
 

Operacijo »Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne 
osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno preko poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 
usposobljenostjo in potrebami na trgu dela. 

 

BREZPLAČNI TEČAJI ZA ZAPOSLENE 
Na Ljudski univerzi Kranj v okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske 

organiziramo brezplačne tečaje za zaposlene.  

Cilj tečajev je: 

 povečati vključenost zaposlenih                                          

v vseživljenjsko učenje, 

 izboljšati kompetence, ki jih potrebujete zaradi 

potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in       

mobilnosti ter osebnega razvoja in                                               

delovanja v sodobni družbi. 

Brezplačni tečaji so namenjeni zaposlenim, starim predvsem 45 let in več, z zaključeno največ 

srednješolsko izobrazbo. 

V letu 2017 še posebej zbiramo prijave za naslednja dva tečaja za krepitev temeljnih in 

poklicnih kompetenc zaposlenih: 

1. Računalniška pismenost za odrasle 

Bi radi spoznali osnovne lastnosti računalnika in  

se naučili uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema? 

Tečaj je namenjen zaposlenim, ki računalnika še niste uporabljali in želite pridobiti osnovna 

znanja za delo z  njim. Naučili se boste pisati, oblikovati in tiskati besedilo, znali boste 

uporabljati glavne spletne storitve (internet) in elektronsko pošto. 

Program obsega 60 izobraževalnih ur. Skupina šteje 13 – 15 udeležencev. 

 

2. Slovenščina kot drugi in tuji jezik 

Želite utrditi znanje slovenskega jezika, razširiti besedni zaklad in 

se preizkusiti v vsakdanjih govornih situacijah? 

Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in 

politične podobe slovenske družbe. V tem okviru zaposleni postopoma razvijate 

sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za potrebe vsakdanjega življenja in poklicnega dela. 

Program obsega 100 izobraževalnih ur. Skupina šteje 13 – 15 udeležencev. 

 

Več informacij: 04 280 48 17 ali amra.bektesevic@luniverza.si 

mailto:amra.bektesevic@luniverza.si


 

Operacijo »Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne 
osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno preko poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 
usposobljenostjo in potrebami na trgu dela. 

 

BREZPLAČNI TEČAJI ZA ZAPOSLENE 
Ljudska univerza Kranj v okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc 

Gorenjske organizira naslednje brezplačne tečaje za zaposlene: 

 Z računalnikom z roko v roki, 

 Oblak – sanje ali pisarna?, 

 Excel – urejeni podatki na enem mestu, 

 Računalniška pismenost za odrasle, 

 Jezikovno izobraževanje – pot do uspeha, 

 Motivacija za delo in načrtovanje kariere, 

 Zdravje na delovnem mestu, 

 Komunikacija in reševanje konfliktov, 

 Komunikacija in tuji jezik v turizmu in gostinstvu,  

 Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu, 

 Razumevanje mojega poslovanja in 

 Slovenščina kot drugi in tuji jezik. 

 

Brezplačni tečaji so namenjeni zaposlenim, starim predvsem 45 let in več,                                      

z zaključeno največ srednješolsko izobrazbo. 

V okviru Centra za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske pa vas 

vabimo na pogovor o vašem dosedanjem izobraževanju – formalnem in neformalnem 

ter o vaših željah in potrebah po novih znanjih. Skupaj bomo poiskali poti do 

najrazličnejših znanj, ki jih želite osvojiti.  

 

Z aktivno udeležbo na tečajih boste pridobili nova, uporabna znanja in dodatne 

spretnosti, s katerimi boste prispevali k osebni izpolnitvi, pridobili večjo motivacijo, 

odkrili nova zanimanja in bili zadovoljnejši in uspešnejši na svojem delovnem mestu. 

 

 

Več informacij: 04 280 48 17, 04 280 48 15 ali info@luniverza.si 
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