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IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI NA DALJAVO 
GORENJSKA 

 
 

 

1. Pridobitev izobrazbe 
 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 
• Program osnovne šole za odrasle 

 

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA 
Srednješolsko izobraževanje (plačljivo) 

• Administrator 

• Računalnikar 

• Prodajalec 

• Tehnik računalništva 

• Ekonomski tehnik 

• Ekonomski tehnik PTI 

• Ekonomski tehnik PT 

• Gastronomija in turizem 

 
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Srednješolsko izobraževanje (plačljivo) 

• Bolničar – negovalec 

• Ekonomski tehnik 

 

 B&B IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
Srednješolsko izobraževanje (plačljivo) 

• Logistični tehnik 

• Ekonomski tehnik 

 
Visokošolsko izobraževanje (plačljivo) 

• Varstvo okolja 

 

 BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 
Srednješolsko izobraževanje (plačljivo) 

• Slaščičar (SPI) 

• Pek (SPI) 

• Mlekar (SPI) 

• Mesar (SPI) 

• Cvetličar (SPI) 

• Vrtnar (SPI) 

• Gospodar na podeželju (SPI) 

• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (SPI) Naravovarstveni tehnik (SSI) Živilsko prehranski tehnik (SSI in PTI) 

Kmetijsko podjetniški tehnik (SSI in PTI) Hortikulturni tehnik (SSI in PTI) 
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 ŠOLSKI CENTER KRANJ 
Srednješolsko izobraževanje (plačljivo) 

• Elektrikar (usmeritvi elektronik in energetik) SPI 

• Mehatronik operater SPI 

• Računalnikar SPI 

• Elektrotehnik PTI 

• Tehnik mehatronike PTI 

• Tehnik računalništva PTI 

• Prodajalec SPI 

• Frizer SPI 

• Pečar – polagalec keramičnih oblog SPI 

• Slikopleskar – črkoslikar SPI 

• Administrator SPI 

• Ekonomski tehnik PTI 

• Gradbeni tehnik PTI 

• Ekonomski tehnik SSI 

• Gradbeni tehnik SSI 

• Ekonomski tehnik PT 

 

Omogočajo opravljanje izpitov in mature tudi za spodnje programe: 
 

• Tehnik računalništva SSI 

• Tehnik mehatronike SSI 

• Elektrotehnik SSI 

 

 ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA 
Srednješolsko izobraževanje (plačljivo) 

• Avtokaroserist SPI 

• Avtoserviser SPI 

• Avtoservisni tehnik PTI 

• Inštalater strojnih inštalacij SPI 

• Lesarski tehnik PTI 

• Lesarski tehnik SSI 

• Mizar SPI 

• Obdelovalec lesa NPI 

• Oblikovalec kovin – orodjar SPI 

• Pomočnik v tehnoloških procesih NPI 

• Strojni mehanik SPI 

• Strojni tehnik PTI 

• Strojni tehnik SSI 

• Tapetnik SPI 
 

SPI – srednje poklicno izobraževanje (trajanje tri leta) 
SSI – srednje strokovno izobraževanje (trajanje štiri leta) 
PT – poklicni tečaj (trajanje eno leto) 

PTI – poklicno tehniško izobraževanje (trajanje dve leti 3+2) 
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2. Programi usposabljanja za zaposlene (50 ur) - MUNERA 
 

 ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA 
• BIM – Informacijsko modeliranje na primeru strojnih inštalacij 

• BIM-tehnologije v lesarstvu IMOS IX 

 
 

3. Nacionalne poklicne kvalifikacije - strokovna usposabljanja* 
 

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
• Računovodja 

• Knjigovodja 

• Socialni oskrbovalec na domu 

• Aromaterapevt – prijave do 3. 3. 2021 

• Organizator poslovanja – prijave do 9. 3. 2021 

• Mladinski delavec– prijave do 4. 3. 2021 

 

 

4.  Neformalni izobraževalni programi 
 

 Plačljivi programi 
 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 
• Individualne ure tujih jezikov 

 

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Individualni računalniški in jezikovni tečaji na daljavo (vsi jeziki), učinkovita pisna komunikacija, jezikovni tečaji s 

tradicijo – za večjo kompetentnost, samozavest, samostojnost. Za osebno in poslovno prodornost v tujem jeziku si 

izberite tečaj zase. 

• 30-urni začetni tečaj italijanščine (Udeleženci, starejši od 60 let, se lahko včlanijo v Univerzo za starejše in 

jezikovni tečaj obiskujejo po veljavnem ceniku Univerze za starejše.)  

