
VSEBINA PROGRAMOV ZNANJE NAS AKTIVIRA (ZNA) 2 

 

1. Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj španščine 

 

V programu boste spoznali osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v 

vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od 
kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi 

špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja. 

Program poteka po učbeniku in delovnemu zvezku Protagonistas A1. Tečaj vodi Marcela 
Boben.  

 

2. Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj nemščine 

 

Program je namenjen popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili bomo pravilno 
izgovarjavo in stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče in slovnične strukture. Skupaj 
bomo premagali prve ovire pri stiku z novim jezikom in ugotovili, da kar nekaj besed že 
poznamo. Po končanem tečaju boste razumeli enostavna pisna in govorjena besedila, ki se 
tematsko nanašajo na vaš vsakdan oz. neposredno življenjsko okolje. Prepoznali boste 
posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, npr. na obvestilih, 

plakatih, v katalogih, elektronskih in sms sporočilih, v telefonskem pogovoru itd. V nemščini 
boste sposobni tvoriti kratka pisna in govorjena besedila. Zmožni boste enostavne komunikacije 
z nemško govorečimi osebami v vsakdanjih situacijah. Tečaj vodi Tina Pavlič.  
 

3. Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj italijanščine 

 

V programu začetne italijanščine se boste naučili povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj 

dan in razumeli boste osnovna navodila. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: 

samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Udeleženci ne potrebujete nobenega 
predznanja. Tečaj poteka po interni skripti Ciao Italia. Tečaj vodi Lea Novak Kolman.  

 

4. Gibalnice 

 

Program je zasnovan tako, da se bodo udeleženci lahko spoznali z različnimi oblikami vadbe. 
Vadba bo po zahtevnosti prilagojena ciljni skupini. Program bo izvajala Simona Prhavc iz 

društva Magičnost gibanja, ki se ukvarja z učenjem in izvajanjem energijskih in meditativnih 
tehnik z namenom samozdravljenja, osebne rasti in dviga nivoja zavedanja. Energijske in 

meditativne tehnike, ki se jih lahko naučite, vam pomagajo, da se ponovno napolnite z energijo, 
spustite neprijetna čustva in umirite svoj um. Vadba bo sestavljena iz indijanske magične 
kretnje (Carlos Castaneda), osnove tehnike kung fu in karate tehnike za moč, vztrajnost, 
prerazporeditev energije, obvladovanje jeze in strahu, tai chi in qi gong, različne dihalne tehnike 
– rebirthing, dihanje po čakrah, joga, plejadske tehnike, vodene meditacije, kreativna 
vizualizacija, plejadske tehnike. 

V okviru programa Gibalnice se izvaja tudi joga, ki je starodavna znanost o življenju, eden 
najstarejših naukov o ravnovesju telesa, uma in duha, ki so ga Indijci izmojstrili in izvajali že 
pred tisočletji. Dandanes je izvajanje telesnih položajev, asan, ter posebnih tehnik dihanja, 
pranayama, pogosto večinski del jogijske prakse. Asane izjemno prenavljajo, pomlajujejo in 
uravnovešajo celoten telesni ustroj, saj so nenasilne in rahlo raztezajo celotno telo. Krepijo nas, 
varujejo nas pred boleznimi in nas delajo gibke. Ko jih delamo počasi in sproščeno, razvijajo 



globoko dihanje, umirjajo um in uravnovešajo čustva. Z zavestnim dihanjem med asanami se 
umirita telo in um, sta v ravnovesju, s čimer razpadejo blokade in se izboljša pretok energije. 
Cilj jogijskih praks je svobodno življenje, neodvisno od zunanjih in notranjih pritiskov. 
Pridružite se nam na srečanjih in jogo izkusite na svojem telesu, hitro boste deležni njenih 
pozitivnih učinkov. Jogo bo vodila Marcela Boben. 
 

5. Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj angleščine 

 

Za učenje angleščine ni nikoli prepozno, zato je tečaj namenjen tistim, ki se niste še čisto nič 
učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste 
osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer 
spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali 
pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase. Tečaj vodi Špela Mrak. 
 

6. Nadaljevalno računalništvo 

 

V programu Nadaljevalno računalništvo boste pridobili vsa praktična znanja, ki jih potrebujete 
vsak dan pri delu in doma. Delo v programu bo prilagojeno glede na vaše znanje in potrebe, ki 
jih imate. V začetku boste ponovili osnovna znanja računalništva. Delali boste v programu 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). V programu Word boste oblikovali in urejali 

besedila, slike in tabele. S pomočjo programa Excel boste lažje urejali podatke, izračunali 
najrazličnejše vrednosti, ustvarjali grafe, tabele. S pomočjo PowerPointa boste izdelali 
predstavitev. Pri tem se boste naučili animacije in uporabo SmartArt grafikonov. Pri delu brez 
uporabe interneta ne gre, zato boste čas posvetili učinkoviti  uporabi spletnih aplikacij, socialnih 

omrežij in drugih spletnih orodij. Potrebno je že osnovno računalniško znanje. Program vodi 
Bojana Jamnik Široka.  
 

7. RDO – Knjigovodstvo in računovodstvo 

 

Program je namenjen vsem, ki se želite naučiti vodenja lastnega računovodstva, s.p. in d.o.o.. 
Na programu boste obravnavali: 

 Uvod v računovodstvo, osnove in delitev računovodstva, knjigovodske listine, poslovne 

knjige, sistemi. 

 Obravnava naravnih stroškov materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in drugih 
stroškov. 

 Izdelava bilance stanja. 

 Pasivna stran bilance stanja- pregled obveznosti do virov sredstev, to je kapitala in dolgov. 

 Izračun koeficientov likvidnosti in pokritosti sredstev s finančnimi viri. 
 Ugotavljanje poslovnega izida, pogled prihodkov in odhodkov. 

 Izdelava praktičnih poslovnih primerov storitvenega podjetja in trgovskega podjetja z 
bilančnimi izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida). 

 Računalniška delavnica – izdelava poslovnega primera. 

Vsebine se lahko delno tudi prilagodijo potrebam udeležencev. Program vodi Nataša Pfajfar. 
 

 

 

 



8. Ustvarjalnice – tečaj modernega mozaika Trencadis 

 

Na začetnem tečaju se boste povezali z vašo kreativno zdravilno energijo, s katero boste skozi 
tečaj ustvarili mozaično sliko. Spoznali boste vsa orodja, ki jih uporabljamo pri oblikovanju 

modernega mozaika in se naučili z njimi rokovati. Predstavljeni vam bodo različni materiali, 
njihova uporaba v mozaiku in obdelava z orodji. Naučili se boste, katera lepila uporabljati za 
različne podlage, kako izbirati barvne odtenke fugirne mase in potek samega fugiranja mozaika. 

Bistvo začetnega tečaja mozaika je v tem, da se boste naravno in spontano prepustili čudovitim 
trenutkom ustvarjanja – vaši življenjski energiji, ki izvira iz vaše notranjosti in sami izdelali 
čudovite izdelke iz mozaika. Tečaj vodi Urška Ambrožič Potočnik.  
 

