
PREDNOSTI MEDNARODNE MOBILNOSTI 
za podjetja: 

izmenjava metod dela, tehnologije, postopkov, procesov •	
s tujimi partnerji oz. sorodnimi organizacijami;

spodbuda za inovacije in izboljšanje kakovosti •	
podjetja;

povečanje mednarodnega sodelovanja in partnerstva;•	

izboljšanje prepoznavnosti podjetja in prispevek k večji •	
konkurenčnosti na evropskem trgu;

krepitev medkulturne dimenzije in odprtosti podjetja •	
ter njegovih zaposlenih.

DODANA VREDNOST MEDNARODNE MOBILNOSTI 
za udeležence:

pridobivanje novih strokovnih znanj in spretnosti za •	
poklicni razvoj posameznika;

spoznavanje drugačnega delovnega okolja in •	
sprejemanje različnosti;

izboljšanje jezikovnih znanj in spretnosti;•	

krepitev samozavesti, samostojnosti in lastne vrednosti;•	

razvijanje socialnih spretnosti in sodelovanja.•	

D
ija

ki
nj

a 
ži

vi
lsk

e š
ol

e v
 fr

an
co

sk
i p

ek
ar

ni

da lahko vaši zaposleni opravijo •	
usposabljanje v sorodni organizaciji v 
tujini?

Prek projektov mednarodne mobilnosti, ki omogočajo 
usposabljanje oseb na trgu dela, lahko vaše podjetje izvede 
usposabljanje zaposlenih skupaj s tujim partnerjem. S pomočjo 
sredstev programa Vseživljenjsko učenje lahko zainteresiranim 
udeležencem omogočite mednarodno izkušnjo.

da lahko vaše podjetje sprejme tuje •	
praktikante, diplomante na prakso?

Sprejem tujih kandidatov vam prinese priložnost za spoznavanje 
in uporabo spretnosti in znanja motiviranih posameznikov, ki želijo 
opravljati prakso v slovenskemu podjetju.

Slovenska podjetja v 
programu Vseživljenjsko 

učenje
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A L I  V E S T E :



PREDNOSTI MEDNARODNE MOBILNOSTI 
za podjetja: 

izmenjava metod dela, tehnologije, postopkov, procesov •	
s tujimi partnerji oz. sorodnimi organizacijami;

spodbuda za inovacije in izboljšanje kakovosti •	
podjetja;

povečanje mednarodnega sodelovanja in partnerstva;•	

izboljšanje prepoznavnosti podjetja in prispevek k večji •	
konkurenčnosti na evropskem trgu;

krepitev medkulturne dimenzije in odprtosti podjetja •	
ter njegovih zaposlenih.

DODANA VREDNOST MEDNARODNE MOBILNOSTI 
za udeležence:

pridobivanje novih strokovnih znanj in spretnosti za •	
poklicni razvoj posameznika;

spoznavanje drugačnega delovnega okolja in •	
sprejemanje različnosti;

izboljšanje jezikovnih znanj in spretnosti;•	

krepitev samozavesti, samostojnosti in lastne vrednosti;•	

razvijanje socialnih spretnosti in sodelovanja.•	

Robert Gorjak iz podjetja Sandra Bohinec Gorjak, s. p., strokovni 
delavec v poklicnem izobraževanju je izvedel tedensko mobilnost 
v okviru projekta, ki ga je prijavilo malo podjetje

 »Izmenjava na Portugalskem pomembno prispeva k mojemu 
profesionalnemu razvoju, o katerem lahko sedaj predavam iz 
prve roke in bolj kompetentno. Mednarodne stike lahko koristno 
uporabim pri načrtovanju novih projektov. Koristi so dvojne: 
osebne in za podjetje. Brez programa Leonardo da Vinci bi mi moja 
delovna organizacija zelo težko omogočila takšen mednarodni 
projekt.«

Dominik Zupan, dijak Srednje gradbene, geodetske in 
ekonomske šole, je bil tri tedne na praksi v podjetju Studio 
Arch&Art na Cipru, v okviru programa Leonardo da Vinci

 »V tujini sem se naučil uporabljati osnove računalniških 
programov, ki jih v Sloveniji sicer nimamo, vendar se mi zdi to 
vseeno pomembno. Pridobil sem tudi komunikacijske spretnosti 
in izboljšal svoje znanje strokovnih izrazov v angleškem jeziku, kar 
mi bo pomagalo pri nadaljevanju študija in pri zaposlitvi. Poleg 
omenjenega pa sem postal še bolj samozavesten.« 

