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I. Uvod 
 
Osnovna dejavnost Kariernega kotička je nudenje brezplačnih informacij s področja 
izobraževanja, poklicev, trga dela in zaposlovanja za ciljne skupine osnovnošolskih otrok, 
srednješolcev in brezposelnih oseb.  
 
V letu 2021 se je Karierni kotiček prioritetno osredotočal predvsem na poklicno 
informiranje in svetovanje ciljni skupini brezposelnih oseb in nekoliko manj na 
predstavitve na temo poklicnega svetovanja in predstavitev svetovalne dejavnosti za 
osmošolce in devetošolce osnovnih šol Spodnje Savinjske doline. Tudi leto 2021 je bilo 
zaznamovano z epidemijo Covid19. Kljub temu smo lahko izvedli kar nekaj predstavitev 
po osnovnih šolah Spodnje Savinjske doline.  
 

II. Predstavitev svetovalne dejavnosti 
 
Karierni kotiček Žalec je kot center za informiranje in poklicno svetovanje s svojim 
delovanjem pričel 19. oktobra 2000 (pod imenom CIPS) v prostorih UPI-ljudske univerze 
Žalec. Lansko leto smo obeleževali 20 - letnico delovanja Kariernega kotička, ki pa je žal 
zaradi epidemioloških razmer nismo mogli ustrezno praznovati. 
 
Temeljna izhodišča za delovanje Kariernega središča oziroma Kariernega kotička so 
opredeljena v projektu partnerskega sodelovanja UPI - ljudske univerze Žalec, Občine 
Žalec, Razvojne agencije Savinja, Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec in Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje – območna služba Celje.  
 
Prostor, v katerem deluje Karierni kotiček Žalec, je prijeten in miren. Zelo lepo in dokaj 
sodobno opremljen nam daje veliko možnosti za izvajanje informativno – svetovalne 
dejavnosti. Na razpolago imamo ustrezno IKT opremo, tiskalnik in strokovna gradiva.  

 
Delovni pogoji  
 

Kadrovski 

Vodja Kariernega kotička je direktorica UPI - ljudske univerze Žalec, Franja Centrih, prof. 
Informativno – svetovalno dejavnost sta v letu 2021 opravljali svetovalka Darja Lužnik in 
informatorka, zaposlena preko javnih del.  

Informativno - svetovalno dejavnost opravljajo tudi zaposleni na UPI - ljudski univerzi 
Žalec. Informativno - svetovalna dejavnost se opravlja tudi v referatu in v tajništvu UPI - 
ljudske univerze Žalec. 
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Materialni 

Za delovanje Kariernega kotička je na UPI - ljudski univerzi Žalec zagotovljen en prostor 
in sicer v velikosti 70 m2, ki je primerno opremljen za izvajanje informativno - svetovalne 
dejavnosti.  

 

Organi upravljanja (partnerji) 

Programski svet Kariernega kotička Žalec odloča o strategiji razvoja, položaju in 
umestitvi informativno - svetovalne dejavnosti na področju poklicne orientacije, ki jo v 
Savinjski regiji razvija Karierni kotiček Žalec in ga sestavljajo direktorica UPI - ljudske 
univerze Žalec kot vodja Kariernega kotička, predstavnik Občine Žalec, predstavnik 
Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, predstavnik Zbornice zasebnega 
gospodarstva Žalec in predstavnik Razvojne agencije Savinja.  

Vodja Kariernega kotička in predstavniki vseh partnerskih organizacij vse aktivnosti 
Kariernega kotička potrjujejo na sejah programskega sveta. Predhodno dogovorjene 
aktivnosti nato koordinira vodja Kariernega kotička, izvajajo pa jih predstavniki vseh 
partnerjev. 

 
Programski svet je v letu 2021 zasedal enkrat (1x), in sicer 20. decembra 2021. 
  

