
 
 

 
 

 
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP 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, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek 

poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

 

 

Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske 

Ljudska univerza Jesenice 2016-2019 
2016 

IME PROGRAMA URE 

Z računalnikom z roko v roki - za boljše komuniciranje 50 

Excel - urejeni podatki na enem mestu 50 

Jezikovno usposabljanje - pot do uspeha 50 

Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu 50 

Z znanjem komunikacije in tujih jezikov na Tromejo 50 

Komunikacija in preprečevanje konfliktov 50 

Knjige so zame 25 

2017 

IME PROGRAMA URE  

Z računalnikom z roko v roki - za boljše komuniciranje 50 

Excel - urejeni podatki na enem mestu 50 

Računalniška pismenost za odrasle 60 

Jezikovno usposabljanje - pot do uspeha 50 

Motivacija za delo in načrtovanje kariere 50 

Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu 50 

Komunikacija in preprečevanje konfliktov 50 

Z znanjem komunikacije in tujih jezikov na Tromejo 50 

Zdravje na delovnem mestu 50 

Knjige so zame 25 

Moj korak 120 

Izzivi podeželja 120 

 



 
 

 
 

 
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP 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, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek 

poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

 

2018 

IME PROGRAMA URE  

Oblak - sanje ali pisarna? 50 

Digitalno medkulturno povezovanje 50 

Računalniška pismenost za odrasle 60 

Jezikovno usposabljanje - pot do uspeha 50 

Motivacija za delo in načrtovanje kariere 50 

Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu 50 

Komunikacija in preprečevanje konfliktov 50 

Z znanjem komunikacije in tujih jezikov na Tromejo 50 

Zdravje na delovnem mestu 50 

Izzivi podeželja 120 

Knjige so zame 25 

Moje delovno mesto 300 

 

2019 

IME PROGRAMA URE  

Excel - urejeni podatki na enem mestu 50 

Računalniška pismenost za odrasle 60 

Jezikovno usposabljanje - pot do uspeha 50 

Motivacija za delo in načrtovanje kariere 50 

Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu 50 

 

 

  


