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SVETOVALNO SREDIŠČE
OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE

INFORMIRANJE
IN SVETOVANJE V
IZOBRAŽEVANJU
ODRASLIH

V Svetovalnem središču osrednjeslovenske regije
za izobraževanje odraslih nudimo 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.
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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.

OSNOVNA ŠOLA ZA
ODRASLE
Izobraževanje je za udeležence brezplačno.
Financira ga Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije.
VPIS
Vpis v program je izveden dvakrat letno, in sicer
enkrat v spomladanskem in enkrat v jesenskem
roku. Navodila in roki za prijavo v program
osnovne šole za odrasle so objavljeni v pozivu
k vpisu, ki je objavljen najmanj mesec dni pred
začetkom izvajanja programa.
VPISNI POGOJI
V program se lahko vpiše oseba, ki je izpolnila
osnovnošolsko obveznost po programu osnovne
šole oziroma osnovne šole s prilagojenim
programom z enakovrednim izobrazbenim
standardom, vendar ni zaključila osnovne šole,
ali oseba, ki je zaključila prilagojeni program

osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
V program osnovne šole se lahko vpiše tudi
oseba, ki je stara vsaj 15 let in ni mogoče
ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko
izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko
obveznost. Prav tako se lahko vpiše oseba, ki
ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja
oziroma izpolnila osnovnošolskih obveznosti
zaradi izjemnih okoliščin, ki so ogrožale njeno
življenje ali zdravje.
Ob vpisu je potrebno predložiti naslednjo
dokumentacijo:
• potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski
obveznosti,
• spričevalo zadnjega zaključenega razreda,
• 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
bolničar negovalec
gastronomske in hotelirske
storitve
trgovec

VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpisujemo vse leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Šmartinska 134a,
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.

POKLICNI TEČAJ (1-letni
program)
predšolska vzgoja

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.
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VPISNI POGOJI
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.
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
SREDNJE STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE (4-letni
programi)
ekonomski tehnik
logistični tehnik
gastronomija in turizem
kozmetični tehnik
predšolska vzgoja

POKLICNO TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE (2-letni
programi)
ekonomski tehnik
logistični tehnik
gastronomski tehnik
k
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JEZIKOVNA ŠOLA

ANGLEŠČINA

Programi so javnoveljavni in usklajeni s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za
jezike (SEJO). Tečaji se izvajajo na različnih jezikovnih ravneh.

NEMŠČINA

ITALIJANŠČINA

SPLOŠNE INFORMACIJE:
• brezplačno svetovanje in vrednotenje znanja s pripravo individualnega
izobraževalnega načrta,
• učni pristopi: inovativni, podprti z IKT in prilagojeni dinamiki skupine,
RUŠČINA
• 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 šolski uri do pet šolskih
ur v dopoldanskem, popoldanskem ali večernem času,
• po uspešno opravljenem internem preizkusu znanja (pisni in ustni izpit)
ŠPANŠČINA
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.

SLOVENŠČINA
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FRANCOŠČINA

A

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

BREZPLAČNI JEZIKOVNI TEČAJI

V Mestnem programu izobraževanja odraslih, v sklopu Večgeneracijskega centra Ljubljana, izvajamo
50-urne tečaje tujih jezikov za upokojence in prejemnike denarne socialne pomoči, ki so prebivalci
Mestne občine Ljubljana. Izvajamo tečaje angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, španščine in
ruščine.
Brezplačni jezikovni tečaji so prav tako na voljo preko projekta “Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc”, kjer so do izobraževanj upravičeni vsi, ki so starejši od 45 let in imajo največ IV. stopnjo
izobrazbe. Obiskujejo lahko tečaje nemščine, angleščine, italijanščine in druge.
V projekt Začetna integracija priseljencev se lahko tečaja slovenščine udeležijo državljani tretjih držav,
ki pridobijo potrdilo na ustrezni upravni enoti.
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SLOVENŠČINA KOT
DRUGI IN TUJI JEZIK

SPLOŠNE INFORMACIJE:

V jezikovni šoli se lahko učite slovenščino kot
drugi in tuji jezik po javnoveljavnih programih:

•

• Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ), ki
opredeljuje znanja in vsebine na področju
slovenskega jezika na osnovni in višji ravni ter
ravni odličnosti.
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•

•
•

• 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.

