
spodbudnem okolju razvijajo sposobnosti in 
spretnosti za kakovostno življenje in delo.

VIZIJA sodelavcev javnega zavoda Cene 
Štupar – CILJ je, da v osrednjeslovenski 
regiji postanemo ključna izobraževalna 
organizacija za razvoj in izvajanje programov 
za potrebe gospodarstva, medkulturnega in 
medgeneracijskega povezovanja. 

VREDNOTE
SPOŠTOVANJE je podlaga, na kateri so zgrajeni vsi osnovni družbeni odnosi. Vsakega človeka, ne 
glede na to, kakšen je in kaj je naredil, je treba spoštovati že samo zato, ker je človek. Spoštovati 
moramo tudi njegov prostor in njegove potrebe.
Ravnanje po lastni intuiciji, ki ne zavaja in ne laže, je POŠTENOST.
STROKOVNOST je pri našem delu nekaj samoumevnega, saj vsak izmed nas dobro pozna svoje 
področje dela in znanje stalno izpopolnjuje.
Vsako situacijo analiziramo in jo poskusimo pozitivno rešiti. Probleme rešimo, ker se jih lotimo 
konstruktivno in smo pri svojem ravnanju POZITIVNO NARAVNANI. Želimo, da tudi udeleženci 
prihajajo k nam pozitivno naravnani, saj je to edini pristop, ki vodi do uspeha.
V našem zavodu gojimo prijazno komunikacijo in skrbimo, da smo drug drugemu DOSTOPNI. 
Pri sporazumevanju na delovnem mestu, z udeleženci in v vsakdanjih medosebnih odnosih uporabljamo 
jezik, ki ga sogovornik razume. Znamo aktivno poslušati ter se vživeti v različne življenjske situacije. 
Vrata našega zavoda so odprta za vse.

“Ne učimo se za šolo, 
  marveč za življenje.”
      Seneka
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Naša vizitka
Naziv: Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Krajše: CENE ŠTUPAR - CILJ 
Naslov: Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana 
Telefon: +386 (0)1 234 44 02 
Telefaks: +386 (0)1 234 44 28 
E-pošta: info@cene-stupar.si
Spletna stran: http://www.cene-stupar.si/
Pooblaščena oseba: direktor mag. Bojan Hajdinjak 
Število zaposlenih: 29 
Matična številka: 5052017000
ID za DDV: SI19354266
Številka računa pri UJP: SI56 0126 1603 0716 302
Status: javni zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana
Šifra glavne dejavnosti: 85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

Smo nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Sprejeli smo številne ukrepe, ki so namenjeni lažjemu

usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti.

V letu 2012 smo pridobili pravico do uporabe znaka POKI, kar pomeni, 

da sistematično spremljamo in merimo kakovost našega delovanja.

Pravila in pogoje uporabe znaka določa Andragoški center Slovenije.
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Uvod 
Cene Štupar – CILJ nadaljuje več kot 55-letno delo s cilji: zviševati splošno izobraženost, prenašati znanje in 
razvijati ključne kompetence odraslega prebivalstva v Republiki Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in 
delo. Vse generacije se lahko vključujejo v formalne in neformalne programe izobraževanja.
Poslanstvo zavoda je vključiti čim širši krog ljudi v vseživljenjsko učenje, da s pomočjo strokovnjakov v
spodbudnem okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno življenje in delo. Zavod izvaja različne 
formalne in neformalne izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe, poklicno rast in osebnostni razvoj. Pri 
zasnovi programov in izpeljavi izobraževalnih oblik tesno sodeluje z naročniki programov, ki prihajajo tako iz 
gospodarstva kot iz javnega sektorja.

Danes je Cene Štupar – CILJ ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. V 
vseživljenjsko učenje vključuje tudi ranljive ciljne skupine, kot so brezposelni, priseljenci, zaporniki in osebe s 
posebnimi potrebami. V zavodu se izobražuje več kot 9.000 oseb na leto.
Zaposleni skrbijo za kakovostno delovanje zavoda, v letu 2012 so zato pridobili znak Ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje, leta 2016 pa polni certifikat Družini prijazno podjetje. Cene Štupar – CILJ je 
uspešen v nacionalnih in mednarodnih projektih in ima dobro razvito mrežo podjetij, s katerimi odlično 
sodeluje. Zaposleni so dejavni v Zvezi ljudskih univerz Slovenije in drugih nacionalnih delovnih skupinah s 
področja izobraževanja odraslih, so strokovno dobro usposobljeni za delo z odraslimi in skrbijo, da se vsi 
udeleženci izobraževanj počutijo dobro in prijetno. Ustanoviteljica zavoda Cene Štupar – CILJ je Mestna 
občina Ljubljana.

www.cene-stupar.si
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Introduction
To increase the general level of education, transfer knowledge and develop key competences of the adult 
population in the Republic of Slovenia for their active involvement in life and work, Cene Štupar – CILJ has 
been enabling all generations to integrate in numerous formal and informal programmes for more than 55 
years. The mission of the Centre is based on the integration of the widest circle of people in lifelong learning to 
develop their abilities and skills for a quality life and work with the help of experts in a supportive environment. 
The Centre implements various formal and informal educational programmes, which lead to qualification, 
professional growth and personal development. In its programme conception and the implementation 
of educational forms, the Centre closely cooperates with clients who order programmes. They belong to 
economic circles as well as to the public sector.

Today Cene Štupar – CILJ, is one of the largest organisations in the field of adult education in Slovenia. Its 
lifelong learning programmes also include vulnerable target groups such as the unemployed, immigrants, 
prisoners and people with special needs. The Centre educates more than 9,000 people a year. All employees 
ensure quality operation of the Centre; in 2012, the Centre was awarded the “Ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje” mark (Let’s offer adults quality education) and the “Družini prijazno podjetje” certificate (Family-
Friendly Company). Cene Štupar – CILJ has been successfully participating in national and international 
projects, and has a well-developed network of companies that it has been successfully cooperating with. The 
employees are active in the Association of Slovenian Adult Education Centres and other national working 
groups in the field of adult education. They are professionally well qualified to work with adults and they ensure 
that all the participants of trainings feel comfortable and well during training. The founder of Cene Štupar – 
CILJ is the Ljubljana Municipality.

info@cene-stupar.si
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 Kazalo
10 Svetovalno središče osrednjeslovenske regije

12 Osnovna šola za odrasle in mladostnike
 Srednje šole za odrasle
 Srednje poklicno izobraževanje, 3-letni programi
 Srednje poklicno-tehniško izobraževanje, 2-letni programi
 Srednje strokovno izobraževanje, 4-letni programi
 Poklicni tečaj, 1-letni program

22 Jezikovna šola
 Angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in drugi tuji jeziki
 Tečaji slovenščine kot drugega in tujega jezika
 Pridobitev javnoveljavnega certifikata iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni
 Interkulturni center

30 DPlac - Stičišče podjetniških idej z družbenim učinkom

32 Projekti

50 Večgeneracijsko središče Ljubljana - N’šPlac

52 Nacionalne poklicne kvalifikacije, usposabljanja in izobraževanja

56 Koncesija za storitve trga dela

58 Izobraževanja po meri

60 Središče za samostojno učenje

62 Skrb za kakovost

64 Zaposleni

66 Delovni čas, uradne ure, lokacije 

68 Šolski koledar

72 Beležke 

Priloga:  Predmetniki srednješolskih programov
  Pridobivanje temeljnih in poklicih kompetenc 2016–2019
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Organizatorke IO:

Renata Bačvić,  
univ. dipl. inž.

Branka Bricl,  
univ. dipl. inž.

Dragica Glažar,  
univ. dipl. polit.

Alenka Rezar, 
univ. dipl. inž.

Maja Rotar, 
univ. dipl. soc. del.

Alida Zagorc Šuligoj, 
prof.

Svetovalno središče 
osrednjeslovenske regije
Informiranje in svetovanje v 
izobraževanju odraslih
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KONTAKT IN INFORMACIJE
Branka Bricl, +386 (0)1 23 44 406, +386 (0)41 606 285, branka.bricl@cene-stupar.si 
Dragica Glažar, +386 (0)5 933 64 10, +386 (0)30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si

Svetovalno središče osrednjeslovenske regije za izobraževanje odraslih nudi brezplačno svetovalno podporo 
vsem odraslim, zaposlenim, brezposelnim, starejšim, ljudem z različnimi ovirami in drugim, ki se želijo 
izobraževati ter učiti.

Odraslim pomagamo pri:
•	odločanju	glede	vrste	izobraževanja	in	učenja,
•	načrtovanju	osebne	in	poklicne	kariere,
•	vrednotenju	sposobnosti,	izkušenj	in	znanj	(z	razgovorom	in	pomočjo	različnih	svetovalnih	pripomočkov),
•	premagovanju	učnih	in	drugih	težav	ter	ovir,	povezanih	z	izobraževanjem,
•	načrtovanju	in	spremljanju	izobraževanja	ter	učenja,
•	iskanju	zaposlitve	–	kako	poiskati	delodajalca,	kako	mu	učinkovito	predstaviti	znanje,	izkušnje	in	zmožnosti.

