
P red vami je enajsta številka skupnega časopisa se-
demnajstih svetovalnih središč za izobraževanje 

odraslih, Info ISIO 2019–2020. Svetovalna središča za 
izobraževanje odraslih - središča ISIO v vseh slovenskih re-
gijah ponujajo brezplačno informiranje in svetovanje, 
povezano s katerim koli vprašanjem o izobraževanju 
in učenju odraslih. Izkušeni svetovalci sledijo vsem no-
vostim v izobraževanju odraslih in spodbujajo in motivi-
rajo odrasle k vključevanju v izobraževanje. Pomagajo jim 
z informacijami, nasveti in s svetovanjem pri izbiri 
ustreznega izobraževanja, pri odpravljanju ovir za izobra-
ževanje in učenje, pri organiziranju učenja, pri vrednote-
nju že pridobljenega znanja in pri načrtovanju kariere. Za 
zagotavljanje kakovosti in celovitosti svetovalnega dela se 
središča povezujejo z drugimi organizacijami v lokal-
nem okolju.

Tisto, kar se učimo v mladosti, je podlaga, začetek 
procesa nenehnega učenja, pridobivanja novega znanja, 
spretnosti in vrednot. Procesom vseživljenjskega učenja se 
ne moremo izogniti, pa če potrebujemo novo znanje za 
opravljanje dela, za kakovostnejše osebno življenje ali za 
družbeno udejstvovanje (kot aktivni prebivalci svoje lokal-
ne skupnosti, kot volivci, kot člani različnih društev idr.). 
Dejavnost središč ISIO, o kateri je več informacij zbranih 
v nadaljevanju, strokovno podpira Andragoški center 
Slovenije, ki je osrednja nacionalna organizacija za razvoj 
in promocijo izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Središča ISIO so tudi nosilci svetovalne dejavnosti 
za zaposlene, ki jo v časopisu predstavljamo podrobne-
je. Skupaj s partnerskimi organizacijami nudijo zaposle-
nim celovito svetovalno podporo pri njihovih odločitvah 
na nadaljnji izobraževalni poti in pri nadaljevanju njiho-
vih kariernih poti. Prav tako središča nudijo svetovanje 
odraslim, ki niso zaposleni in želijo dobiti prave in-
formacije in svetovanje o izobraževalnih možnostih, in 
tudi zanje je v časopisu obilo zanimivega branja. 

V časopisu, ki je pred vami, si poleg predstavitve sve-
tovalne podpore središč ISIO lahko preberete tudi pri-
spevka o možnostih vključevanja v formalne in ne-
formalne izobraževalne programe. Ker je vključitev v 
izobraževanje povezana s stroški, je v časopisu tudi pri-
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spevek o možnostih sofinanciranja izobraževanja.  
V zadnjih letih je možnosti za brezplačno izobraževanje 
vse več, sploh za odrasle, ki nimajo dokončane srednje izo-
brazbe ali si morajo zaradi zahtev delovnega mesta prido-
biti dodatna znanja. Vključitev v različne programe učenja 
in izobraževanja je gotovo smiselna, saj znanje, pridoblje-
no v mladosti, pogosto ni več aktualno, še več, vseskozi 
raste potreba po novih in novih spretnostih in znanjih. 

Kaj je aktualno, kako se lahko vključite v želeno iz-
obraževanje, kako uspešno hoditi po poti učenja, kako 
načrtovati in razvijati svojo kariero, vam bodo svetovalci 
središč ISIO in njihovi partnerji predstavljali tudi v okvi-
ru Dnevov slovenskih svetovalnih središč 2019. Raz-
lični dogodki (v knjižnicah, v nakupovalnih središčih, na 
ulici idr.) bodo potekali med 25. in 27. septembrom 
2019, v nekaterih okoljih pa tudi prej in kasneje. 
Povabljeni ste, da se katerega od njih v svojem kra-
ju udeležite tudi vi! Kje in kdaj jih središča ISIO orga-
nizirajo, si lahko ogledate na spletni strani isio.acs.si  
v rubriki Dogodki.