•

•

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 šolski uri 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 na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, katerega
pooblaščeni izpitni center za izvedbo izpita
na osnovni ravni je tudi Cene Štupar – CILJ.

IZPIT IZ SLOVENŠČINE
NA OSNOVNI RAVNI
Za pridobitev javnoveljavnega certifikata o
znanju slovenščine kot drugega in tujega
jezika na ravni A2 in B1 je treba opraviti izpit
Izpitnega centra - Centra za slovenščino kot
drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze
v Ljubljani, katerega zunanji izvajalec je tudi
Cene Štupar – CILJ.
PRIJAVA IN VPLAČILO
Referat jezikovne šole Cene Štupar – CILJ.
Brezplačno opravljajo Izpit na osnovni ravni
brezplačno opravljajo državljani tretjih
držav v skladu s t. i. 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).
Spričevalo o znanju slovenskega jezika na
osnovni ravni izda Filozofska fakulteta Univerze
v Ljubljani - javnoveljavna listina.

SPLOŠNE INFORMACIJE:
• prijave so 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 osebnim dokumentom.
• 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 RS),
• 20-urne priprave na izpit.
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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ZAČETNA INTEGRACIJA
PRISELJENCEV
Program je namenjen učenju slovenskega
jezika in seznanjanju državljanov tretjih držav
s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno
ureditvijo.
Cilj programa je državljanom tretjih držav
zagotoviti raven znanja slovenskega jezika, ki
je potrebna za osnovno sporazumevanje.
Državljani tretjih držav, ki niso zaključili
formalnega izobraževanja v RS, na pristojni
upravni enoti podajo zahtevek za brezplačno
učenje slovenščine v skupnem obsegu največ
180 ur. Do brezplačnega tečaja so upravičeni
le tisti, ki ob prijavi na tečaj oddajo originalno
potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo
na brezplačnem tečaju, ki ga prejmejo z
upravne enote.
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Izvajalec oblikuje homogene skupine na
podlagi števila prijavljenih, vrednotenja
predhodno pridobljenega znanja slovenščine,

želenega termina obiskovanja tečaja (možnost izbire:
dopoldanski, popoldanski ali večerni termin) in lokacije
izobraževanja (Ljubljana, Vrhnika, Grosuplje, Domžale,
Kamnik).
PRIJAVE IN VPIS
Na sedežu javnega zavoda Cene Štupar – CILJ po
objavljenem urniku v novembru 2018, marcu, maju in
juniju 2019 (na Šmartinski 134a, v I. nad. – poslovna
stavba GRADIS). Ob ponedeljkih in petkih NI vpisa.
Več informacij: www.infotujci.si
TRAJANJE PROJEKTA
julij 2018–junij 2021 (oziroma do porabe sredstev)
NAROČNIK
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Izvajanje tečajev slovenščine po javnoveljavnem
programu Začetna integracija priseljencev sofinancira
Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in
vključevanje (AMIF).

