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  SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE     (SSU)  

           JAVNA SLUŽBA V IO V SLOVENIJI 

  Svetovalna dejavnost za samostojno učenje 
 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza   
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 

CDI Univerzum Ljubljana 
 

Javni zavod Cene Štupar-Center 

za izobraževanje, Ljubljana 
 

Javni zavod Knjižnica Gornja 

Radgona, OE Izobraževanje 

odraslih  
 

Ljudska univerza Ajdovščina 

Ljudska univerza Celje 

Ljudska univerza Jesenice  

Ljudska univerza Koper  
Ljudska univerza Kranj,Center za izobraževanje in kulturo 

Ljudska univerza Krško 

Ljudska univerza Lendava 
 

Ljudska univerza Murska 

Sobota,  Zavod za 

permanentno izobraževanje 
 

Ljudska univerza Nova Gorica 

Ljudska univerza Ormož 

Ljudska univerza Sežana 

Ljudska univerza Slovenska Bistrica 

Ljudska univerza Ptuj 
Ljudska univerza Radovljica 

Ljudska univerza Ravne na Koroškem 

Ljudska univerza Rogaška Slatina 

Ljudska univerza Škofja Loka 

Ljudska univerza Tržič 
 

MOCIS Slovenj Gradec 

   OŠ Antona Žnideršiča, OE LU Ilirska Bistrica 

Posoški razvojni center Tolmin 

Podjetniški inkubator Kočevje, OE LU Kočevje 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto 
 

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, OE SIC - 

Izobraževanje odraslih in svetovanje  
 

UPI - Ljudska univerza Žalec 

Zasavska ljudska univerza Trbovlje 

Zavod Znanje Postojna 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

 
“Učenje je zaklad, 

ki vedno sledi svojemu lastniku!” 
Kitajski pregovor 

 

 

 

 

 
 

 

 

“V SSU  rada zahajam, saj tukaj lahko 

učenje prilagajam svoji hitrosti učenja, prav 

tako sama izbiram vsebino. Kljub drugim 

obveznostim mi gre pri angleščini kar dobro, 

učim se brezplačno in po svoji presoji kar 

dobro napredujem. Če se mi kje zatakne, 

mi pomaga strokovna delavka SSU.« 

Odlično je! 

Brezplačno je! 
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https://www.acs.si/projekti/domaci/sredisca-za-samostojno-ucenje/ 
 



 

KDO SMO? 
 

V  letu  2020  se  je  v  SSU  učilo       več  kot  10.600  udeležencev.      

                        KAJ JE  
 

V SSU se lahko učite: 

 

tujih jezikov, 

uporabe računalnika, 

slovenskega jezika, 

uspešnega in učinkovitega učenja,  

ter mnogo drugih učnih vsebin. 

 

 

 

  

  

 
 

Prednosti učenja v SSU so: 

brezplačnost, 

fleksibilnost, 

dostopnost, 

dosegljivost v vsakem času, 

lasten ritem učenja, 

individualnost učenja, 

samostojna izbira vsebin učenja, 

preverjanje lastnega napredka v znanju, 

bolj kakovostno učenje, 

izbira ustreznega učnega gradiva ter 

individualna svetovalna pomoč 

svetovalca SSU. 

Učinki organiziranega samostojnega učenje  

se kažejo v: 

središče za samostojno učenje? 

Je učni prostor, opremljen s sodobno učno 

tehnologijo. V njem na svoj način 

pridobivate, utrjujete ali nadgrajujete svoje 

znanje. Pri izbiri ustreznih učnih gradiv vam 

svetujejo zaposleni v središču. 

 
KAKO DELUJE 

- bogatenju možnosti za učenje, 

- zagotavljanju svetovalne in strokovne pomoči, 

- spodbujanju dviga kulture učenja, 

- spodbujanju vseživljenjskega učenja, 

- učenju temeljnih spretnosti, 

- zmanjševanju socialne izključenosti pri 

                    dostopnosti do učenja in znanja. 

središče za samostojno učenje?  

Pokličite ali obiščite vam najbližje središče. 

Učite se samostojno, hitrost pridobivanja 

znanja prilagodite lastnemu ritmu ter hitrosti 

oz. razpoložljivemu času. Vsebine in način 

učenja prilagajate svojim interesom in 

zmožnostim. Pri učenju uporabljate gradivo, 

prilagojeno samostojnemu učenju. 

Ves čas vam je na voljo pomoč 

strokovnih delavcev SSU. 

                    

 

              Svetovalno dejavnost za samostojno učenje  

              in delovanje SSU financira 

                   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 

Z razvojem organiziranega samostojnega učenja 

(OSU) je ACS začel leta 1993 z željo po vzpostaviti in 

širjenju OSU v Sloveniji. SSU delujejo po vsej Sloveniji v 

okviru svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, 

ki se izvaja kot javna služba. V letu 2021 deluje 34 SSU. 

ACS zagotavlja svetovalno, razvojno in strokovno 

podporo SSU ter skrbi za vzdrževanje in posodabljanje 

portala SSU (https://portalssu.acs.si/ssu/) in aplikacije 

SSU.  

KOMU JE NAMENJENO 
 

učenje v središču?  

 Vsem, ki se želite učiti, tudi tistim, ki pri 

učenju potrebujete svetovalno podporo. 

 Vsem, ki vam ustreza prilagajanje učenja 

lastnim potrebam (prosta izbira ćnih 

vsebin, načina in tempa učenja). 

 Vsem, ki težko usklajujete čas in kraj 

učenja ali izobraževanja z drugimi 

obveznostmi. 

 Vsem, ki vam primanjkuje lastnih  

sredstev za izobraževanje - učenje v 

središčih je brezplačno. 

 

Razvojna in strokovna podpora SSU 
Andragoški center Slovenije (ACS) 

Šmartinska 134a,  

SI-1000 Ljubljana  

+386 (0)1 584 25 80  

 
 

https://www.acs.si/projekti/domaci/sredisca-za-samostojno-ucenje/ 
 

https://portalssu.acs.si/ssu/


 