Želimo vam, da tudi vi najdete tisto pravo izobraže-
vanje, ki ga potrebujete. Če še ne veste, kaj bi izbrali, 
se obrnite na vam najbližje središče ISIO. Pokličite jih, 
pridite osebno ali jim pišite, svetovalci čakajo na 
vas! Kontaktne podatke za vam najbližje središče ISIO 
najdete na zadnji strani. Svetovalci v središčih ISIO 
verjamejo, da SVETOVANJE ZA ZNANJE ODPIRA 
NOVE PRILOŽNOSTI IN MOŽNOSTI! 

 Tanja Vilič Klenovšek in Andreja Dobrovoljc 
Andragoški center Slovenije

isio.acs.si
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Svetovalna središča  
za izobraževanje odraslih – središča ISIO

S redišča ISIO nudijo brezplačno svetovalno podporo 
vsem odraslim, ki se želite vključiti v različne for-

malne in neformalne oblike izobraževanja, vsem, ki se 
že izobražujete, pa potrebujete kakršen koli nasvet ali 
pomoč v zvezi z vašim izobraževanjem in načrtovanjem 
kariere, pa tudi vsem, ki ste izobraževanje že zaklju-
čili in se sprašujete: »Kaj pa zdaj?« 

V Sloveniji deluje mreža 17 svetovalnih središč za 
izobraževanje odraslih. V njih vas pričakujejo prijazni 
in strokovno usposobljeni svetovalci in svetovalke za po-
dročje izobraževanja odraslih. Svetovanje poteka v prije-
tnem okolju, zagotavljamo nepristranskost in zaupnost. 
Skozi enega ali več razgovorov se z vami pogovarjajo in 
vam svetujejo:
• pri odločanju za izbiro vrste izobraževanja in 

učenja;
• pri načrtovanju osebne in poklicne kariere;
• pri vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in 

znanj; 
• pri premagovanju učnih in drugih težav ter 

ovir, povezanih z izobraževanjem;
• pri načrtovanju in spremljanju vašega učenja;
• po zaključenem izobraževanju – kako poiskati 

delodajalca in kako mu učinkovito predstaviti svoje 
znanje, izkušnje in zmožnosti.

SVETOVALNA PODPORA

Obisk v središču ISIO je brezplačen, saj dejav-
nost podpirajo in financirajo Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport ter nekatere lokalne sku-
pnosti. Poleg svetovanja na sedežu središča (na eni 
od ljudskih univerz v regiji) svetovalci delujejo tudi 
v drugih krajih, kjer so dostopni na določen dan, 
ob določenem času. Vse informacije o tem najdete 
na naslovih na zadnji strani časopisa. Informacijo, 
nasvet ali pomoč lahko poleg osebnega obiska poi-
ščete tudi po telefonu ali elektronski pošti. Poiščite 
nas v svojem najbližjem svetovalnem središču. 
Pričakujemo vas!

Alenka Grželj
Svetovalno središče Koper Capodistria

»Težko boš dobila službo, za delodajalca si prestara.« To so 
bile besede, ki sem jih pogosto slišala, ko sem pri 53 letih 
ostala brez zaposlitve. Razmišljala sem samo o tem, kako 
rada bi karkoli delala, samo da bi se počutila koristno, a 
žal okolje ni bilo spodbudno za zaposlovanje starejših. De-
lodajalci so mi dali jasno vedeti, da sem za njih prestara, 
da imam preveč delovne dobe, ne glede na to, da sem bila 
motivirana, zdrava in sposobna za delo. Sama pa se nisem 
počutila staro. To, da bi sedela doma in bi nekdo skrbel 
zame, nikakor ni bilo v skladu z mojimi vrednotami.
Ves čas, od kar sem zaključila šolanje in si pridobila poklic 
prodajalke, sem bila redno zaposlena. Najprej kot proda-
jalka, ko pa sem na ZIK-u Črnomelj zaključila program 
trgovinski poslovodja, sem napredovala. Potem sem šla v 
proizvodnjo. Žal se je podjetje preselilo v tujino in postala 
sem brezposelna. Na informativnem srečanju na uradu 
za delo sem se srečala s svetovalko iz Svetovalnega središča 
Pokolpje. Razgovor z njo mi je vlil upanje in dal občutek 
varnosti. Nisem imela izkušenj s področja veščin iskanja 
zaposlitve, potrebovala sem razgovor, pozitivno razmi-

