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Z znanjem do CILJ-a!



BREZPLAČNO IN CELOSTNO INFORMIRANJE TER SVETOVANJE VSEM ODRASLIM, KI
SE ŽELIJO IZOBRAŽEVATI TER UČITI ZARADI NOVIH ZAHTEV DELA IN POKLICA ALI
OSEBNOSTNE RASTI.

POMAGAMO PRI: 
• vključevanju v izobraževanje (kateri program, oblika učenja), 
• postavljanju poklicnih in osebnih ciljev ter načrtovanju kariere, 
• spremljanju izobraževanja ter organizaciji učenja, 
• premagovanju učnih in drugih ovir, povezanih z izobraževanjem, 
• vrednotenju veščin in znanj (z razgovorom in pomočjo različnih svetovalnih 
  pripomočkov), 
• iskanju zaposlitve (kako poiskati delodajalca, kako mu učinkovito predstaviti znanje, 
  izkušnje in zmožnosti). 

ZA VAS 
• Lahko organiziramo mobilno svetovalno službo za zavode in organizacije, kjer nudimo 
   informiranje in svetovanje za izbrano ciljno skupino zaposlenih. 
• Prilagodimo termin, ki ustreza stranki. 
• Informacije, nasvet in pomoč nudimo osebno, po telefonu ali po elektronski pošti.

SVETOVALNO SREDIŠČE
OSREDNJE SLOVENSKE

REGIJE

2

https://www.cene-stupar.si/sl/podpora-ucenju/svetovalno-sredisce-osrednjeslovenske-regije


KDO SE LAHKO VPIŠE
V program osnovna šola za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:
- izpolnila osnovno šolsko 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
standardom.

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let in
zanjo ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma
izpolnila osnovnošolsko obveznost ali, če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja
oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih
je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje.

VPIS
Vpis v program je 2-krat letno (spomladanski in jesenski rok). Izobraževanje je
brezplačno.

POTEK POUKA
Udeleženci lahko v enem šolskem letu zaključijo dva razreda osnovne šole.

LOKACIJA
Kališnikov trg 11–12, Ljubljana Ježica (avtobusi 14, 6, 8, 11)Ulica Ambrožiča Novljana 5
(BTC), Ljubljana

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije.

OSNOVNA ŠOLA 
ZA ODRASLE

3

https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/osnovna-sola
https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/osnovna-sola
https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/osnovna-sola


PONUJAMO ŠIROKO PALETO SODOBNIH SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV ZA
ODRASLE PO UGODNIH CENAH, MOŽNOST POVRAČILA ŠOLNINE ZA DVIG
IZOBRAZBENE RAVNI IN POPOLNO PODPORO VAŠEMU IZOBRAŽEVANJU.

ZA KOGA:
Za odrasle, ki želijo pridobiti formalno izobrazbo ali dodatni poklic.

13 SODOBNIH SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV
 
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-letni programi): 
• ekonomski tehnik 
• logistični tehnik 
• gastronomija in turizem 
• kozmetični tehnik
• predšolska vzgoja 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-letni program): 
• administrator  
• bolničar negovalec
• gastronomske in hotelirske storitve 
• trgovec

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2-letni program): 
• ekonomski tehnik 
• logistični tehnik
• gastronomski tehnik 

POKLICNI TEČAJ (1-letni program): 
• predšolska vzgoja

VPIS 
Vpisujemo vse leto.

SREDNJE ŠOLE 
ZA ODRASLE
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https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola
https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola
https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola


KAKO SVETUJEMO IN POMAGAMO: 
• Na uvodnem pogovoru skupaj ugotovimo vaša predhodna znanja in izkušnje, nato   
   vam svetujemo glede izbire programa in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN). 
• Ob težavah smo dosegljivi po telefonu, e-pošti in osebno. 
• Pogovorne ure – konzultacije s profesorjem. 
• Kvalitetna interna gradiva. 
• Organiziramo delavnice o uspešnem učenju, predlagamo učne vire. 
• Možnost učne pomoči v Središču za samostojno učenje – SSU.

ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA:
• Različne možnosti opravljanja učnih obveznosti.
• Udeležba na predavanjih ali samostojno učenje in nato izpit. 
• Izobraževanje poteka popoldne, 2-krat do 4-krat na teden. 
• Termini predavanj, konzultacij in izpitov so znani 3 mesece vnaprej.

PLAČILO ŠOLNINE:
• Ugodni plačilni pogoji. 
• Možnost vračila stroškov izobraževanja po uspešno zaključenem izobraževanju preko  
   razpisa »Dvig izobrazbene ravni«. 
• Za brezposelne možnost financiranja dokončanja izobraževalnega programa preko 
   Zavoda RS za zaposlovanje.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA: 
Izobraževanje se zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine.

LOKACIJE IZVAJANJA: 
Ulica Ambrožiča Novljana 5 (BTC), Ljubljana
Ulica Luize Pesjakove 9, Ljubljana
Kališnikov trg 11/12, Ljubljana Ježica
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SREDNJE ŠOLE 
ZA ODRASLE

https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola
https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola
https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola


KAJ JE NPK?
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je javno veljavno uradno potrdilo, s katerim
lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali
poklicnih nalog. Ne zvišuje pa vam formalne stopnje izobrazbe.

