
 

 

 

 

'' Če lahko sanjaš o nečem, potem to lahko narediš.''    

(Walt Disney) 
 

  

     

 

 

Želite pridobiti potrdilo, ki vam lahko pride prav 

pri iskanju zaposlitve, menjavi službe ali vam 

poveča možnosti za napredovanje? 

 

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE PODJETNOSTNE 

KOMPETENCE 

 

ALI SEM PODJETEN IN KAKO TO LAHKO 

POKAŽEM DRUGIM?  

Na to vprašanje bomo iskali odgovore in v sodelovanju z 

zunanjimi strokovnjaki vrednotili, katere podjetnostne 

veščine in znanja so vaša močna točka. 

Izdali vam bomo  potrdilo/pisno mnenje 

o razvitosti vaše podjetnostne kompetence. 

 

PRIHAJAJOČI 

DOGODKI 

 

  

    

od ponedeljka, 8. 9 dalje 

Aktivnosti v okviru 

nacionalnega meseca 

skupnega branja 

 

torek, 10. 9. ob 10:00 

KRIŽEMKRAŽEM 

 

od 16. do 20. 9.  

se pridružujemo Tednu 

mobilnosti  

 

USTVARITE SVOJ 
ŽIVLJENJEPIS V 

ELEKTRONSKI OBLIKI 
ePortfolijo (eP) je osebni 

spletni prostor, ki ga 

lahko delite z drugimi ali pa 

ga ohranite zgolj zase. Vanj 

lahko shranjujete informacije 



 

23., 24. in 26. september 2019 

Vrednotenje podjetnostne kompetence je brezplačno. 

Prijave zbiramo do srede, 18. 9. 2019 oz. do zasedbe mest. 

 

Več informacij: polona.knific@lu-jesenice.net, 04/ 58 33 805 
 

v različnih oblikah, in sicer: v 

obliki besedila, fotografij, 

video in avdio posnetkov; 

celo v obliki potrdil, 

certifikatov ali dokumentov, 

kot so vaš osebni življenjepis 

ali prošnja.  

http://eportfolijo.acs.si/ 

Več informacij in pomoč pri 

oblikovanju: 04/58 33 805 

(Polona Knific) 

 

 

 

 

NACIONALNI MESEC 

SKUPNEGA BRANJA 

  

 Da bi opozorili na 

pomen bralne pismenosti 

in bralne kulture,  

smo se pridružili Nacionalnem 

mesecu skupnega branja 

2019 – akciji promocije 

branja pri različnih ciljnih 

skupinah, ki bo potekala  

od 8. septembra do 13. 

oktobra 2019. 

 

Več o aktivnostih 

Nacionalnega meseca 

skupnega branja si lahko 

preberete s klikom na 

povezavo 

LU Jesenice.  

 

 

 PREPROSTA VAJA 
NA DAN, 

DA SPOMIN 
NE BO ZASPAN 

 
Vabljeni na 

brezplačno delavnico Umske 
vadbe v Centru TNP Stara 
Fužina, ki je namenjena 

starejšim. 
 

17. in 18. september  
ob 17:00. 

 
Več informacij  
04/58 33 809  

lea.zlodej@lu-jesenice.net  
  

 

Spremljajte nas na 

 

 

 

DNEVI 

SVETOVALNIH  SREDIŠ

Č 

 

Spoznajte svetovalce za 

izobraževanje odraslih. 

 

Obiščite jih 

v Qlandiji v Kranju od 25. 

do 27. septembra od 

16:00 do 19:00,  

 

kjer vam bodo brezplačno 

na voljo za informiranje in 

svetovanje o izobraževalnih 

možnostih in možnostih 

vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja. 
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