šljanje, prepoznavanje 
lastne vrednosti, znanj 
in izkušenj. Začela sem 
z načrtnim iskanjem 
zaposlitve, svetovalka iz 
svetovalnega središča mi 
je bila pri tem v pomoč. 
Pripravili sva življenje-
pis, brskali po objavah 
prostih delovnih mest, 
pisali ponudbe in prijave 
za delo, se pripravljali na 
zaposlitveni razgovor. To, 
da sem okrepila veščine 
iskanja zaposlitve, se je obrestovalo. Pri 57 letih sem dobila 
službo v trgovini, med ljudmi. Delovni čas sicer ni ugoden, 
a najpomembnejše je, da se čutim koristno in sprejeto. 
Svetovanje mi je na tej poti veliko pomagalo. Trenutno raz-
mišljam o tem, da bi obnovila svoje znanje nemščine in se 
vključila v izobraževalni program za zaposlene. 

Marija Đenić   Izjava
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Programi za pridobitev formalne izobrazbe 

Odrasli se lahko vpišete v različne programe za pri-
dobitev formalne izobrazbe, od osnovne šole za 

odrasle in srednjih šol različnih stopenj do visokošol-
skih programov. V nadaljevanju na kratko predstavlja-
mo možnosti. 

Osnovna šola za odrasle
je namenjena odraslim, ki ste že zaključili osnov-

nošolsko obveznost in osnovne šole niste dokončali 
ali ste dokončali osnovno šolo s prilagojenim progra-
mom. Za odrasle udeležence je brezplačna. Šolanje 
se zaključi z opravljenimi obveznostmi ob zaključku 
devetega razreda. 

Srednješolsko izobraževanje odraslih
ima več različnih stopenj, glede na želje, možno-

sti ter predhodno pridobljeno izobrazbo odraslih. 
Najkrajši, dveletni, so programi nižje–poklicnega 
izobraževanja (NPI). Sledijo triletni, srednješolski 
programi (SPI). Odrasli se lahko takoj odločite za 
najdaljše, štiriletne programe (SSI), ki so lahko 
strokovni, tehniški ali splošni (gimnazija). Lahko 
pa se odločite za dokončanje triletnega srednjega iz-
obraževanja, nato pa izobraževanje nadaljujete v pro-
gramih poklicno–tehniškega izobraževanja (PTI). 

Odrasli si lahko formalno izobrazbo pridobite 
tudi z vključitvijo v poklicne in maturitetne tečaje, 
ki trajajo eno leto. Pred začetkom morate imeti že 
pridobljeno določeno formalno izobrazbo. Poklic-
ni tečaji so namenjeni pridobitvi srednje strokovne 
izobrazbe in se zaključijo s poklicno maturo, matu-
ritetni tečaji pa odrasle pripravljajo na opravljanje 
splošne mature. 

Višje strokovno izobraževanje 
je namenjeno odraslim, ki ste opravili splošno 

ali poklicno maturo ali imate opravljen mojstrski, 
delovodski ali poslovodski izpit, triletne delovne iz-
kušnje ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine 

in matematike ali tujega jezika na ravni poklicne 
mature. Programi se tudi kot izobraževanje odraslih 
praviloma izvedejo v dveh študijskih letih. 

Visokošolsko izobraževanje odraslih
Opravljena splošna matura omogoča vpis v vi-

sokošolski študij, veliko visokošolskih zavodov pa 
omogoča vpis na univerzitetne študijske programe 
1. stopnje tudi kandidatom, ki so zaključili srednje 
strokovno izobraževanje sorodnih smeri s poklicno 
maturo in imajo opravljen s strani posameznih fa-
kultet zahtevani 5. predmet v okviru splošne matu-
re. Visokošolski študij je razdeljen na tri stopnje: 
diplomsko, magistrsko in doktorsko. Več infor-
macij o študiju dobite na portalu eVŠ - portal.evs.
gov.si/razpisi-za-vpis

Ker so tu navedene le osnovne informacije 
in se za nekatere programe zahtevajo še do-
datni pogoji ali usposobljenost, se za več in-
formacij o možnostih vpisa obrnite na eno od 
središč ISIO.