9. RDO – Kreativno komuniciranje in javno nastopanje 

 

Na tečaju Kreativno komuniciranje in javno nastopanje boste premagali ovire, ki vam pri delu 
onemogočajo, da ste osebno in poslovno uspešni. Naučili se boste samozavestnega nastopanja, 
prezentiranja, javnega nastopanja in učinkovite komunikacije. Naučili se boste tremo izkoristiti 
kot orodje za doseganje svojih ciljev. Spoznali boste učinkovite metode za reševanje svojih 

težav pri komuniciranju. Izboljšali se bodo vsi vaši odnosi, tako poslovni kot osebni, saj je 
komunikacija osnova vseh odnosov. S tem boste pridobili tudi zaupanje vase, boljšo 
samopodobo, večjo samozavest, lažje boste izražali in uveljavljali svoja stališča, sprejemali 
odločitve in prepoznali svoje skrite talente pri reševanju svojih osebnih in poslovnih izzivov. 
Tečaj je naravnan tudi zelo praktično, saj boste naredili veliko vaj in na koncu izdelali lastno 
predstavitev. Tečaj vodita Urška Ambrožič Potočnik in Bojana Jamnik Široka. 
 

10. Moje okno v svet – nadaljevalni tečaj angleščine 

 

Nadaljevalni tečaj angleščine zajema hitro ponovitev tistega, kar že dobro znate in nadgradnjo 
vašega znanja. Znali boste tvoriti bolj zapletene povedi, s katerimi boste izrazili svoje izkušnje 
in dogodke, želje, ambicije ter mnenja. Tečaj običajno poteka po gradivu English File Pre-

intermediate in drugemu primernemu gradivu. V učilnici uporabljamo tudi slušno gradivo in 
razne didaktične pripomočke za razgibane pogovore. Tečaj vodi Špela Mrak. 
 

11. Angleščina z naravno govorko 

 

Tečaj Angleščina z naravno govorko je zasnovan predvsem na govoru, saj gre za izboljšanje 
konverzacijskih veščin. Na vsakem srečanju se obravnavajo različne teme preko poslušanja, 
skupinskega pogovora, dela v parih ali individualno. Tečaj pripomore k izboljšanju 
komunikacije v angleščini in pravilni izgovorjavi, predvsem pa pri pridobitvi samozavesti za 
govor v angleščini. Tečaj vodi naravna govorka Amy Oklikah.  

 

12. Socialna omrežja in marketing 

 

Tečaj je razdeljen na teoretični (24 ur) in praktični del (26 ur). Na teoretičnem delu boste 
spoznali osnovne značilnosti in dejstva raznovrstnih socialnih omrežij, razmišljali boste katero 
socialno omrežje je smiselno izbrati za vaš posel in se poglobili v spoznavanju zasebnega in 
poslovnega profila na Facebooku in spoznali načela zasebnosti na omenjenem omrežju. Ker je 

trenutno zelo atraktivno oglaševanje na socialnih omrežjih, bomo raziskali tudi te možnosti in 
spoznali še druge trike pri objavah, da boste dosegali čim boljši odziv in še mnogo več. 



Poglobili se bomo v pravljični svet marketinga in odgovarjali na osnovna marketinška 
vprašanja, raziskovali naše ciljne skupine ter postavljali marketinško strategijo. Skupaj bomo 
pripravili vsa potrebna marketinška besedila, vključno z vašo osebno zgodbo, vsebine za na 
spletno stran, Facebook in besedila za e-mail marketing. Predstavljen vam bo svetovno znan 

sistem marketinške prodaje, ki se uporablja po celem svetu in dejansko »pije vodo«. Teoretični 
del vodi Urška Ambrožič Potočnik. 
Praktični del tečaja boste ustvarjali na računalnikih in si postavili čisto svojo spletno stran v 

spletni aplikaciji Weebly. Odprli boste zasebno in poslovno stran na Facebooku, v kolikor je še 
nimate, ter osvojili še druge aktivnosti na tem socialnem omrežju. Predano vam bo tudi znanje 
o spletni aplikaciji MailChimp, s katero boste v prihodnje oblikovali čudovita elektronska 
sporočila in z njimi dosegali še večje prodajne uspehe z uporabo e-mail marketinga. Praktični 
del vodi Bojana Jamnik Široka. 
 