ZAKAJ NPK?
Imate znanja in izkušnje, ki ste jih dobili s plačanim delom ali prostovoljstvom? Ste
se česa naučili sami v prostem času? So znanje na vas prenesli oče, sodelavka ali
prijatelji? Pri nas lahko potrdite svojo usposobljenost za opravljanje poklicev, po
katerih povprašujejo delodajalci, in si povečate zaposlitvene možnosti. 

KAKO DO NPK POTRDILA?
Za vse, ki že imate izkušnje na nekem poklicnem področju in želite ta znanja uradno
dokazati, vam brezplačno svetujemo, pomagamo zbrati dokazila o izkušnjah in
znanjih, referenčna pisma, izdelke itd. v zbirni mapi.

Izvajamo usposabljanja za vse, ki si želite hitro in praktično do novega poklica, kjer
se naučite, česar še ne znate in tako dobite priložnost za nov poklic.

POTRJUJEMO IN USPOSABLJAMO ZA NASLEDNJE NPK-JE:
• POMOČNIK/POMOČNICA KUHARJA/KUHARICE,                                        
• RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA,
• SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU,
• SKLADIŠČNIK/SKLADIŠČNICA V LOGISTIKI,
• MEDKULTURNI MEDIATOR/MEDKULTURNA MEDIATORKA,
• MANIKER/MANIKERKA,
• MASER/MASERKA,
• PEDIKER/PEDIKERKA,
• VIZAŽIST/VIZAŽISTKA,
• REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA.

Nekatere NPK-je izvajamo tudi v Zavodih za prestajanje kazni.

NACIONALNE
POKLICNE

KVALIFIKACIJE (NPK)
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https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/npk-nacionalne-poklicne-kvalifikacije


V jezikovni šoli se lahko učite angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino in
slovenščino kot drugi in tuji jezik. Programi so javno veljavni in usklajeni s Skupnim
evropskim referenčnim okvirom za jezike (SEJO). Vključite se lahko tudi v program
Začetne integracije priseljencev. Ob zadostnem številu prijavljenih organiziramo tudi
tečaje španščine, ruščine in drugih tujih jezikov. 
 
Večina jezikovnih tečajev je organiziranih znotraj različnih projektov, zato so
pogoji za udeležbo natančno opredeljeni v opisu posameznega projekta.   
 
REPUBLIŠKI IZPITNI CENTER (RIC)  
Cene Štupar – CILJ je zunanji izvajalec izpitov RIC-a. Pridobite lahko javno veljavno
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)«. 
 
IZPITNI CENTER – CENTER ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI IN TUJI JEZIK, IC CSDTJ,
FILOZOFSKA FAKULTETA UL
Cene Štupar – CILJ je zunanji izvajalec izpitov iz znanja slovenščine na VSTOPNI RAVNI
(A1) in OSNOVNI RAVNI (A2/B1). Z uspešno opravljenim izpitom se pridobi javno
veljavna listina/spričevalo o znanju slovenščine.  

JEZIKOVNA ŠOLA
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https://www.cene-stupar.si/sl/jezikovna-sola
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JEZIKOVNA ŠOLA

SPLOŠNE INFORMACIJE: 
• Svetovalno središče Osrednjeslovenske regije: brezplačno svetovanje in
vrednotenja znanja s pripravo individualnega izobraževalnega načrta. 
• Središče za samostojno učenje (SSU): podpora učenju. 
• Učni pristopi: inovativni, podprti z IKT in prilagojeni dinamiki skupine. 
• Dostopni, izkušeni in strokovno usposobljeni profesorji. 
• Vpis poteka celo leto, termini so objavljeni na spletni strani. 
• Program oz. tečaj je organiziran, če je vpisanih najmanj 8 udeležencev z enakim
predznanjem. 
• Pouk je organiziran po predhodno objavljenem urniku (enkrat 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. 

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

 

https://www.cene-stupar.si/sl/jezikovna-sola


DA SE LAŽJE VKLJUČITE V ŽIVLJENJE V SLOVENIJI, SI POIŠČETE ZAPOSLITEV ALI SE
IZOBRAŽUJETE, IZVAJAMO TEČAJE SLOVENŠČINE PO JAVNO VELJAVNEM
PROGRAMU. 

• Vpis – celo leto. 
• Termini pouka: dopoldne, popoldne ali zvečer. 
• Začetek tečaja – ko je vpisanih najmanj 8 oseb. 
• Podpora – medkulturni mediatorji, mreženje z drugimi, osebni izobraževalni načrt, 
   pogovorne urice v slovenščini v Središču za samostojno učenje, interkulturne 
   delavnice ... 
• Pridobite javno veljavno listino o znanju slovenščine.

PRIDOBITEV JAVNE LISTINE O ZNANJU SLOVENŠČINE 
Izpitni center, Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta UL Cene
Štupar – CILJ je zunanji izvajalec IC CSDTJ za izvajanje izpita na osnovni ravni (A2/B1).

