
 

 

 

PROGRAMI PRIPRAV ZA PRIJAVO V POSTOPEK PRIDOBITVE 

KVALIFIKACIJ OZIROMA CERTIFIKATA – 20 URNI 

 
So namenjeni vsem ki že imajo neka znanja, pa bi jih želeli dopolniti, nadgraditi in se 
pripraviti na dokazovanje za pridobitev kvalifikacije ali certifikata ( javno veljavne listine, ki 
dokazuje njegovo znanje).  
 
 

1. Certificiranje jezikovnega znanja: 
 
Vsi programi imajo enako strukturo: 

 informacije v zvezi s prijavo na izpit 
 seznanitev s sestavo izpita  
 seznanitev s potekom izpita 
 predstavitev izpitnega reda 
 reševanje vzorčnih testov 
 simulacija govornega dela 
 individualno reševanje nalog, ki so za posameznika najtežje 

 
      1.1 Priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na  
osnovni ravni 
Program je namenjen zaposlenim iz drugih držav, ki imajo dovolj znanja iz slovenskega 
jezika, da jih s pripravami lahko spodbudimo k pridobitvi javno veljavne listine in s tem k 
povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. 
 

1.2 Priprava na izpit iz znanja nemščine na osnovni ravni 
1.3 Priprava na izpit iz znanja angleščine na osnovni ravni 
1.4 Priprava na izpit iz znanja madžarščine na osnovni ravni 

 
 

2. Certificiranje računalniškega znanja  
 
Dokazovanje neformalno pridobljenega računalniškega znanja 
 

2.1 Priprave na certificiranje e- Citizen 
 

 Uporaba računalnikov (komponente računalnika, operacijskega sistema, datotek in 
map, delo z ikonami in okni na računalniškem zaslonu, ustvarjanje dokumentov, 
značilnosti interneta in uporabe e-pošte). 

 Iskanje informacij (predstaviti možnosti interneta, naučili se bodo iskanja informacij iz 
različnih spletnih virov z uporabo tehnike iskanja). 

 Uporaba informacijskih storitev (nabor znanj, ki so potrebna, da postane bralec e-
državljan). 

 
 



2.2 Priprave na certificiranje ECDL Start 
 

 Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT) 
 

 Uporaba računalnika in upravljanje datotek 
 

 Obdelava besedil 
 

 Preglednice 
 

 Podatkovne baze 
 

 Predstavitve 
 

 Podatki in komunikacije 
 

 

3. Certificiranje znanj za opravljanje določenega dela 
 
3.1 Čistilec/čistilka prostorov 
3.2 Pomurska razgibanka – priprave na certificiranje 
izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen 
način 
3.3 Priprave na certificiranje Zeliščar/Zeliščarka 
3.4 Priprave na certificiranje Čebelar/Čebelarka 

 
 