13. Pametni telefoni in Google Drive 

 

So telefoni postali pametnejši od vas? Ni panike, saj boste v tem programu izvedeli vse, kar 
potrebujete. V programu boste ugotovili, da je vaš telefon računalnik v malem. Spoznali boste 
osnovne nastavitve, povezovanje na omrežje, dostopnost lokacije in podobno. Prenesli si boste 

različne uporabne aplikacije kot so: navigacija, prevajalnik, Viber, vreme, aplikacije za zdravje 
ipd. in si s tem olajšali vsakdanje življenje. Povezali se boste z osebnim računalnikom in preko 
Google storitev prenesli, delili datoteke in fotografije. 

Google Drive je storitev v oblaku, ki je neločljivo povezana z vsemi ostalimi Googlovimi 
spletnimi storitvami kot so Gmail, urejevalniki dokumentov (bivši Google Docs), brskalnik 
Chrome, operacijski sistem Android in druge. Najosnovnejša funkcija storitve Drive je 
shranjevanje datotek v oblaku, a ima poleg tega še mnogo drugih dodatkov, ki so zelo uporabni 
pri delu z dotičnimi datotekami: 

 prijava v Google Drive 

 kreiranje nove mape, drevesna struktura in ureditev 

 skupna raba datotek ( deljenje dokumentov, slik) 

 izdelava spletnega dokumenta 

 oblikovanje spletnega dokumenta 

 izdelava spletne predstavitve 

 izdelava obrazcev 

Tečaj vodi Bojana Jamnik Široka.  
 

14. Tečaj Excel 
 

Na tečaju Excela boste spoznali osnove Excela in napredno uporabo Excela: 
Osnove Excela: 

 Delo s podatki, vnos, brisanje, kopiranje, lastni seznami 

 Listi, stolpci in vrstice, celice 

 osnovno oblikovanje tabel in podatkov ter njihov vnos, 

 oblikovanje številskih podatkov (%, €, datumi), 
 izračuni z uporabo enostavnih formul, 
 uporaba SUM funkcije ter hitrih izračunov v statusni vrstici, 
 hitro tiskanje ter 

 osnovno razvrščanje podatkov. 



 Priprava strani, tiskanje in shranjevanje dokumenta 

 

Napredna uporaba Excela: 

 hitre bližnjice in najuporabnejši triki, 
 zaščita na nivoju listov in celic, 
 tiskanje v PDF in pošiljanje po elektronski pošti, 
 3D formule in povezave v izračunih, 
 računanje z datumi, 
 zahtevne funkcije (IF, VLOOKUP, IFERROR …) in njihovo gnezdenje, 
 napredni grafični prikaz podatkov, pogojno oblikovanje števil, sparkline grafikoni, 

oblikovanje zahtevnih grafikonov (vrtilni grafikon, sekundarna os …), 
 napredne funkcije vrtilnih tabel ( več izračunov, časovni trendi …), 
 uporaba večnivojskega razvrščanja za pregled obsežnih seznamov podatkov. 
 

Tečaj vodi Bojana Jamnik Široka.  
 

15. Moje okno v svet – nadaljevalni tečaj španščine 

 

Na nadaljevalnem tečaju španščine boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z 
ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami, stalnimi besednimi zvezami ter 
posebnostmi jezika. Nadgradili boste sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja. Na tečaju 
se uporablja učbenik in delovni zvezek Protagonistas A1. Tečaj vodi Marcela Boben. 
 

16. RPO – Računalniška pismenost za odrasle 

 

Računalniška pismenost za odrasle (RPO) je javno veljavni računalniški izobraževalni program. 
Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niste uporabljali in si želite pridobiti temeljno 
znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Na tečaju boste 
spoznali osnovne komponente računalnika in razumeli nekatere osnovne informacijske 
tehnologije, naučili se boste uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in 
operacijskega sistema, naučili se boste organizirati in upravljati z USB ključkom in drugimi 
podatkovnimi nosilci ter datotekami. Naučili se boste pisati, oblikovati in tiskati besedilo, znali 
boste uporabljati glavne spletne storitve – internet in elektronsko pošto. Program vodi Damjan 
Mašič.  
 