III. Vsebina svetovalne dejavnosti 
 
V preteklem letu je bilo temeljno delovanje Kariernega kotička še vedno usmerjeno v 
zagotavljanje kakovostnih informativnih in svetovalnih storitev. Karierni kotiček se je 
osredotočal predvsem na poklicno svetovanje, poklicno orientacijo in poklicno 
usmerjanje in s tem prioritetno na naslednje ciljne skupine:  

 
▪ osnovnošolske otroke v zaključnih razredih osnovne šole (osmošolce in 

devetošolce); 
▪ srednješolce in  
▪ brezposelne osebe.  

 
Informativno - svetovalna dejavnost je bila tudi tokrat namenjena vsem prebivalcem ožje 
in širše regije. V letu 2021 smo: 

 
▪ svetovali in informirali osnovnošolce, dijake in študente o možnostih 

izobraževanja in usposabljanja, o poklicih in zaposljivosti na trgu dela, o možnosti 
sofinanciranja izobraževanja (štipendije) idr., 
 

▪ predstavljali različne poklice, predvsem novejše in zanimive, deficitarne 
poklice, 
 

▪ nudili pomoč pri iskanju zaposlitve, 
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▪ nudili pomoč pri pisanju vlog in ponudb za delo, e-življenjepisov za zaposlitev, 
 

▪ izvajali računalniško testiranje na spletni aplikaciji Kam in Kako – KIK). 
 

 

 

 

 

SLIKA 1: Testiranje s pomočjo spletne 
aplikacije KIK 

 

Spletna aplikacija               je interaktivni računalniški program (slika 2, v nadaljevanju), ki 
je vsako leto številnim učencem v veliko pomoč pri odločanju o izbiri poklica. Pomaga jim 
opredeliti področja, o katerih se želijo pogovoriti s poklicnim svetovalcem, jih opogumiti, 
da podrobneje raziščejo poklice, ki jih zanimajo in so zanje primerni ter jim omogočiti, da 
dobijo nove zamisli o primernih poklicih.  

       

SLIKA 2: Spletna aplikacija Kam in Kako 

 
V karierno središče oz. Karierni kotiček Žalec so bili v letu 2021 vabljeni:  

▪ vsi osnovnošolci (predvsem osmošolci in devetošolci), dijaki, študentje ter starši, 
▪ učitelji in svetovalni delavci,  
▪ vsi brezposelni, presežni delavci ter zaposleni, ki si želijo spremembo kariere, 
▪ delodajalci, ki potrebujejo informacije o izobraževanju in zaposlovanju za svoje 

zaposlene ter 
▪ vsi, ki ne vedo kam in kako naprej in potrebujejo našo pomoč in podporo pri 

načrtovanju svoje izobraževalne in karierne poti. 
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IV. Cilji svetovalne dejavnosti 
 
V letu 2021 smo v Kariernem kotičku ponujali brezplačno informativno-svetovalno dejavnost. 

Posredovali smo predvsem informacije o izobraževalnih programih na različnih stopnjah 

izobraževanja, o zahtevah in pogojih za vključitev v te programe, o izobraževalnih ustanovah 

(srednje, višje in visoke šole), ki te programe izvajajo, o programih usposabljanja in njihovih 

izvajalcih, o možnosti finančne pomoči pri študiju (štipendije), opise različnih poklicev, ki smo 

jih pripravili in predstavili. Številnim brezposelnim smo bili v pomoč pri pisanju vlog in 

življenjepisov za zaposlitev.  

Z Letnim delovnim načrtom Kariernega kotička Žalec smo si v začetku leta 2021  zastavili 

cilje ter program dela, ki smo se ga trudili čim bolj realizirati. Z rezultati realizacije smo 

zadovoljni glede na razmere epidemije, ki nam je v veliki meri spremenila način delovanja. 

Temeljno delovanje Kariernega kotička Žalec je bilo usmerjeno v zagotavljanje kakovostnih 

informacij in svetovalnih storitev ter v nadaljnje razvijanje brezplačne sistematične svetovalne 

dejavnosti. 