SLOVENŠČINA KOT
DRUGI TUJI JEZIK
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https://www.cene-stupar.si/sl/podrocja-dela/jezikovna-sola/slovenscina-kot-drugi-in-tuji-jezik


Za pridobitev javnoveljavnega spričevala iz znanja slovenščine kot drugega in tujega
jezika je treba opraviti javnoveljavni izpit Izpitnega centra - Centra za slovenščino kot
drugi in tuji jezik, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, katerega zunanji izvajalec
je tudi Cene Štupar – CILJ. 

IZPIT IZ ZNANJA SDTJ NA VSTOPNI RAVNI (A1) 
Izpit je brezplačen za: 

- brezposelne osebe, ki jih v skladu z 8. a členom Zakona o urejanju trga dela na izpit
napoti svetovalec/ka ZRSZ. 

IZPIT IZ ZNANJA SDTJ NA OSNOVNI RAVNI (A2/B1)
Izpit je brezplačen za: 
- državljane tretjih držav po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov
pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št.
70/12, 58/16 in 70/21) 

- osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite po Uredbi o načinih in pogojih za
zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 72/17)

- brezposelne osebe, ki jih na izpit napoti svetovalec/ka ZRSZ

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE
KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2478
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1476
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3497
http://www.karierniplac.si/


SPLOŠNE INFORMACIJE:
• Prijave potekajo do deset dni pred razpisanim izpitnim rokom oz. do zapolnitve
razpisanih prostih mest.
• Letno so razpisani štirje redni izpitni roki in en dodaten izpitni rok. 
• Ob prijavi in na izpitu kandidat izkaže svojo identiteto z veljavnim osebnim
dokumentom.
• Kandidati, prosilci za slovensko državljanstvo, ki so nepismeni, lahko opravljajo izpit
samo iz govornega sporazumevanja (odločba Ministrstva za notranje zadeve RS). 
• Ob prijavi na izpit so razpisani tudi termini za 20-urne priprave na izpit.

Izpita potekata v skladu s standardi znanja javnoveljavnega programa Slovenščina
kot drugi in tuji jezik. Več informacij o sestavi izpitov in ogled vzorčnih izpitnih pol:
www.centerslo.si.

Spričevalo o znanju slovenskega jezika - javnoveljavno listino izda IC CSDTJ, Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani. 

V Svetovalnem središču Osrednjeslovenske regije potekata brezplačno
svetovanje in vrednotenje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

11

IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE
KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA

 

http://www.centerslo.si/
http://www.karierniplac.si/


Izvajanje programa Začetna integracija priseljencev sofinancirata Evropska unija iz
Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in
integracijo migrantov. Več informacij: www.infotujci.si

Namen:
Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno
ureditvijo RS.

Brezplačna udeležba:
Tujci, ki niso državljani Evropske unije, imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v
programu, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za
brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. Uredba o načinih in
obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani
Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21)

Cilj:
Udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za uspešno opravljanje
Izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1) po
Skupnem evropskem jezikovnem okviru.

Lokacije izobraževanja: 
Ljubljana, Vrhnika, Grosuplje, Domžale, Kamnik.

Prijave in vpis: 
Na sedežu javnega zavoda Cene Štupar – CILJ, Ul. Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana v
času uradnih ur.

Več informacij o vpisu: https://www.cene-stupar.si/sl/jezikovna-sola/tecaj-
slovenscine/zacetna-integracija-priseljencev/zip

Trajanje projekta: 
Julij 2018 – junij 2021, podaljšano do 31. oktobra 2021 oziroma do porabe razpoložljivih
sredstev.

ZAČETNA INTEGRACIJA
PRISELJENCEV (2018 – 2021)
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http://www.infotujci.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2478
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1476
https://www.cene-stupar.si/sl/jezikovna-sola/tecaj-slovenscine/zacetna-integracija-priseljencev/zip


NAMEN PROJEKTA JE:
- Zagotoviti opismenjevanje nepismenih in slabo pismenih prosilcev za mednarodno zaščito v
latinici,
- osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
- nudenje učne pomoči osebam, ki so vključene v redno šolanje. 

CILJI PROJEKTA SO:
- opismenjenost in osnovno oz. funkcionalno razumevanje slovenskega jezika prosilcev za
mednarodno zaščito,
- lažje vključevanje v življenje v azilnem domu,
- samostojnejše urejanje vsakodnevnih življenjskih zadev prosilcev za mednarodno zaščito izven
azilnega doma,
- lažje in hitrejše vstopanje ter vključevanje otrok prosilcev za azil v procese izobraževanja,
- boljše razumevanje učne snovi, spoznavanje tehnik učenja šoloobveznih otrok prosilcev za
mednarodno zaščito,
- izboljšana kvaliteta bivanja prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu in v družbi
gostiteljici.

Program se izvaja vse delovne dni v tednu, 2 pedagoški uri na dan, predvidoma na način, da je 1
pedagoška ura na dan namenjena učni pomoči, 1 ura na dan pa ostalim osebam, ki so vključene
v sistem izobraževanja, in drugim zainteresiranim posameznikom, ki se želijo opismeniti ali
nadgraditi svoje znanje slovenskega jezika.