17. RDO – Začetna digitalna fotografija 

 

V programu se bomo spoznavali z vašimi fotoaparati in njihovimi osnovnimi in malce 
naprednejšimi funkcijami. Spoznali se bomo z nekaterimi žanri v fotografiji, kot sta npr. 
portretna ter pokrajinska fotografija. Učili se bomo fotografiranja z bliskavico, osnovne 

obdelave fotografij ter hranjenja in urejanja fotografij. Sam tečaj bomo prilagodili tudi vašemu 
znanju in željam. Tečaj vodi Aljaž Hafner. 
 

18. Moje okno v svet – nadaljevalni tečaj nemščine 

 

Tečajniki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in osvežili že 
usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas 



zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju. Tečaj 
poteka po gradivu Themen aktuell 1 in Pause 1. Tečaj vodi Tina Pavlič.  
 

19. Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj francoščine 

 

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili francosko ali pa je bilo to pred mnogo leti 
in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazumevanja v 

enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje 
krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati 
osnovne čase. Tečaj vodi Špela Mrak.  
 

20. Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj ruščine 

 

Na začetnem tečaju začnemo z osnovami in se naučimo sporazumevanja v vsakodnevnih 
situacijah. Naučimo se ruske abecede, pravilne izgovorjave soglasnikov in samoglasnikov v 
različnih položajih v besedah. Naučili se boste pozdrave, opisati osebo in svoj dom, šteti ter 

naročati hrano v ruščini. Posvetili pa se bomo tudi slovnici. Tečaj vodi Olga Boykovska.  
 

21. Moje okno v svet – nadaljevalni tečaj italijanščine 

 

Na nadaljevalnem tečaju italijanščine se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot 

ustno. Spoznali boste nov čas, preteklik, in rabo svojilnih zaimkov. Znali boste opisati dogodke 

iz preteklosti. Naučili se boste opisati osebo, del srečanj pa bo namenjen pogovoru v 
italijanščini. Tečaj poteka po gradivu Ciao, Italia – seconda parte. Tečaj vodi Lea Novak 
Kolman.  

 
22. Napredna italijanščina 

 

V programu Napredne italijanščine se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v prejšnjih programih 
oz. katerega imajo udeleženci usvojenega že od prej. Pri slovnici boste utrdili predloge ter 

spoznali še en preteklik (imperfetto) ter ga kombinirali z že poznanim preteklikom (passato 
prossimo). Vsako srečanje bo posvečeno tudi pogovoru. Nadaljevali boste s spoznavanjem 
italijanske kulture. Tudi branju krajših zgodb, člankov bomo posvetili nekaj časa. Tečaj poteka 
po gradivu Ciao, Italia – quarta parte. Tečaj vodi Lea Novak Kolman.  
 

23. Napredna nemščina 

 

Tečajniki na Napredni nemščini že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in 
osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, 
ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju. 

Tečaj poteka po gradivu Themen aktuell in Pause 2. Tečaj vodi Tina Pavlič.   
 

24. Digitalna angleščina z naravno govorko 

 

Tečaj Digitalna angleščina z naravno govorko je zasnovan predvsem na govoru, saj gre za 
izboljšanje konverzacijskih veščin. Na vsakem srečanju se obravnavajo različne teme preko 
poslušanja, skupinskega pogovora, dela v parih, individualno ter dela s pomočjo različnih 
uporabnih aplikacij (Anki, Quizlet, Socrative, Kahoot, Youtube,…). Tečaj pripomore k 



izboljšanju komunikacije v angleščini in pravilni izgovorjavi, predvsem pa pri pridobitvi 
samozavesti za govor v angleščini. Tečaj vodi naravna govorka Amy Oklikah.  

 

 

 