Andreja Dobrovoljc
Andragoški center Slovenije

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE

Koristni spletni naslovi za programe sre-
dnješolskega, višješolskega in visokošolskega 
izobraževanja odraslih
•	 Pregled	ponudbe	izobraževanja	odraslih,	kjer	so	

navedeni	tudi	vsi	formalni	srednješolski	programi,	
namenjeni	odraslim:	pregled.acs.si

•	 Seznam	srednješolskih	programov	na	portalu	Mi-
nistrstva	za	izobraževanje,	znanost	in	šport:	epor-
tal.mss.edus.si/msswww/programi2015/
programi/index.htm

•	Razpis	za	vpis	v	višje	strokovno	izobraževanje	v	
študijskem	letu	2019/2020:

  vss-ce.com/vps
•	Več	informacij	o	visokošolskih	programih	in	fakultetah:		

portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis 

pregled.acs.si
eportal.mss.edus.si/msswww/programi2015/programi/index.htm
portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
http://vss-ce.com/vps/
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
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Neformalno učenje –  
pot do poklicne in osebne rasti 

N eformalno učenje nudi nešteto možnosti za hitro
prilagajanje na spremembe v okolju, uresničuje 

poklicne in osebne potrebe po znanju in dopolnjuje 
formalno izobraževanje. Različne tovrstne programe 
lahko poiščete v izobraževalnih organizacijah, društvih, 
muzejih, knjižnicah ipd. Veliko programov je brezplač-
nih in tako dostopnih prav vsem. Pregleden nabor mo-
žnosti si lahko ogledate na spletni strani Andragoškega 
centra Slovenije Kam po znanje (pregled.acs.si). 

Neformalni programi za brezposelne 
V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje or-

ganizacije izvajajo številna neformalna izobraže-
vanja in usposabljanja. Tako pridobite dodatna 
znanja, s katerimi si lahko povečate zaposlitvene 
možnosti. Nekateri programi omogočajo pridobi-
tev konkretnih veščin, znanj in spretnosti za opra-
vljanje dela, s poudarkom na praktičnem usposa-
bljanju pri delodajalcu.

Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc 
Na voljo je vrsto brezplačnih izobraževalnih 

programov s področja učenja tujih jezikov, finanč-
ne, digitalne in računalniške pismenosti, komunika-
cije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in 
zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu, pri-
prav na izpit iz upravnega postopka in na NPK … Na-
men izobraževanja je povečati vključenost posame-
znikov v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove 
kompetence za večjo zaposljivost, osebni razvoj in 
delovanje v sodobni družbi. Več informacij na po-
vezavi: www.zaznanje.si

Medgeneracijsko učenje in povezovanje
15 regijskih večgeneracijskih centrov nudi bo-

gato izbiro izobraževalnih, ustvarjalnih in rekrea-
tivnih dejavnosti, svetovanje, medgeneracijsko in 
medkulturno izmenjavo ter aktivno druženje lokal-
nih prebivalcev vseh starosti. Vključitev uporabni-
kov v katero koli dejavnost večgeneracijskih centrov 
je prostovoljna in brezplačna. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Univerze za tretje življenjsko obdobje so name-

njene izobraževanju in dejavnemu razvoju starejših. 
V njihove aktivnosti se vključujejo upokojenci, sta-
rejši brezposelni in starejši zaposleni, ki se pripra-
vljajo na upokojitev. Poudarek je na izobraževalnih 
programih za osebnostno rast in razvoj temeljnih 
kompetenc, za dejavno sodelovanje v okolju v do-
bro vseh generacij in na programih za razumevanje 
položaja starejših v družbi.

