NAPOVEDNIK

APRIL - 2021
12. od 13. do 16. ure

ENOSTAVNO
DO E-POSLOVANJA V TURIZMU (40-URNI TEČAJ)
Spoznavanje osnov digitalnega poslovanja, družabnih omrežij, Google aplikacij, Facebook, digitalnega certiﬁkata,

e-uprave, Ajpesa, Booking-a, Airbnb-a. Predavateljica: ga. Katja Rezman. Prednost pri vključitvi imajo zaposleni ali
brezposelni prebivalci Primorsko-notranjske regije, starejši od 45 let, razen oseb s statusom študenta, dijaka ali
upokojenca. Brezplačno. Info: 031 314 805, maja.zalar@zavod-znanje.si

12. od 9. do 10.30

DELAVNICA
ZA PRAKTIČNO UPORABO ZOOM-A
Delavnica je namenjen vsem začetnikom, ki morate (ali si želite) Zoom uporabljati za delo, učenje ali samo za
druženje s prijatelji. Info: 05/721 12 84, ana.sabec@zavod-znanje.si

V APRILU

PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT PRVE STOPNJE
ZAKON
O UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)
Priprave za pridobitev ustreznega znanja s področja Zakona o splošnem upravnem postopku.

Predavateljica: mag. Milena Pečovnik. 150€, 12-urni program. Info: 031 314 805, maja.zalar@zavod-znanje.si

VSAK DELAVNIK med 8:00 in 11:00 ter med 12:00 in 16:00

SVETOVALNO
SREDIŠČE POSTOJNA
Se je v korona časih vaša kariera zamajala ali ste ugotovili, da potrebujete nekatera nova znanja, veščine in spretnosti?
Kaj točno morate storiti, da bo vaša zaposljivost bolj prilagojena sodobnim časom? Na vaša vprašanja vam v
svetovalnem središču pomagamo ugotoviti brezplačno in zanesljivo. Brezplačno. Tudi na daljavo.
Info in prijava na: erika.svara@zavod-znanje.si ali 05 721 12 87

VSAK DELAVNIK med 8:00 in 11:00 ter med 12:00 in 16:00

SREDIŠČE
ZA SAMOSTOJNO UČENJE POSTOJNA
Pri nas pomagamo pri učenju za različne šolske predmete, pripravah na izpit iz

slovenščine za tujce, pri uporabi spletnih aplikacij ali pametnega telefona… Tudi na
daljavo Brezplačno. Predhodna najava na ana.sabec@zavod-znanje.si ali 05 721 12 84

AKTUALNA NAPOVED DOGODKOV JE NA FB PROFILU

VGC
TOČKA MOČI
V večgeneracijskem centru, preko različnih delavnic, predavanj in aktivnosti,

stremimo k temu, da je vaš vsakdan bolj prijeten in kakovosten. Vsebinsko
zanimive dogodke trenutno prirejamo še na daljavo, preko online delavnic.
Spremljajte naše dogodke na našem Facebook proﬁlu in v Prepihu in se nam
pridružite. Dosegljivi smo na: tocka.moci@zavod-znanje.si, 041 397 114

VPIS PREKO CELEGA LETA

PUM-O
Si star/a med 15. in 26. let? Potrebuješ pomoč, motivacijo in spodbudo da

končaš šolo, najdeš zaposlitev, svojo pot? Ali varen kraj kjer boš premislil
kako naprej? Tukaj smo zate! Izvajamo zanimive delavnice, ustvarjamo, se
skupaj učimo… Za več informacij nas pokliči na: 031 360 977 ali nam piši na
pum-o@zavod-znanje.si

Ljudska univerza Postojna
Ljubljanska cesta 2, Postojna
T: 05/721 12 80
E: lu-postojna@zavod-znanje.si

