
Osnovna šola za odrasle  možnosti dokončanja osnovne šole (8. in 9. razred) 

Srednješolski programi 
3-letno poklicno izobraževanje: • bolničar – negovalec • trgovec,                                

poklicno tehniško izobraževanje (po zaključeni 3-letni šoli): • tehnik varovanja •       
ekonomski tehnik  • tehnik računalništva                                                                                                                              

4-letno izobraževanje: • predšolska vzgoja                                                                               

poklicni tečaj (1-letne prekvalifikacije po končani 4-letni srednji šoli): • predšolska 

vzgoja • ekonomski tehnik  

Jezikovni tečaji s tradicijo - za večjo kompetentnost, samozavest,                  
samostojnost 
Za osebno in poslovno prodornost v tujem jeziku si izberite tečaj zase. 

splošni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine, ruščine        
…  • poslovni tečaji • konverzacijski tečaji • individualni tečaji   
     • jezikovni tečaji za podjetja in posameznike po meri • stopenjsko preverjanje  
        znanja tujih jezikov • izpiti iz slovenščine na osnovni ravni - priprave na izpit 

Kakovostno zasnovani programi strokovnega usposabljanja  
Priprave na pridobitev certifikata NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija): • Socialni 
oskrbovalec na domu • Računovodja • Knjigovodja •  Vodja projekta •  

Pomočnik kuharja • Organizator poslovanja • Mladinski delavec - NOVO 
 

Tečaji in delavnice za razvoj strokovnih kompetenc: • Tečaji računalništva za  

skupine • Individualni računalniški tečaji po meri • Uporaba družabnih  

omrežij • Tečaj 10-prstnega slepega tipkanja • Domači oskrbovalec za oskrbo 
starejših in oseb s posebnimi potrebami - NOVO • Priprava na strokovni izpit 
iz upravnega postopka 

Delavnice za posameznike in podjetja  

Poslovni coaching - za poslovno uspešnost posameznika in podjetja: • Javno                 
nastopanje in govorica telesa • Komunikacija v delovnem timu • Obvladovanje     
stresa • Učinkovito upravljanje svojega časa • Upravljanje konfliktov  • Učinkovit 
prodajni proces   • programi komunikacije in motivacije po meri  

Splošne delavnice - za dobro počutje in razvajanje: • Konflikt, kritika in medsebojni 
odnosi • Javni nastop • Kreativno pisanje  • Delavnica ličenja – Make up za vsak 
dan   •  Japonski lifting • Sproščanje s hipnozo •  Go for it •  Moji skriti potenciali •  

NLP - Nevrolingvistično programiranje• Meditacija in sproščanje 

Univerza za starejše 

• Jezikovni tečaji angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine,        

ruščine • Umetnostna zgodovina •Moderna umetnost •  Razgibajmo se s plesom  

• Raba pametnih telefonov • Učenje kitare in citer •  Keramika in uporabno  

lončarstvo  

•  Meditacija - NOVO •  Terenski zgodovinski krožek - NOVO  

•  Fotografski tečaj - NOVO •  Sprostimo se z gibanjem in plesom - NOVO 

Brezplačna informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenja 
neformalnih in priložnostno pridobljenih znanj  

• ugotavljanje in vrednotenje že obstoječih znanj • znanja za poklic ali osebni razvoj 
u • prekvalifikacije ali pridobitev višje izobrazbe • osebni izobraževalni  

načrt • podpora pri učenju • Europass življenjepis • izdelava osebne zbirne mape 
dosežkov 

Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske 

• osnovna in naprednejša raba programov: Word, Excel, Power Point, Publisher, 

Skype • tuji jeziki: angleščina ali nemščina • komunikacija •  zdravje na delovnem 
mestu 

Brezplačni tečaji so namenjeni ZAPOSLENIM, starim 45 let in več, z doseženo največ 
srednješolsko izobrazbo.  

http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/osnovnosolsko-izobrazevanje/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/bolnicar-negovalec/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/trgovec/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/tehnik-varovanja-pti/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/ekonomski-tehnik-pti/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/tehnik-racunalnistva-pti/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/predsolska-vzgoja-ssi/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/predsolska-vzgoja-poklicni-tecaj/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/predsolska-vzgoja-poklicni-tecaj/
http://www.luniverza.si/pridobitev-izobrazbe/srednjesolsko-izobrazevanje/ekonomski-tehnik-poklicni-tecaj/
http://www.luniverza.si/jezikovna-sola/
http://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/
http://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/novo-doma-i-oskrbovalec-za-oskrbo-starej-ih-in-oseb-s-posebnimi-potrebami/
http://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/novo-doma-i-oskrbovalec-za-oskrbo-starej-ih-in-oseb-s-posebnimi-potrebami/
http://www.luniverza.si/kompetence/
http://www.luniverza.si/delavnice/
http://www.luniverza.si/univerza-za-starej-e/