Poleg naštetega lahko posamezniki želje po zna-
nju brezplačno izpopolnjujete v Središčih za samo-
stojno učenje, študijskih krožkih, različnih progra-
mih Učenja za življenjsko uspešnost, v okviru Borze 
znanja in vsakoletnega spomladanskega festivala 
Teden vseživljenjskega učenja. Ponudba neformal-
nih programov je resnično bogata in se od kraja do 
kraja razlikuje. Za lažjo izbiro vam je zato na voljo 
mreža Svetovalnih središč ISIO, kjer imamo dober 
pregled nad vsemi programi na regionalni ravni in 
bogate izkušnje za podporo pri odločanju.

Erika Švara,
Svetovalno središče Postojna

• Študijski krožki: sk.acs.si
• Središča za samostojno učenje: portalssu.acs.si
• Borza znanja: www.borzaznanja.si
• Večgeneracijski centri:  www.mddsz.gov.si/si/

delovna_podrocja/druzina/vecgeneracijski
_centri/podatki_o_vecgeneracijskih_centrih

• Univerza za tretje življenjsko obdobje:
www.utzo.si

• Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja:
vpnz.acs.si

pregled.acs.si
sk.acs.si
portalssu.acs.si
www.gov.si/teme/vecgeneracijski-centri/
vpnz.acs.si
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Celovita svetovalna podpora tudi za zaposlene 

Poslovna okolja se dandanes spreminjajo izjemno hi-
tro, zaradi česar prav vsi zaposleni potrebujejo vedno 

nova znanja. Pri tem jim je lahko v učinkovito pomoč 
brezplačno informiranje in svetovanje ter ugota-
vljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja, ki ga ponujajo različni izvajalci izobraževanja od-
raslih v okviru 15 konzorcijev, ki delujejo širom Slovenije. 

Vsem zaposlenim, ki potrebujete dodatna uspo-
sabljanja, kvalifikacijo ali prekvalifikacijo in si za-
stavljate nove karierne poti, je vse do konca marca 
leta 2022 na voljo celovita svetovalna podpora, ki 
obsega:
• pomoč pri odkrivanju in izoblikovanju lastnih po-

treb, interesov in kariernih ciljev,
• informiranje o možnostih pridobivanja novih znanj 

in kompetenc,
• pomoč pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, 

spretnosti in delovnih izkušenj, že pridobljenih vsa-
kodnevno, na delovnem mestu, doma, v krogu pri-
jateljev …,

• pomoč pri izdelavi izobraževalnega načrta in zbirne 
mape dosežkov (portfolija),

• informiranje o možnostih financiranja izobraževa-
nja, usposabljanja,

• pomoč in spodbudo pri odločitvi za izobraže-

vanje ter spre-
mljanje na poti 
i zobraževanja 
ali pridobitve 
kvalifikacije.
Dejavnost sofi-

nancirata Evropski 
socialni sklad in 
Ministrstvo za iz-
obraževanje, zna-
nost in šport. 

Organizacije, ki 
izvajajo svetova-
nje, ves čas iščejo 
inovativne, dru-
gačne pristope, saj 
želijo zaposlene spodbuditi k še večji skrbi za lastno 
konkurenčnost na trgu dela in jim biti čim bolj do-
stopne. Njihova vrata so zato vedno odprta tako 
za različna podjetja kot za vse posameznike, ki 
želijo sami narediti korak v smeri izboljšanja svoje 
kompetentnosti. Potrkajte torej na njihova vrata 
tudi vi!

