
                

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje 
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 
potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

 

 
            

 

Program: Jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujca 
 

Trajanje: 50 ur  

Začetek tečaja: 14. 1. 2019 ob  14. uri 

 

 

 

  

 

Skupina : Skupina je zaprta 

 

    
 

 

   
  

 

Predvideni termini: 

     
 

     
 

dan  datum ur predavateljica      Učilnica  

ponedeljek 14. 1. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 21. 1. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 28. 1. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 4. 2. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 11. 2. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 25. 2. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 4. 3. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 11. 3. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 18. 3. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  

ponedeljek 25. 3. 2019 5 Meta Uhan Adient d.o.o  
 
 

Kontakt:  

 

Dijana Golovrški 

 T: 07 3932 208 

 E: dijana.golovrski@sc-nm.si 
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