
                                                             

* Podatka o telefonski številki in e-pošti udeleženca nista obvezna. V kolikor se boste odločili, da ju kljub temu delite z nami, ju bomo uporabljali za 
namen lažje komunikacije in obveščanja o morebitnih spremembah v zvezi s potekom izobraževanja in svetovanjem. Če ste na vrhu strani označili z 
križcem tudi soglasje, da vas obveščamo o aktualnih dogodkih, bomo ta dva podatka uporabili tudi za ta namen. Mobilna številka in e-pošta 
udeleženca se hranita do preklica. Lahko jo kadarkoli prekličete, spremenite ali omejite njeno obdelavo na preklic@cdi-univerzum.si. Več informacij, 
v zvezi z vašimi osebnimi podatki si lahko preberete v naših Splošnih pogojih poslovanja naši spletni strani: www.cdi-univerzum.si/SPP 
 
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 in 10.1.2.Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga 
dela.  

Izjava o varovanju osebnih podatkov 

Center za dopisno izobraževanje Univerzum bo moje podane osebne podatke za potrebe poročanja posredoval financerju 
dejavnosti in Andragoškemu centru Slovenija.  

 Z izbiro tega polja in s podpisom tudi soglašam, da me Center za dopisno izobraževanje Univerzum obvešča o ponudbi       
brezplačnih in tržnih dogodkov. 

Izjava velja do preklica. Lahko jo kadarkoli prekličete, spremenite ali omejite njeno obdelavo na preklic@cdi-univerzum.si. Več 
informacij, v zvezi z vašimi osebnimi podatki si lahko preberete v naših Splošnih pogojih poslovanja, ki si jih preberite na naši 
spletni strani (www.cdi-univerzum.si/spp). 

 

Datum:                                                                                                                          lastnoročni podpis 

P R I J A V N I C A  

NA IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE 

Podatki o udeležencu/ki  

Ime in priimek   Datum rojstva 

 
 

  

Naslov bivališča  Smer/naziv izobrazbe/poklic 

 
 

  

Poštna številka  in kraj  Mobitel* 

 
 

  

Občina bivališča    E-pošta* 

 
 

  

 

Stopnja izobrazbe Oblika zaposlitve 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/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: __________________ 

 
 

 

se prijavljam na 50 – urni brezplačni tečaj in svetovanje: (ustrezno obkrožite) 

1. 
Digitalno kompetentni zaposleni – tečaj računalništva ( Word, raba Excela in spletne 
storitve (izdelava spletne strani in Google) ) (v  konec aprila  2019) 
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