 

Razvojne naloge, ki smo si jih v Kariernem kotičku Žalec z LDN-jem zadali, smo poskušali 

maksimalno uresničiti, zastavljeni program dela ter vse aktivnosti povezane z njim pa 

izpeljati na najboljši možen način. 

 

V. Organizacija svetovalne dejavnosti 
 
Načini delovanja 
 
Dejavnost Kariernega kotička predvideva naslednje načine delovanja: 

• individualno ali skupinsko informiranje in svetovanje v Kariernem kotičku Žalec 
in/ali na sedežih  naročnikov,  

• informiranje in svetovanje po telefonu, 
• informiranje in svetovanje na terenu,  
• informiranje in svetovanje po elektronski pošti. 

 

Delovni čas 
 
Karierni kotiček je na svojem sedežu na UPI - ljudski univerzi Žalec zagotavljal najmanj 
20 ur osebnega svetovanja tedensko, 7 ur delovanja odprtega telefona, dve uri  sta bili 
namenjeni delu v informacijskem kotičku in urejanju gradiv v Kariernem kotičku, ena ura 
tedensko pa je bila namenjena odgovarjanju na vprašanja po elektronski pošti.  V letu 
2017 uvedene Karierne urice, termin posebej namenjen svetovanju, smo izvajali v okviru 
delovnega časa Kariernega kotička. 

V Kariernem kotičku UPI – ljudske univerze Žalec smo se vsak dan trudili in pomagali 
vsem in ravno zato delovali vsak dan od ponedeljka do petka, kot prikazuje slika 3, v 
nadaljevanju. 
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PONEDELJEK  TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
10.00 – 16.00 10.00 – 16.00   10.00 – 16.00 10.00 – 17.00  10.00 – 13.00  

SLIKA 3: Delovni čas Kariernega kotička UPI - LU Žalec 

 

 
Dokumentacija  
 
Naloga informatorja Kariernega kotička je, da vodi dokumentacijo o svetovalnem delu in 
jo mesečno dostavlja po e-pošti na Nacionalni CIPS Ljubljana (NCIPS). Žal v zadnjih letih s 
strani NCIPS-a nismo prejeli povratnih informacij, usmeritev ali navodil glede 
dokumentacije in sporočanja podatkov, zato to prakso, zlasti zaradi kadrovske 
okrnjenosti, opuščamo. 

 
Usposabljanje svetovalcev 
 
Za usposabljanje svetovalcev v Kariernem kotičku Žalec so v letu 2021 še naprej skrbeli 
UPI – ljudska univerza Žalec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Andragoški 
center Slovenije.  

Spremljanje in evalvacija 
 
V okviru svojih delovnih zadolžitev informator Kariernega kotička načrtuje in spremljanja 
realizacijo dejavnosti, spremlja načrtovanje in izvajanje promocijskih aktivnosti ter 
ugotavlja, kako se odzivajo svetovanci, o vsem tem pa nato tekoče seznanja vodjo 
Kariernega kotička (direktorico UPI-LU Žalec). Informator pripravlja letni delovni načrt 
in analizo za šolsko leto na nivoju UPI – ljudske univerze Žalec ter letni delovni načrt in 
letno poročilo na nivoju programskih partnerjev, kjer prav tako spremlja in evalvira 
izvajanje dejavnosti Kariernega kotička. 

Financiranje  
 
Financiranje Kariernega kotička je bilo v letu 2021 delno zagotovljeno s strani:  

• Občine Žalec v skladu s sprejetim proračunom,  
• Zavod za zaposlovanje je sofinanciral plačo informatorja, zaposlenega preko javnih 

del,  
• UPI - ljudska univerza Žalec je sofinancirala plače zaposlenih in materialne in 

administrativne stroške za delovanje Kariernega kotička. 
 