Odraslim zagotavljamo brezplačno in celostno informiranje ter svetovanje. 
Informacije, nasvet ali pomoč nudimo osebno, po telefonu ali elektronski pošti.

Po predhodnem dogovoru s svetovalko lahko:
•	organiziramo	mobilno	svetovalno	službo	za	zavode	in	organizacije,	kjer	nudimo	informiranje	in	svetovanje	za	 
 izbrano ciljno skupino,
•	prilagodimo	termin,	ki	ustreza	stranki.
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Osnovna šola za odrasle 
in mladostnike

Organizatorka IO:
Neva Physicos, prof.
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VPIS IN INFORMACIJE
Nina Savšek, nina.savsek@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895
Tanja Jeršin, tanja.jersin@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057 

Šolanje je za udeležence brezplačno. Financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. 
Več informacij lahko dobite na: www.mizs.gov.si

VPIS 
V jesenski semester vpisujemo do konca avgusta, v spomladanski semester pa do konca januarja, vendar pa 
se odrasli lahko vpišejo tudi med letom. Vpisujemo v vse razrede devetletne osnovne šole. Od 1. do 4. razreda 
sta v programu le slovenščina in matematika.

ORGANIZACIJA POUKA
Izobraževanje se izvaja s kombinacijo različnih  organizacijskih oblik (razredno-predmetna organizacija pouka,  
samoizobraževanje, konzultacije …). Pouk poteka na Kališnikovem trgu 11/12 - Ježica, Linhartovi 13 ali 
Vojkovi 1, in sicer za mladostnike dopoldne in zgodaj popoldne, za odrasle pa popoldne. Znanje se ocenjuje 
sproti, zato priporočamo reden obisk pouka. Zaposleni udeleženci, ki ne morejo obiskovati predavanj, lahko 
napredujejo z opravljanjem izpitov. V enem šolskem letu je mogoče končati dva razreda. Za skupine vsaj 12 
udeležencev organiziramo pouk tudi v podjetjih in drugih ustreznih lokacijah.

VPISNI POGOJI
V program se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega 
izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti. Prav tako se lahko 
vpišejo odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, a je v času osnovnošolske obveznosti 
niso uspešno končali. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim 
programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.

K vpisu prinesite naslednje originalne listine:
•	potrdilo	o	izpolnjenem	obveznem	šolanju,	
•	spričevalo	redne	osnovne	šole	(obrazec	1,28),	
•	osebni	dokument	ali	potrdilo	o	stalnem	prebivališču.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Zaključno spričevalo osnovne šole za odrasle je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol.
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Srednje šole za odrasle 
Srednje poklicno izobraževanje
3-letni programi

Administrator (SPI) - 180 KT
Bolničar negovalec (SPI) - 180 KT
Gastronomske in hotelirske storitve (SPI) - 180 KT
Trgovec (SPI) - 180 KT

Organizatorji IO:

Branka Bricl, 
univ. dipl. inž.

Renata Bačvić, 
univ. dipl. inž.

Jure Jamšek, 
univ. dipl. pedagog
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REFERAT
Nina Savšek, nina.savsek@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895
Tanja Jeršin, tanja.jersin@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057

VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpisujemo vse leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in 
Kališnikov trg 11/12, Ulica Luize Pesjakove 9, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
•	UDELEŽBA	NA	PREDAVANJIH,	ki	se	zaključijo	z	izpitom,		
•	SAMOSTOJNO	UČENJE	s	pravico	do	individualnih	ali	skupinskih	konzultacij	in	do	opravljanja	izpita.	
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov profesorji 
pripravijo interna učna gradiva.

URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece vnaprej.

VPISNI POGOJI 
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
•	osebni	dokument	ali	potrdilo	o	stalnem	prebivališču,	
•	zaključno	spričevalo	osnovne	šole	oziroma	nižje	poklicne	šole,	
•	listine	in	dokazila	o	predhodnem	(formalnem,	neformalnem)	izobraževanju	za	priznavanje	izpitov	
 in ovrednotenje znanja. 

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI) se zaključi z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, 
učenec/-ka pridobi IV. stopnjo izobrazbe. 
Javno	veljavna	listina,	SPRIČEVALO	O	ZAKLJUČNEM	IZPITU,	omogoča	vpis	v	programe	srednjega	poklicno-
tehniškega izobraževanja (PTI). 

ZA VAS 
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju. 
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programih: www.cene-stupar.si, www.mizs.gov.si, www.ric.si in www.cpi.si
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Srednje šole za odrasle 
Poklicno-tehniško izobraževanje
2-letni programi

Ekonomski tehnik (PTI) - 120 KT
Gastronomski tehnik (PTI) - 120 KT
Logistični tehnik (PTI) - 120 KT

Organizatorji IO:

Jure Jamšek, 
univ. dipl. pedagog

Renata Bačvić, 
univ. dipl. inž.

Branka Bricl, 
univ. dipl. inž.



1717

REFERAT
Nina Savšek, nina.savsek@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895
Tanja Jeršin, tanja.jersin@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057 

VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpisujemo vse leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in 
Kališnikov trg 11/12, Ulica Luize Pesjakove 9, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
•	UDELEŽBA	NA	PREDAVANJIH,	ki	se	zaključijo	z	izpitom,	
•	SAMOSTOJNO	UČENJE	s	pravico	do	individualnih	ali	skupinskih	konzultacij	in	do	opravljanja	izpita.	
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov profesorji 
pripravijo interna učna gradiva. Izpiti in konzultacije se začnejo oktobra in končajo junija.
URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece vnaprej.

VPISNI POGOJI 
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno končan ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI).
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
•	osebni	dokument	ali	potrdilo	o	stalnem	prebivališču,	
•	zaključno	spričevalo	osnovne	šole	in	spričevalo	o	srednješolskem	zaključnem	izpitu,	
•	listine	in	dokazila	o	predhodnem	(formalnem,	neformalnem)	izobraževanju	za	priznavanje	izpitov	in	 
 ovrednotenje znanja. 
Samostojno učenje s pravico do konzultacij, dvakratnim opravljanjem izpita in internimi učnimi gradivi. Seznam 
izpitov in konzultacij je določen za tri mesece vnaprej. Vsak profesor ima najmanj en izpitni rok mesečno. Izpiti 
in konzultacije se začnejo oktobra in končajo junija. Vpis poteka celo leto.

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI) se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, pridobljena 
je	V.	stopnja	izobrazbe.	Javno	veljavna	listina,	SPRIČEVALO	O	POKLICNI	MATURI,	omogoča	vpis	v	ustrezen	
nadaljnji višješolski ali visokošolski študij. 

ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju. 
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij: www.cene-stupar.si, www.mizs.gov.si, www.ric.si in www.cpi.si
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Srednje šole za odrasle 
Srednje strokovno izobraževanje
4-letni programi

Ekonomski tehnik (SSI) - 240 KT
Logistični tehnik (SSI) - 240 KT
Gastronomija in turizem (SSI) - 240 KT
Kozmetični tehnik (SSI) - 240 KT
Predšolska vzgoja (SSI) - 240 KT

Organizatorji IO:

Branka Bricl, 
univ. dipl. inž.

Renata Bačvić, 
univ. dipl. inž.

Jure Jamšek, 
univ. dipl. pedagog
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REFERAT
Nina Savšek, nina.savsek@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895
Tanja Jeršin, tanja.jersin@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057

VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpisujemo vse leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in 
Kališnikov trg 11/12, Ulica Luize Pesjakove 9, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
•	UDELEŽBA	NA	PREDAVANJIH,	ki	se	zaključijo	z	izpitom,	
•	SAMOSTOJNO	UČENJE	s	pravico	do	individualnih	ali	skupinskih	konzultacij	in	do	opravljanja	izpita.	
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov profesorji 
pripravijo interna učna gradiva.
URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece vnaprej.

VPISNI POGOJI 
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
•	osebni	dokument	ali	potrdilo	o	stalnem	prebivališču,	
•	zaključno	spričevalo	osnovne	šole	oziroma	nižje	poklicne	šole,	
•	listine	in	dokazila	o	predhodnem	(formalnem,	neformalnem)	izobraževanju	za	priznavanje	izpitov	in	 
 ovrednotenje znanja. 

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v srednjem strokovnem izobraževanju (SSI) se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, 
pridobljena	je	V.	stopnja	izobrazbe.	Javno	veljavna	listina,	SPRIČEVALO	O	POKLICNI	MATURI,	omogoča	vpis	
v ustrezen nadaljnji višješolski ali visokošolski študij. 

ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju. 
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programih: www.cene-stupar.si, www.mizs.gov.si, www.ric.si in www.cpi.si
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Srednje šole za odrasle 
Poklicni tečaj
1-letni program

Predšolska vzgoja - 60 KT

Organizator IO:

Jure Jamšek, 
univ. dipl. pedagog 
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REFERAT
Nina Savšek, nina.savsek@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895
Tanja Jeršin, tanja.jersin@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057

VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpisujemo vse leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in 
Kališnikov trg 11/12, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Izobraževanje je mogoče zaključiti v 1 letu.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
•	UDELEŽBA	NA	PREDAVANJIH,	ki	se	zaključijo	z	izpitom,	
•	SAMOSTOJNO	UČENJE	s	pravico	do	individualnih	ali	skupinskih	konzultacij	in	do	opravljanja	izpita.	
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov profesorji 
pripravijo interna učna gradiva.
URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece vnaprej.

