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sejem UP 
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 mentorje 

 

V TEJ ŠTEVILKI: 

Kontakti CUPS 

  

Naš naslov: Ekonomska šola Celje, CUPS, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje. 

E– pošta: cups@escelje.si 

Spletna stran: www.cups.si       

T: 03  620 02 11, vsak dan od 8.00 -13.00 

Pravilno naslavljanje je pogoj, da pošta res prispe do naslovnika. 

 

 

 

 

  

                                Spletna stran CUPS 

 

Na naši spletni strani http://www.cups.si najdete vse obrazce, ki jih potrebujete  

za registracijo  novo ustanovljenega učnega podjetja. 

Iz naše spletne strani lahko dostopate do registra vseh UP na svetu in  

poslujete mednarodno, prav tako  lahko dostopate do spletne banke in poravnate 

svoje poslovne obveznosti. 

 

 

                               17. mednarodni sejem učnih podjetij, 22. marec 2023 

 

Tudi v tem šolskem letu organiziramo mednarodni sejem učnih podjetij, ki ga planiramo 

izpeljati v živo  22. marca 2023  v Celju.  

Tudi tokrat bo na našem sejmu potekalo državno tekmovanje učnih podjetij, tekmovanje  

v izvirnosti poslovne ideje in tudi mednarodno tekmovanje. Učna podjetja bodo letos 

predstavitvene intervjuje z ocenjevalno komisijo lahko izvajala »v živo.« 

 

 

 

 

                          Seminar za mentorje učnih podjetij  

Za mentorje učnih podjetij smo  13. in 14. oktobra  2022  izpeljali seminar, ki je tudi  

letos nudil zanimive in neposredno uporabne vsebine in primere dobrih praks.  

Ponovno smo prisluhnili  željam mentorjev, zato smo prepričani, da so na seminarju 

tudi tokrat predavatelji mentorjem posredovali zanimive vsebine in primere dobrih praks ter 

odgovore na vprašanja, ki jih potrebujejo za delo z dijaki v učnih podjetjih. 

 

Po odzivih sodeč so bili mentorji navdušeni nad predavatelji in njihovimi izvajanji. Tudi v 

prihodnje bomo ohranili način izbora tem in predavateljev, ki jih predlagajo mentorji sami. 

 

 

 

Naslavljanje pošte 

Če želite, da bo klasična pošta res prispela do naslovnika, prosimo, upoštevajte  naslednjo shemo za 

naslavljanje pošte: 

1. Šola 

2.  UP + ime  + d. o. o.,   

3.  Ulica (cesta) + številka 

4.  Poštna številka + kraj 

 

Če želite, da bo vaša pošta res prispela v CUPS, na kuverto napišite: 

Ekonomska šola Celje 

Centrala učnih podjetij Slovenije  

Kosovelova ulica 4 

3000 CELJE 

 

Na spletni strani www.cups.si najdete informacije in obrazce.  

 

 

                                        Vaša Centrala učnih podjetij Slovenije 

 

Sporočamo vam 

Na tem mestu je prostor za vaša sporočila drugim UP, za novice, pohvale, vabila na dogodke na vaši šoli. 
Prosimo, da nam pošljete, če se  kaj novega dogaja v vaših UP, članek in kakšno fotografijo, da ga bomo lahko 
objavili na naši spletni strani v rubriki Dogaja se in na Facebooku. 

   Imaš idejo? 

 

 
Zaupajte nam svoje ideje in predloge za boljše in zanimivejše CUPS novičke. 

Zelo jih bomo veseli. Pišite nam na cups@escelje.si. 

  
 
 

 

NASVIDENJE V NASLEDNJI ŠTEVILKI ☺   

 

 

  Ekonomska šola Celje 

  CUPS 

  Kosovelova ulica 4 

  3000  Celje 

   cups@escelje.si 
 
  T: 03 / 620 02 11  
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