VI. Kazalniki delovanja svetovalne dejavnosti 
 
Informativno - svetovalna dejavnost je bila namenjena vsem prebivalcem ožje in širše 
regije. V letu 2021 smo se osredotočali predvsem na poklicno svetovanje, poklicno 
orientacijo in poklicno usmerjanje brezposelnih oseb ter izvedli nekaj predstavitev na I. 
OŠ v Žalcu, krožkih, delavnicah, prireditvah, ipd.  
 



Karierni kotiček Žalec, Poročilo za leto 2021 
 

7/17 
 

S svetovanjem  in pomočjo uporabnikom smo bili ves čas na voljo tudi v Kariernem 
kotičku, na sedežu UPI - ljudske univerze Žalec, kjer smo udeležencem ponujali ustrezno 
strokovno pomoč. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 4: Utrinek z individualnega informiranja 
 

 

V letu 2021 smo v Kariernem kotičku Žalec realizirali naslednje aktivnosti: 

• informiranje in svetovanje v Kariernem kotic ku (brezposelne osebe, uc enci in 
njihovi stars i, dijaki in s tudenti); 

• individualno svetovanje na spletni aplikaciji Kam in kako; 
• karierno svetovanje ob pomoc i Spletnega vpras alnika za ocenjevanje spretnosti; 
• poklicno svetovanje za uc ence 8 razredov na I. OS  v Z alcu, OS  S empeter in OS  

Prebold. 
• učni nasveti in karierne novičke na FB UPI Z alec; 
• sodelovanje na Dnevih svetovanja za znanje v Žalcu in Celju (ISIO) – 23. 

september in 24. september 2021; 
• predstavitev in promocija na uvodni šolski razredni uri srednješolskih 

programov, 27. september 2021; 
• promocija dejavnosti Kariernega kotic ka (v lokalnih c asopisih, na spletnih 

straneh, na stojnicah - promocijsko gradivo ...), zgibanka in plakat Kariernega 
Kotic ka; 

• udeležba na strokovni ekskurziji v Gradcu – talent center 
 

PREGLED REALIZIRANIH AKTIVNOSTI 

Tudi letošnje leto je bilo še vedno zaznamovano z  epidemijo Covid 19.  Januarja in 
februarja je bila UPI - ljudska univerza Žalec še zaprta za zunanje obiskovalce, zato smo v 
tem terminu lahko nudili le karierno svetovanje in informiranje na daljavo. Posledično je 
bilo več informiranja kot svetovanja, saj je preko telefona težje izvesti poglobljeno 
svetovanje. Z marcem smo lahko že pričeli sprejemati stranke. V tem obdobju se je 
svetovalka dogovorila za izvedbo kariernih delavnic. Kar nekaj osnovnih šol je še žal imelo 
prepoved zunanjih izvajalcev, zato smo karierne delavnice izvedli tam, kjer teh prepovedi 
niso imeli.  
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V nadaljevanju predstavljamo nekaj naših glavnih aktivnosti v letu 2021: 

- Večji poudarek na spletnih omrežjih, preko katerih smo redno objavljali novice 
glede možnosti iskanja zaposlitve, možnosti štipendiranja, kariernih sejmov in 
podobno. Za glavni kanal smo izbrali dostopnost preko naše FB strani, saj smo 
ugotovili, da preko tega kanala dosežemo najširši krog posameznikov, ki 
potrebujejo pomoč pri gradnji kariere. Nekaj objav: 

 

                                        

                                       
                           

SLIKA 5: utrinki FB objav 
 

- Izdelali smo letak, za pomoč pri iskanju poklicne poti, ki smo ga objavili na FB 
strani, ter v fizični obliki razposlali po vseh osnovnih šolah na našem območju. 
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SLIKA 6: letak 

 

- V okviru svetovalne dejavnosti Kariernega kotička smo svetovali in pomagali 
osnovnošolcem in njihovim staršem pri testiranju na spletni aplikaciji KIK ter jim 
na ta način olajšali razmislek o izbiri poklica. Po končanem testiranju smo jim 
omogočili, da so si natisnili opise želenih poklicev.  

