
 
 
 

LETNO POROČILO   
 O OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVALNEM DELU NA LJUDSKI UNIVERZI VELENJE  

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je organizacija za izobraževanje odraslih. Ustanoviteljica je 
Mestna občina Velenje, prostore imamo na Titovem trgu 2. Status našega zavoda so opredelili Zakon o 
zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o izobraževanju odraslih. 
 
Ljudska univerza Velenje je bila ustanovljena 20. oktobra 1959 in je v šolskem letu 2021/2022 
praznovala 62-letnico svojega obstoja in delovanja. 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih in 24. člen Statuta Mesne občine 
Velenje na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje.  Z zadnjih odlokom je posodobljena  dejavnost zavoda. 
Dejavnost zavoda je prilagojena spremembam v družbi.  

 

 

1. VIZIJA, STRATEŠKI CILJI, POSLANSTVO IN VREDNOTE 
 

Po ustvarjanju izobraževalnih trendov prepoznana družbeno odgovorna izobraževalna organizacija za 
vse generacije v Evropi. 
 
 
STRATEŠKI CILJI 
1. Smo javni zavod s pozitivno javno podobo.  
2. Ohranjamo in ustvarjamo nova delovna mesta.  
3. Poznani smo po prijaznosti, kakovosti in poštenosti.  
4. Imamo moderne in prijetne prostore.  
5. Naši udeleženci se v hiši dobro počutijo.  
6. Vsi zaposleni smo zadovoljni s svojo službo.  
7. Velenje pomagamo narediti mladim podjetnikom prijazno mesto.  
8. Prepolovimo število ljudi z nedokončano osnovno šolo na področju Šaleške in Zgornje Savinjske 

doline.  
9. Letno posadimo 1000 sadnih dreves.                                                                                                             
 
 
POSLANSTVO 
 
V inovativnem učnem okolju Ljudske univerze Velenje nudimo vsem generacijam in različnim ciljnim 
skupinam sodobno in kakovostno znanje za osebni in karierni razvoj. Skupaj gradimo spoštljive in 
ustvarjalne odnose, motiviramo, svetujemo in spodbujamo uspešnost. 
           
                          



VREDNOTE 
 
Spoštljivost 
Z vsemi našimi zaposlenimi, udeleženci in poslovnimi partnerji ravnamo pošteno, enakopravno in 
prijazno.  
 
Odgovornost 
Svoje delo opravimo pravočasno, strokovno in dosledno. 
 
Kakovost 
V danih pogojih opravimo delo optimalno, strokovno in kakovostno. Sledimo standardom kakovosti v 
izobraževanju. 
 

 
2.  OPRAVLJENO IZOBRAŽEVALNO DELO 

 
 
Poročilo o opravljenih izobraževalnih oblikah za šolsko leto 2021/2022 se nanaša na obdobje od  
1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.  
 
Skupno smo izvedli 479 različnih izobraževalnih oblik za 14.926 udeležencev v obsegu 30.029 
pedagoških ur.  
 
Primerjava s prejšnjimi izobraževalnimi obdobji na področju izvedbe vseh programov je prikazana v 
spodnji tabeli: 
 

 REALIZIRANO PO ŠOLSKIH LETIH 

Šolsko leto Število 
izobraževalnih oblik Število ur Število 

udeležencev 

2016/2017  319 33.299 9.562 

2017/2018 504 38.762 11.307 

2018/2019 486 40.247 11.710 

2019/2020 496 30.494 8.648 

2020/2021 545 26.195 12.772 

2021/2022 479 30.029 14.926 

Sprememba v % -12,10 % +14,60 +16,90 
 
 
Ugotavljamo, da se ljudje lažje odločajo za krajše izobraževalne programe, ki jim omogočajo hitrejšo 
pridobitev konkurenčnih prednosti na trgu. Opažamo povečan obisk udeležencev v različnih formalnih 
in neformalnih izobraževalnih oblikah, saj je porast od lani v številu udeležencev večji za skoraj 17%.  
 
 
3. FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Na področju formalnega izobraževanja smo izvajali spodaj navedene izobraževalne programe. 
 



 V programu Osnovne šole za odrasle smo šolskem letu 2021/2022, v 1. in 2. polletju presegli 
planiran vpis udeležencev in posledično imeli v obeh polletjih oblikovane po štiri oddelke. V 
obeh polletjih smo skupaj izvedli 3.994 pedagoških ur za 81 udeležencev.  