OPISMENJEVANJE IN
UČNA POMOČ ZA
PROSILCE ZA
MEDNARODNO
ZAŠČITO

Izvedba projekta »OPISMENJEVANJE
IN UČNA POMOČ ZA PROSILCE ZA
MEDNARODNO ZAŠČITO« se sofinancira
iz sredstev Evropske unije, Sklada za azil,
migracije in vključevanje (75 %) in proračuna
Republike Slovenije, Urada Vlade Republike
Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
(25 %).
Opismenjenost in osnovno razumevanje
slovenskega jezika omogoča 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 kvaliteto življenja prosilcev za mednarodno
zaščito.
Projekt se izvaja v azilnem domu ter v izpostavah
azilnega doma na Kotnikovi v Ljubljani in Logatcu.
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 so nastanjeni
v azilnem domu.
Projekt se izvaja od 6. 11. 2017 do 1. 11. 2020
oziroma do porabe sredstev.
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TEČAJI SLOVENSKEGA JEZIKA ZA
OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO
ZAŠČITO
Program je namenjen učenju slovenskega jezika in spodbujanju medsebojnega poznavanja in
razumevanja med državljani tretjih držav in slovenskimi državljani, sodelovanju med različnimi
kulturami in narodnimi identitetami, spodbujanju tolerantnega in spoštljivega odnosa do kulturnih
razlik, osveščanju o pomembnosti medkulturnega dialoga, spoznavanju različnih kultur ter promociji
etnične raznolikosti.
Program se izvaja v dveh modulih, in sicer:
• MODUL 1 (M1), izvajanje 300-urnega tečaja slovenskega jezika na podlagi javnoveljavnega programa
Slovenščina kot drugi in tuji jezik,
• MODUL 2 (M2), izvajanje 100-urnega tečaja slovenskega jezika na podlagi javnoveljavnega programa
Slovenščina kot drugi in tuji jezik - SDTJ.
Udeležence na tečaj napoti Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.
TRAJANJE PROJEKTA
Marec 2018 – december 2020 (oziroma do porabe sredstev)
NAROČNIK
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Izvajanje tečajev slovenskega jezika za osebe s priznano mednarodno zaščito sofinancira Evropska unija
iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).
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OPISMENJEVANJE V SLOVENŠČINI
ZA GOVORCE DRUGIH JEZIKOV Z
DODATKOM ZA MLADOLETNIKE –
PROSILCE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO

Program je namenjen opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina. V programu se preverja
in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom in zastavljenim osebnim izobraževalnim
načrtom. Preverjanje znanja in doseganja zastavljenih ciljev poteka skozi celotno trajanje programa.
V primeru, da se program izvaja za mladoletnike - prosilce za mednarodno zaščito, se lahko v skladu z
njihovimi izobraževalnimi potrebami 300-urni program podaljša za 100 ur.
CILJ PROGRAMA
Udeležence opismeniti do tolikšne mere, da se bodo lahko vključili v osnovno šolo za odrasle oziroma
druge izobraževalne oblike.
TRAJANJE PROJEKTA
2018–2019
NAROČNIK
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
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INTEGRACIJA OSEB Z
MEDNARODNO ZAŠČITO
NA TRG DELA

•
Delavnica se izvaja z namenom podpore osebam
z mednarodno zaščito pri integraciji na trg dela
in v slovensko družbo.
VSEBINE:
• trening komunikacijskih in drugih socialnih
veščin,
• trening uporabe IKT pripomočkov
(računalnik, telefon),
• dostop do zaposlitve v RS – zakonodaja,
• oblike dela in zaposlitve,
• pričakovanja delodajalcev v RS,
• informacije o zaposlitvenih in delovnih
pogojih,
• zdravje in varnost pri delu,
• pogoji za zasedbo delovnega mesta (splošne
in poklicne kompetence),
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•
•
•

učenje učenja in kultura vseživljenjskega
učenja,
informacije o možnostih izobraževanja in
usposabljanja ter vrednotenja pridobljene
izobrazbe v tujini,
predstavitev deficitarnih poklicev in možnosti
zaposlovanja v teh poklicih,
obisk delodajalca.

Pri izvedbi programa sodelujejo medkulturni
mediatorji.
TRAJANJE PROJEKTA
2018, 2019
NAROČNIK
Zavod RS za zaposlovanje

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA

Nacionalni koordinator projekta »TEDEN
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA« je Andragoški center
Slovenije, koordinacijo in izvedbo prireditev pa
sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport RS.
Od leta 2015 smo območni koordinator TVU, pod našo
koordinacijo vsako leto deluje več kot 45 podizvajalcev,
s katerimi pripravimo program prireditev različnih
tematik, od ustvarjalnih in komunikacijskih delavnic
do delavnic za osebnostno rast ter delavnic, kjer je
mogoče spoznati nove tehnologije.
Dogodki se odvijajo na različnih lokacijah. Vse
prireditve in dogodki v sklopu Tedna vseživljenjskega
učenja so za udeležence BREZPLAČNI.
Teden vseživljenjskega učenja poteka vsako leto vsako
leto maja in junija.