VPISNI POGOJI 
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključeno srednje strokovno izobraževanje ali uspešno zaključen 
zadnji letnik gimnazije.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
•	osebni	dokument	ali	potrdilo	o	stalnem	prebivališču,	
•	zaključno	spričevalo	srednjega	strokovnega	izobraževanja	oziroma	zadnjega	letnika	gimnazije,	
•	listine	in	dokazila	o	predhodnem	(formalnem,	neformalnem)	izobraževanju	za	priznavanje	izpitov	in	 
 ovrednotenje znanja. 

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, pridobljena je V. stopnja izobrazbe. 
Javno	veljavna	listina,	SPRIČEVALO	O	POKLICNI	MATURI,	omogoča	vpis	v	ustrezen	nadaljnji	višješolski	ali	
visokošolski študij. 

ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju. 
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programu: www.cene-stupar.si, www.mizs.gov.si, www.ric.si in www.cpi.si
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Organizatorka IO:

Alida Zagorc Šuligoj, prof.

Jezikovna šola
Angleščina, nemščina, 
italijanščina, francoščina
in drugi tuji jeziki



2323

REFERAT
Lucija Hajdinjak, +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 44 420, lucija.lucic@cene-stupar.si

V jezikovni šoli se lahko učite angleščino, nemščino, italijanščino in francoščino. Programi so javnoveljavni in 
usklajeni s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (SEJO). Tečaji so stopenjski (50-, 60- ali 80-urni) ali 
celoletni/intenzivni (500 ali 600-urni). Učite se lahko tudi španščino, ruščino in druge tuje jezike.

Splošne informacije:
•	Brezplačno	svetovanje	in	vrednotenje	znanja	s	pripravo	individualnega	izobraževalnega	načrta.	
•	Učni pristopi: inovativni, podprti z IKT in prilagojeni dinamiki skupine. 
•	Dostopni,	izkušeni	in	strokovno	usposobljeni	profesorji.  
•	Vpis poteka celo leto. Tečaj je organiziran kadar koli med letom, če je v program vpisanih najmanj osem 
 udeležencev z enakim predznanjem. 
•	Pouk	je	organiziran	dvakrat	do	petkrat	tedensko	po	dve	do	pet	šolskih	ur	v	dopoldanskem,	popoldanskem	ali	 
 večernem času. 
•	Po	uspešno	opravljenem	internem preizkusu znanja (pisni in ustni izpit) udeleženec prejme potrdilo o udeležbi  
 na tečaju.

REPUBLIŠKI IZPITNI CENTER (RIC) 
Z uspešno opravljenim izpitom Republiškega izpitnega centra (RIC), katerega pooblaščeni izpitni center je tudi 
Cene Štupar – CILJ, pridobite javnoveljavno listino/certifikat o znanju tujega jezika na osnovni ali višji ravni.
»Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (Uradni list RS, št. 73/16)« 

JEZIKOVNI TEČAJI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE IN POSAMEZNIKE - PODJETJA 
Pri organizaciji tečajev upoštevamo želje naročnika glede kraja, časa, trajanja, intenzivnosti in vsebine tečaja. 

PRIDOBITEV MEDNARODNEGA CERTIFIKATA O ZNANJU TUJEGA JEZIKA 
•	British	Council	v	Ljubljani	–	ANGLEŠČINA	
•	Goethe-Institut	Ljubljana	–	NEMŠČINA	
•	Italijanski	inštitut	za	kulturo	v	Sloveniji	–	ITALIJANŠČINA
•	Inštitut	Cervantes	Ljubljana	–	ŠPANŠČINA		
•	Francoski	inštitut	Charles	Nodier	–	FRANCOŠČINA
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Jezikovna šola
Tečaji slovenščine
kot drugega in tujega jezika

Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
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REFERAT
Lucija Hajdinjak, +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 44 420, lucija.lucic@cene-stupar.si

V jezikovni šoli se lahko učite slovenščino kot drugi in tuji jezik po javno veljavnih programih:
•	Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ), ki opredeljuje znanja in vsebine slovenščine na osnovni, višji in  
 ravni odličnosti. 
•	Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program  
 seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo Republike Slovenije. 
Več informacij o brezplačnih tečajih za državljane tretjih držav: www.infotujci.si. 
•	Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike –  
 prosilce za mednarodno zaščito), ki je namenjen priseljencem (starejšim od 15 let), ki ne znajo 
 slovensko in so nepismeni v svojih jezikih in/ali latinici. 

Programi so usklajeni s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (SEJO). Tečaji so stopenjski ali 
intenzivni polletni oziroma celoletni (300-, 500- ali 700-urni). Programi so namenjeni priseljencem, ki bi se radi 
naučili (samostojnega) sporazumevanja v slovenščini in razumevanja jezikovne, kulturne in politične podobe 
slovenske družbe za aktivno vključevanje v družbo.

Splošne informacije:
•	Brezplačno	svetovanje	in	vrednotenje	znanja	s	pripravo	individualnega	izobraževalnega	načrta.	
•	Učni pristopi: inovativni, podprti z IKT in prilagojeni dinamiki skupine. 
•	Dostopni,	izkušeni	in	strokovno	usposobljeni	profesorji.  
•	Vpis poteka celo leto. Tečaj je organiziran kadar koli med letom, če je v program vpisanih najmanj osem  
 udeležencev z enakim predznanjem. 
•	Pouk	je	organiziran	dvakrat	do	petkrat	tedensko	po	dve	do	pet	šolskih	ur	v	dopoldanskem,	popoldanskem	ali	 
 večernem času. 
•	Po	uspešno	opravljenem	internem preizkusu znanja (pisni in ustni izpit) udeleženec prejme potrdilo o 
 udeležbi na tečaju.
•	Za	pridobitev	javnoveljavnega certifikata o znanju slovenščine kot drugega in tujega jezika je treba  
 opraviti izpit Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, katerega pooblaščeni izpitni center za izvedbo izpita na  
 osnovni ravni je tudi Cene Štupar – CILJ.

JEZIKOVNI TEČAJI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE IN POSAMEZNIKE - PODJETJA 
Pri organizaciji tečajev upoštevamo želje naročnika glede kraja, časa, trajanja, intenzivnosti in vsebine tečaja. 



2626

Jezikovna šola
Pridobitev javnoveljavnega certifikata 
iz znanja slovenščine kot drugega in tujega 
jezika na osnovni ravni

Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
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REFERAT
Lucija Hajdinjak, +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 44 420, lucija.lucic@cene-stupar.si

Za pridobitev javnoveljavnega certifikata o znanju slovenščine kot drugega in tujega jezika na ravni A2, 
B1 je treba opraviti izpit Izpitnega centra - Centra  za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, katerega pooblaščeni izpitni center za izvedbo izpita na osnovni ravni je tudi Cene Štupar 
– CILJ.

Prijava in vplačilo: referat jezikovne šole Cene Štupar – CILJ na Linhartovi 13, 3. nadstropje. 

Brezplačno opravljajo izpit na osnovni ravni državljani tretjih držav v skladu z Uredbo o načinih in obsegu 
zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 
70/12 in 58/16).

SPLOŠNE INFORMACIJE:
•	Brezplačno svetovanje in vrednotenje znanja (vzorčne izpitne pole: www.centerslo.net ali www.cene-stupar.si/ 
 jezikovno_izobrazevanje/slovenscina).
•	Prijave	možne	do deset dni pred razpisanim izpitnim rokom. 
•	Letno	je	razpisanih	pet izpitnih rokov (februar/marec, maj, junij, september in november), ki so objavljeni  
 januarja za tekoče koledarsko leto.
•	Ob	prijavi	in	na	izpitu	kandidat	izkaže	svojo	identiteto	z	veljavnim	POTNIM LISTOM. 
•	Kandidati,	ki	so	upravičeni	do	brezplačnega 1. preizkusa znanja, ob prijavi na izpit predložijo potrdilo o  
 izpolnjevanju pogojev za brezplačni 1. preizkus znanja, ki ga izda pristojna upravna enota. 
 Več informacij o pogojih za pridobitev pravice do brezplačnega opravljanja izpita: www.infotujci.si. 
•	Kandidati,	prosilci	za	slovensko	državljanstvo,	ki	so	nepismeni, lahko opravljajo izpit samo iz govornega  
 sporazumevanja (odločba Ministrstva za notranje zadeve). 
•	20-urne	priprave	na	izpit.