- Uporaba  spletnega vprašalnika SVOS pri karierni orientaciji. Del spletnega 
vprašalnika Ocenjevanja spretnosti je tudi sekcija o poklicnih interesih in 
namerah. Učenci so lahko preko spletnega testa ugotavljali, kako se njihovi interesi 
ujemajo s želeno zaposlitvijo, kakšna je stopnja pripravljenosti za iskanje novih 
zaposlitvenih priložnosti in razvoj kariere. 
 

 
 

- Povečal se je delež odraslih svetovancev, ki so poiskali pomoč pri pisanju vlog, 
življenjepisov in načrtovanju kariere. 

- V marcu in aprilu je svetovalka izvedla delavnice karierne orientacije na OŠ 
Šempeter (8a in 8b) ter OŠ Prebold (8b). 

- Svetovalka kariernega kotička Žalec, je v mesecu marcu uspešno opravila 
usposabljanje za svetovalko za nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 

- V mesecu juniju je svetovalka izvedla 3 različne predstavitve na OŠ Žalec (8a, 8b in 
8c). 
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- Julija se je svetovalka Darja Lužnik udeležila enotedenskega usposabljanja K1 
(Erasmus+) na temo karierne orientacije v Splitu. 
 

 
 

- Poletni čas smo izkoristili za pripravo predstavitev Kariernega kotička v 
publikacijah UPI Žalec, in sicer v malem in velikem Katalogu izobraževanja in 
drugih dejavnosti 2021/2022 in v Vodniku UPI Žalec. 

- 25. 8. 2021 smo izvedli skupinsko predstavitev za brezposelne za pridobitev NPK 
socialni oskrbovalec na domu ter kariernega kotička. 

- 16. 9. 2021 smo Karierni kotiček Žalec predstavljali na Obrtnem sejmu v Celju.  
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- 23. 9 in 24. 9. 2021 smo se v okviru Dnevov svetovanja za znanje predstavili na 
stojnici v centru Celja in v Žalcu, kjer smo nudili informacije in odgovarjali na 
vprašanja v zvezi z izobraževanjem. 

 

 
 

- 27. septembra smo izvedli predstavitev in promocijo dejavnosti Kariernega 
kotička na uvodni razredni uri srednješolskih programov. Predstavili smo Karierni 
kotiček in udeležence povabili, da se osebno zglasijo pri nas in izkoristijo naše 
storitve. 

- Udeležba na strokovni ekskurziji v Gradcu na temo » Dobre prakse karierne 
orientacije mladih ter prepoznavanje talentov in usmerjanje mladih v nadaljnje 
izobraževanje, svet dela  ter poklice« (september 2021). 

 
 

Seveda pa je tudi v tem obdobju osnovna dejavnost Kariernega kotička ostajala nudenje 
brezplačnih informacij s področja izobraževanja, poklicev, trga dela in 
zaposlovanja oziroma informativno - svetovalna dejavnost za prioritetno dve ciljni 
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skupini: (1) osnovnošolske otroke v zaključnih razredih osnovne šole (osmošolce in 
devetošolce) in (2) brezposelne osebe. Izvajanje svoje dejavnosti smo vseskozi spremljali.  

Do konca leta še načrtujemo nadaljevanje izvajanja osnovne dejavnosti, pripravo poročila 
in letnega delovnega načrta ter sejo programskega sveta. 