• 60-urni intenzivni tečaj angleščine na ravni A2  

• Individualni tečaj poslovne angleščine +  

• Individualni tečaji  

• Jezikovni tečaji za podjetja po meri  

• Poslovna korespondenca – pisna      komunikacija  

• Stopenjsko preverjanje znanja tujih jezikov  

• Izpiti iz slovenščine na vstopni in  osnovni ravni  

• Priprave na izpit iz slovenščine  

• Vikend tečaj slovenščine  

 

 

 BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 
• Zavijanje daril in dekoracija, webinar (na voljo posnetek)  

• Priprava rastlinskih izvlečkov in priprava mazil, webinar (na voljo posnetek)  

• Čez griče in ravnice do naše vasice – kmetijska zemljišča in promet z njimi, webinar (na voljo posnetek)  

• Izdelava jogurta, webinar (na voljo posnetek) 

• Med strupenostjo, zdravilnostjo in lepoto (zeliščarska delavnica, webinar): 25.02.2021 

• Usposabljanje iz sadjarstva: 02.03. - 18.03.2021 (5 dni)  
• Usposabljanje iz zeliščarstva: 16.03. - 11.04.2021 (7 dni) 

https://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/aromaterapevt-aromaterapevtka/
https://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/organizator-organizatorka-poslovanja/
https://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/mladinski-delavec-mladinska-delavka/
http://www.luniverza.si/jezikovna-sola/
http://www.luniverza.si/jezikovna-sola/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/u-enje-jezikov/splo-ni-te-aji/30-urni-za-etni-te-aji-tujih-jezikov/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/u-enje-jezikov/splo-ni-te-aji/60-urni-intenzivni-te-aj-angle-ine-na-ravni-a2/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/poslovni-jezik/individualni-te-aj-poslovne-angle-ine-plus/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/te-aji-po-meri/individualni-jezikovni-te-aji-12877/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/poslovni-jezik/jezikovni-te-aji-za-podjetja/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/poslovni-jezik/poslovna-korespondenca-pisna-komunikacija/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/izpiti-11910/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/izpiti-11910/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/te-aji-po-meri/15-urna-priprava-na-izpit-sloven-ine-na-osnovni-ravni/
https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/te-aji-po-meri/vikend-te-aj-sloven-ine/
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• Vrtnarjenje za vsakogar (4 dni): 08.03. - 17.03.2021 

• Osnovno usposabljanje iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin – za vse, ki želijo pridobiti 

izkaznico za nakup fitofarmacevtskih sredstev, (webinar), 15.03. – 17.03.2021, ob 16. uri 

• Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (webinar), sreda, 04.03.2021, ob 16. uri 

• 01.03.2021 bomo ponovno pričeli z izvajanjem slaščičarskih in pekarskih tečajev. 

 

 

Brezplačni programi 
 

 Večgeneracijski center Gorenjske 
 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 
• Energijske vaje z Ireno Lukežič – torki v marcu ob 18.00 uri  

• Slovenščina za angleško govoreče – torki in četrtki v marcu ob 9.00 uri 

• Delavnica JOGA NIDRA – sreda, 3.3.2021 ob 18.00 uri 

• Delavnica TAO JOGA OBRAZA – sreda, 10. 3. 2021 ob 17.00 uri 

 

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
 

• Orientalski plesi – ponedeljki ob 10. uri 

• Vadba za zdravo hrbtenico – torki ob 10. uri 

• Tečaj mednarodnega jezika esperanto, torki ob 18. uri 

• Kundalini joga - srede ob 19. uri 

• Zdravje – moč je v nas (predavanje), sreda, 3. 3. 2021 ob 10. uri in sreda, 17. 3. 2021, 31. 3.2021 ob 10. uri in  

31. 3.2021 ob 10. uri 

• Šola za življenje: Kako umiriti svoje misli in čustva, da pridemo do notranjega miru (predavanje z meditacijo) 

– četrtek, 4. 3. 2021 ob 18. uri 

• Pavlova torta (Kulinarična delavnica) - sreda, 10. 3. 2021 ob 10. uri 

• Joga Nidra - četrtek, 11. 3. 2021 in 29. 3. 2021 ob 19. uri 

• Astrološko predavanje - ponedeljek, 15. 3. 2021 ob 17. uri 

• Podbreška potica - kulinarična delavnica - četrtek, 18. 3. 2021 in 25. 3. 2021 ob 17. uri 

• Klasična joga - četrtek, 22. 3. 2021 ob 18. uri 

• Potopisno predavanje: To jezero se po kranjsko imenuje Cerkniško jezero - sreda, 24. 3. 2021 ob 10. uri 

• Prehranjevanje po tradicionalni kitajski medicini četrtek, 25. 3. 2021 ob 10. uri 

• Velikonočne vrečke presenečenja iz blaga in dekorativni korenčki iz starih gumbov (ustvarjalnica)  - torek, 

30. 3. 2021 ob 18. uri 

 

 

 

 Brezplačni webinar 
 

 BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 
• Izdelava adventnega venčka (posnetek je že na voljo na spletni strani www.bc-naklo.si, z možnostjo 

nakupa paketa za izdelavo adventnega venčka) 

http://www.bc-naklo.si/
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5. Kontaktni podatki 
 
 

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. referat@bb.si 
biba.drol@bb.si 

04 280 83 04 

Biotehniški center Naklo Nada.zupanc@bc-naklo.si 
tecacaji@bc-naklo.si  

04 277 21 04 
04 277 21 20 

Ljudska univerza Jesenice info@lu-jesenice.net 04 583 38 00 

Ljudska univerza Kranj info@luniverza.si 
mck-prijava@luniverza.si 

04 280 48 00 

Ljudska univerza Radovljica mateja.rozman-amon@guest.arnes.si 04 537 24 00 

Šolski center Kranj polonca.hafner.ferlan@sckr.si 
petra.ogrizek@sckr.si 

04 280 40 27 
05 909 39 07 

Šolski center Škofja Loka katja.dolinar@scsl.si 04 506 23 72 
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