Program trenutno izvajamo na dveh lokacijah:
- v Azilnem domu, Cesta v Gorice 15, Ljubljana in
- v izpostavi Azilnega doma na Kotnikovi 8, Ljubljana.

Izvedba projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito« se
financira iz sredstev Evropske unije, Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Urada
Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. 

Naročnik: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Trajanje projekta: do 31. 12. 2021.
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OPISMENJEVANJE IN UČNA POMOČ ZA
PROSILCE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO
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Izvedba programa je sofinancirana s strani Republike Slovenije,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropske unije
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

V program se vključujejo priseljenci, brezposelne osebe, ki se želijo naučiti
slovenščino.

K izvajalcu jih napotijo svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje – OS Ljubljana z
obrazcem IZO. 

Cilj izvedbe programa je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig
kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu dela. 

Namen storitve je brezposelnim osebam omogočiti pridobitev dodatnih znanj in
spretnosti.
 
TRAJANJE POGODBE:
Od 14. 9. 2021 do 31. 10. 2022 oz. do porabe sredstev.

VPIS:
Od ponedeljka do srede med 9.00 in 11.00, Cene Štupar – CILJ, Ulica Ambrožiča
Novljana 5, 1000 Ljubljana

PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
»NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE«

0231/13 SLOVENSKI JEZIK ZA TUJCE, 
I DO III OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA



15

Izvedba programa je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropske unije iz sredstev
Evropskega socialnega sklada.

V program se vključujejo priseljenci, brezposelne osebe, ki se želijo naučiti
slovenščino, da bi uspešno opravili Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni – A1
(8. a člen Zakon o urejanju trga dela) – http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?
id=ZAKO5840http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840

K izvajalcu jih napotijo svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje – OS Ljubljana z
obrazcem IZO. 

Cilj izvedbe 180-urnega programa je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig
kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu dela. 

Namen storitve je brezposelnim osebam omogočiti pridobitev dodatnih znanj in
spretnosti.
 
TRAJANJE POGODBE:
Od 14. 9. 2021 do 31. 10. 2022 oz. do porabe sredstev (vključitev 200 oseb).

VPIS:
Od ponedeljka do srede med 9.00 in 11.00, Cene Štupar – CILJ, Ulica Ambrožiča
Novljana 5, 1000 Ljubljana

 
 

PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
»NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE«

0231/16 SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK –
VSTOPNA RAVEN (A1)

OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
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IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVALCEV V
NEFORMALNIH IZOBRAŽEVALNIH

PROGRAMIH ZA ODRASLE V KRZS 2020-2022
 

ZA KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
S projektom želimo usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za
opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle
(NIPO), da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej
kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za
odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe
delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga
dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v
sodobni družbi.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROJEKT?
V projekt se lahko vključijo zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot
ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih
programih za odrasle. Vodite tečaje, izobraževanja in delavnice, mentorirate v podjetjih
in organizacijah, oziroma se pripravljate na predajanje znanja?

Pridružite se nam!

AKTUALNA IZOBRAŽEVANJA:
Lahko spremljate na: https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/nipo pod zavihkom
aktualna izobraževanja.

Projekt bo trajal do 31. oktobra 2021.

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina. Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene
Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza
Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne
Slovenije.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske
unija iz Evropskega socialnega sklada.

https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/nipo
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LAS BARJE Z ZALEDJEM – PROJEKT
»ZALEDJE PODJETNIKOM«  

RAZVOJ PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU
Si želite sodelovati s podjetniškim mentorjem, pa tega še nikoli niste poizkusili?
Pridružite se nam, če ste mali podjetniki in nosilci dejavnosti, ki želite nadgraditi svoj
posel.

S PROJEKTNIMI AKTIVNOSTMI:
• podjetniški zajtrki, 
• podjetniška akademija in 
• socialno podjetniškim inkubatorjem,

kjer sodelujejo priznani podjetniški mentorji, boste pridobili nova znanja, razvili
podjetniške kompetence in imeli možnost mreženja.

Projekt podpira male podjetnike (ženske in mlade do 35. leta starosti) ter nudi
specifična podjetniška znanja s področja financ, kadrov, marketinga, prodaje, novih
oblik poslovanja ipd. Omogočamo mreženje in povezovanje partnerjev.

VKLJUČITE SE V PROJEKT
Ste podjetnik ali nosilec dejavnosti? Se sedež vaše dejavnosti nahaja v eni izmed
občin Vrhnika, Log - Dragomer, Dobrova - Polhov Gradec in Borovnica? Potem ste
pravi za nas. Vključite se v projekt in pridobite nova podjetniška znanja, s katerimi
boste pospešili svoj posel.

Več informacij o projektu: https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/zaledje-podjetnikom 

Projekt se zaključi 30. aprila 2022.