 
 
 
TABELA 1: Število opravljenih storitev 

MESEC 
 

STORITEV 

TELEFONSKO 
INFORMIRANJE 

INDIVIDUALNO 
INFORMIRANJE 

INDIVIDUALNO 
SVETOVANJE 

UDELEŽBA V 
SKUPINI 

SKUPAJ 

januar 42 0 0 0 42 

februar 52 0 0 0 52 

marec 32 23 11 13 79 

april 45 26 31 36 138 

maj 42 48 35 0 125 

junij 48 54 38 66 206 

julij 34 3 5 0 42 

avgust 25 24 3 0 52 

september 31 25 11 0 67 

oktober 31 40 11 0 82 

november 25 36 11 0 72 

december 29 24 3 0 56 

SKUPAJ 436 303 159 115 1013 

 
GRAF 1: Prikaz opravljenih storitev v odstotkih 

 

 
 
 
Graf 1 prikazuje, da je bilo v letu 2021 v Kariernem kotičku Žalec opravljenih 1013 
različnih storitev. Podobno kot preteklo leto smo imeli tudi letos največ telefonskega 
informiranja, kar je rezultat epidemioloških razmer.  
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Prikaz števila opravljenih storitev l. 2021 v primerjavi z l. 2020 
 

TABELA 2: Število opravljenih storitev po aktivnostih informiranja/svetovanja - 

primerjava med letoma 2020 in 2021 

 

 
STORITEV 

TELEFONSKO 
INFORMIRANJE 

INDIVIDUALNO 
INFORMIRANJE 

INDIVIDUALNO 
SVETOVANJE 

UDELEŽBA 
V SKUPINI SKUPAJ 

LETO 2020 312 303 178 117 910 

LETO 2021 436 303 159 115 1013 

 
Tabela 2 prikazuje, da je bilo v letu 2021 v Kariernem kotičku Žalec opravljenih 1013 
različnih svetovalnih storitev, v enakem obdobju lani pa 910. Opazimo, da lahko imamo 
nekoliko višjo realizacijo kot preteklo leto. V tem šolskem letu smo uspeli izvesti kar nekaj 
kariernih delavnic po osnovnih šolah in imamo na podlagi skupinskih oblik informiranja 
tudi večji delež udeležencev.  
 

Prikaz števila udeležencev v Kariernem kotičku v letu 2021 
 

TABELA 3: Število udeležencev Kariernega kotička po skupinah 

MESEC  SKUPINA 

UČENCI DIJAKI ŠTUDENTI 
BREZPOSELNI 
in ZAPOSLENI  

 SKUPAJ 

januar 8 2 0 32   42 

februar 15 14 0 23   52 

marec 29 8 0 42   79 

april 72 15 6 45   138 

maj 56 2 2 65   125 

junij 118 15 5 68   206 

julij 4 2 2 34   42 

avgust 20 0 0 32   52 

september 25 0 0 42   67 

oktober 5 2 0 75   82 

november 5 3 2 62   72 

december 10 4 0 42   56 

SKUPAJ 367 67 17 562  1013 
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GRAF 2: Število udeležencev Kariernega kotička po skupinah 

 

Tabela 3 prikazuje, da je v letu 2021 Karierni kotiček Žalec obiskalo 1013 udeležencev 
različnih ciljnih skupin. Največ je bilo brezposelnih in zaposlenih, kar 562, manj pa 
učencev, dijakov in študentov, kar je gotovo posledica manjšega sodelovanja s šolami. 
Večji delež brezposelnih in zaposlenih je zaznan tudi verjetno zaradi dveh ESS projektov, 
ki ju izvajamo na UPI Žalec in ki sta namenjena prav zaposlenim, pa tudi brezposelnim. 

 
Prikaz števila udeležencev l. 2021 v primerjavi z l. 2020 

 
TABELA 4: Število udeležencev po skupinah – primerjava med letoma 2020 in 2021 

LETO 
UČENCI DIJAKI ŠTUDENTI 

BREZPOSELNI 
in ZAPOSLENI 

SKUPAJ 

2020 246 37 10 617 910 

2021 367 67 17 562 1013 

 

Tabela 4 prikazuje, da je bilo v letu 2021 v Kariernem kotičku Žalec 1013 svetovancev 
različnih skupin, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 910. Povečal se je delež 
učencev v osnovnih šolah, saj smo izvedli nekaj več skupinskih predstavitev kot preteklo 
leto. 
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Primerjava števila svetovancev v zadnjih petih letih (2017-21) 
 