Spričevalo/javnoveljavno listino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani o znanju slovenskega jezika  na 
osnovni ravni kandidati predložijo za pridobivanje slovenskega državljanstva, zaposlitev ali študij v RS.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja javnoveljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik 
(SDTJ) in je sestavljen iz štirih delov: BRANJE, POSLUŠANJE, PISANJE in GOVORJENJE.
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Interkulturni center 

Organizatorka IO:

Alida Zagorc Šuligoj, prof.
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INTERKULTURNI CENTER - VEČKULTURNE DELAVNICE  
Namen projekta 
Pomagati priseljencem in njihovim družinam pri integraciji v življenje in okolje Mestne občine Ljubljana preko 
svetovalnih, izobraževalnih in kulturnih dogodkov.

Center bo deloval na treh nivojih

V okviru Interkulturnega centra se odvijajo različne aktivnosti, namenjene vsem generacijam in vsem 
prebivalcem.

FOTKA PO NAŠEM IZBORU
Pomen medkulturnosti navajajo vsi pomembni evropski, nacionalni in lokalni strateški dokumenti 
(Evropa 2020, Strategija razvoja Slovenije 2014–2020, ReNPIO 2012–2020, Strategija razvoja vzgoje in 
izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019).

REFERAT
Lucija Hajdinjak, +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 44 420, lucija.lucic@cene-stupar.si

SVETOVANJE IZOBRAŽEVANJE KULTURA
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Organizatorja IO:

mag. Bojan Hajdinjak

mag. Jana Mlačnik

Maja Rotar, 
univ. dipl. soc. delavka 

DPLAC - Stičišče 
podjetniških idej
z družbenim učinkom 
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VPIS IN INFORMACIJE
www.dplac.si, info@dplac.si, FB: https://facebook/DplacLjubljana, FB skupina “DPlac podjetništvo”

DPLAC - STIČIŠČE PODJETNIŠKIH IDEJ Z DRUŽBENIM UČINKOM pod okriljem Cene Štupar - CILJ 
deluje na Linhartovi cesti 13, v Ljubljani. 

Poslanstvo DPlaca je zagotoviti vsestransko podporno podjetniško okolje posameznikom in ekipam, ki imajo 
podjetniško idejo z družbenim učinkom oziroma z realizacijo poslovne ideje že ustvarjajo produkte in storitve z 
visoko dodano vrednostjo za družbo.

Posameznikom ali ekipam nudimo podporo na področju:  
•	osnovne	infrastrukture,	
•	celovitega	podjetniškega	znanja,
•	ustreznega	finančnega	svetovanja.

Gradimo tudi podjetniško skupnost. Najprej smo oblikovali FB skupino, ki združuje skoraj že 300 članov, za 
katere pripravljamo izobraževalne dogodke za mreženje in povezovanje.

Delovanje DPlaca podpira tudi Mestna občina Ljubljana. 
DPlac je del platforme Start:up Ljubljana.
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Organizatorka IO:

Alida Zagorc Šuligoj, prof.

Projekti
Program začetna integracija 
priseljencev in program, 
prilagojen na podlagi programa 
slovenščina kot drugi in tuji jezik 
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REFERAT
Lucija Hajdinjak, +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 44 420, lucija.lucic@cene-stupar.si

PROGRAM ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV  IN PROGRAM, PRILAGOJEN NA PODLAGI 
PROGRAMA SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, 
migracije in vključevanje (AMIF) 75 % in Ministrstvo za notranje zadeve RS. 

Trajanje projekta: avgust 2015–junij 2018 (oziroma do porabe sredstev). 

Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika 
in program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. 

1. Udeležba na tečaju je brezplačna za državljane tretjih držav, ki v RS niso pridobili formalne izobrazbe. Ob 
prijavi morajo predložiti veljavno potrdilo z upravne enote. Udeleženci sami krijejo stroške učnega gradiva in 
potne stroške.
 
2. Udeležba na tečaju v obsegu 300 ur je brezplačna za osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite. 
Učenje slovenskega jezika se izvaja po javnoveljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), - 
180 ur in po prilagojenem javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ), - 120 ur  
(+ 100 ur z dodatno odločbo MNZ-ja). 

Tečaji potekajo tudi na: OŠ Louisa Adamiča (Grosuplje), OŠ Ivana Cankarja (Vrhnika) in OŠ Domžale (Domžale).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Več: Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso 
državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16.

Vabljeni v Svetovalno središče Osrednjeslovenske regije, kjer vam svetovalke svetujejo glede možnosti 
za učenje, izobraževanje in karierni razvoj ter v Središče za samostojno učenje (SSU), kjer vas po 
predhodni rezervaciji čakata učno mesto in gradivo za samostojno učenje.
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Projekti
Opismenjevanje in učna pomoč za 
prosilce za mednarodno zaščito 
(še v postopku izbora) 

Organizatorka IO:

Katja Potočnik Nussdorfer, 
prof. 
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VPIS IN INFORMACIJE
Katja Potočnik Nussdorfer, +386 (0)30 313 617, +386 (0)1 23 44 414, katja.potocnik@cene-stupar.si

Izvedba projekta »OPISMENJEVANJE IN UČNA POMOČ ZA PROSILCE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO« 
se financira iz sredstev Evropske unije, Sklada za azil, migracije in vključevanje (75 %) in sredstev Ministrstva 
za notranje zadeve (25 %). 

Opismenjenost in osnovno razumevanje slovenskega jezika omogoča tujcem - prosilcem za mednarodno 
zaščito lažje vključevanje v življenje v azilnem domu ter samostojnejše urejanje vsakdanjih življenjskih zadev 
izven azilnega doma. Znanje slovenščine je tudi pomemben in temeljni korak v procesu kasnejše integracije 
prosilcev v slovensko družbo. 

Učna pomoč je za otroke, ki so nastanjeni v azilnem domu, izjemnega pomena, saj gre za ključno pomoč pri 
vključevanju v sistem izobraževanja. Otroci spoznavajo tehnike učenja in razumevanja snovi ter se lažje in 
hitreje vključijo v redni izobraževalni sistem.

Splošni cilj projekta je izboljšati standarde sprejema, nastanitve in oskrbovanja prosilcev za mednarodno 
zaščito. Posebni cilj projekta predstavljajo izboljšana kvaliteta bivanja prosilcev za mednarodno zaščito v 
azilnem domu in državi gostiteljici ter lažje vstopanje in vključevanje v procese izobraževanja. 

Projekt se izvaja na sledečih lokacijah: v azilnem domu, Cesta v Gorice 15, Ljubljana, v izpostavi azilnega doma 
na Kotnikovi v Ljubljani, izpostavi azilnega doma v Logatcu in izpostavi azilnega doma v Velenju.  

Učenje poteka vsak delovnik po dve šolski uri. V azilnem domu in izpostavah azilnega doma v Logatcu in 
Velenju poteka vsak dan 1 ura opismenjevanja in konverzacije in 1 ura učne pomoči, v izpostavi na Kotnikovi 
pa se izvajata 2 uri opismenjevanja in konverzacije dnevno.

Opismenjevanje in osnovna konverzacija v slovenskem jeziku sta namenjena prosilcem za mednarodno 
zaščito, učna pomoč pa otrokom, ki so vključeni v redni izobraževalni sistem in nastanjeni v azilnem domu. 
Vsebine osnovne konverzacije, opismenjevanja in učne pomoči potekajo skladno z okvirnimi programi 
oziroma predlaganimi tematikami, navedenimi v prijavi na javni razpis, vendar se sproti prilagajajo potrebam 
udeležencev.

Projekt se izvaja od 1. 11. 2017 do 1. 11. 2020 oziroma do porabe sredstev.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
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Projekti
Teden vseživljenjskega učenja
Parada učenja

Koordinatorki:

Helena Nevistić, 
dipl. organizatorka

Aleksandra Janežič Lipar, 
dipl. marketinga
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Nacionalni koordinator projekta »TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA« je Andragoški center Slovenije, 
koordinacijo in izvedbo prireditev pa sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. 
Vsako leto v okviru projekta Tedna vseživljenjskega učenja izvajamo številne prireditve izobraževalnega, 
informativno-svetovalnega, predstavitvenega in promocijskega značaja. 

Od leta 2015 smo tudi območni koordinator TVU, pod našo koordinacijo deluje več kot 45 podizvajalcev, s 
katerimi pripravimo usklajen program prireditev različnih tematik, od ustvarjalnih in komunikacijskih delavnic do 
delavnic za osebnostno rast in delavnic, kjer je mogoče spoznati nove tehnologije.
Prireditve so namenjene različnim ciljnim skupinam, ki se želijo kaj novega naučiti, se informirati ali drugače 
sodelovati v vseživljenjskem učenju. Dogodki se odvijajo na različnih lokacijah. 
Vse prireditve in dogodki v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja so za udeležence BREZPLAČNI. 
Nabor vseh prireditev in natečaj bo objavljen maja na naši spletni strani. Vabljeni!

PARADA UČENJA
‘Parada učenja - dnevi učečih se skupnosti’ je obogatitev projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki jo je 
omogočil projekt Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji. Gre za 
zaporedje enodnevnih festivalskih in strokovnih dogodkov, izpeljanih v okviru TVU.
Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.
»Parada učenja – Dan učečih se skupnosti« je osrednji dogodek Tedna vseživljenjskega učenja, ki hkrati poteka v 
15 mestih po celotni Sloveniji. 
Na trgih in drugih javnih mestih mimoidoče vabijo stojnice, delavnice, nastopi na odrih, multimedijske predstavitve 
pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih. Marsikje potekajo tudi številne spremljevalne 
dejavnosti, kot so natečaji, razstave in podobno. Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja … 
vse to je mogoče doživeti v družbi zagovornikov in uresničevalcev kulture vseživljenjskosti učenja.