Vodilni partner: Cene Štupar – CILJ 
Partnerji projekta: Občina Vrhnika, Turistično društvo Blagajana in Margita Vehar s.p.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/zaledje-podjetnikom
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/zaledje-podjetnikom


KREATIVNA TELESA V GIBANJU –
USPOSABLJANJE ZA BOLJŠE ZAPOSLITVENE

MOŽNOSTI IN SOCIALNO VKLJUČENOST
PRISELJENCEV
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Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo in EU, Evropski socialni sklad. Prijavitelj
projekta je Društvo Pekinpah, Javni zavod Cene Štupar sodeluje v projektu v vlogi
svetovalca in mentorja na področju dela z ranljivimi skupinam, pri naboru
udeležencev ter koordinatorja projekta.  

NAMEN 
Namen projekta je krepitev kompetenc in usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin
na področju scenskih umetnosti, in sicer kostumografije, scenografije, zvoka in
performativnosti. Poleg programov usposabljanja je v projektu predvideno tudi
individualno mentoriranje.

CILJ
Cilj projekta je povečati socialno vključenost in zaposlitvene možnosti udeležencev
ter pridobitev praktičnih izkušenj v formalnih in neformalnih situacijah. V okviru
projekta je ob zaključku usposabljanj splošni javnosti namenjena performativna
avtorska predstava oziroma performativna razstava.    

TRAJANJE 
Projekt traja od 1. 11. 2021 do 1. 3. 2023.



ZA STARŠE 
Izvajamo podporne aktivnosti (predavanja, delavnice) za lažje načrtovanje in vodenje
karierne poti njihovih otrok. 

ZA STROKOVNE DELAVCE ŠOL IN UČITELJE 
Organiziramo izobraževanja o novih pristopih pri delu z mladimi na področju karierne
orientacije.
 
Podrobne opise aktivnosti najdete na našem portalu www.karierniplac.si

KJE 
Za individualno svetovanje in raziskovanje kariernih možnosti smo na razpolago v
prostorih zavoda Cene Štupar – CILJ, v dogovoru s šolami pa aktivnosti izvajamo v
njihovih prostorih. 

PARTNERJI
Projektni partnerji Kariernega Placa - Kariernega centra za mlade so LU Koper, LU Nova
Gorica in Regionalna razvojna agencija Gorenjske-BSC Kranj (coworking Kovačnica). 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika
Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), zato so
informiranje, svetovanje in ostale aktivnosti za vse ciljne skupine brezplačne.

KARIERNI PLAC –
KARIERNI CENTER ZA

MLADE 
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http://www.karierniplac.si/
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/karierni-plac-karierni-center-za-mlade
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/karierni-plac-karierni-center-za-mlade


ZA ŠOLAJOČO SE MLADINO, STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE IZVAJAMO RAZLIČNE
BREZPLAČNE AKTIVNOSTI S PODROČJA KARIERNE ORIENTACIJE ZA LAŽJE
SPREJEMANJE ODLOČITEV TER PODPORO V PROCESU NAČRTOVANJA KARIERE. 

ZA MLADE OD 6. DO 19. LETA 
Morda še niste prepričani, katero šolo bi izbrali, kateri poklic bi opravljali, kaj vam je
»pisano na kožo«? V Kariernem Placu – Kariernem centru za mlade smo vam na voljo za
pogovor in raziskovanje kariernih možnosti – individualno karierno svetovanje in
testiranje. Mladim, staršem in strokovnim delavcem je na voljo tudi interaktivni portal
www.karierniplac.si,  aplikacija o poklicih in kariernih možnostih, različni informativni
materiali, priročniki, hitri zmenki z delodajalci, soočanja s trgom dela ter spoznavanje
poklicev preko VR očal. Za učence in dijake v dogovoru s šolo organiziramo različne
oblike delavnic: 

- »ALI VEM, KDO SEM IN KAJ BOM POSTAL, KO BOM VELIK?»
- »ALI VEM, KAJ DELA PEK/SLAŠČIČAR/NOVINAR/HIŠNIK …?
- »KAM GREM IN KAKO BOM TO DOSEGEL?« 
- »ZNAM POVEDATI, KDO SEM IN KAJ ZNAM?« 
- »UČENJE ZA ŽIVLJENJE«
- »MOJA KARIERA IN KARIERNO ODLOČANJE« 
- »ZIHR ALI NA IZI« 
- »KARIERNI KVIZ«
- SENČENJE NA DELOVNEM MESTU OZIROMA »JOB SHADOWING«

KARIERNI PLAC –
KARIERNI CENTER ZA

MLADE 
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http://www.karierniplac.si/
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/karierni-plac-karierni-center-za-mlade
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/karierni-plac-karierni-center-za-mlade


ZA KOGA 
Za podjetja in posameznike (zaposlene in brezposelne), ki so manj usposobljeni, nižje
izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca,
dijaka ali študenta. Brezplačno, brez stroškov za vas ali podjetje!

KAJ 
Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih na različnih področjih, kjer
posamezniki sami ali njihovi delodajalci zaznavajo priložnost za razvoj. 