TABELA 5: Primerjava kazalnikov v obdobju od leta 2017 do 2021 

 LETO 

2017 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ 

Število 
svetovancev 

1.687 1.717 1.168 910 1013 6495 

 
V obdobju zadnjih petih let, je našo storitev koristilo 6495 posameznikov, kateri so iskali 
različne načine informiranja in so prihajali iz različnih krajev. Tega podatka smo veseli, 
saj to pomeni, da je naša dejavnost potrebna, v lokalnem okolju pa prepoznana. Ob 
dejstvu, da se najverjetneje stvari lotevamo pravilno in na primeren način, bomo s tem 
trendom nadaljevali tudi v prihodnjih letih le, da si bomo za cilj zadali malce večji obisk 
središča ali pa vsaj približek doseženega obiska in ostali v ravnovesju. 

VII. Splošne ugotovitve 
 
 

V letu 2021 je bilo v Kariernem kotičku Žalec 1013 svetovancev, kar je nekoliko več kot v 
preteklem šolskem letu. Realizacija samih kazalnikov je tako v primerjavi s preteklim 
letom višja in se počasi vrača na kazalnike predkoronskega obdobja.  

Poudariti moramo, da nas kljub manjšemu sodelovanju z osnovnimi šolami starši in 
učenci sami poiščejo in se najavijo na individualno svetovanje glede poklicne izbire. V 
vec ini primerov jih spremljajo njihovi stras i, ki jih z elijo, vendar ne zmorejo dovolj dobro 
usmeriti k pravi poklicni odloc itvi.  
 

V Kariernem kotic ku jim zato: 
• omogočamo brezplačno uporabo aplikacije KIK,  
• individualno ali skupinsko svetujemo in  
• jih usmerjamo na poti njihove poklicne odloc itve. 

 
Veseli smo, da smo bili v preteklem letu na različne načine precej prisotni v širšem in 
ožjem lokalnem okolju ter tako ciljne skupine opozarjali na našo brezplačno dejavnost. 
Zato si želimo še naprej razvijati dinamično, fleksibilno, prilagodljivo in sistematično  
svetovalno dejavnost. 
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VIII. Druge aktivnosti 
 
Kljub delu v Kariernem kotičku Žalec smo sodelovali tudi pri drugih, zelo raznovrstnih in 
nadvse pomembnih projektih, ki so se izvajali na UPI – ljudski univerzi Žalec ali v okviru 
nje. 
 
Aktivnosti v letu 2021 so bile:  
 

• Pomoč v središču za samostojno učenje (SSU). 
• Izvajanje delavnic v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovanja za 

znanje. 
• Izvajanje delavnic v okviru VGC – Planet generacij. 
• Predstavitvene aktivnosti v okviru tečajev ZIP, NPK usposabljanj, računalniških 

tečajev in tečajev tujih jezikov. 
• Promocijske aktivnosti na stojnicah v centru mesta (Celje in Žalec). 

 
Še naprej se bomo trudili, da bodo naši uporabniki zadovoljni in se bodo radi vračali v 
našo sredino po nasvete in pomoč.  Vedno bomo tukaj zaradi njih in za njih. Še vedno si 
želimo dobrega sodelovanja z Občinami in osnovnimi šolami Spodnje Savinjske doline, 
lokalnimi podjetji,  ter drugimi partnerji. Prav tako pa tudi dobrega sodelovanja z vsemi 
uporabniki naših storitev. 
 
