
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 
 

Program: Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO) 
Ime programa: A, B, C SLOVENŠČINA 
 
Trajanje programa: 40 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
 
Ciljna skupina: so odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno 

z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki 

imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. 

Cilji programa: pridobitev osnovnega znanja slovenščine za uspešnejše pisno in govorno 

sporazumevanje, izboljšati sposobnost vsakodnevne rabe jezika in sposobnost izražanja v različnih 

družbenih okoliščinah. Udeleženci bodo pridobili znanje A1 po SEJO in imajo priložnost spoznati 

elementarne osnove slovenskega jezik. 

 
Vsebine programa: 
 

1. UVOD V IZOBRAŽEVANJE 
– slovenska abeceda 
– številke in štetje 
 
2. OSEBNA IDENTITETA  
– osebna predstavitev (ime, priimek, telefonska številka, naslov, starost, poklic) in predstavitev 
drugih 
– pozdravljanje in odzdravljanje glede na govorni položaj (formalno/neformalno) 
 
3. DRUŽINA 
– poimenovanje družinskih članov 
– predstavitev svoje družine 
4. STANOVANJE IN BIVANJE 
– poimenovanje bivališč (hiša, stanovanje, blok, enosobno ali dvosobno stanovanje) 
– poimenovanje prostorov (kuhinja, jedilnica, dnevna soba, spalnica, kopalnica, otroška soba, klet ..) 
– poimenovanje pohištva v stanovanju (miza, stol, omara, predal, polica, pečica, štedilnik, postelja) 
 
5. STIK Z NOVO DRŽAVO 
– poimenovanje držav in njihovih prebivalcev ter jezikov 
– poimenovanje slovenskih krajev 
– poimenovanje držav, iz katerih prihajajo udeleženci  
– osnovni podatki o Sloveniji 
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– osnovni podatki o državi, iz katere prihaja udeleženec 
 
6. DELO IN POKLIC 
– poimenovanje poklicev (omejeno glede na potrebe udeležencev v skupini) 
– poimenovanje lokacij, kjer udeleženci delajo (trgovina, gradbišče, restavracija …) 
– opis del in nalog (kaj se dela pri določenih poklicih) – omejeno na potrebe udeležencev 
– poimenovanje stopenj izobrazbe (osnovna, srednja, poklicna šola, 5. stopnja izobrazbe …) 
– poimenovanje delovnih prostorov (skladišče, gradbišče, pisarna, proizvodna dvorana, strojnica, 
delavnica) 
– poimenovanje delovnih strojev in drugih pripomočkov – glede na potrebe udeležencev 
– poimenovanje dejavnosti pri delu: zidati, kuhati, počistiti, izolirati … 
– prijava na prosto delovn mesto 
 
7. ZDRAVJE 
– poimenovanje delov telesa 
– poimenovanje nekaterih bolezni (pomembnih za udeležence): gripa, prehlad, angina, pljučnica …  
– poimenovanje glavnih otroških bolezni in tudi poškodb 
– bolezenski znaki: glavobol, zobobol, kašelj, vročina … 
– opis počutja 
– poimenovanje zdravstvenega osebja (zdravnik, zobozdravnik, medicinska sestra) 
– poimenovanje zdravstvenih ustanov (zdravstveni dom, bolnišnica, lekarna) 
 
8. IZOBRAŽEVANJE 
– poimenovanje različnih vrst izobraževalnih ustanov (vrtec, osnovna šola, srednja šola, poklicna šola, 
strokovna šola, tehnična šola, gimnazija, višja šola ipd.) 
– poimenovanje zadev in dejavnosti v okviru šolanja (pouk, tečaj, ura, lekcija, razred, ocena, znanje 
…) 
– poimenovanje listin (dokument, potrdilo, spričevalo, diploma) 
– besedišče, vezano na šolanje otrok (prvi, drugi, deveti razred, šolski predmeti in potrebščine …) 
 
9. POTOVANJE IN PROMET 
– besedišče, povezano s prometom (ulica, cesta, avtocesta, križišče, semafor, tunel, parkirišče, obvoz) 
– poimenovanje lokacij (avtobusna/železniška postaja, letališče, tir) 
– poimenovanje prevoznih sredstev (letalo, ladja, avto, avtobus, vlak; taksi) 
– rezervacija potovanja 
  