PROGRAMI 
Učenje tujih jezikov in mehkih veščin, kot so komunikacija na delovnem mestu,
preprečevanje konfliktov in obvladovanje stresa, nadgradnja digitalnih kompetenc,
programi za spodbujanje zdravja na delovnem mestu, programi za medgeneracijsko
povezovanje in spoznavanje itd. 

Programe lahko vsebinsko in terminsko prilagodimo potrebam podjetja oz. potrebam
posameznih delovnih mest. Pridobljene kompetence bodo posameznikom pomagale pri
njihovem osebnem in kariernem razvoju, zadovoljstvu in zavzetosti v podjetju, podjetja
pa bodo na ta način postajala bolj konkurenčna na trgu. 

PARTNERJI
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je vodilni partner
konzorcija. Projektni partnerji so: Micro Team, Izobraževalni center Geoss, Srednja
ekonomska šola Ljubljana in Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: 2018–2022 
Operacijo sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

KORAK – KOMPETENCE 
ZA RAZVOJ KARIERE 

2018–2022 
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https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/korak-kompetence-za-razvoj-kariere
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/korak-kompetence-za-razvoj-kariere
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/korak-kompetence-za-razvoj-kariere
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/korak-kompetence-za-razvoj-kariere
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/korak-kompetence-za-razvoj-kariere
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/korak-kompetence-za-razvoj-kariere


Organizacijam nudimo celovito podporo pri sistematičnem razvoju njihovih zaposlenih.

Izvajamo naslednje storitve: 
- pomoč pri pripravi strategije za razvoj zaposlenih, 
- pomoč pri vzpostavitvi mentorskega sistema, 
- analiza kompetenc po metodi 360 (interno orodje Pogled360),
- analiza motivacije (interno orodje Motivator), 
- izobraževanja  za razvoj »mehkih« kompetenc, 
- izobraževanja za razvoj digitalnih kompetenc
- izobraževanja za razvoj jezikovnih kompetenc. 

Določene storitve in izobraževanja se izvajajo v okviru Centrov za razvoj kadrov - KORAK,
ki so projekt Zveze Ljudskih univerz Slovenije. 

Ker živimo v času hitrih sprememb, mora biti organizacija sposobna nenehnega učenja
in prilagajanja trgu ter njegovim zahtevam. Organizacijo predstavljajo njeni zaposleni, ki
morajo imeti ali pridobiti ustrezna znanja, talente, vrednote ter odnos, da organizacijo
pripeljejo do uspeha. Uspešna organizacija potrebuje ljudi z različnimi kompetencami, ki
se med seboj dopolnjujejo in skupaj tvorijo koherentno celoto.

 

STORITVE IN IZOBRAŽEVANJA ZA
RAZVOJ KADROV V ORGANIZACIJAH 
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https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/korak-kompetence-za-razvoj-kariere
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Zakaj Cene Štupar - CILJ?

 KONKRETNA IN UPORABNA ZNANJA
Nudimo konkretna znanja, ki jih zaposleni naslednji dan že lahko preverijo v praksi, pri
svojem delu. Organizacijo zaprosimo za konkretne delovne naloge, gradiva, opise
situacij, na katerih predavatelj pripravi vsebino. 
 
 PODPORA ORGANIZACIJI 
Organizaciji svetujemo kako zaposlene povabiti v izobraževanje ter kako z ustreznim
imenom programa povečati motivacijo zaposlenih k vključitvi. 
 
 USKLADITEV PRIČAKOVANJ 
Uskladimo pričakovanja zaposlenih s cilji izobraževanja. 
 
 DOBER STIK 
Vsebino podpremo z vzpostavitvijo dobreg stika z zaposlenimi, kar pospeši prenos
znanja. Približati se znamo raznolikim ciljnim skupinam, značilnost, ki jo naši partnerji
zelo cenijo pri nas. 
 
PRILOŽNOST ZA PREVERJANJE ZNANJA V PRAKSI 
Predlagamo daljša izobraževanja z več srečanji. Zaposleni naj ima možnost, da
pridobljeno znanje preveri pri delu ter poda predavatelju povratno informacijo.
 
 GRADIMO NA IZKUŠNJAH 
Vsebina in način dela temeljita na izkušnjah zaposlenih, iz katerih predavatelj izhaja in
na njih gradi. 
 
 PREDSTAVITVENI VIDEO NAGOVOR 
Za udeležence predavatelj nekaj dni pred izvedbo pripravi video nagovor. 

STORITVE IN IZOBRAŽEVANJA ZA
RAZVOJ KADROV V ORGANIZACIJAH 
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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. 

MESTNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH OMOGOČA VKLJUČITEV V NASLEDNJE
PROGRAME:
- UŽU – Beremo in pišemo skupaj, 
- ŠTUDIJSKI KROŽKI,
 - SLOVENŠČINA ZA STARŠE, 
- VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA: 50-urni JEZIKOVNI TEČAJI (angleščina, italijanščina,
nemščina, francoščina, španščina, ruščina) in KREATIVNE DELAVNICE, INTERKULTURNI
CENTER, PROGRAM SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM UČINKOM FERFL 

Programi so za prebivalce Mestne občine Ljubljana brezplačni.