Mihaela Anclin
Svetovalno središče Žalec

Ljudska univerza  
Jesenice

www.lu-jesenice.net

Ljudska univerza  
Nova Gorica 
www.lung.si

RIC Novo mesto
www.ric-nm.si

ZIK Črnomelj
www.zik-crnomelj.eu

MOCIS Slovenj Gradec
www.mocis.si

UPI Ljudska 
univerza Žalec 
www.upi.si

Andragoški zavod 
LU Velenje 

www.lu-velenje.si

Zasavska ljudska univerza 
www.zlu.si

Andragoški zavod,  
LU Maribor  
www.azm-lu.si

Ljudska univerza  
Murska Sobota
www.lums.si

Ljudska univerza 
Koper 

www.lu-koper.si

OE Ljudska univerza 
Postojna

www.lu-postojna.si

CDI Univerzum, Ljubljana
www.cdi-univerzum.si

Ljudska univerza Krško 
www.lukrsko.si

Ljudska univerza 
Ptuj
www.lu-ptuj.si

NOSILCI KONZORCIJEV, IZVAJALCEV SVETOVALNE DEJAVNOSTI ZA ZAPOSLENE

Več informacij o svetovanju za 
zaposlene najdete na: www.
zaznanje.si
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V okviru Dejavno-
sti svetovanja za 
zaposlene 2016 – 
2022 smo v RIC-u 
Novo mesto dobre 
vezi stkali s pod-
jetjem Podgorje 
d.o.o. in njihovim 
zaposlenim, prise-
ljenim iz Bosne in 
Hercegovine, nu-
dili svetovanje za 
lažjo vključitev v 
širše lokalno oko-
lje in pridobitev 
javnoveljavnega 

potrdila Računalniška pismenost za odrasle. Udele-
žencem, ki so v podjetju zaposleni za določen čas, smo 
individualno svetovanje zagotavljali v njim znanem 
okolju – v podjetju, po zaključenem delovnem času. 
Svetovanci so po prvih svetovalnih obravnavah, kjer 

je bil poudarek na čim lažji in čim hitrejši integraciji 
v službeno in lokalno okolje, izpolnili vprašalnik za 
vrednotenje kompetence digitalna pismenost. Nato 
smo jih svetovalke napotile v središče za samostojno 
učenje, kjer so v okviru skupinsko vodenega učenja z 
mentorjem učne pomoči okrepili tiste pomanjkljivo-
sti v znanju, ki so se pokazale pri rezultatih izpolnje-
nih vprašalnikov. Po zaključenem vodenem učenju pa 
so svetovanci reševali teste Računalniške pismenosti 
za odrasle, kar jim je omogočilo pridobitev javnove-
ljavnega certifikata. Za vsakega svetovanca smo sve-
tovalke s pomočjo strokovnjakov s področja digitalne 
kompetence pripravile tudi mnenje o neformalno 
pridobljenem znanju. Potrdila in mnenja smo ude-
ležencem podelili na skupnem srečanju v njihovem 
podjetju, kjer so se nam pridružili tudi direktor in 
kadrovnici podjetja. Verjamemo, da so skozi proces 
svetovanja svetovanci ozavestili lastne kompetence 
ter tako osebnostno kot tudi karierno zrasli.

Katja Volf
Svetovalno središče Novo mesto

Svetovanje zaposlenim v podjetju Podgorje d.o.o.  Izjava

Pri petnajstih letih sem prišla v Slovenijo, da bi pazila 
nečaka. Želela sem v srednjo šolo, pa so mi vsi govo-
rili, da zaradi jezika ne bom uspešna, zato sem se pri 
šestnajstih letih zaposlila v podjetju Peko v Trbovljah. 
Zadnjih štirinajst let sem zaposlena v gostinstvu, v 
Gostinskem podjetju Trojane. Začela sem s pomiva-
njem posode, pozneje sem se priučila različnih pomo-
žnih del v kuhinji in priprave različnih jedi. Z velikim 
veseljem opravljam to delo, uživam, ko pripravljam 
narezke, solate, pice … in ko so nadrejeni zadovoljni s 
tistim, kar naredim. V štirinajstih letih sem si nabrala 
veliko izkušenj in počutila sem se vse bolj nelagodno. 
V podjetje prihajajo mladi, s spričevali in z izobrazbo, 
ki nimajo izkušenj. Ugotavljala sem, da znam veliko 
več od njih, pa vendar so me vedno in povsod prehi-
teli. V primerjavi z njimi nisem imela nobene mo-
žnosti za napredovanje. Hotela sem to spremeniti in 
narediti šolo za kuharico. Oglasila sem se na Zasavski 
ljudski univerzi in se pri svetovalki ISIO pozanimala 
glede možnosti izobraževanja. Izvedela sem, da šola-
nje traja najmanj dve leti in da v Zasavju predavanj 
sploh ni. Za vse izpite bi se morala pripraviti samo-
stojno, po zaključku šolanja pa mi tudi do upokojitve 

