
 
 

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2018 

 

Partnerji 

• Ljudska univerza Jesenice (vodilni partner) 

• B&B izobraževanje in usposabljanje 

• Ljudska univerza Kranj 

• Biotehniški center Naklo 

• Šolski center Kranj 
 

Programi 

Ime programa Ciljna skupina Cilji programa Trajanje 

Angleščina na ravni B1 (sporazumevalni 
prag) 
 

Ciljna skupina so brezposelne 
osebe, ki so prijavljene na 
Zavodu RS za zaposlovanje in 
jih pristojna območna služba 
napoti na izobraževanje po 
neformalnih programih za 
brezposelne osebe v letu 
2017. 
Poleg izpolnjevanja zgoraj 
navedenega pogoja velja tudi, 
da te osebe: 
- poznajo zahtevnejše 
slovnične in konverzacijske 
strukture, vendar jezika že 
dolgo niso uporabljale; 
- želijo iskati delo tudi v tujini; 
- potrebujejo znanje tujega 
jezika za opravljanje dela, ki ga 
iščejo in poklica za katerega so 
izučene; 
- z novo pridobljenim znanjem 
angleškega jezika povečujejo 
svojo fleksibilnost na trgu dela; 

Udeleženci programa se celostno 
usposabljajo za medsebojne in 
medkulturne jezikovne komunikacije ob 
uporabi angleščine. Z razvijanjem teh 
sposobnosti se sistematično 
usposabljajo za dejavne govorne in 
pisne stike z govorci angleščine, za 
samostojno uporabo angleščine pri 
pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih 
virov in za druge zahtevnejše ustne in 
pisne oblike sporočanja v angleščini. Za 
boljše poznavanje družbeno-kulturnega 
ozadja jezikovnih rab udeleženci 
spoznavajo z njimi povezane kulture 
različnih angleško govorečih skupnosti 
in drugih uporabnikov mednarodne 
angleščine. 

Program obsega 60 ur 
organiziranega izobraževalnega 
dela, pri čemer se bo vsebina 
programa v obsegu največ 18 ur 
oziroma 30% prilagajala predznanju 
udeležencev ter potrebam trga dela. 



 
 

- želijo izboljšati konverzacijo 
in artikulacijo v angleškem 
jeziku, da bodo pri uporabi 
jezika bolj suverene. 
 

Nemščina A2 (vmesna raven) 
 

Ciljna skupina so brezposelne 
osebe, ki so prijavljene na 
Zavodu RS za zaposlovanje in 
jih pristojna območna služba 
napoti na izobraževanje po 
neformalnih programih za 
brezposelne osebe v letu 
2017. Nemščina A2 je 
primerna za kandidate, katerih 
znanje ustreza ravni A1 po 
lestvici CEFR.  
Poleg izpolnjevanja zgoraj 
navedenih pogojev velja tudi, 
da te osebe: 
- že poznajo splošne slovnične 
in konverzacijske strukture, 
vendar jezika že dolgo niso 
uporabljale; 
- želijo svoje znanje izpopolniti 
z namenom, da bi se brez 
težav sporazumevale v 
vsakdanjih okoliščinah; 
- potrebujejo splošno znanje 
nemščine za povečanje 
zaposlitvene možnosti; 
- želijo spontano govoriti s 
sogovorniki v nemščini; 
- potrebujejo znanje splošne 
nemščine za vpis v programe 
nadaljnjega izobraževanja, 
spopolnjevanja in 
usposabljanja doma in v tujini. 
 

