
SVETOVANJE  
ZA ODRASLE 2015 

 
Brezplačna in 

zaupna  
SVETOVALNA 
PODPORA DO 

NOVIH 
PRILOŽNOSTI 

Obiščite nas na Ljudski univerzi Murska 
Sobota, Slomškova ulica 33, Murska 

Sobota.  
 
Pokličete nas lahko po telefonu:  

 
02 536 15 76 (Svetovalno središče),   
 

031 637 243 (svetovalec),  
 
02 536 15 60 (tajništvo).  

 
Alojz Sraka, vodja projekta in svetovalec 

 
Elektronska pošta: 
svetovalno.sredisce@lums.si  

info@lums.si  
 
Spletni naslov:  

http://www.lums.si/  

 

LJUDSKA UNIVERZA 

MURSKA SOBOTA 

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA 

SLOMŠKOVA ULICA 33 

 

9000 MURSKA SOBOTA 
 

 

 
Znanje razpira krila  

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških 

virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1:  Izboljšanje 

kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Pro-

jektno delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ljudska univerza Murska 

Sobota je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje sveto-

vanje za odrasle 2015, kar pomeni, da so storitve svetovanja brezplačne.  
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Vaše koristi: 
 

 v zaupnem okolju se lahko s 
svetovalcem pogovorite o 

možnostih izobraževanja in 
učenja,  

 pomagamo vam opisati vaše 

neformalno pridobljeno znan-
je, zbirati dokazila o delovnih 

izkušnjah in izobraževanju,  
 pomagamo vam urediti življe-

njepis, ponudbo za delo, 

predstavitveno zbirno mapo, 
 v sodelovanju z vami izvede-

mo postopek ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pri-
dobljenega znanja, kadar bo 

to smiselno glede na cilje 
svetovanja, 

 podpiramo vas na poti do 
vključitve v izobraževanje oz. 
usposabljanje, pridobitve kva-

lifikacije ali spremljamo na 
poti iskanja zaposlitve. 

 

         BREZPLAČNA  IN ZAUPNA SVETOVALNA PODPORA DO NOVIH PRILOŽNOSTI 
                                           SVETOVANJE ZA ODRASLE 2015 

 
 

 

 

V skladu s pogoji javnega razpisa so 
storitve svetovanja prednostno 
namenjene odraslim s končano 

največ štiriletno srednjo šolo in 
so: 

 brezposelni, stari 50 let in več, 
 zaposleni, stari 45 let in več, 
 invalidi, 

 Romi, migranti, priseljenci, 
 mlajši odrasli, ki so zgodaj 

opustili šolanje (do 27. leta) – z 
zaključeno OŠ in tudi z zaključeno 
srednjo poklicno izobrazbo (IV. sto-

pnja), 
 prebivalci manj razvitih regij 

kamor spada Pomurje. 
 

Znanje razpira krila! 
 

Odrasli si celo življenje pridobivamo nova 
znanja in spretnosti, ki jih lahko koristno 

uporabimo pri iskanju novih priložnosti.  
 
Vabimo vas na svetovanje za izboljšanje 

izobraževalnih, učnih in zaposlitvenih mož-
nosti ter predstavitev poti do dokazil.  

 
Proces svetovanja je brezplačen in zaupen. 