ne bi več manjkalo 
veliko, tako da sem 
bila pred veliko dile-
mo … Me je pa sveto-
valka seznanila tudi 
z možnostjo pridobi-
tve certifikata NPK 
pomočnik kuharja. 
Po razmisleku sem se 
odločila, da bi za začetek želela pridobiti ta certifikat, 
za šolanje se še vedno lahko odločim jeseni. Svetovalka 
mi je pomagala urediti vso zahtevano dokumentacijo 
za pristop k izpitu. Komisija za preverjanje se je odlo-
čila, da me ne preverjajo, ampak mi dodelijo certifi-
kat na podlagi poslane dokumentacije. Tega sem bila 
res zelo zelo vesela. Počutila sem se še bolj samozave-
stno, še bolj prepričana v svoje znanje in izkušnje, kot 
sem bila do takrat. Želela sem potrditev za delo, ki ga 
opravljam s srcem in z dušo in to mi je uspelo. Tudi v 
podjetju so bili zelo veseli mojega certifikata, čestitali 
so mi. Za naprej sem se še pripravljena učiti in tudi v 
podjetju so že napovedali, da me bodo zdaj naučili še 
več novih in odgovornejših stvari ... 

Stoja Vasojević Izjava
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Možnosti sofinanciranja izobraževanja odraslih
SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA

O drasli imate kar nekaj možnosti sofinanciranja iz-
obraževanja in v nadaljevanju vam predstavljamo 

aktualne možnosti.    

1.  Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni 
Odrasli, ki ste bili, ste ali boste med leti 2014 in 

vključno do 2022 vključeni v katero od oblik for-
malnega izobraževanja in imate zaključeno največ 
srednjo poklicno šolo, lahko preko javnega razpi-
sa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbe-
ne ravni I. dobite povrnjene stroške izobraževanja 
(do končane srednje stopnje izobrazbe, delovodski 
ali mojstrski izpit). Razpis in informacije dobite 
na spletni strani www.srips-rs.si/dir ali v sredi-
ščih ISIO.

2.  Neformalni programi za pridobivanje temelj-
nih in poklicnih kompetenc 
Zaposleni manj izobraženi (manj kot štiriletna 

srednja šola) in odrasli, starejši od 45 let, se lahko 
vključite v različne brezplačne programe za pri-
dobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. 
Vsebina programov je različna, od programov za 
zviševanje ravni pismenosti, zviševanja digitalnih 
spretnosti, ipd. Ponudba je pestra, trajanje pro-
gramov različno. Informacije o programih in izva-
jalcih lahko dobite v središčih ISIO ali na portalu 
www.zaznanje.si.

3.  Programi Zavoda RS za zaposlovanje za brezpo-
selne (ZRSZ)  
Zavod nudi široko paleto neformalnih izobra-

ževanj in usposabljanj za večjo zaposljivost brez-
poselnih (www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/
programi/usposabljanje_in_izobrazevanje). 
Nekateri od njih so namenjeni starejšim in dalj 
časa brezposelnim, v druge se lahko vključijo tudi 
tisti, ki so prijavljeni na ZRSZ krajši čas. Dodatne 
informacije pridobite pri svojem svetovalcu na Za-
vodu.

Od formalnih programov Zavod sofinancira do-
končanje osnovne šole, zaključne letnike srednje-
ga poklicnega, strokovnega ali splošnega izobra-
ževanja ter priprave in opravljanje zaključnega 
izpita oziroma priprave in opravljanje poklicne 
ali splošne mature. Več informacij najdete na sple-
tni strani: www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/
programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/ 
formalno_izobrazevanje

4.  Štipendije  
Kljub širši ponudbi štipendij so za odrasle v praksi  

na voljo le kadrovske štipendije. Informacije o 
njih najdete v Izmenjevalnici (www.sklad-kadri.
si/si/izmenjevalnica), na spletnih straneh regio-
nalnih razvojnih agencij in preko objav deloda-
jalcev. 

