
 
 

 
 

Za osebe s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor je izobraževanje brezplačno. 

 

 

Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor za leto 2022  
 

Program: ODPRTIH OČI NA TRG DELA 
 
Ciljna skupina za vključitev v program: 

• mladi diplomanti (stari največ 33 let), ki kljub diplomi višjega, visokošolskega ali univerzitetnega študija ne najdejo 
zaposlitve (opomba: ni pogoj, da je oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb zavoda za zaposlovanje), 

• udeleženci morajo imeti naslov stalnega bivališča v Mestni občini Maribor, saj je tečaj namenjen le občanom 
Mestne občine Maribor, 

• za udeležbo v programu je potrebno imeti osnovno znanje angleščine, saj se bomo srečali tudi z učenjem poslovne 
angleščine (opomba: ne bomo izvajali vstopnega testiranja znanja angleščine).  
 

Vsebina usposabljanja: 

• Sklop A – IKT znanja, 26 šolskih ur (obsega: IKT-znanja: moj spletni portfolio (spletne skupnosti za poslovne stike), 
trženje s pomočjo spletnih skupnosti in mobilnih komunikacijskih naprav (social media & mobile marketing), 
uporaba IKT pri komunikaciji in načrtovanju dela (spletni dokumenti – hramba dokumentov v oblaku, uporaba 
elektronskih koledarjev), večpredstavnostna komunikacija (video-klepet, videokonference, večpredstavnostne 
predstavitve), delo v sodobni pisarni (pošiljanje in prejemanje faksa preko računalnika, napredno tiskanje, skeniranje 
in kopiranje dokumentov), spletno poslovanje (javna uprava, elektronsko bančništvo, poslovanje med podjetji in 
poslovanje s končnimi uporabniki); 
 

• Sklop B – Veščine iskanja zaposlitve, 12 šolskih ur (obsega: kritično presojo metod in tehnik iskanja zaposlitve, 
usvajanje potrebnih veščin za zaposlitveni pogovor); 

 
• Sklop C – Poslovni tuji jezik-angleščina, 9 šolskih ur (obsega: pisanje elektronskih sporočil; pravila telefoniranja v 

tujem jeziku; obnovitev splošne poslovne angleščine); 
 

• Sklop D – Slovenščina v uradovalnem sporazumevanju, 3 šolske ure (obsega: posebnosti slovenskega jezika v 
uradovalnem sporazumevanju in najpogostejše slovnične napake pri pisanju ponudb za delo in življenjepisa; 
individualni pregled ponudb za delo in življenjepisa). 

 
Trajanje izobraževanja: 50 šolskih ur. 
 
Pričakovani učinki programa: višja raven uporabe informacijsko-komunikacijskih znanj; boljše poznavanje in uporaba 
poslovnega jezika; veščine za naprednejše iskanje zaposlitve.  
 
Skupina: v posamezno skupino bo vključenih od 8 do 12 oseb. 
 
Urnik: program se izvede predvidoma v šestih tednih (predavanja potekajo predvidoma 3-krat tedensko po 3 ali 4 šolske ure; 
v tokratni izvedbi načrtujemo 10 srečanj popoldan, 5 srečanj pa dopoldan). Ob zaključku izvedemo zaključno evalvacijo 
programa (anketa o zadovoljstvu s programom).  
 
Posebnost izvedbe: načrtujemo kombinacijo klasičnega in virtualnega načina izvedbe, kar pomeni, da približno polovico 
programa izvedemo v učilnici Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze, drugo polovico pa v virtualnem okolju. 
Virtualni del poteka lastnem računalniku v domačem okolju (zaželena je kamera). Izkušnje imamo z obema opisanima 
načinoma. Glede na epidemiološko situacijo pa je mogoča tudi sprememba načina izvedbe.  

 
Kraj usposabljanja: Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor in virtualno (spletno) okolje. 
 
Informacije: Alenka Sagadin Mlinarič, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor. 
Telefon: 02 / 234 11 34 ali 041 / 372 273; elektronski naslov: svetovanje@azm-lu.si  

  
 Ob zaključku izobraževanja prejmejo udeleženci potrdilo AZM-LU o udeležbi v programu. 
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