 Na področju srednješolskih programov smo izvedli izobraževalne programe za pridobitev 
srednješolske poklicne in strokovne izobrazbe; administrator (SPI), trgovec (SPI), 
ekonomski tehnik (PTI), logistični tehnik (PTI), ekonomski tehnik (SSI), predšolska vzgoja (SSI) 
in dva programa poklicnega tečaja, ki trajata eno leto, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja. 
Vse navedene programe smo izvedli v obsegu 6.905 pedagoških ur za 78 udeležencev.  

 17 udeležencev je uspešno opravilo zaključni izpit in poklicno maturo ter pridobilo višjo 
izobrazbo.  

 V šolskem letu 2021/2022 smo na Ljudski univerzi Velenje nadaljevali z izvajanjem 
višješolskega programa ekonomist Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Izvedli smo 152 
pedagoških ur za 11 študentov.  

 
Na področju neformalnega izobraževanja smo izvajali naslednje programe. 
 

 V okviru programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) smo 13 udeležencev usposobili 
za skladiščnike, 11 oseb pa je pridobilo trajno veljavni certifikat NPK viličarist/viličaristka.  

 Na področju jezikovnega izobraževanja smo 44 priseljencev, državljanov tretjih držav,  vključili 
v štiri skupine 180-urnega programa Začetna integracija priseljencev, za njih izvedli 720 ur.  

 Izpit iz slovenščine na osnovni in vstopni ravni je opravljalo 128 posameznikov.  
 Iz sklopa jezikovnega izobraževanja smo izvedli 7 jezikovnih tečajev iz angleščine, nemščine 

in italijanščine za 15 tečajnikov, v obsegu 160 pedagoških ur.  
 Za mlade prevzemnike kmetij smo izvedli en individualni računalniški tečaj v obsegu 50 ur.  
 Na področju računalniškega izobraževanja smo za podjetja izvedli 14 različnih oblik 

usposabljanja s področja digitalnih kompetenc za 30 zaposlenih udeležencev v obsegu 
1.205 ur.   

 Na območju Zgornje Savinjske doline smo v okviru Univerze za III. življenjsko obdobje izvedli 
številne delavnice in programe v obsegu 232 ur za 72 občanov Zgornje Savinjske doline.  

 
Druge oblike neformalnega izobraževanja: 

 Študijski krožek je neformalna oblika izobraževanja, ki smo jih v šolskem letu 2021/2022 
izvedli v treh oblikah, v obsegu 91 pedagoških ur za 38 udeležencev.  Vse tri oblike smo izpeljali 
na Ljubnem in v Mozirju. 

 Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji. V okviru prireditev TVU 2022 je na Titovem trgu potekal tudi 
10. medgeneracijski festival Medgeneracijska mineštra, ki smo ga izpeljali 10. in 11. junija v 
sodelovanju z Mestno občino Velenje in drugimi javnimi zavodi. V Tednu vseživljenjskega 
učenja je sodelovalo 47 (pod)izvajalcev, izvedli smo 115 prireditev za 3.711 udeležencev.  
 

 
4. PODPORNE DEJAVNOSTI 
 
S 1. 1. 2021 se je v Sloveniji oblikovala javna mreža za javno službo za namen izvajanja svetovanja 
na področju izobraževanja odraslih, v okviru katere deluje tudi Svetovalno središče Velenje. V okviru 
javne službe smo v šolskem letu 2021/2022 izvajali svetovalno dejavnost pri vključevanju v program 
osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, vključevanju v javnoveljavne 
izobraževalne programe za odrasle, vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle in 
ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin. Skupaj smo izvedli 1.489 svetovalnih ur in 
595 individualnih svetovalnih obravnav.  
 
V okviru Ljudske univerze Velenje nudimo občanom možnost samostojnega učenja tudi na lokacijah 
(Velenje, Šoštanj, Nazarje). V sklopu aktivnosti svetovanja na področju samostojnega učenja in učne 
pomoči smo zabeležili 544 svetovalnih obravnav, od tega smo izvedli 206 ur samostojnega učenja 
za 203 obiskovalcev Središča za samostojno učenje.  
 
  



5. NACIONALNI IN MEDNARODNI PROJEKTI 
  
V nadaljevanju navajamo različne nacionalne in mednarodne projekte, ki si jih vsakega posebej in 
njihove rezultate, lahko pogledate na naši spletni strani www.lu-velenje.si, pod zavihek projekti.  
 