MESTNI PROGRAM
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Interkulturni center deluje v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. 

DEJAVNOSTI
S svetovanjem, z izobraževalnimi dejavnostmi in s kulturnimi dogodki želimo razširiti
socialno mrežo priseljencev, njihovih družin in prispevati k lažji integraciji le-teh. 
Dejavnosti so namenjene vsem generacijam in prebivalcem MOL. Prilagajamo jih
potrebam udeležencev naših izobraževalnih programov in trenutni družbeni situaciji, 
zato se ves čas spreminjajo.

Program je objavljen na naši spletni strani in na socialnih omrežjih. 

Pomen medkulturnosti navajajo vsi pomembni evropski, nacionalni in lokalni strateški
dokumenti: Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno
pravičnost in odpornost (2020), Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in
usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020),
Osnabrüška deklaracija o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (2020), Mehanizem
za okrevanje in odpornost (2021), Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko
sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega
izobraževalnega prostora in širše (2021–2030).

INTERKULTURNI CENTER
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PROGRAMI IN PODPORNO
OKOLJE ZA VEČJO VKLJUČENOST
IN INTEGRACIJO PRISELJENCEV

 

- SVETOVALNO SREDIŠČE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE S SREDIŠČEM ZA
SAMOSTOJNO UČENJE

                                                        
- ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

- TEČAJI SLOVENŠČINE KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

- IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE NA VSTOPNI IN OSNOVNI RAVNI

- OPISMENJEVANJE IN UČNA POMOČ ZA PROSILCE ZA MEDNARODNO
ZAŠČITO

- INTEGRACIJA PRISELJENCEV NA TRG DELA

- INTERKULTURNI CENTER 

http://www.karierniplac.si/


 
CILJNE SKUPINE, KATERIM SO AKTIVNOSTI DODATNO POSVEČENE:
- družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
- osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
- starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
- družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
- otroci in mladi s posebnimi potrebami,
- migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin.
 
POTEK OPERACIJE
4. 1. 2017 – 30. 9. 2021

V letu 2017 je začel delovati Večgeneracijski center Ljubljana N’šPlac (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 – CILJ), PRI PARTNERSKIH
ORGANIZACIJAH IN ZUNANJIH PARTNERJIH:
- Občina Kamnik in Mladinski center Kotlovnica 
- 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.
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VEČGENERACIJSKI
CENTER LJUBLJANA -

N’ŠPLAC
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MEDNARODNI PROJEKT B-WISE *

Namen Projekta B-WISE, je razviti evropsko strategijo, ki bo naslovila potrebe po spretnostih
v socialnih podjetjih za delovno integracijo (WISE). Posebej se bo posvetil digitalnim
spretnostim zaposlenih.

Trajanje: 48 mesecev, 01/2021-12/2024

Projekt B-WISE je usmerjen v razvoj spretnosti delavcev, nosilcev podpornih storitev (socialni
delavci, mentorji ipd.) in managerjev. Drugi cilj projekta je promocija sektorja WISE in
izboljšanja zavedanja o pomenu digitalnih tehnologij pri podpori delavcev v zaposlovanju.
Da bi dosegli te cilje in pripravili WISE za izzive v prihodnosti bomo v okviru projekta izvedli:

1. Razviti poročilo, ki bo zagotovilo pregled sektorja WISE v Evropi in opredelilo potrebe po
znanjih v tem sektorju.

2. Oblikovali tri učne načrte za usposabljanje, da se odpravijo vrzeli v spretnostih delavcev pri
integraciji, tistih, ki jih podpirajo in njihovih menedžerjev.

3. Uresničiti te kurikulume tako, da jih preizkusimo v 13 državah in jih potrdijo certifikacijski
organi.

4. Razviti evropsko strategijo za nadaljnje obravnavanje potreb po znanju v sektorju WISE
tudi po koncu projekta.

5. Ozaveščanje o promociji sektorja WISE kot poklicne izbire in o pomembnosti uporabe
digitalnih tehnologij za podporo ljudem, ki jim grozi večja izključenost s trga dela pri
zaposlovanju.

3,9 milijonski projekt, ki ga financira program Erasmus+ vodita EASPD in ENSIE (skupaj z:
• 16 WISE
• 13 izobraževalnimi ustanovami
• 1 Evropski raziskovalni inštitut
Odbor za svetovanje vključuje :
• 7 EU krovnih organizacij
• 1 mednarodno organizacijo
• 8 predstavnikov regionalnih in nacionalnih odločevalcev
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MEDNARODNI PROJEKT B-WISE *

EASPD (coordinator), 
ENSIE, Arbeit Plus, 
JKU-Johannes Kepler Universität Linz,
 Lichtwerk, Fundacion ONCE,
 Fundácion Coremsa,
 RES-Réseau d’enterprises sociales, NASOR – National Association of the
Socially Responsible Employers, Excellia,
 ACT Group, Faculty of Law in Zagreb University, 
La Fédération des Entreprises d’Insertion, AFPA,
 RISE Romania, ADV Fundatia Alaturi de Voi, Margarita,
 Ev Zin, ŠENT, Cene Štupar - CILJ,
 AIAS Bologna onlus, Idee in Rete, Social Entrepreneurship Association
of Latvia, Samaritan Association of Latvia,
 de omslag, ROC van Amsterdam, 
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
 RAR Inwestor sp. z o.o., European Research Institute on Cooperative
and Social Enterprises, Scuola Centrale.

