
 

 

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1.Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za 
vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostih oblikah učenja, posodobitev znanja, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje 
kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje). 
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IZZIVI PODEŽELJA 
 

Podeželje je vir številnih možnosti, ki 
predstavljajo izziv in priložnost za njegovo 

prebivalstvo. Izkoristite jih. 
 
 



 

 

PROJEKT IZVAJAMO V PARTNERSKEM SODELOVANJU:  
UPI – Ljudske univerze Žalec, Ljudske univerze Rogaška Slatina 
in Šolskega centra Celje. 
 

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost IZZIVI PODEŽELJA je 
namenjen odraslim prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev 
temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in 
socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju 
(osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji). 
 
V program se lahko vključite nižje izobraženi zaposleni in brezposelni, vsi manj 
usposobljeni, pri čemer imate prednost starejši nad 45 let.  
 
Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini od 12 do 16 udeležencev in 
traja 120 ur. Program se predvidoma zaključi v treh mesecih z izdajo 
javnoveljavnega potrdila MIZŠ. 
 
Nekaj iz vsebine programa: 
* komunikacija, marketing, in trženje; 
* računalništvo; 
* kaj je lahko na podeželju priložnost; 
* narava - koristimo njene sadove, jejmo domače doma pridelano hrano 
(priprava jedi v kuhinji); 
* turizem na podeželju, priprava in izdelava poslovnega načrta ter prestavitev 
le-tega... 
 
Program nudi veliko ogledov primerov dobrih praks, vključuje strokovnjake s 
področja zakonodaje v zvezi z dopolnilno dejavnostjo in osebnim dopolnilnim 
delom ter informiranje o možnostih financiranja … 
 
Vključite se lahko na lastno pobudo ali pobudo vašega delodajalca. 
Udeležba v programu je brezplačna, saj je program sofinanciran.  
 
S programom pričnemo decembra 2019. 