VPIS IN INFORMACIJE 
Helena Nevistić, helena.nevistic@cene-stupar.si, +386 (0)30 640 261
Aleksandra Janežič Lipar, aleksandra.janezic@cene-stupar.si, +386 (0)30 313 612

Nacionalni koordinator: TVU sofinancira:
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Projekti
Festival za tretje življensko obdobje

Organizatorka IO:

Andreja Ivanič, prof.
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FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Vsako leto se v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani, 
predstavimo z dejavnostjo, namenjeno starejši populaciji. V letu 2017 festival poteka od 26. do 28. septembra. 
S svojimi dejavnostmi in aktivnostmi se bomo predstavili na stojnici Mestne občine Ljubljana ter stojnici Zveze 
ljudskih univerz Slovenije. Na delavnicah se bodo predstavili starejši udeleženci, vključeni v naše programe. 
Predstavili vam bodo praktično usvojeno znanje angleškega jezika, in sicer preko pogovora v vsakdanjih 
situacijah. Delavnice bomo popestrili tudi s popotnim jezikom s pomočjo IKT. 

V sklopu festivala predstavljamo tudi dve delavnici, in sicer »Vaje za izboljšanje telesne gibljivosti, stabilnosti ter 
miselne aktivnosti« in »Kako nam Google storitve lahko olajšajo vsakdan«.

Obiskovalci festivala pa imajo možnost, da se brezplačno vključijo in aktivno sodelujejo na delavnicah. 
Vse delavnice so brezplačne!

VPIS IN INFORMACIJE
Andreja Ivanič, +386 (0)30 642 772, +386 (0)1 23 44 427, andreja.ivanic@cene-stupar.si 
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Projekti
Program spodbujanja podjetništva 
z družbenim učinkom FERFL

Organizatorji IO:

mag. Bojan Hajdinjak

mag. Jana Mlačnik

Maja Rotar, 
uni. dipl. soc. del
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VPIS IN INFORMACIJE
www.ferfl.si, ideja@ferfl.si

Pobudnik programa je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

PROGRAM SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM UČINKOM FERFL vsestransko podpira 
posameznike in podjetniške iniciative, ki želijo s svojimi idejami in posledičnimi dejavnostmi izboljšati delovanje 
družbe, v kateri živimo. Program sestavljajo štirje sklopi aktivnosti, predstavljeni v nadaljevanju. 
•	Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom poziva podjetne posameznike ali skupine, da prijavijo  
 svojo družbeno odgovorno podjetniško idejo. Izberemo štiri najboljše ideje, katerih nosilci si zaslužijo mesto v Šoli  
 podjetništva z družbenim učinkom.
•	Startup	vikend	podjetništva	z	družbenim	učinkom, v okviru katerega udeleženci v podjetniških skupinah in
 s pomočjo mentorjev tri dni oblikujejo in razvijajo ideje. Dve najboljši ideji si zaslužita mesto
 v Šoli podjetništva z družbenim učinkom.  
•	Šola podjetništva z družbenim učinkom je izobraževalni program za šest zmagovalnih ekip ali posameznikov, ki  
 ponuja celovito podjetniško znanje, svetovanje in podporo.  
 Dvema zmagovalcema je zagotovljen vstop v inkubator. 
•	Socialnopodjetniški inkubator dvema zmagovalnima ekipama za obdobje treh mesecev omogoča:
 - infrastrukturo (uporabo pisarniškega prostora in materiala),
 - spremljanje napredka (tedenska srečanja z mentorjem strokovnjakom),
 - podjetniško svetovanje na področju financ, prava, marketinga, prodaje ipd.
Program	izvajamo	enkrat	letno.	Dosedanji	zmagovalci	programa,	ki	že	na	delujejo	trgu,	so:	Janja	Srčnik	(SRČNI	
KOTIČEK),	Ana	Peskar	(SVEDRČKI),	Mateja	Dobovšek	(DŠKATLA),	Maria	Magdalena	Szmatula	Černe	(Mimice),	Mojca	
Cerovšek (VITALIZEM), Tina Štukelj (BISTERUM).  

Projekt finančno podpirajo:
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Projekti
Svetovanje v izobraževanju odraslih

Organizatorke IO:

Alenka Rezar,
univ. dipl. inž.

Dragica Glažar, 
univ. dipl. polit.

Alida Zagorc Šuligoj, prof.

Renata Bačvić, 
univ. dipl. inž.

Maja Rotar, 
univ. dipl. soc. del.
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VPIS IN INFORMACIJE
Dragica Glažar, +386 (0)5 933 64 10, +386 (0)30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si
Alida Zagorc Šuligoj, +386 (0)1 23 44 414, +386 (0)41 727 458, alida.suligoj@cene-stupar.si 
Alenka Rezar, +386 (0)1 23 444 08, +386 (0)41 606 268, alenka.rezar@cene-stupar.si

Javni zavod Cene Štupar — Center za izobraževanje Ljubljana je konzorcijski partner v projektu Svetovanje 
v izobraževanju odraslih 2016–2022, katerega nosilec je Center za dopisno izobraževanje Univerzum, drugi 
konzorcijski partner pa je Biotehniški izobraževalni center.

CILJI PROJEKTA
Cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v 
izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju 
oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja ter vrednotenja neformalno pridobljenega 
znanja.

NAMEN PROJEKTA
Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu 
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina so zaposleni, ki so manj izobraženi, stari 45 let in več ter potrebujejo dodatna usposabljanja, 
kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so 
delodajalci, saj so aktivnosti namenjene zaposlenim.

AKTIVNOSTI
•	Sodelovanje	v	konzorciju	•	izvajanje	dejavnosti	informiranja	in	svetovanja	po	modelu	ISIO	•	informiranje	in	
promocija	•	spremljanje	in	evalvacija	projektnih	aktivnosti	•	usposabljanje	strokovnih	delavcev.

Obdobje izvajanja projekta: 2016–2022

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se 
izvaja 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 vseživljenjskega 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. 2.: Izboljšanje 
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
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Projekti
Mestni program izobraževanja odraslih

Organizatorka IO:

Andreja Ivanič, prof. 
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VPIS IN INFORMACIJE
Andreja Ivanič, +386 (0)30 642 772, +386 (0)1 23 44 427, andreja.ivanic@cene-stupar.si

»MESTNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH« financira Mestna občina Ljubljana.
Z oblikovanjem Letnega načrta za izobraževanje odraslih na ravni Mestne občine Ljubljana sledimo 
tako evropskim kot nacionalnim ciljem na področju izobraževanja odraslih in Strategiji razvoja vzgoje in 
izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2009 do 2019.

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2009–2019 namenja 
posebno pozornost tudi izobraževanju odraslih in si za cilje postavlja:
•	21.	cilj	strategije:	Izobraževanje	odraslih	bomo	v	MOL	razvili	kot	dejavnost	posebnega	javnega	interesa	 
 ter uredili stabilen sistem in vzpostavili javno mrežo za izvajanje dejavnosti splošnega izobraževanja odraslih,
•	22.	cilj	strategije:	Sistemsko	bomo	spodbujali	možnosti	za	vključevanje	socialno	ogroženih	skupin	 
 prebivalstva v programe za povečevanje zaposljivosti,
•	23.	cilj	strategije:	Spodbujali	bomo	medgeneracijsko	in	medkulturno	sodelovanje	ter	skupno	učenje	mladih	in 
 odraslih na vseh ravneh: v in med vzgojno-varstvenimi ustanovami, osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami. 

Programi, ki so namenjeni prebivalcem MOL:
•	UŽU	-	Beremo	in	pišemo	skupaj
•	ŠTUDIJSKI	KROŽKI:	Poslikajmo	arhitekturne	značilnosti	Ljubljane,	Damask	v	Ljubljani,	Uporabna	digitalna	 
 fotografija, Zelišča okoli nas, Fotografija na poti po Ljubljani, Spoznajmo sedanjost in preteklost Ljubljane kot  
 prebivalci
•	SLOVENŠČINA	ZA	STARŠE
•	VEČGENERACIJSKI	CENTER	LJUBLJANA	-	N’ŠPLAC:
	 -	JEZIKOVNI	TEČAJI	(angleščina,	italijanščina,	nemščina,	francoščina,	španščina,	ruščina).	Ciljna	skupina:	
   upokojenci MOL in socialno šibki prebivalci MOL (prejemniki denarne socialne pomoči) 
 - KREATIVNE DELAVNICE 
•	INTERKULTURNI	CENTER
•	FERFL	–	NATEČAJ	ZA	DRUŽBENO	ODGOVORNO	PODJETNIŠTVO

Vsi programi so za prebivalce MOL brezplačni.
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Projekti
Izvajanje nacionalno poklicnih kvalifikacij 
in delovne terapije za zaprte osebe

Organizator IO:

Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
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VPIS IN INFORMACIJE
Jure Jamšek, +386 (0)1 23 44 425, +386 (0)30 645 365, jure.jamsek@cene-stupar.si

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javno naročilo se izvaja v okviru operacije 
“Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb”, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
prednostne osi 9 “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, prednostne naložbe 9.1 “Aktivno vključevanje, vključno s 
spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”.