V letu 2021/2022 smo izvajali naslednje nacionalne projekte: 
 

 Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022, katerega namen je povečati vključenost 
odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati njihove kompetence. V okviru projekta smo 
skupaj s parterji izvedli 15 različnih izobraževalnih tečajev in usposabljanj za 143 udeležencev, 
v obsegu 522 pedagoških ur.  

 Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja od 2016 do 2022. V aktivnosti projekta smo skupaj s konzorcijskim partnerjem Šolskim 
centrom Velenje vključili 84 zaposlenih svetovancev, za katere smo izvedli 1.277 svetovalnih 
ur. Projekt smo uspešno zaključili 31. 3. 2022.  

 Večgeneracijski center Planet generacij je eden od 15 večgeneracijskih centrov, ki od 
januarja 2017 delujejo v Sloveniji. Izpeljali smo 55 različnih oblik v obsegu 1.950 ur vsebin, 
informiranja in neformalnega druženja, za 995 udeležencev.  

 Projekt Socialna aktivacija ''AS – Aktiviraj se!'', katerega aktivacijski pristopi vključujejo tako 
socialno kot zaposlitveno aktivacijo, pri čemer smo izvedli 2 obliki za 30 posameznikov, v 
obsegu 1.221 ur.  

 LAS: Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji 
 LAS: Povezujmo se 
 PUM-o: Projektno učenje mlajših odraslih, je program neformalnega izobraževanja za 

opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, v katerega smo vključili 
25 posameznikov.  

 Vzorčno mesto Velenje je strateško zasnovan kot ekosistem in funkcionira kot trajnostni Living 
Lab za razvoj lokalnega okolja. V okviru slednjega smo izpeljali 214 različnih dogodkov in oblik 
za 6.910 udeležencev, v obsegu 1.013 ur.  

 V okviru Središča Medkulturnega dialoga smo za odrasle priseljence organizirali delavnice 
neformalnega spoznavanja in učenja slovenskega jezika ter spoznavanje kulture in družbe na 
splošno. Skupaj smo izvedli 4 različne delavnice za 105 udeležencev v skupnem obsegu 200 
ur. 

 
V letu 2021/2022 smo izvajali in bili vključeni v 18 mednarodnih Erasmus+ projektov: 

 Projekt COOCOU 
 Projekt CORE 
 Projekt Hexagonal Leader 
 Projekt TIWA 
 Projekt SNAIL - Slow, Necessary And Improves the Level 
 Projekt GREENet 
 Projekt PolyFLIP 
 Projekt ENVISION 
 Projekt ACTIVE 2 
 Projekt AgeAdapt 
 Projekt Do it Yourself 
 Projekt HOPE 
 Projekt CONVOLUT 
 Projekt ALICE 
 Projekt InTact 
 Projekt Mental Health Leader 
 Projekt ARISE 
 Projekt Task Based Learning  

 
 
6. SKLEP 
 
23-članski delovni kolektiv je skupaj s 4 javnimi delavci ob sodelovanju številnih zunanjih sodelavcev 
opravil pomembno delo tudi na področju dvigovanja izobrazbene ravni prebivalstva Mestne občine 
Velenje in okolice. 

http://www.lu-velenje.si/


Verifikacije izobraževalnih programov nam omogočajo samostojno izvajanje programov, določanje 
višine šolnin in izdajo spričeval. 
 
Navkljub epidemiološkim razmeram, ki so nekoliko vplivale na naše celotno delovanje, smo dosegli 
večino načrtovanih aktivnosti in cilje, tako na področju izobraževanja kot tudi na področju kakovosti. 
Imamo dober in strokovno usposobljen predavateljski aktiv. Na strokovnih aktivih in neformalnih 
srečanjih  predavatelji poleg strokovnega dela izmenjujejo tudi izkušnje pri delu z odraslimi.  
 
Aktivno se vključujemo na razpise za nacionalne in mednarodne projekte ter pridobivamo izkušnje in 
reference tudi na tem področju. Trenutno smo vključeni v 18 mednarodnih in 9 nacionalnih projektov. 
 
Vse dosedanje revizije so pokazale strokovno in pravilno delovanje naše institucije.  
 
 
 
Velenje, november 2022               Direktorica 
                  Brigita Gorjup, univ. dipl. ekon., l.r.  