Andreja Dobrovoljc
Andragoški center RS

»Rad bi povedal, da sem 
zelo vesel, ker sem se udeležil 
vrednotenja komunikacijske 
kompetence, predvsem iz ra-
zloga ali vtisa, ki sem ga imel 
po tem vrednotenju, in sicer 
sem uvidel, da je treba opa-
zovati okolico in osebe, ki so v 
interakciji z nami, da bi bila 

potem sama komunikacija učinkovita, pristna, prijetna 
ter spoštljiva. Prav tako mi je ta dogodek z vami prebudil 
neko vedenje o meni samem in tako menim, da vsakokrat, 
ko komuniciramo z znanimi oz. z neznanimi osebami, ko 
jih prvič vidimo in spoznamo, takrat spoznamo in vidi-
mo tiste prave delčke, ali če se malo bolj poetično izrazim, 
utrinke naše osebnosti. Še enkrat hvala za ta dogodek in 
za spoznanja, ki jih bom lahko uporabil tako na delu kot 
v osebnem življenju.«

Vinko Šućur, Izmenski vodja nadzornega centra SIJ Acroni d.o.o.  Izjava

www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/formalno_izobrazevanje/


8 KONTAKTI SREDIŠČ ISIO

1 Svetovalno središče Gorenjska, LU Jesenice 
Delavska ulica 1, Jesenice 
tel: 04 583 38 08 
www.lu-jesenice.net

2 Svetovalno središče Gorenjska 1, 
LU Škofja Loka 
Podlubnik 1a, Škofja Loka 
tel: 04 506 13 70 
www.lu-skofjaloka.si 

3  Svetovalno središče Koroška, MOCIS 
Meškova ul. 21, Slovenj Gradec 
tel: 051 224 942 
www.mocis.si

4  Svetovalno središče Ljubljana,  
CDI Univerzum 
Grošljeva ulica 4, Ljubljana 
tel: 01 510 22 70 
www.cdi-univerzum.si

5  Svetovalno središče Maribor 
AZM – LU Maribor 
Maistrova ulica 5, Maribor 
tel: 02 234 11 34 in 041 372 273 
www.azm-lu.si

6  Svetovalno središče Murska Sobota,  
LU Murska Sobota 
Slomškova 33, Murska Sobota 
tel:  02 536 15 76, 031 637 243 ali 02 536 15 69 
www.lums.si

7 Svetovalno središče Nova Gorica,  
LU Nova Gorica - LUNG 
Cankarjeva 8, Nova Gorica 
tel: 05 335 31 15, 041 681 164 
www.lung.si

8  Svetovalno središče Novo mesto,  
RIC Novo mesto  
Topliška cesta 2, Novo mesto 
tel: 07 393 45 55, 031 701 191 
www.ric-nm.si

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih – središča ISIO
9  Svetovalno središče Osrednjeslovenske  

regije, JZ Cene Štupar 
Šmartinska 134a, Ljubljana 
tel: 01 234 44 06, 041 606 285 
www.cene-stupar.si

10 Svetovalno središče Pokolpje, ZIK Črnomelj 
Ul. Otona Župančiča 1, Črnomelj 
tel: 07 306 13 84 
www.zik-crnomelj.eu

11 Svetovalno središče Posavje, LU Krško 
Dalmatinova 6, Krško 
tel: 07 48 81 162 in 07 48 81 172 
www.lukrsko.si

12 Svetovalno središče Postojna, LU Postojna  
Ljubljanska c. 2, Postojna 
tel: 05 721 12 87 in 031 379 944 
www.lu-postojna.si

13 Svetovalno središče Ptuj, LU Ptuj  
Mestni trg 2, Ptuj 
tel: 02 749 21 55  
www.lu-ptuj.si

14 Svetovalno središče Koper Capodistria, LU Koper 
Cankarjeva ulica 33, Koper 
tel: 05 612 80 06 in 040 469 521 
www.lu-koper.si/

15  Svetovalno središče Velenje, LU Velenje  
Titov trg 2, Velenje 
tel: 031 278 823 ali 03 898 54 58  
www.lu-velenje.si

16 Svetovalno središče Zasavje, Zasavska LU  
Trg svobode 11a, Trbovlje,  
tel: 03 563 11 91 
www.zlu.si

17  Svetovalno središče Žalec, UPI – LU Žalec  
Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec 
tel: 03 713 35 65, 041 699 260 
www.upi.si
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