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PREGLED (BREZPLAČNIH) SPLETNIH IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE (MREŽA ZA REGIJO PODRAVJE) 

(datum priprave popisa spletnih izobraževanj: 12. 2. 2021) 

PONUDBA ANDRAGOŠKEGA ZAVODA MARIBOR-LJUDSKE UNIVERZE: 

Ime 
programa/projekta: 

Izvajalec, 
kontaktna oseba: 

Vpisni pogoji oz. 
komu je 
namenjeno: 

Obseg 
izobraževanja/ 
svetovanja: 

Cilj, vsebina: Individualno ali 
za zaključene 
skupine: 

Opomba: 

Osnovna šola za 
odrasle 

Andragoški zavod 
Maribor-Ljudska 
univerza 
Tatjana Njivar:  
02 / 234 11 33 
tatjana.njivar@azm-

lu.si 

 
 

Osebe, ki so izpolnile 

osnovnošolsko 

obveznost; tudi osebe, 

ki so 

zaključile prilagojeni 

izobraževalni program 

osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim 

standardom. 

Podrobnejši vpisni 

pogoji so objavljeni na 

spletni povezavi: 

http://www.azm-

lu.si/oso-2020-21-letni/  

En razred v 
trajanju 20 
tednov oz. 5 
mesecev, oseba 
lahko v enem 
šolskem letu 
zaključi dva 
razreda v:  
- zimskem 
semestru 
(september-
januar) in  
- letnem semestru 
(februar-junij).  
 

 

Zaključek osnovne 
šole za odrasle 
omogoča vpis v vse 
programe srednjega 
izobraževanja. 

*mogoča je 
individualna 
vključitev in tudi 
organizacija 
oddelka zaključene 
skupine 

*vpis do 10. 3. 
2021 
*mogoča je 
tudi izvedba v 
klasični obliki v 
prostorih AZM-
LU, Maistrova 
ulica 5, 
Maribor. 

mailto:tatjana.njivar@azm-lu.si
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Središče za 
samostojno učenje 
– svetovanje za 
samostojno učenje 

Andragoški zavod 
Maribor-Ljudska 
univerza 
Mateja Pihlar:  
 02 / 234 11 26 
mateja.pihlar@azm-

lu.si 

 

Vsi odrasli v 
podravski regiji 
in zaradi učenja 
na daljavo tudi 
širše 

Učenje s pomočjo 
gradiv za 
samostojno 
učenje glede na 
potrebe 
posameznika 

Pridobivanje in 
utrjevanje znanja 

*mogoča je 
individualna 
vključitev 
*učenje na 
daljavo (s 
pomočjo 
mentorice) 

*na voljo so 
gradiva za učenje 
tujih jezikov 
(angleščina, 
nemščina, 
španščina, 
francoščina, 
italijanščina) in 
računalništva 
(Windows, Word, 
Excel, 
Powerpoint, 
družbena 
omrežja, prost 
dostop do spleta) 

Svetovalno središče 
Maribor – 
svetovanje pri 
vključevanju, 
nadaljevanju 
izobraževanja 

Andragoški zavod 
Maribor-Ljudska 
univerza 
Alenka Sagadin 
Mlinarič:  
02 / 234 11 34 
041 / 372 273 
svetovanje@azm-lu.si 

 

Vsi odrasli v 
podravski regiji 
in zaradi 
svetovanja na 
daljavo tudi širše 

Informiranje in 
svetovanje pred 
vključitvijo v 
izobraževanje; 
svetovalna 
podpora med 
samim procesom 
izobraževanja in 
tudi po 
zaključenem 
izobraževanju 

Pridobivanje 
informacij, nasvetov, 
poglobljen svetovalni 
pogovor o izbiri 
primernega 
izobraževalnega 
programa; nasveti 
glede pridobivanja 
dodatnih znanj; 
pridobitev NPK; 
svetovanje o 
tehnikah učenja ipd.  

*možna so 
individualna in 
skupinska 
svetovanja 

*storitve 

informiranja in 
svetovanja izvajamo v 
obliki osebnih obiskov 
strank, lahko pa tudi 
na daljavo (telefon, 
elektronska pošta, 
videokonferenca); na 
razpolago imamo 
številne spletne 
svetovalne 
pripomočke za 
merjenje digitalne 
kompetence, tehnik 
učenja, spretnosti 
načrtovanja kariere… 

 

mailto:mateja.pihlar@azm-lu.si
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Temeljne in 
poklicne 
kompetence 

Andragoški zavod 
Maribor-Ljudska 
univerza 
Anita Brglez:  
02 / 234 11 23 
anita.brglez@azm-

lu.si 

 
 

*prednost imajo 
zaposlene ali 
brezposelne 
osebe, ki so 
starejše od 45 
let in imajo 
zaključeno 
največ 4-letno 
srednjo šolo 

50 - urni programi 
se izvajajo (v času 
epidemije) na 
daljavo. Izvajamo 
programe 
računalniške in 
digitalne 
pismenosti; tujih 
jezikov 
(angleščine in 
nemščine); 
treninga socialnih 
veščin 
(komunikacijske 
in socialne 
spretnosti, 
obvladovanje 
stresa na 
delovnem mestu); 
slovenščine za 
tujce, priprav na 
različne izpite ipd. 

Pridobivanje in 
nadgradnja 
temeljnih splošnih in 
poklicnih kompetenc 

* izvajanje v 
skupinah okvirno 
12 udeležencev 
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PONUDBA PARTNERJEV ANDRAGOŠKEGA ZAVODA MARIBOR-LJUDSKE UNIVERZE v projektu Temeljne in poklicne 

kompetence (TPK) 

*prednost pri vključitvi imajo zaposlene ali brezposelne osebe, ki so starejše od 45 let in imajo zaključeno največ 4-letno srednjo šolo; možne so 

tudi individualne vključitve v izobraževalni program  

 

  

UKREP IZVAJALCI KONTAKTNA OSEBA POVEZAVA 

Temeljne in 

poklicne 

kompetence 

(*po Javnem razpisu 

za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih 

kompetenc od 2018 

do 2022) 

Fundacija za izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti 

PRIZMA, ustanova 

Urška Pavlič, T: 070 415 422; 083 889 166 

 u.pavlic@fundacija-prizma.si  

 

http://novo.fundacija-prizma.si 

*izvajajo tečaje računalniške in digitalne 

pismenosti ter trening socialnih veščin 

Vzgojno-izobraževalni 

zavod Antona Martina 

Slomška 

Vesna Kušar, 040 627  
vesna.kusar@z-ams.si  

https://www.z-

ams.si/index.php/sl/pridobivanje-temeljnih  

*izvajajo tečaje Računalniške pismenosti za 

odrasle in tujih jezikov  

Kadring – kadrovsko in 

poslovno svetovanje, 

d.o.o. 

Enej Sajko, T: 041 202 291 

enej.sajko@kadring.si 

https://www.kadring.si/projekti/pridobivanje-

temeljnih-in-poklicnih-kompetenc/  

*izvajajo tečaje računalniške in digitalne 

pismenosti (na območju Slovenske Bistrice) 

mailto:u.pavlic@fundacija-prizma.si
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