Projekt se izvaja v okviru operacije Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb. Projekt sofinancirata Evropski 
socialni sklad in Republika Slovenija. V okviru projekta bomo v ZPKZ Dob izvajali srednješolske programe 
s področja strojništva, logistike in gastronomije ter certificiranje NPK, v ZPKZ Ljubljana različne nacionalne 
poklicne kvalifikacije ter delovno terapijo, v ZPKZ Ig, Koper in Maribor pa različne nacionalne poklicne 
kvalifikacije. 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB

Srednje	šole:	•	Gastronomske	in	hotelske	storitve	SPI	•	Pek	SPI	•	Gastronomija	PTI	•	Gastronomija	in	turizem	
SSI	•	Logistični	tehnik	SSI	•	Logistični	tehnik	PTI	•	Oblikovalec	kovin-orodjar	SPI	•	Strojni	mehanik	SPI	
•	Strojni	tehnik	PTI.

NPK:	•	Skladiščnik	v	logistiki	Cene	Štupar	-	CILJ

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA

NPK:	•	Dietni	kuhar	•	Čistilec	prostorov	•	Pomočnik	kuharja	•	Pomočnik	oskrbnika	•	Delovna	terapija
 

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG, KOPER IN MARIBOR 

NPK:	•	Maser	(ZPKZ	Ig)	•	Pomočnik	kuharja	(ZPKZ	Koper)	•	Skladiščnik	v	logistiki	(ZPKZ	Maribor)
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Projekti
Pridobivanje kompetenc 2016–2019

Organizatorja IO:

Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog

Rok Trdan, prof.
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VPIS IN INFORMACIJE
Dragica Glažar, +386 (0)5 933 64 10, +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si
Rok Trdan, +386 (0)1 32 04 892, +386 (0)31 729 904, rok.trdan@cene-stupar.si

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je bil kot vodilni partner konzorcija izbran na 
Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. 

Ostali partnerji v konzorciju so:
B2 d.o.o., Mednarodni center za prenos znanja d.o.o, Micro Team, družba za računalniški inženiring d.o.o., Slovenska 
univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost (Združenje SUTŽO), Srednja 
ekonomska šola Ljubljana.

CILJI PROJEKTA
Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence ciljne skupine zaposlenih, ki so nižje izobraženi 
(manj kot štiriletna srednja šola) in manj usposobljeni, poudarek pa je na starejših od 45 let. Namen projekta je 
povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu 
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina so zaposleni, stari 45 let in več, ki so manj izobraženi in usposobljeni ter potrebujejo dodatna 
usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna 
skupina so delodajalci, saj so aktivnosti namenjene zaposlenim.

AKTIVNOSTI
Skupaj s partnerji bomo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 uresničevali cilje projekta skozi izvajanje 
naslednjih programov izobraževanja in usposabljanja:
javno veljavni programi in usposabljanja, programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi 
SNIO), neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO programi), programi priprav za prijavo v 
postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata.

Obdobje izvajanja projekta: 2016–2019

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija 
se izvaja 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 vseživljenjskega 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; specifični cilji: 10. 1. 1. 
Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
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Večgeneracijsko središče 
Ljubljana - N’šPlac

Organizatorki IO:

Nina Živković, 
univ. dipl. sociologinja

Sabina Zupan, 
univ. dipl. socialna delavka
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KONTAKT IN INFORMACIJE
Nina Živković, +386 (0)30 646 939, nina.zivkovic@cene-stupar.si
Sabina Zupan, +386 (0)31 600 410, sabina.zupan@cene-stupar.si

     

V letu 2017 je začel delovati Večgeneracijski center Ljubljana N’šPlac (v nadaljevanju VGC), ki predstavlja 
osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju. Njegov namen je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter  
zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših 
in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih 
družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V prostoru se lahko udeleženci neformalno 
družijo, pridobivajo informacije in obiskujejo raznovrstne vsebine. V okviru VGC se izvajajo številne dejavnosti, 
njihov poudarek pa je na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem 
povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. 
Vsebine se izvajajo na sedežu VGC-ja (Cene Štupar), pri partnerskih organizacijah in zunanjih partnerjih: 

•	Občina	Kamnik	•	Občina	Vrhnika	in	Cankarjeva	knjižnica	Vrhnika	•	Občina	Grosuplje	in	Občina	Ivančna	
Gorica	ter	Dom	starejših	Grosuplje	•	Janez	Levec	–	otroci	s	posebnimi	potrebami	•	OŠ	Livada	–	družinska	in	
migrantska	problematika	•	Društvo	Odnos	–	begunske	družine	•	Mladi	zmaji	–	mladinska	problematika	•	Mala	
Ulica	–	kakovostno	preživljanje	prostega	časa	in	družine	•	Centri	za	socialno	delo	Center,	Vič,	Šiška,	Bežigrad,	
Moste	Polje	–	informiranje	in	napotovanje	udeležencev	•	Spominčica	–	problematika	demence	in	skupine	za	
samopomoč	•	Društvo	Sezam	–	mladinska	problematika	•	Študijsko	raziskovalni	center	za	družine	–	družinska	
problematika. 

Vsebine, ki jih izvajamo v okviru Večgeneracijskega centra Ljubljana N’šPlac: 
1. Neformalno druženje in srečevanje
2. Informiranje uporabnikov 
3. Druge različne vsebine: a) vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju 
različnih kompetenc, b) vsebine, namenjene starejšim, c) vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in 
mladih s posebnimi potrebami, d) vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin, e) 
izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok, f) vsebine, namenjene lažjemu 
usklajevanju poklicnega ter družinskega/zasebnega življenja, g) organizacija in vodenje skupin za samopomoč, h) 
izobraževalne in praktične delavnice, i) vsebine za razvoj pismenosti, j) vsebine, namenjene integraciji migrantskih 
in begunskih družin, k) vsebine za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja 

Lokacije: Kališnikov trg 12, Linhartova 13 in Vojkova 1, Ljubljana 
Delovni čas: od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00 
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Nacionalne poklicne 
kvalifikacije

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
Računovodja/računovodkinja
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu 
Skladiščnik/skladiščnica v logistiki
Maniker/manikerka
Maser/maserka
Pediker/pedikerka 
Vizažist/vizažistka
Refleksoterapevt/refleksoterapevtka

Organizatorki IO:

Renata Bačvić,
univ. dipl. inž.

Alenka Rezar,
univ. dipl. inž. 
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SVETOVANJE
Renata Bačvić, +386 (0)30 333 500, +386 (0)1 23 44 412, renata.bacvic@cene-stupar.si
Alenka Rezar, +386 (0)41 606 268, +386 (0)1 23 44 408, alenka.rezar@cene-stupar.si

Certifikatni sistem omogoča posamezniku, da pridobi javno veljavno listino o delovni, poklicni ali strokovni 
usposobljenosti, potrebni za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni 
ravni zahtevnosti.

Je proces, ki omogoča ovrednotenje in potrditev spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem ter 
pridobitev formalnega priznanja ali potrditve posameznikovih spretnosti in znanj.

Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije pridobite v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, pridobljenih med 
opravljanjem poklica, prostovoljnim delom in prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo v neformalnih programih 
izobraževanja, samoučenjem ipd. oziroma potrjevanjem na podlagi listin.

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je pri Državnem izpitnem centru vpisan v register 
izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje naslednjih poklicnih kvalifikacij:

•	POMOČNIK/POMOČNICA	KUHARJA/KUHARICE,
•	RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA,
•	SOCIALNI	OSKRBOVALEC/SOCIALNA	OSKRBOVALKA	NA	DOMU,
•	SKLADIŠČNIK/SKLADIŠČNICA	V	LOGISTIKI,
•	MANIKER/MANIKERKA,
•	MASER/MASERKA,
•	PEDIKER/PEDIKERKA,
•	VIZAŽIST/VIZAŽISTKA,
•	REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA.

Za vsako poklicno kvalifikacijo izvajamo tudi usposabljanja.

Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja so določeni s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za 
posamezno poklicno kvalifikacijo.

Več informacij na: www.nrpslo.org.



5454

Organizatorki IO:

Renata Bačvič, 
univ. dipl. inž. 

Alenka Rezar,
univ. dipl. inž.

Usposabljanja in priprave 
za pridobitev NPK

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
Vizažist/vizažistka
Maser/maserka
Pediker/pedikerka
Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
Maniker/manikerka
Računovodja/računovodkinja 
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SVETOVANJE
Renata Bačvić, +386 (0)30 333 500, +386 (0)1 23 44 412, renata.bacvic@cene-stupar.si
Alenka Rezar, +386 (0)41 606 268, +386 (0)1 23 44 408, alenka.rezar@cene-stupar.si

Programi usposabljanj so pripravljeni na podlagi Kataloga strokovnih znanj in spretnosti za posamezno NPK.

SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU Program je namenjen vsem, ki 
opravljajo delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami in še niso 
opravili usposabljanja ter želijo pridobiti poklicno kvalifikacijo, ter vsem, ki jih tako delo veseli in se želijo zaposliti 
na tem področju.

POMOČNIK KUHARJA/POMOČNICA KUHARICE Program je namenjen vsem, ki že delajo v kuhinji ali se 
želijo usposobiti za opravljanje pomožnih del in nalog v kuhinji.

VIZAŽIST/VIZAŽISTKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati z ličenjem; 
vizažist je specialist za lepotno nego obraza, s frizuro in ličenjem poudari lepoto in značajske poteze obraza.

MASER/MASERKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati z masažo; na 
usposabljanju se naučite klasične švedske masaže. Maser izvaja masažo, ki masiranca sprošča, krepi telo in 
duha ter povečuje njegovo psiho-fizično zmogljivost. Pri masaži gre za delo z ljudmi na najintimnejši ravni, zato je 
pri delu potrebna ustrezna higiena.

MANIKER/MANIKERKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati z manikiro. 
Maniker oblikuje nohte in izvaja osnovno nego rok in nohtov ter svetuje strankam pri negi nohtov in rok ter pri 
izbiri najprimernejših izdelkov in pripomočkov zanje. Njegova storitev so estetsko urejeni nohti in roke.

PEDIKER/PEDIKERKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati s pedikuro. 
Pediker je strokovnjak za nego nog in stopal. Odpravlja posledice obremenitve nog, kot so suha, groba in trda 
koža, žulji, kurja očesa in otiščanci.

REFLESKOTERAPEVT/REFLESKOTERAPEVTKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli 
poklicno ukvarjati z refleksno masažo stopal in dlani, metamorfno metodo, protibolečinsko terapijo in obdelavo 
nevroloških točk na stopalih. Dela in naloge refleksoterapevta zahtevajo ustrezne psihofizične sposobnosti in 
osebnostne lastnosti, ki omogoča human in odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti.

RAČUNOVODJA  
Praktično usposabljanje za računovodjo je namenjeno vsem, ki se želijo naučiti samostojno voditi računovodstvo 
majhnih ali mikro družb in samostojnih podjetnikov. Program temelji na praktičnem usposabljanju v programu 
Vasco. Razdeljen je na tri module in obsega 200 pedagoških ur.
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Organizator IO:

Rok Trdan, prof.

Koncesija za storitve 
trga dela
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VPIS IN INFORMACIJE 
Rok Trdan, +386 (0)31 729 904, +386 (0)1 32 04 892, rok.trdan@cene-stupar.si

Izvedbo delavnic financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana je za obdobje 2016–2018 pridobil KONCESIJO 
ZA OPRAVLJANJE STORITVE ZA TRG DELA, in sicer STORITVE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE - 
UČENJE	VEŠČIN	VODENJA	KARIERE.	Koncesijo	je	podelilo Ministrstvo	za	delo,	družino,	socialne	zadeve	in	enake	
možnosti RS. Delavnice so namenjene brezposelnim osebam. Napotitev poteka preko svetovalca na Zavodu RS za 
zaposlovanje.

VSEBINA IN CILJI DELAVNIC

KARIERA PO PETDESETEM – DELAVNICA TIPA C1
Ciljna skupina so brezposelne osebe, starejše od 50 let. Namen delavnice je aktivacija udeležencev 
pri prepoznavanju lastnih prednosti in pridobljenih kompetenc ter iskanje možnosti na trgu dela v okviru 
standardnih in alternativnih oblik zaposlovanja. Trajanje delavnice: 20 pedagoških ur, ki se izvedejo v štirih 
dneh, po pet pedagoških ur dnevno. 

UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA - DELAVNICA TIPA C2
Ciljna skupina so vsi brezposelni, ki so pred kratkim ostali brez zaposlitve, ali tisti, ki nimajo večjih ovir pri 
iskanju zaposlitve. Omogoča vam, da spoznate proces iskanja nove zaposlitve, pluse in minuse posameznih 
pristopov, si pripravite dobro pisno predstavitev (spremno pismo in življenjepis, CV vizitko) ter se pripravite na 
vprašanja na razgovoru. Pridobite tudi ogromno informacij o trgu dela in sodobnih oz. alternativnih možnostih 
iskanja; spoznate, kako si pomagate z orodji in vprašalniki, ki jih ponuja ZRSZ, in osnove delovnopravne 
zakonodaje. Vse, kar vam omogoča hiter, učinkovit in aktiven pristop k iskanju nove zaposlitve in grajenju 
karierne poti. Trajanje in potek delavnice: 24 pedagoških ur, ki se izvedejo v šestih dneh, po štiri pedagoške 
ure dnevno.

SVETOVALNICA - DELAVNICA TIPA D
Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki se v prvih 12 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih 
oseb niso uspele zaposliti ter potrebujejo pomoč pri motiviranju in aktivaciji, podporo pri spreminjanju 
stališč, ki jih ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve in pri premagovanju situacijskih ovir. Namen delavnice 
je udeležencem pomagati prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje kariere 
in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, ozavestiti o omejujočih prepričanjih in stališčih, ki jih imajo do 
iskanja zaposlitve, vključno s spreminjanjem le-teh, postaviti nove cilje in pridobiti manjkajoče veščine iskanja 
zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih. Trajanje delavnice: 54 pedagoških ur, od 
tega tri ure individualnih srečanj z mentorjem delavnice.
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Izobraževanja 
po meri

info@cene-stupar.si



Niste zasledili izobraževanja, ki ste ga iskali? 

NE SKRBITE! 
Za podjetja in zaključene skupine izvajamo 

IZOBRAŽEVANJA PO MERI.
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Središče za 
samostojno učenje

Organizatorka IO:

mag. Jana Mlačnik 
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VPIS IN INFORMACIJE
Helena Nevistić, +386 (0)30 640 261, ssu@cene-stupar.si

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE je del Mreže središč za samostojno učenje in rezultat projekta 
Organizirano samostojno učenje, ki ga je razvil Andragoški center Republike Slovenije. Projekt sofinancira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. 

Samostojno učenje je oblika neformalnega izobraževanja, ki lahko služi kot dopolnitev k formalnemu 
izobraževanju ali pa le pridobivanju novega znanja. Središče za samostojno učenje je prostor, opremljen za 
interaktivno ali klasično učenje in je namenjeno vsem, ki imajo željo po znanju. Učenje poteka samostojno in 
individualno, ni vodeno in ni organiziranih tečajev ali učiteljev. Strokovno osebje udeležencem predlaga gradiva 
in	jih	usmerja	glede	na	želena	področja.	Čas	za	učenje,	ritem	in	način	učenja	udeleženec	načrtuje	sam	ob	
predhodni rezervaciji učnega mesta. 

V Središču so na voljo prilagojena učna gradiva, sodobna učna tehnologija, pet učnih mest z računalnikom, 
slušalkami z mikrofonom ter dostopom do interneta ter eno učno mesto brez računalnika, kamor lahko 
prinesete svoj računalnik ali pa se učite brez multimedijskega gradiva, strokovna pomoč mentorja in 
informatorja, ki udeležencem svetujeta pri izbiri gradiva in pomagata pri učni tehnologiji in učenju. 

Posameznik se lahko uči računalništva (računalniško opismenjevanje, Office orodja, programiranje (Java, 
C++,… ), tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, arabščina in drugi), 
slovenskega jezika in drugih splošnoizobraževalnih vsebin. 

Središče za samostojno učenje je popoln prostor za pisanje seminarskih nalog, diplomskih nalog ipd. ter 
odlično mesto za pripravo na izpite in maturo.

Učenje v Središču, ki deluje na Linhartovi cesti 13 v 1. nadstropju (soba 130), je brezplačno. 
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Skrb za kakovost

Predsednik komisije 
za kakovost: 

mag. Bojan Hajdinjak
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KONTAKT IN INFORMACIJE 
SVETOVALKA ZA KAKOVOST: Alida Zagorc Šuligoj, +386 (0)1 23 44 414, +386 (0)41 727 458, 
alida.suligoj@cene-stupar.si

V okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 je Andragoški center Slovenije (ACS) izvedel Temeljno 
usposabljanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih, ki se ga je udeležila Alida Zagorc Šuligoj. 
Pridobila je naziv svetovalke za kakovost in s tem postala tudi članica nacionalnega omrežja svetovalcev 
za kakovost. 

Nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost deluje pod okriljem ACS-a in povezuje strokovno 
usposobljene svetovalce za kakovost iz različnih izobraževalnih organizacij z namenom izmenjave primerov 
dobrih praks ter razvoja novih pristopov za bolj kakovostno izobraževanje odraslih.

Svetovanje za kakovost v izobraževanju odraslih je proces, v katerem svetovalec za kakovost koordinira 
različne aktivnosti z namenom učinkovite, sistematične in celovite presoje kakovosti v izobraževanju odraslih.

