
 
 
 
 
                                           
     
 
Operacija se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti 
posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. 
 

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU IP) 
 

Podeželje v Sloveniji je vir neizkoriščenih naravnih potencialov in perspektivnih dejavnosti, 
ki predstavljajo priložnost za podeželsko prebivalstvo. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UŽU IP je program, namenjen prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev 
temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega 
položaja ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
ali osebnega dopolnilnega dela). 
 
V programu boste prepoznali neizkoriščene naravne potenciale okolja, si pridobili nova 
znanja za izvajanje dejavnosti, si pridobili usposobljenost za uporabo informacijske 
tehnologije, se seznanili z osnovami podjetništva, se uposobili za iskanje, izbiro in rabo 
informacij.  
 
Posebna ciljna skupina so zaporniki, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za 
pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju. 

           V letu 2011 smo izvedli 2 izvedbi programa UŽU IP  v ZPKZ Dob.  Vsebine iz usposabljanja: 
- Predstavitev programa UŽU IP 
- Spoznavanje samega sebe 
- Podeželje – vir neizkoriščenih možnosti in priložnost za opravljanje dejavnosti na kmetiji 

(DD), 
- Podeželje – vir neizkoriščenih možnosti in možnost za opravljanje osebnega dopolnilnega 

dela, 
- Podeželje – vir neizkoriščenih možnosti, 
- Za izvajanje dejavnosti na podeželju je potrebno tudi dodatno izobraževanje, 
- Dejavno se vključujem tako v lokalnem okolju, kakor na državni ravni, 
- Dejavno se vključujem tudi v procese EU, 
- Varstvo človekovih pravic, 
- Poznavanje prava za življenje – uvod v razumevanje prava, 
- Revščina – priložnost za?! 
- Ekonomika – znati z denarjem?! 



- Pripravimo poslovni načrt, 
- Gospodarsko poslovanje 
- Zaključno srečanje – evalvacija programa, podelitev potrdil. 

 
V letu 2013 smo program izvedli v TD Kamniku, in sicer od 18.2.2013 do 11.4.2013. 
Vključili smo 12 udeleženk in udeležencev, ki so tudi vsi uspešno zaključili program. 
Vsebine iz usposabljanja: 

- Uvodno srečanje, 
- Govor in govorništvo, 
- Izguba treme pred nastopom, 
- Reševanje konfliktov, 
- Verbalna in neverbalna komunikacija,  
- Zvrsti jezika in javno nastopanje,  
- Polstenje, 
- Mokro polstenje, 
- Izdelava kroja za polsteni izdelek 
- Izdelava polstenega izdelka – torbice,  
- Spoznajmo računalnik in urejanje besedila, 
- Kaj vse prinaša svetovni splet, 
- Kako izdelam oglas s pomočjo računalnika, 
- Samozavesten in sproščen nastop, 
- Osebnostne lastnosti in osebnostna rast, 
- Napake pisanje in načela praktične stilistike, 
- Povezovanje z naravo in zdravo mišljenje, 
- Izdelovanje naravnih sokov in marmelad, 
- Zdravljenje in razvajanje z medom, 
- Naši vrtovi – česa vse še ne vem? 
- Likovna ustvarjalnica – pomladanski aranžma, 
- Zaključna slovesnost. 

 

 