10. HRANA IN PIJAČA 
– poimenovanje najbolj pogostih živil, jedi, sadja, zelenjave in pijače (skladno z interesi in s potrebami 
udeležencev 
– poimenovanje dnevnih obrokov (zajtrk, malica, kosilo, večerja)  
– poimenovanje pribora in pripomočkov pri jedi (žlica, vilice, nož, krožnik, kozarec, skodelica) 
– poimenovanje lokacij/gostinskih lokalov s hrano in pijačo (jedilnica, restavracija, gostilna, picerija, 
bistro, bife, bar, kavarna, slaščičarna …) 
– besedišče, povezano s hrano in pijačo 
 
11. NAKUPOVANJE 
– besedišče, povezano z nakupovanjem 
– poimenovanje prostorov, kjer se kupuje (trgovina, tržnica, nakupovalno središče, nakupovalni 
center) 
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– poimenovanje osnovnih oblačil (hlače, krilo, obleka, jopica, pulover, majica, nogavice, čevlji) 
 
12. PROSTI ČAS 
– besedišče, povezano s hobiji in z interesi, s prireditvami, z radiem in televizijo, s kino in z 
gledališčem, – šport in rekreacija, družabno življenje  
 
13. NARAVA IN VREME 
– besedišče, povezano z naravo in vremenom 
– poimenovanje rastlin in živali 
– poimenovanje letnih časov, mesecev, dni v tednu 
– poimenovanje vremenskih pojavov (sonce, dež, sneg, megla, veter …) 
 
14. SIMBOLI, PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA 
– poimenovanja nekaterih glavnih slovenskih „simbolov“ in značilnosti kot npr.: Triglav, kozolec, 
lipicanec, kranjska klobasa, potica … 
– imena glavnih praznikov: praznik; božič, novo leto, velika noč, kulturni praznik, dan državnosti ipd. 
– besedišče, povezano s prazniki in praznovanjem. 
 
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 
– bodo usvojili slovensko abecedo ter števila in štetje 
– znali bodo predstaviti sebe in druge ter navesti običajne podatke v zvezi z osebno identiteto 
– znali bodo pozdraviti in odzdraviti glede na situacijo 
– s poznavanjem ključnih izrazov in besednih zvez bodo znali opisati svoje počutje, svojo družino in 
odnose v njej; 
– se naučili odzivati v domačem in splošnem okolju v različnih vsakdanjih situacijah, kot so naročanje 
hrane in pijače v gostinskih lokalih, se naročiti pri zdravniku in mu opisati svoje težave, rezervirati 
potovanje; 
– se naučili na kratko opisati svoj delovni dan in aktivnosti v prostem času; 
– spoznali svoj dom/stanovanje, se naučili poklicati pomoč ob okvari ali težavah v svojem domu in 
napisali mali oglas za najem/prodajo ali kupovanje stanovanja; 
– usvojili bodo, kako se primerno orientirati v tujem okolju in z informacijami nekoga napotiti do 
želenega cilja; 
– razumeli bodo preprosto izražena vprašanja in izjave v vsakodnevnem življenju ter znali izražati 
svoje potrebe;  
– razumeli bodo preprosta navodila, sledili bodo jasno izraženim napotkom in drugim navodilom 
(npr. opis poti); 
– uporabljati bodo znali izraze za čas in pripovedovati o dogodkih v časovnem zaporedju;  
– razumeli bodo  pogovor o znanih temah in razbrati posamezne informacije; 
– znali bodo izmenjati podatke, ki se nanašajo šolo in prepoznavali pogosto rabljeno besedišče 
(oblačila, obutev, hrana, pijača, deli telesa, vreme …); 
– razumeli bodo preproste in znane besede/besedne zveze;  
– znali bodo napisati različne krajše besedilne vrste (zahvalo, voščilo, opravičilo, življenjepis, prošnja); 
– z branjem krajših in enostavnejših besedil bodo razširili svojo splošno razgledanost, okrepili svojo 
samozavest in občutek za delo v skupini; 
– pri govoru v javnosti v vsakdanjih situacijah ali na delovnem mestu bodo samozavestnejši. 
 
Kompetence, pridobljene v programu, bodo na enaki ravni kot po Skupnem evropskem jezikovnem 
okviru, in sicer na osnovni ravni: 
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Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih in/ali v organizacijah, iz 
katerih bodo udeleženci programa.  
Usposabljanje se bo izvajalo do 1-2-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v 
popoldanskem času, po predhodnem dogovoru z delodajalci deloma tudi v dopoldanskem času.  
 
Število udeležencev v skupini: 13–15. 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine. 
 


