
 
 
 

 
                                           
     
 
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 – Jaz in moje delovno mesto (UŽU MDM)  

Razvoj tehnologije in nenehne spremembe v okolju zahtevajo, da si vsi zaposleni, vključno 
s tisti na manj zahtevnih delovnih mestih, pridobivajo neformalna znanja in spretnosti, ki 
jim omogočajo lažje inbolj  kakovostno opravljanje dela. 
 

                            

 
 
 
 
 

 

 

 

UŽU MDM je program, ki je namenjen zaposlenim na enostavnih, manj in srednje 
zahtevnih delovnih mestih, da si pridobite ključne kompetence za kakovostno opravljanje 
dela oz. nalog na delovnem mestu, ki jih prinaša razvoj tehnologije in nenehne spremembe 
v okolju. Prav tako program omogoča ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj 
udeležencev. 

Udeleženci si v programu razvijate temeljne zmožnosti na naslednjih področjih: 
sporazumevanje v slovenskem in tujem jeziku, računanje, človek, okolje, znanost in 
tehnologija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, socialne spretnosti, aktivno 
državljanstvo in zmožnost učiti se učiti. 
 
Posebna ciljna skupina so zaporniki, ki zaradi prestajanja kazni nimajo primernih informacij 
in znanja, kako si po izteku kazni zagotoviti izboljšanje poklicnega položaja in varnejšo 
prihodnost v tehnološko hitro se razvijajoči družbi. 
 
 
V letu 2011 smo izvedli eno izvedbo programa UŽU MDM v ZPKZ Dob, s katero smo pričeli 
3.2.2011 in zaključili 25.8.2011 V program se je vključilo 13 udeležencev Vsebine, ki so jih 
udeleženci obravnavali: 

- Predstavitev tem in dela,  
- Znanje angleščine mi pride prav – angleški glasovi, glagol biti, števniki, svojilni zaimki, 

besedišče: dnevi, meseci, letni časi, , poklici,vreme, države, strani neba, preteklik 
- Učenje in učne tehnike, 
- Kaj vemo o Evropi? 
- Revščina – priložnost za?! 

http://www.ric-nm.si/sl/nacionalniprojekti/dvigravnipismenosti/uzumojedelovnomesto


- Ekonomika – znati z denarjem, 
- Poznavanje prava za življenje: uvod v razumevanje prava, 
- Posameznikova kariera v podjetju 
- Pogled na delo in zaposlitev še kako drugače (različni zorni koti), 
- Potovanje po svetu, 
- Gospodarsko poslovanje in dedno pravo, 
- Komunikacija in računalnik, 
- E-podpora, 
- Možganska telovadba (Vaje za boljše delovanje), 
- Zaposlovanje in agencije za zaposlovanje, 
- Pot do zaposlitve in uporabnih znanj, 
- Razgovor s kadrovikom, 
- Možnosti samozaposlitve, 
- Pripravimo poslovni načrt:  

1. Podjetniške zmožnosti 
2.Izbira poslovne zamisli 
3. Zakaj poslovni načrt 

- Aktivno državljanstvo, 
- Verbalna in neverbalna komunikacija, 
- O možganih (zakaj so moški moški), 
- Komunikacija in sporočanje 
- Kaj vemo o stresu? 
- Začrtajmo svojo prihodnost 
- Priprave na zaključno slovesnost 
- Zaključna slovesnost programa UŽU MDM. 

 
Vsi udeleženci so uspešno zaključili program ter prejeli javna veljavna potrdila. 
 
Tudi v letu 2012 in 2013 smo izvedli program v ZPKZ Dob. V letu 2012 se vključilo v program 
kar 19 obsojencev, uspešno jih je zaključilo program 12.  
 
Tretjo izvedbo programa UŽU MDM v ZPKZ Dob smo pričeli decembra 2012 in jo zaključili 
maja 2013. V to izvedbo se je vključilo 15 udeležencev, vse standarde po programu je osvojilo 
9 obsojencev. 
 
Nekaj vsebin iz tretjega usposabljanja v ZPKZ Dob: 

- Predstavitev programa, tem in pomen zbirne mape, 
- Kdo sem jaz, 
- Slovenija, moja dežela,  
- Učim se učiti,  
- Demokracija, kaj je to? 
- Jaz in moje mesto v družbi – bonton, 
- Kako se učimo? 
- Božič – seznanjanje s šegami in navadami,  
- Verbalna/neverbalna komunikacija in asertivnost, 
- Angleščina I – VI, 
- Moj življenjepis – po vzorcu Europass, spremno pismo, 
- Moj poslovni načrt – moja prihodnost,  
- Samostojno poročanje,  
- Strukturiranje ustnega poročila, 
- Trajnostni razvoj,  
- Trajnostna gradnja – nizkoenergijske hiše, 
- Ogledi in analize filmov: »The Most Inspiring video«, ... 
- Dobro oglaševanje,  
- Ekonomika podjetja,  
- Naj dogodek mojega življenja,  
- Dejavniki stresa,  
- Zdrava prehrana,  
- Multikulturnost, 
- Športne aktivnosti,  



- Poslovni bonton in družabne navade po svetu,  
- Moja sanjska destinacija,  
- Okrogla miza - asertivno komuniciranje,  
- Zaključek programa – evalvacija. 

 
 
 
 
 
 


