BAZA PODATKOV O MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA ZAPOSLENIH V BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE
V REGIJSKI MREŽI NOTRANJSKA

UKREP

Javni razpis za
pridobivanje
temeljnih in
poklicnih kompetenc
od 2018 do 2022:
Brezplačna
usposabljanja za
zaposlene in
brezposelne
(možnost priključitve
posameznikov k
oblikovanim
skupinam ali izvedba
na podjetjih)

IZVAJALCI

KONTAKTNA OSEBA

POVEZAVA in OPREDELITEV PROGRAMOV

OE LJUDSKA UNIVERZA
POSTOJNA (nosilec
konzorcija)

Tina Bazjako, T: 05/721 12 89,
tina.bazjako@zavod-znanje.si

http://www.lu-postojna.si/si/projekti/2044

Mateja Berlot, T: 031 314 805,
mateja.berlot@zavod-znanje.si

Programi (individualna vključitev ali prek
delodajalcev):
1. Program priprave na opravljanje izpita iz
slovenskega jezika
2. Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo
in pišemo skupaj (UŽU-BIPS)
3. Program priprave na strokovna izpita iz
upravnega postopka ZUP
4. Računalniško digitalno opismenjevanje
5. Tečaji tujih jezikov (italijanščina, angleščina in
nemščina)
6. Usposabljanje za uporabo načel HACCP sistema
7. Program priprave na ECDL
8. Program priprave na NPK (nacionalno poklicno
kvalifikacijo)
9. Program priprave na opravljanje izpitov iz tujih
jezikov
10. Začetna integracija priseljencev ZIP
11. Računalniška pismenost za odrasle
12. Sporazumevanje v slovenskem jeziku

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

13. Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti,
temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne
izobraženosti

OE LJUDSKA UNIVERZA
ILIRSKA BISTRICA

Romana Morano, T: 05/714 50 22,
stikssvetom-oskpaz@guest.arnes.si

http://www.lu-ilirska-bistrica.si/projekti/20182019/
Programi (individualna vključitev ali prek
delodajalcev):
1. Javno veljavni 60-urni program Računalniška
pismenost za odrasle (RPO).
2. Programe neformalnega izobraževanja za
odrasle (NIPO):
a) Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh (A1,
A2, B1, B2; trajanje 40 ur).
b) Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti,
temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne
izobraženosti (trajanje 40 ur):
– finančna pismenost,
– retorika in komunikacija,
– samoiniciativnost in podjetnost,
– učenje učenja,
– kulturna zavest in izražanje,
– trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
– zdrav življenjski slog ipd.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

c) Pridobivanje digitalnih kompetenc –
računalniško digitalno opismenjevanje (RDO,
trajanje 50 ur).

Izvajanje programov
nadaljnjega
poklicnega
izobraževanja in
usposabljanja v letih
od 2018 – 2022

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA

Javni razpis za
sofinanciranje šolnin
za dvig izobrazbene
ravni – razpis za
povračilo šolnin

JAVNI ŠTIPENDIJSKI,
RAVOJNI, INVALIDSKI IN
PREŽIVNINSKI SKLAD RS

T: 081 601 650

https://scpo.splet.arnes.si/brezplacna-

info@scpo.si

izobrazevanja/

Programi (vključitev prek delodajalcev) :
1. Strokovna raba slovenščine
2. Mertive v tehniki in tehniško risanje
3. Napredno delo na 3-osni CNC
4. CAD CAM priprava strategij obdelav
5. Angleška strokovna terminologija v kovinarstvu
6. Žična erozija
7. Digitalno podporno okolje
8. Uporaba socialnih omrežji in Google Ads za
prepoznavnost
9. Uspešno komuniciranje v sodobnih podjetjih
10. Nemščina za strojnike
11. 3D modeliranje

T: 01 43 45 876
E: dir[@]sklad-kadri.si

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranjesolnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javnirazpis/
Sofinanciranje stroškov izobraževanja
posameznikom za naslednje zaključene
izobraževalne programe oziroma za opravljene
izpite v Republiki Sloveniji:
a. programi nižjega poklicnega
izobraževanja (NPI),
b. programi srednjega poklicnega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

izobraževanja (SPI),
c. programi srednjega strokovnega oziroma
tehniškega izobraževanja (SSI),
d. programi poklicno-tehniškega
izobraževanja (PTI),
e. programi gimnazije in opravljanja splošne
mature,
f. maturitetni tečaj,
g. poklicni tečaji (PT),
h. mojstrski izpiti,
i. delovodski in poslovodski izpiti.

Svetovanje 20162022; Primorskonotranjska regija –
brezplačna
svetovalna podpora
delodajalcem in
zaposlenim na
področju
izobraževanja in
usposabljanja
zaposlenih

OE LJUDSKA UNIVERZA
POSTOJNA, SVETOVALNO
SREDIŠČE POSTOJNA

Erika Švara, T: 05/ 721 12 87
E: erika.svara@zavod-znanje.si

http://www.lupostojna.si/si/projekti/svetovanje-2016-2022

Pripravila: Erika Švara,
vodja Svetovalnega središča Postojna

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Postojna, februar 2019