Cilj programa je povečati udeleženčeve  
zmožnosti in vključenost odraslih v 
vseživljenjsko učenje, razvijanje 
sposobnosti razumevanja avtentičnih 
sporočil tako v slušni kot  pisni obliki ter 
razvijanje spretnosti pisanja besedil v 
tujem jeziku. Udeleženec pridobi večje 
zaupanje v svoje znanje, skozi pogovor 
in zanimive dialoge pa nadgradi znanje 
slovničnih struktur in razširi besedišče.  
Z razvijanjem te sposobnosti se 
sistematično usposabljajo za dejavne 
govorne in pisne stike z govorci 
nemščine za samostojno uporabo 
nemščine pri pridobivanju podatkov iz 
pisnih in drugih virov in za druge 
zahtevnejše pisne in ustne oblike 
sporočanja v nemščini. Za boljše 
poznavanje družbeno -kulturnega 
ozadja jezikovnih rab, udeleženci 
spoznavajo z njimi povezane kulture 
različnih nemških govorečih dežel.  
 

Program obsega 60 ur 
organiziranega izobraževalnega 
dela, pri čemer se bo vsebina 
programa v obsegu največ 18 ur 
oziroma 30% prilagajala predznanju 
udeležencev ter potrebam trga dela. 



 
 

Nemščina  A1 (preživetvena raven)  
 

Ciljna skupina so brezposelne 
osebe, ki so prijavljene na 
Zavodu RS za zaposlovanje in 
jih pristojna območna služba 
napoti na izobraževanje po 
neformalnih programih za 
brezposelne osebe v letu 
2017. Program Nemščina A1 
(preživetvena raven) je 
primeren za popolne ali delne 
začetnike. 
Poleg izpolnjevanja zgoraj 
navedenega pogoja velja tudi, 
da te osebe: 
- potrebujejo splošno znanje 
nemščine pri opravljanju 
svojega poklica oz. si z 
znanjem jezika povečajo svojo 
zaposlitveno možnost, 
- potrebujejo znanje splošne 
nemščine za vpis v programe 
nadaljnjega izobraževanja, 
spopolnjevanja in 
usposabljanja doma in v tujini 
- se želijo doma in v tujini 
sporazumevati v nemščini, si 
razširiti znanje in menjavati 
izkušnje v pogovoru s tujimi 
sogovorniki, 

Cilj programa je povečati udeleženčeve  
zmožnosti in vključenost odraslih v 
vseživljenjsko učenje, razvijanje 
sposobnosti razumevanja avtentičnih 
sporočil tako v slušni kot  pisni obliki ter 
razvijanje spretnosti pisanja besedil v 
tujem jeziku. Udeleženec pridobi večje 
zaupanje v svoje znanje, skozi pogovor 
in zanimive dialoge pa osveži znanje 
slovničnih struktur in razširi besedišče.  
Z razvijanjem te sposobnosti se 
sistematično usposabljajo za dejavne 
govorne in pisne stike z govorci 
nemščine za samostojno uporabo 
nemščine pri pridobivanju podatkov iz 
pisnih in drugih virov in za druge 
zahtevnejše pisne in ustne oblike 
sporočanja v nemščini. Za boljše 
poznavanje družbeno -kulturnega 
ozadja jezikovnih rab, udeleženci 
spoznavajo z njimi povezane kulture 
različnih nemško govorečih dežel. 

Program obsega 60 ur 
organiziranega izobraževalnega 
dela, pri čemer se bo vsebina 
programa v obsegu največ 18 ur 
oziroma 30% prilagajala predznanju 
udeležencev ter potrebam trga dela. 

Excel - osnovni 
 

Ciljna skupina so brezposelne 
osebe, ki so prijavljene na 
Zavodu RS za zaposlovanje in 
jih pristojna območna služba 
napoti na izobraževanje po 
programih. 
Ciljna skupina programa Word 
osnovni so odrasli, ki 
urejevalnika besedil še niso 
uporabljali in si želijo pridobiti 

Cilj programa je kakovostno izvajanje 
izobraževalnega programa Word 
osnovni za brezposelne osebe, povečati 
njihove zaposlitvene zmožnosti in jih 
vključiti v vseživljenjsko učenje.  
 
