
 

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 

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. 2016 – 2019 

 

2016 

IME PROGRAMA URE 

Računalniško opismenjevanje za boljše komuniciranje v družbi 50 

Osnove digitalne pismenosti in tehnologije 50 

Priprava na temeljne kvalifikacije za voznika/voznice vozil v cestnem prometu 20 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za viličarista/viličaristko 20 

 

2017 

IME PROGRAMA URE 

Računalniško opismenjevanje za boljše komuniciranje v družbi 50 

Osnove digitalne pismenosti in tehnologije 50 

Priprava na temeljno kvalifikacijo za voznika/voznico vozil v cestnem prometu 20 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za viličarista/viličaristko 20 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za vzdrževalca/vzdrževalko cest 20 

 

  



 

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 

Računalniško opismenjevanje za boljše komuniciranje v družbi 50 

Osnove digitalne pismenosti in tehnologije 50 

Priprava na temeljno kvalifikacijo za voznika/voznico vozil v cestnem prometu 20 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za viličarista/viličaristko 20 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za vzdrževalca/vzdrževalko cest 20 

 

 

2019 

IME PROGRAMA URE 

Računalniško opismenjevanje za boljše komuniciranje v družbi 50 

Osnove digitalne pismenosti in tehnologije 50 

Priprava na temeljno kvalifikacijo za voznika/voznico vozil v cestnem prometu 20 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za viličarista/viličaristko 20 

Priprave na poklicno kvalifikacijo za vzdrževalca/vzdrževalko cest 20 

 

 


