
 
 

_Jezikovni tečaji_za odrasle___ 

        

 
 

Ker se zavedamo, da je znanje tujih jezikov v današnjem času zelo 
pomembno, smo vam pripravili pestro izbiro jezikovnih tečajev. Poleg 

splošnih jezikovnih tečajev, individualnih tečajev, opravljanja 
javnoveljavnih izpitov (RIC), priprav na mednarodne izpite (Goethe Inštitut, 

British  Council) … vam ponujamo še nekaj novosti:  
 

Jezikovni tečaji po meri naročnika – podjetja 

Poslovni jezik  
Konverzacija 

Poletni jezikovni tečaji 

Kratke delavnice  
 

 
 

Jezikovni tečaji na MOCIS-u so usklajeni z evropskimi jezikovnimi standardi 

in evropsko priporočilno lestvico jezikovnih ravni CEF (Common European 
Framework of Reference – skupni evropski jezikovni okvir). Lestvica obsega 

šest jezikovnih ravni (A1, A2, B1, B2, C1, C2), ki predstavljajo uradni kriterij 
znanja tujih jezikov v Evropski uniji.  

 

Splošni jezikovni tečaji (40–80 ur) 

 teme iz vsakdanjega ţivljenja  

 poudarek na pridobivanju novega besednega zaklada, na 

konverzaciji 

 učenje uporabne slovnice skozi pogovor 

 praktično zasnovan program, ki zajema vse 

glavne veščine (pogovor, branje, slušno 

razumevanje in pisanje) 

 

 

Brezplačno 

svetovanje 

NOVO 

NOVO 



 
 

Jezikovni tečaji po meri naročnika – podjetja 

 trening komunikacije 

 pisna komunikacija (poslovna pisma, e-pošta, dopisi …) 

 telefonska komunikacija 

 priprava na sestanke 

 konverzacija – predstavitve podjetij, 

projektov … 

 

 

 

 

Individualni tečaji 

So namenjeni vsem, ki: 

 ţelijo v najkrajšem času pridobiti čim več znanja 

 potrebujejo fleksibilen urnik  

 imajo specifične potrebe glede vsebine tečaja 

 

 

 

Poslovni jezik 

 za tiste, ki se ţelijo naučiti poslovnega komuniciranja 

(poslovne predstavitve, pisanje poročil, »small talk«) 

 razširitev  besednega zaklada  

 telefonska komunikacija  

  

    Hitro in 

učinkovito 

učenje tujih 

jezikov. 

 

Brezplačni 

uvrstitveni 

test 

 



 
 

Konverzacija 

 izboljšanje besednega zaklada 

 natančno izraţanje 

 obnovitev jezikovnih struktur 

 na koncu tečaja boste govorili bolj tekoče, 

pravilneje in prepričljiveje 

 pri kramljanju z drugimi boste bolj 

sproščeni  

 

Poletni jezikovni tečaji  

 Splošni jezikovni tečaji 

 Jezikovni tečaji po meri naročnika – podjetja  

 Individualni tečaji  

 Poslovni jezik 

 Konverzacija  

 

 

Kratke delavnice (nemščina, angleščina) 

Poslovna predstavitev v tujem jeziku 

Vodenje poslovnih sestankov  

Telefonski pogovori v tujem jeziku 

Pisna komunikacija 

Poslovna pogajanja 

 

 

Naše vrednote so fleksibilnost, strokovnost in skrb za kakovost storitev. Naš 

cilj je vaše znanje in izpolnitev vaših pričakovanj! 

  



 
 

Cene tečajev  

 

IZOBRAŢEVALNA 
OBLIKA 

 

Št. ur Bruto 
Cena 

(EUR) 

Neto 
cena 

(EUR) 

Vrednost 

DDV 
(EUR) 

Št. 
obrok

ov 

Višina 
obroka 

1–3 udeleţencev 

(individualno) 

poljubno 25,00 

(1 ura) 

20,83 4,17   

4–6 udeleţencev 80 474,00 395,00 79,00 5 94,80 

7–8 udeleţencev 80 384,00 320,00 64,00 5 76,80 

4–6 udeleţencev 40 288,00 240,00 48,00 3 96,00 

7–8 udeleţencev 40 216,00 180,00 36,00 3 72,00 

4–6 udeleţencev 25 156,00 130,00 26,00 2 78,00 

7–8 udeleţencev 25 132,00 110,00 22,00 2 66,00 

       

Zaključene 

skupine v 

podjetjih 

80 3.100,00 2.583,33 516,67 2 1.550,00 

Zaključene 

skupine v 

podjetjih 

40 1.800,00 1.499,99 299,99 2 900,00 

Zaključene 

skupine v 

podjetjih 

25 1.100,00 916,67 193,33 2 550,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPUSTI 

 5 % za dijake, upokojence in 

študente ter za udeleţence, ki 

se kontinuirano izobraţujejo v 

MOCIS-ovih tečajih tujih 

jezikov 

 5 % ob takojšnem plačilu z 

gotovino 

 moţnost plačila na obroke 

 