 AAATE,
 Bulgarian agency of employment,
 ANOFM,
 CECOP, 
CIE, 
City of Zagreb,
 EDF,
 EFVET, 
EPR,
 FESE/EFSE, 
Groep Maatwerk,
 ILO, 
POM West-Vlaanderen, Regional Labour Office in Katowice,
 RREUSE, 
TUV Hellas.

PARTNERJI :

NADZORNI ODBOR:

* Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social
Enterprises



IZVAJANJE DEJAVNOSTI SVETOVANJA ZA PODJETJA IN ZAPOSLENE PO MODELU ISIO
(INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH). 

ZA PODJETJA IN NJIHOVE ZAPOSLENE 
Nudimo brezplačno strokovno pomoč pri razvoju kadra. 

S svetovanjem želimo opolnomočiti podjetja in jim dati orodja za delo s kadri, še
posebej tistim podjetjem, ki nimajo lastne kadrovske službe ali časa, da bi se ukvarjali z
razvojem kadrov. Vrednost ustvarjajo usposobljeni in zadovoljni zaposleni! 

Želimo opogumiti zaposlene, da tlakujejo svojo karierno pot bolj suvereno ter pomagajo
sebi, tako da izboljšujejo svoje kompetence. Prednost imajo zaposleni, ki so starejši od
45 let in manj formalno izobraženi. 

Obdobje izvajanja projekta: 2016–2022 
Operacijo sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

SVETOVANJE V
IZOBRAŽEVANJU

ODRASLIH
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https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/svetovanje-2018


PRIJETEN PROSTOR S 5 UČNIMI MESTI NA VSAKI LOKACIJI ZA:
• klasično samostojno učenje (učbenik in vi),
• interaktivno učenje (računalnik, dostop do interneta, slušalke),
• učenje tujih jezikov in slovenščine,
• učenje računalniških programov,
• pisanje seminarskih nalog,
• priprave na izpite,
• delanje domačih nalog,
• pisanje življenjepisa, prijav za zaposlitev …

MENTORICA – INFORMATORKA:
•usmerja, motivira, pomaga, razloži, 
•predlaga učno gradivo, platforme za učenje, spletne vire, aplikacije.

OBČASNE AKTIVNOSTI:
• pogovorne urice v slovenščini in tujih jezikih, 
• krajše delavnice uporabe računalnika in računalniških programov,
• učenje 10-prstnega slepega tipkanja.

2 LOKACIJI
Ulica Ambrožiča Novljana 5 (BTC) in Kališnikov trg 11/12 (Ljubljana Ježica)

Učenje v SSU je brezplačno.

Njegovo delovanje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije.

SREDIŠČE ZA 
SAMOSTOJNO UČENJE 

(SSU)
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https://www.cene-stupar.si/sl/podpora-ucenju/sredisce-za-samostojno-ucenje
https://www.cene-stupar.si/sl/podpora-ucenju/sredisce-za-samostojno-ucenje
https://www.cene-stupar.si/sl/podpora-ucenju/sredisce-za-samostojno-ucenje
https://www.cene-stupar.si/sl/podpora-ucenju/sredisce-za-samostojno-ucenje
https://www.cene-stupar.si/sl/podpora-ucenju/sredisce-za-samostojno-ucenje


KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU
ODRASLIH
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NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI 
Javni zavod Cene Štupar – CILJ je nosilec zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje
Andragoški center Slovenije (ACS) organizacijam, ki sistematično skrbijo za kakovost
svojih storitev v izobraževanju odraslih. Procesi presojanja in razvijanja kakovosti
potekajo po modelu “Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)”. 

Cene Štupar – CILJ ima pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2023.  

Svetovalno delo v javnem zavodu opravlja svetovalka za kakovost, ki deluje tudi v
omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih (ACS). 

Svet zavoda na predlog direktorja imenuje komisijo za kakovost, ki jo sestavljajo
predstavniki ustanovitelja, zaposleni, udeleženci, partnerji (delodajalci) in zunanji
sodelavci.  
 
Glavno vodilo delovanja komisije za kakovost so vizija, poslanstvo in vrednote javnega
zavoda ter Pravilnik o komisiji za kakovost Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za
izobraževanje Ljubljana. 
  
Notranji sistem kakovosti javnega zavoda Cene Štupar - CILJ je opredeljen v posebnem
dokumentu, imenovanem listina kakovosti. Predvideva sprotno spremljanje
kakovosti na letni ravni ter po posameznih programih/projektih in poglobljeno
samoevalvacijo zavoda – triletni cikel.  

Izjava kakovosti zavezuje vse zaposlene k zagotavljanju sprejetih standardov
kakovosti.  
 
Več informacij o modelu “Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje”:
https://mozaik.acs.si/ 

https://mozaik.acs.si/