Temeljni namen programa je 
popularizirati in spodbuditi splošno 
računalniško pismenost med odraslimi, 
omogočiti vsem kar najbolje uporabljati 

Program traja 30 ur, pri čemer se 
vsebina programov v obsegu največ 
9 ur oziroma 30% lahko prilagodi 
predznanju udeležencev in 
potrebam na trgu dela. 
 



 
 

temeljno znanje za delo z njim 
za večjo konkurenčnost na trgu 
dela in pomoč pri vsakdanjem 
življenju. 

urejevalnik besedila Word in spoznati 
prednosti njegove uporabe ter ponuditi 
osnovno usposabljanje, ki bo omogočilo 
aktivno vlogo v informacijski družbi vsem 
ne glede na starost ali doseženo 
izobrazbo.  
 
V splošno izobrazbo današnjega 
človeka sodi poznavanje osebnega 
računalnika z operacijskim sistemom in 
nekaterih pripadajočih orodij. Med taka 
orodja sodi tudi urejevalnik besedil 
Word. Pri zaposlovanju vedno več 
podjetij zahteva uporabo urejevalnika 
besedil, udeleženci bodo znali 
uporabljati osnove Worda. 

EXCEL - nadaljevalni 
 

Ciljna skupina so brezposelne 
osebe, prijavljene na Zavodu 
RS za zaposlovanje in jih 
pristojna območna služba 
napoti na izobraževanje po 
neformalnih programih za 
brezposelne osebe v letu 
2017. Poleg izpolnjevanja 
zgoraj navedenega pogoja 
velja tudi, da te osebe: 
- poznajo osnove dela s 
programom Excel, ter znajo 
uporabljati  baze podatkov;  
- za učinkovitejše delo 
potrebujejo nadgradnjo znanja 
tega programa; 
- s svojim znanjem povečujejo 
svojo konkurenčnost na trgu 
dela; 
- naprednih funkcij še niso 
uporabljale. 
 
 

Temeljni cilj je spoznati zahtevnejšo 
uporabo Excela. Spodbuditi želimo 
splošno računalniško pismenost med 
odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje 
uporabljati program Excel in spoznati 
prednosti njegove široke uporabe ter 
ponuditi usposabljanje, ki bo omogočilo 
aktivno vlogo v informacijski družbi 
vsem, ne glede na starost ali doseženo 
izobrazbo. S pridobljenim znanjem bodo 
udeleženci lažje  oblikovati in izpisovati 
bolj zahtevna poročila, tabele, grafikone 
… 
Podorbnejši cilji so: 
- pridobitev znanja za uporabo bližnjic, ki 
prihranijo veliko časa; 
- obvladati pisanje formul za pripravo 
preglednih analiz; 
- uporabljati različne, tudi zahtevnejše 
funkcije za izračune in za pridobitev 
želenih podatkov; 
- spoznati vrtilne tabele za pripravo 
želenih analiz in se jih naučiti uporabljati;  

Program traja 30 ur, pri čemer se 
vsebina programov v obsegu največ 
9 ur oziroma 30% lahko prilagodi 
predznanju udeležencev in 
potrebam na trgu dela. 
 



 
 

- smiselno organizirati podatke po listih 
in delovnih zvezkih ter pripraviti izračune 
na osnovi več listov ali delovnih zvezkov; 
- avtomatizacija ponavljajočih se opravil. 

Program priprav na stokovni izpit iz 
upravnega postopka 
 

Ciljna skupina so brezposelne 
osebe, ki so prijavljene na 
Zavodu RS za zaposlovanje in 
jih pristojna območna služba 
napoti na izobraževanje po 
neformalnih programih za 
brezposelne osebe v letu 
2017.   
Poleg izpolnjevanja zgoraj 
navedenega pogoja velja tudi, 
da te osebe: 
- potrebujejo izpit iz upravnega 
postopka za povečanje 
zaposlitvenih možnosti; 
 

Cilj programa je pripraviti udeležence za 
uspešno opravljanje strokovnega izpita 
iz upravnega postopka, povečati njihove 
zaposlitvene možnosti in jih vključiti v 
vseživljenjsko učenje.  
Udeleženci:  
- spoznajo osnovna pravna in druga 
znanja o odločanju v upravnih zadevah 
in vodenju upravnega postopka; 
- uporabljajo Zakon o splošnem 
upravnem postopku v praksi; 
- na primerih pisnih nalog za izpit 
spoznajo pripravo tipičnih aktov v 
upravnem postopku. 
 

