
 
 
 
 
 
 
 
OPIS PROGRAMOV 
 
PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA – 50 URNI 
 

KOMUNIKACIJA MED SODELAVCI IN S STRANKAMI 

 
Vsebine se bodo obravnavale v povezavi spoznavanja teorije in urjenja veščin v obliki 
raznolikih praktičnih vaj in delavnic, ki so posebej pripravljene za posamezne vsebinske 
sklope. 
 
Vsebinski sklopi: 
 

 Je komunikacija pogovor? 

 Kakovostna  in učinkovita komunikacija 

 Dobri medsebojni odnosi - dobra komunikacija 

 Stres povzroča konflikte 

 Konflikti povzročajo stres 

 Kodeksi ravnanja v različnih okoljih 

 Mobing na delovnem mestu 

 Poslovni bonton 

 Samozavesten nastop  

 Komunikacija s strankami v mojem podjetju 

 

FINANČNA PISMENOST IN OSEBNI PRORAČUN 

 
Za finančno varnost in uspešno vodenje osebnega proračuna. 
 

 Uporaba IKT tehnologije za hitro in učinkovito urejanje upravnih in finančnih zadev 

 Odnos do denarja, sebe in življenja – vodenje osebnih financ 

 Finančne ustanove 

 Osebni stečaj 

 



 
 
 
 
 

ENERGETSKO UČINKOVITI IN ZELENI 

 
Za učinkovito ravnanje in upravljanje z energijo in okoljem, doma in na delovnem mestu. 
 

 Recesija tudi v vaši denarnici? Celotna finančna sredstva – razmerje energija in 

ostalo. 

 Kako sami največ pripomoremo k varčnosti svojega doma  

 Kako prihraniti denar v gospodinjstvu 

 Kateri obnovljivi viri so nam na razpolago 

 Ekonomsko okoljski vidiki izkoriščanja endogenih potencialov 

 Kako do nepovratnih sredstev za investicije  

 Namen in poslovanje EKO sklada 

 Aktualni viri sofinanciranja investicij 

 Kako sproti dobivati aktualne informacije o razpisih za nepovratna sredstva ter 

kredite?      

 
 

VZPODBUJANJE PODJETNOSTI IN SAMOINICATIVNOSTI ZA OSEBNOSTNI 
RAZVOJ POSAMEZNIKA 

 
Kdor je podjeten in samoiniciativen, je uspešnejši pri izpeljavi novih nalog, sprejemanju 
tveganj in iskanju priložnosti.   
 

 Podjetniška ideja 

 Analiza trga/poslovnega okolja  

 Uresničevanje posameznika 

 Predstavitev sebe / projekta / izdelka 

 Projektno vodenje 

 Nujnost potrebe evalvacije idej/projektov 

 
 
 
 



ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – ZDRAV IN SREČEN DELAVEC 

 
Zdrav življenjski slog je pomemben za ohranjanje telesne in delovne kondicije. Program je 
sestavljen iz spoznavanja ustreznih vsebin in praktičnega izvajanja vaj. 
 

 Športne aktivnosti za vsakogar 

 Zdrava prehrana 

 Izboljšanje telesne drže in splošne fizične pripravljenosti 

 Redno izvajanje telesnih aktivnosti 

 Preventiva 

 
 

VEČ JEZIKOV ZNAM, BOLJŠO ZAPOSLITEV IMAM – specifični tečaj tujega jezika 

 
Ponujamo programe za učenje angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine, 
ruščine, madžarščine, slovaščine in poljščine.  
 
Udeleženci programa bodo intenzivno razvijali predvsem komunikacijske funkcije za ustrezno 
govorno in pisno odzivanje v tujem jeziku v njihovem delovnem okolju. Ob tem bodo usvajali 
specifično besedišče za potrebe njihovega dela, se pravi v največji meri besedišče za njihovo 
stroko in jezikovna sredstva skladno z namenom sporočanja in govornim položajem.  
 
Sočasno bodo usvajali tudi slovnične strukure in spoznavali ter ugotavljali kulturne razlike ter 
podobnosti med maternim in tujim jezikom. Poudarek bo na konverzaciji, poslovni 
korespondenci in praktični rabi tujega jezika za uspešno sporazumevanje v različnih 
situacijah na delu pri stiku s tujci. 
 

 Ljudje in osebni podatki 

 Osnovna orientacija 

 Moje delovno mesto 

 Komunikacija  na delovnem mestu 

 Poslovna korespondenca in bonton 

 
Pri vsakem posameznem tematskem sklopu bodo vzporedno obravnavane enostavne 
slovnične strukture skladno z jezikovnimi sredstvi  
 
 
 

DVOJEZIČNI IZZIVI – kombinirani tečaj angleščine in nemščine 

 
Udeleženci programa bodo intenzivno usvajali besedišče in slovnico nemškega (25 ur) in 
angleškega jezika (25 ur), ob tem pa razvijali različne jezikovne sposobnosti (govorjenje, 
branje, slušno razumevanje in pisno sporočanje). Prav tako bodo spoznavali in ugotavljali 



kulturne razlike ter podobnosti med maternim jezikom in angleščino ter nemščino (zahodno 
germanska jezika). Poudarek bo na spoznavanju besedišča in izrazov, ki so pomembni za 
uspešno sporazumevanje v različnih vsakdanjih situacijah.  
 
Tematski sklopi (veljajo tako za angleščino kot nemščino): 
  

 Ljudje in osebna predstavitev 

 Osnovna orientacija 

 Moj dom, moje okolje, moje delo 

 Prosti čas in zdravje 

 Medosebna komunikacija 

V okviru posameznih tematskih sklopov bo poudarek na usvajanju novega besedišča in 
razvijanju sporazumevalnih funkcij, prav tako pa bodo obravnavane ustrezne enostavne 
slovnične strukture pri posameznih temah. 
 
 
 

NOV JEZIK, NOVE PRILOŽNOSTI – splošni tečaj tujega jezika 

 
Ponujamo programe za učenje angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine, 
ruščine, madžarščine, slovaščine in poljščine.  
 
Udeleženci programa bodo intenzivno usvajali besedišče in slovnične strukture tujega jezika, 
ob tem pa razvijali različne jezikovne sposobnosti (govorjenje, branje, slušno razumevanje in 
pisno sporočanje). Prav tako bodo spoznavali in ugotavljali kulturne razlike ter podobnosti 
med maternim in tujim jezikom. Poudarek bo na spoznavanju besedišča in izrazov, ki so 
pomembni za uspešno sporazumevanje v različnih vsakdanjih situacijah.  
 

 Ljudje in osebna predstavitev 

 Osnovna orientacija 

 Moj dom, moje okolje, moje delo 

 Prosti čas 

 Telo in zdravje 

 Medosebna komunikacija 

   
V okviru posameznih tematskih sklopov bo poudarek na usvajanju novega besedišča in 
razvijanju sporazumevalnih funkcij, prav tako pa bodo obravnavane ustrezne enostavne 
slovnične strukture pri posameznih temah (glagolski časi, spregatev glagolov, sklanjatev 
samostalnika in pridevnika, osebni in svojilni zaimki, določni in nedoločni členi, prislovi, 
števniki, vezniki, skladnja, vprašalni, velelni in nikalni stavki ter besedni vrstni red). 