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.
S svojimi dejavnostmi in aktivnostmi se
predstavimo na stojnici Mestne občine
Ljubljana ter stojnici Zveze ljudskih univerz
Slovenije. Na delavnicah se predstavijo
starejši udeleženci, vključeni v naše
programe.
Obiskovalci festivala imajo možnost, da se
brezplačno vključijo in aktivno sodelujejo na
delavnicah.
Vse delavnice so brezplačne!
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DPLAC - STIČIŠČE
PODJETNIŠKIH IDEJ
Z DRUŽBENIM
UČINKOM
DPLAC - STIČIŠČE PODJETNIŠKIH IDEJ Z DRUŽBENIM UČINKOM deluje pod okriljem Cene Štupar - CILJ.
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 že skoraj 350
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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PROGRAM SPODBUJANJA
PODJETNIŠTVA
Z DRUŽBENIM UČINKOM
FERFL
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:
• 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.
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PRIDOBIVANJE
TEMELJNIH IN
POKLICNIH KOMPETENC
CILJI PROJEKTA
Cilj projekta je izboljšati kompetence zaposlenih na različnih področjih, kjer zaposleni sami ali
njihovi delodajalci zaznavajo priložnost za razvoj. Projekt predvideva vsebine učenja tujih jezikov,
obvladovanja mehkih veščin, nadgradnje digitalnih kompetenc ipd.
Programe lahko vsebinsko in terminsko prilagodimo potrebam podjetja oz. potrebam posameznih
delovnih mest. Pridobljene kompetence bodo zaposlenim pomagale pri njihovem osebnem in
kariernem razvoju, zadovoljstvu in zavzetosti v podjetju, podjetja pa bodo na ta način postajala bolj
konkurenčna na trgu.
CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina so podjetja in zaposleni, stari 45 let in več, ki so manj izobraženi in usposobljeni ter
potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela.
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je vodilni partner konzorcija. Obdobje
izvajanja projekta: 2016–2019.
Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
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SVETOVANJE V
IZOBRAŽEVANJU
ODRASLIH
CILJI PROJEKTA
Izvajanje dejavnosti svetovanja za podjetja in zaposlene po modelu ISIO (informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih). Pomoč tistim podjetjem, ki nimajo lastne kadrovske službe ali časa, da bi se
ukvarjali z razvojem kadrov. Pomoč zaposlenim pri razvoju njihove karierne poti.
NAMEN PROJEKTA
S svetovanjem želimo opolnomočiti podjetja in jim dati orodja za delo s kadri. Predvsem pa želimo
opolnomočiti zaposlene, da tlakujejo svojo karierno pot bolj suvereno in s tem pomagajo sebi ter
pripomorejo k uspešnemu delovanju podjetja.
CILJNA SKUPINA
Podjetja in vsi zaposleni, s poudarkom na tistih, ki so starejši od 45 let in manj formalno izobraženi.
Obdobje izvajanja projekta: 2016–2022
Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport RS.
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MESTNI PROGRAM
IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH
»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 - N’ŠPLAC:
50-urni JEZIKOVNI TEČAJI (angleščina, italijanščina,
nemščina, francoščina, španščina, ruščina), KREATIVNE
DELAVNICE, INTERKULTURNI CENTER, PROGRAM
SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM
UČINKOM FERFL
Programi so za prebivalce Mestne občine Ljubljana
brezplačni.
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INTERKULTURNI CENTER

Namen projekta je pospešiti integracijo
priseljencev in njihovih družin v
okolju Mestne občine Ljubljana
preko svetovalnih, izobraževalnih in
kulturnih dogodkov ter razširiti njihovo
socialno mrežo. Dejavnosti, ki jih
prilagajamo potrebam udeležencev
naših izobraževalnih programov, so
namenjene vsem generacijam in vsem
prebivalcem.
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).

IZVAJANJE NACIONALNO
POKLICNIH KVALIFIKACIJ
IN DELOVNE TERAPIJE
ZA ZAPRTE OSEBE
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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KONCESIJA STORITEV
ZA TRG DELA

Izvedbo delavnic financira Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.
Za obdobje 2016–2018 smo pridobii 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.
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Trajanje delavnice: 20 pedagoških ur, ki se
izvedejo v štirih dneh, in sicer 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.
Trajanje in potek delavnice: 24 pedagoških ur,
ki se izvedejo v šestih dneh, in sicer 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.
Trajanje delavnice: 54 pedagoških ur, od tega tri
ure individualnih srečanj z mentorjem delavnice.