Naš cilj v prihodnje bo, še izboljšati ponudbo storitev Kariernega kotička Žalec, delovne 
pogoje in organizacijo svetovanja ter uresničiti vse zadane razvojne naloge in si postaviti 
nove, še višje cilje. V prihodnje si želimo sodelovanja tudi v drugih aktivnostih povezanih 
z našo svetovalno dejavnostjo, bodisi v ožjem ali širšem okolju. 
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IX. Zaključek 
 
Uspešno zaključeno leto 2021 dokazuje, da nudimo v Kariernem kotičku Žalec 
kakovostne, strokovne ter celovite storitve za katere se bomo trudili še naprej. S 
trudom se fleksibilno odzivamo na ugotovljene potrebe strank in razvijamo brezplačne, 
sistematične svetovalne storitve, ki jih le ti potrebujejo.  
 
Leto 2020 nas je prisililo, da smo stopili iz cone udobja, saj smo morali poiskati načine, 
kako dostopati do udeležencev, ko se nismo mogli osebno srečati. Tudi v začetku leta 2021 
so bile še podobne razmere kot preteklo leto, kjer smo bili udeležencem na voljo 
predvsem preko telefona, ter tudi vse več preko ostalih kanalov, kot so fb messenger, drift, 
zoom… V spomladanskih in poletnih mesecih smo uspeli izkoristiti malo boljše 
epidemiološke razmere in izvedli kar nekaj predstavitev po osnovnih šolah Spodnje 
Savinjske doline. To obdobje smo izkoristili tudi za profesionalno usposabljanje 
svetovalke na področju karierne orientacije. 

Dejavnosti Kariernega kotic ka Z alec bodo tudi v letu 2022 s e naprej dostopne in 
prijazne vsem prebivalcem v oz ji in s irs i regiji in jim bodo omogoc ile strokovno 
informiranje in svetovanje v zvezi z izobraz evanjem ter poklicnim usmerjanjem.  

Trudili se bomo ohraniti trenutno s tevilo uporabnikov, izredno veseli pa bomo tudi 
povec anja s tevila uporabnikov nas ih storitev. Z elimo ohraniti trenutno sodelovanje z 
osnovnimi s olami, hkrati pa razs iriti delo na srednje, visoke, vis je s ole. Nas  cilj v bodoc e, 
je povec ana prisotnost na roditeljskih sestankih in vec ja prepoznavnost Kariernega 
kotic ka med obc ani in seveda tudi s irs e zunaj nas e obc ine. Za vec jo prepoznavnost bomo, 
na spletnih straneh nas ih partnerjev projekta in osnovnih s ol vkljuc enih v svetovanje, 
objavili povezavo do nas e dejavnosti.  

 

 
 
 
Pripravila:        Direktorica: 
Darja Lužnik           Franja CENTRIH, prof. 
 



Viri financiranja: ZNESEK V EUR DELEŽ

Lokalni vir: Občina Žalec 3.160,00 15,69%

Lastna sredstva:

UPI - ljudska univerza Žalec 7.694,27 38,20%

 Ministrsvo za delo, družino, socialne zadeve in 

 enake možnosti
9.288,07 46,11%

SKUPAJ 20.142,34 100,00%

Poraba sredstev: ZNESEK V EUR DELEŽ

Materialni stroški-na osnovi ključa(prostor, uporaba

računalnika, internet, elektrika, telefon, ogrevanje,

poštne storitve, čiščenje, fotokopije,…)
4.607,26 22,87%

Plača strokovnih delavcev bruto 12.785,41 63,48%

Nabava opreme in gradiv (strokovna literatura,

časopisi, publikacije,…) 192,58 0,96%

UPI osebje - vodilno, administrativno, tehnično in

strokovno (20% od plače strokovnih delavcev) 2.557,08 12,70%

SKUPAJ 20.142,34 100,00%

Pripravila: Dragana Oljača

25.03.2022

FINANČNO POROČILO ZA KARIERNI KOTIČEK  UPI ŽALEC ZA LETO 2021


	kk poročilo Kariernega kotička 2021 - 13 05 2022
	Številka: 410-0047/2020
	Datum:  12. maj 2022
	OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC
	Številka: 410-0047/2020
	Datum:  13. maj 2022
	OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

	kk Letno poročilo Kariernega kotička 2021
	kk finančno poročilo 2021