Svetovalec za kakovost svetuje zaposlenim glede njihovega aktivnega sodelovanja, jih spodbuja in 
opozarja na kakovost v izobraževalni organizaciji ter tesno sodeluje s Komisijo za kakovost in z vodstvom. 

FAZE 3-LETNEGA CIKLUSA SAMOEVALVACIJE
1. faza: NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE (do decembra 2017)
2. faza: IZPELJAVA SAMOEVALVACIJE (do junija 2018)
3. faza: PRIPRAVA SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA (do decembra 2018)
4. faza: PRIPRAVA IN URESNIČITEV AKCIJSKEGA NAČRTA ZA RAZVOJ KAKOVOSTI / 
  VPELJAVA SPREMEMB (do decembra 2019)

Med letoma 2010–2013 smo v javni zavod Cene Štupar – CILJ 
vpeljali model za samoevalvacijo, poimenovan Ponudimo odraslim 

kakovostno izobraževanje (POKI). Od leta 2012 je javni zavod 
nosilec znaka POKI, kar potrjuje, da je skrb za kakovost na 

različne načine razširjena na vsa delovna področja. Mnenja vseh 
deležnikov (udeležencev, zaposlenih, naročnikov izobraževanja in 

drugih partnerjev) za javni zavod predstavljajo dragoceno povratno 
informacijo, na kateri temeljijo predlogi za izboljšave za ohranjanje 
kakovostne in učinkovite svetovalne ter izobraževalne dejavnosti.

Veljavnost znaka kakovosti: 
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020. 



Z vami smo
DIREKTOR
mag. Bojan HAJDINJAK
bojan.hajdinjak@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 404

HIŠNIK
Vlado KRULČIČ
+386 (0)23 44 402, +386 (0)30 641 144 

OSKRBNICA PROSTOROV
Živka STOJKIĆ

TAJNIŠTVO
Breda TOMAŠIČ
breda.tomasic@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 402, +386 (0)41 629 999

Angela PLAZAR 
angela.plazar@cene-stupar.si 
+386 (0)1 23 44 417, +386 (0)51 648 048 

RAČUNOVODSTVO
Erika ZAKRAJŠEK
erika.zakrajsek@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 417, +386 (0)30 323 616

SSU INFORMATOR
Helena NEVISTIĆ
helena.nevistic@cene-stupar.si
+386 (0)30 640 261

Rosana MLAKAR
rosana.mlakar@cene-stupar.si  
+386 (0)1 23 44 400, +386 (0)41 606 057, 
modra številka: +386 (0)80 1009

Brezplačna številka: +386 (0)80 10 09

SREDNJE ŠOLE IN USPOSABLJANJA
Nina SAVŠEK
nina.savsek@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895

Tanja JERŠIN
tanja.jersin@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057

TUJI JEZIKI, SLOVENŠČINA ZA TUJCE, USPOSABLJANJA, PROJEKTI
Lucija HAJDINJAK
lucija.lucic@cene-stupar.si,
+386 (0)1 23 44 420, +386 (0)30 646 919 



ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Renata BAČVIĆ
renata.bacvic@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 412, +386 (0)30 333 500

Branka BRICL
branka.bricl@cene-stupar.si 
+386 (0)1 23 44 406, +386 (0)41 606 285

Dragica GLAŽAR
dragica.glazar@cene-stupar.si
+386 (0)5 933 64 10, +386 (0)30 642 425

Andreja IVANIČ
andreja.ivanic@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 427, +386 (0)30 642 772

Jure JAMŠEK
jure.jamsek@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 425, +386 (0)30 645 365

mag. Jana MLAČNIK
jana.mlacnik@cene-stupar.si
+386 (0)31 729 908

Sabina PAJTLER ŽAGAR
sabina.pajtler@cene-stupar.si
+386 (0)30 478 666

Neva PHYSICOS
neva.physicos@guest.arnes.si
+386 (0)1 53 03 450, +386 (0)41 349 182 

Katja POTOČNIK NUSSDORFER
katja.potocnik@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 414, +386 (0)30 313 617

Alenka REZAR
alenka.rezar@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 408, +386 (0)41 606 268

Rok TRDAN
rok.trdan@cene-stupar.si
+386 (0)32 04 892, +386 (0)31 729 904

Alida ZAGORC ŠULIGOJ
alida.suligoj@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 414, +386 (0)41 727 458 

Sabina ZUPAN
sabina.zupan@cene-stupar.si
+386 (0)31 600 410

Nina ŽIVKOVIĆ
nina.zivkovic@cene-stupar.si 
+386 (0)30 646 939

Maja ROTAR
maja.rotar@cene-stupar.si
+386 (0)30 704 364

Nataša TURK
natasa.turk@cene-stupar.si
+386 (0)30 705 594

MARKETING, ODNOSI Z JAVNOSTMI
Aleksandra JANEŽIČ LIPAR
aleksandra.janezic@cene-stupar.si
+386 (0)30 313 612

Obiščite nas na naslovu:
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, 
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 234 44 21, F: +386 (0)1 23 44 428
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Delovni čas

Zavod je odprt vsak delovnik od 8.00 do 16.00. Predavanja potekajo med 8.00 in 21.30 po objavljenih urnikih.

Uradne ure referata 

SOBA 308
od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 17.00, petek od 9.00 do 16.00

Informacije vam bosta posredovali:
Nina Savšek, nina.savsek@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895
Tanja Jeršin, tanja.jersin@cene-stupar.si,+386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057
Brezplačna številka 080 10 09

URADNE URE ORGANIZATORJEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA PODROČJE SREDNJIH ŠOL ZA 
ODRASLE:
ponedeljek od 9.00 do 17.00, torek, sreda, četrtek od 12.00 do 16.00. Ob petkih ni uradnih ur.
Prvi vpis v srednješolske programe je možen v času uradnih ur organizatorjev IO. 
Vse druge zadeve, povezane z izobraževanjem, lahko uredite v referatu.

SOBA 309: JEZIKOVNA ŠOLA, PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTOV
ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 16.00, po dogovoru do 17.00. Ob torkih in četrtkih ni uradnih ur.

Informacije vam bo posredovala:
Lucija Hajdinjak, lucija.lucic@cene-stupar.si, +386 (0)1 23 444 20, +386 (0) 30 646 919

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE
Linhartova cesta 13, 1. nadstropje 
od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00, po predhodnem dogovoru do 18.00. 

VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA - N’ŠPLAC
Kališnikov trg 11, visoko pritličje
od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00
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Naši učni prostori so
Linhartova 13, 1. in 2. nadstropje

Kališnikov trg 11/12

Vojkova 1, 1. in 2. nadstropje

Ulica Luize Pesjakove 9

Info za vse lokacije:

Nina SAVŠEK
nina.savsek@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 400, +386 (0)30 705 895

Tanja JERŠIN
tanja.jersin@cene-stupar.si
+386 (0)1 23 44 421, +386 (0)41 606 057
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jesenske
novoletne
zimske
prvomajske
poletne

30. oktober 2017–3. november 2017
25. december 2017–2. januar 2018
19. februar 2018–23. februar 2018
27. april 2018–2. maj 2018
15. julij 2018–16. avgust 2018

Šolski koledar  

Šolske počitnice

dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti 
novo leto
slovenski kulturni praznik 
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
praznik dela
dan državnosti

31. oktober 2017
1. november 2017
25. december 2017
26. december 2017
1. in 2. januar 2018
8. februar 2018 
2. april 2018
27. april 2018
1. in 2. maj 2018
25. junij 2018

Prazniki /dela prosti dnevi
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slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
matematika
tretji predmet

4. maj 2018
7. maj 2018
9. maj 2018

Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli za odrasle in mladostnike (ni obvezno za odrasle). 

Časovnica za deveti razred:

1. februar 2018
29. maj 2018
24. avgust 2018

zimski rok
spomladanski rok
jesenski rok

Poklicna matura bo v šolskem letu 2017/18 potekala:

5. februar 2018 - slovenščina
4. junij 2018 - slovenščina
20. avgust 2018 - slovenščina

zimski
spomladanski
jesenski

Zaključni izpiti bodo v šolskem letu 2017/18 potekali v naslednjih rokih:
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Strokovni partnerji

ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE

CENTER ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

DRŽAVNI IZPITNI CENTER

FILOZOFSKA	FAKULTETA	–	CENTER	ZA	SLOVENŠČINO	KOT	DRUGI/TUJI	JEZIK

MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

SOCIALNA ZBORNICA

SOČA	OPREMA

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS

ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE
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Beležke
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7474

Beležke



7575
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Javni zavod Cene Štupar - 
Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana 
Telefon: +386 (0)1 234 44 02 
Telefaks: +386 (0)1 234 44 28 
E-pošta: info@cene-stupar.si
Spletna stran: http://www.cene-stupar.si/

TRR: SI56 0126 1603 0716 302 pri UJP Ljubljana 
DŠ: SI 19354266, MŠ: 505201700

www.cene-stupar.si
www.ferfl.si
www.dplac.si

Leto izdaje: 2017
Katalog pripravili: zaposleni v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ
Lektoriranje: Vesna Nagode, prof.