VEČGENERACIJSKI
CENTER LJUBLJANA N’ŠPLAC
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.
Delovni čas: od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00
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NACIONALNE
POKLICNE
KVALIFIKACIJE

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:
•
•
•

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

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.

USPOSABLJANJA IN
PRIPRAVE
ZA PRIDOBITEV NPK
Programi usposabljanj so pripravljeni na podlagi
Kataloga strokovnih znanj in spretnosti za
posamezno NPK.
SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA
OSKRBOVALKA NA DOMU – opravlja delo na
področju socialne oskrbe starejših, invalidnih
in drugih oseb s posebnimi potrebami in še ni
opravil usposabljanja ter želi pridobiti poklicno
kvalifikacijo.
POMOČNIK KUHARJA/POMOČNICA KUHARICE –
dela v kuhinji ali se želi usposobiti za opravljanje
pomožnih del in nalog v kuhinji.
VIZAŽIST/VIZAŽISTKA – poklicno ukvarjnje z
ličenjem. Vizažist je specialist za lepotno nego
obraza, s frizuro in ličenjem poudari lepoto in
značajske poteze obraza.

MASER/MASERKA – se poklicno ukvarja z
masažo. Na usposabljanju se naučite klasične
švedske masaže.
MANIKER/MANIKERKA – se poklicno ukvarja
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.
PEDIKER/PEDIKERKA – se poklicno ukvarja 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.
REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA –
se poklicno ukvarja z refleksno masažo stopal
in dlani, metamorfno metodo, protibolečinsko
terapijo in obdelavo nevroloških točk na stopalih.
RAČUNOVODJA – se nauči samostojno voditi
računovodstvo majhnih ali mikro družb in
samostojnih podjetnikov. Program temelji na
praktičnem usposabljanju v programu Vasco.
Obsega tri module in 200 pedagoških ur.
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SREDIŠČE ZA
SAMOSTOJNO UČENJE
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 pripomore k pridobivanju novega znanja. Središče za samostojno učenje
je prostor, opremljen za interaktivno ali klasično učenje, namenjen vsem, ki imajo željo po znanju.
Učenje poteka samostojno, ni vodeno in ne deluje kot organiziran tečaj pod vodstvom 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, šest učnih mest z
računalnikom, slušalkami z mikrofonom ter dostopom do interneta, 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 ter 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 in diplomskih nalog ipd. ter
odlično mesto za pripravo na izpite in maturo.
Učenje v Središču je brezplačno.
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SKRB ZA KAKOVOST
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. 2020.
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 vsako šolsko
leto imenuje posebno 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.
Notranji sistem kakovosti javnega zavoda
Cene Štupar - CILJ je opredeljen v v posebnem
dokumentu, imenovanem “Listina kakovosti”.
Predvideva sprotno spremljanje kakovosti
na letni ravni ter po posameznih programih/
projektih in poglobljeno samoevalvacijo zavoda –
triletni cikel. V letu 2018 poteka 2. faza triletnega
cikla poglobljene samoevalvacije javnega zavoda
(2017–2019).
Izjava o kakovosti zavezuje vse zaposlene k
zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti.

Več informacij o modelu “Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje”: https://mozaik.acs.si/
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Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Krajši naziv: Cene Štupar – CILJ
01 23 44 400
080 10 09
info@cene-stupar.si
www.cene-stupar.si
Lokacije izobraževanj:
Šmartinska 134a
Linhartova 13
Kališnikov trg 11/12
Vojkova 1
Luize Pesjakove 9

Izdal: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Direktor: mag. Bojan Hajdinjak
Vsebine: Cene Štupar – CILJ
Lektoriranje: prof. Vesna Nagode
Oblikovanje: Cene Štupar – CILJ
Tisk: Birografika Bori
Leto izida: 2018
Naklada: 300 izvodov
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Z vami in za vas že 60 let!