Program obsega 25 ur 
organiziranega izobraževalnega 
dela, pri čemer se bo vsebina 
programa v obsegu največ 5 ur 
oziroma 20% prilagajala vsebini 
izpita prve ali druge stopnje in 
predznanju udeležencev. 
 

Priprava na izpit iz tujega jezika – 
italijanščina, osnovna raven. 
 

Ciljna skupina so brezposelne 
osebe, ki so prijavljene na 
Zavodu RS za zaposlovanje in 
jih pristojna območna služba 
napoti na izobraževanje po 
tem programu, ker želijo 
pridobiti javno veljavno listino o 
uspešno opravljenem izpitu iz 
tujega jezika na osnovni ravni. 
Priprava na izpit, uspešno 
opravljen izpit in potrdilo o 
opravljenem izpitu na osnovni 
ravni pri Državnem izpitnem 
centru, ki je bil pripravljen ob 
upoštevanju priporočil Sveta 
Evrope, udeležencem in 
udeleženkam programa 
močno poveča zaposlitvene 
možnosti in jim lahko pomaga 
pri opravljanju njihovega 

Cilj programa je brezposelnim osebam 
ponuditi kakovosten izobraževalni 
program osvežitve in dopolnitve znanja 
italijanščine na ravni A2 po CEFR. 
Priprava na izpit bo udeleženkam in 
udeležencem programa pomagala pri 
uspešnem opravljanju izpita iz 
italijanščine na osnovni ravni pri 
Državnem izpitnem centru. Obenem je 
neposredni cilj programa povečati 
zaposlitvene zmožnosti udeleženk in 
udeležencev ter njihovo vključenost v 
vseživljenjsko učenje. 
 

Program priprave na izpit iz tujega 
jezika bo obsegal 30 ur. 
 



 
 

poklica. Javno veljavno 
potrdilo o uspešno 
opravljenem izpitu lahko 
uporabijo tudi pri vpisu v 
programe nadaljnjega 
izobraževanja, spopolnjevanja 
in usposabljanja. 
 
Tečaj priprave na izpit iz tujega 
jezika pri Državnem izpitnem 
centru – italijanščina na 
osnovni ravni je primeren za 
osebe, katerih znanje po 
lestvici Skupnega evropskega 
jezikovnega okvira (CEFR) 
ustreza ravni A2. 
 
 

 

Terminska izvedba 

Od 6. 3. 2018 do 24. 10. 2018 

 
Skupine Termin 

Excel osnovni 2 

6.3. – 21.3. 

27.9. – 11.10. 

 

Excel nadaljevalni 2 
3.4. – 18.4. 

8.5. – 23.5. 

RPO 2 
3.4. – 22.5. 

7.5. – 5.6. 

Nemščina A1 (preživetvena raven) 3 

6.3. – 24.4. 

4.4. – 14.5. 

12.9. – 24.10. 



 
 

Nemščina A2  

(vmesna raven) 
3 

14.3. – 9.5. 

3.4. – 18.5. 

11.9. – 23.10. 

Nemščina A2 (osvežitvena raven) 1 16.5. – 18.6. 

Angleščina B1 1 7.3. – 23.4. 

Priprave na ZUP 2 
29.3. – 26.4. 

28.5. – 14.6. 

Priprave na ITJ 1 11.5. – 4.6. 

 


