
                                                             

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 
prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 1. 
Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.  

P R I J A V N I C A   

NA IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE  
 

1. Podatki o udeležencu/ki 

Ime in priimek  Datum rojstva 

 
 
 

  

Naslov bivališča, poštna številka  in kraj  Organizacija, v kateri ste zaposleni: 

 
 
 

  

Občina bivališča  Vrsta/smer/naziv  izobrazbe 

 
 
 

  

Mobitel  E-pošta 

 
 
 

  

 

Stopnja izobrazbe Zaposlitveni status Vir informacij/napotitev 

A  nedokončana OŠ A  zaposlen za nedoločen čas A internet 
B  končana OŠ B  zaposlen za določen čas B  e-pošta 
C  nižja poklicna, srednja poklicna C  zaposlen za krajši delovni čas C  letaki, plakati 
D  srednja strokovna ali splošna  D  samozaposlen D  mediji: časopis, radio 
E  mojstrski, delovodski,  E  drugo: __________________ E  delodajalec 
    poslovodski izpit  E  drugo: __________________ 

 
 

Izjava o varovanju osebnih podatkov 
Izjavljam, da v  skladu z 9. in 17. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 94/07) dovoljujem uporabo osebnih 
podatkov v skladu z veljavno področno zakonodajo. 
 
 

Datum:         Podpis:  
 

 
se prijavljam na 50 – urni brezplačni tečaj in svetovanje: 

(ustrezno obkrožite) 
 

1. Digitalno kompetentni zaposleni –  osnovni tečaj računalništva  

2. Digitalno kompetentni zaposleni –  nadaljevalni tečaj računalništva 

3. Digitalno kompetentni zaposleni – računalništvo in komunikacijske sposobnosti 

4. Znanje tujega jezika – osnovni tečaj angleščine 

5. Znanje tujega jezika – nadaljevalni tečaj angleščine 

6. Znanje tujega jezika – osnovni tečaj nemščine 