Lejla Delalič, Erasmus udeleženka na trimesečni praksi v 
Londonu

 »Podjetje, v katerem sem opravljala prakso, se imenuje Ei2 
– ensemble interiors. Opremljajo vse, glavni poudarek pa je na 
opremljanju poslovnih prostorov. Ei2 so tudi distributerji za dve 
italijanski in eno nemško podjetje. Moram povedati, da nisem 
vedela, kaj natančno pričakujejo od mene, a sem bila nad njihovo 
dobrodošlico in profesionalnim odnosom prijetno presenečena. 
Že prvi dan sem dobila svojo mizo, računalnik, telefon, poleg 
tega pa še veliko novih informacij. Delati sem začela takoj. 
Praktično usposabljanje se je izkazalo kot ena najboljših izkušenj 
v celotnem študiju in ga priporočam vsem.«

David Geršak, Adamsoft, podjetje ki sprejema Erasmus 
študente

 »Podjetje Adamsoft, ki se z inovativnimi rešitvami na 
področju mobilnih tehnologij osredotoča na globalni trg, 
svojo strategijo uresničuje tudi s pomočjo študentov programa 
Erasmus. Ambiciozni, izzivov željni mladi ljudje pomagajo 
pri preskakovanju prvih ovir na lokalnih trgih. Tako lažje 
spoznavamo poslovne običaje, sistemske značilnosti okolja 
ter vzpostavljamo stike s potencialnimi strankami in partnerji. 
Kandidate integriramo v naše delovno okolje, poskrbimo za 
motivacijo in polno preživljanje prostega časa, zato odlični 
rezultati enostavno ne morejo izostati. Študenti programa 
Erasmus nam širijo obzorja, pa tudi poslovne vezi – z nekaterimi 
smo poslovno sodelovanje nadaljevali tudi po končanem 
programu.«

Santuate Zinyte, Erasmus udeleženka iz Litve, ki je bila na 
praksi v slovenskem podjetju Adamsoft

 »Ko sem prišla v podjetje  Adamsoft, sem bila zelo prijazno 
sprejeta. Vsi sodelavci so mi pomagali, da se prilagodim novem 
delovnem in življenjskem okolju. Samo delo je bilo zame 
zelo zanimivo, saj sem na ta način spoznala nove tehnologije 
in rešitve. Po mojem mnenju sem s pomočjo prakse dobila 
mednarodno izkušnjo, ki mi bo v veliko pomoč pri nadaljnji 
poklicni poti.« 
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IZJAVE predstavnikov podjetij in posameznikov, ki so že sodelovali v programu Vseživljenjsko učenje:



da lahko vaši zaposleni opravijo •	
usposabljanje v sorodni organizaciji v 
tujini?

Prek projektov mednarodne mobilnosti, ki omogočajo 
usposabljanje oseb na trgu dela, lahko vaše podjetje izvede 
usposabljanje zaposlenih skupaj s tujim partnerjem. S pomočjo 
sredstev programa Vseživljenjsko učenje lahko zainteresiranim 
udeležencem omogočite mednarodno izkušnjo.

da lahko vaše podjetje sprejme tuje •	
praktikante, diplomante na prakso?

Sprejem tujih kandidatov vam prinese priložnost za spoznavanje 
in uporabo spretnosti in znanja motiviranih posameznikov, ki želijo 
opravljati prakso v slovenskemu podjetju.

PROGRAMI, KI OMOGOČAJO MOBILNOST VAŠIH 
ZAPOSLENIH V TUJE DRŽAVE1: 

mobilnost zaposlenih•	  – program Leonardo da Vinci 
– projekti mobilnosti za osebe na trgu dela;

mobilnost strokovnih delavcev, mentorjev, •	
menedžerjev človeških virov – program Leonardo 
da Vinci – projekti mobilnosti za strokovne delavce v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju;

mobilnost osebja iz podjetij•	  za namen poučevanja 
na terciarni ravni izobraževanja – program Erasmus – 
individualna mobilnost osebja.

PROGRAMI, KI OMOGOČAJO  SPREJEM TUJIH 
UDELEŽENCEV V VAŠE PODJETJE: 

sprejem dijakov na prakso•	  – program Leonardo 
da Vinci – projekti mobilnosti za osebe, vključene v 
osnovno poklicno usposabljanje;

sprejem zaposlenih, diplomantov ali brezposelnih •	
na usposabljanje – program Leonardo da Vinci – 
projekti mobilnosti za osebe na trgu dela;

sprejem strokovnih delavcev, mentorjev, •	
menedžerjev človeških virov, svetovalcev – 
program Leonardo da Vinci – projekti mobilnosti 
za strokovne delavce v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju;

sprejem študentov•	  – program Erasmus – mobilnost 
študentov za praktično usposabljanje.

Informacije o programu Vseživljenjsko učenje, razpisnih rokih in 
postopku prijave najdete na spletnem naslovu www.cmepius.si. 
Pišete nam lahko na elektronska naslova leonardo@cmepius.si ali 
erasmus@cmepius.si, oziroma nas pokličete na 01 620 94 50 ali pa 
nas obiščete Ob železnici 16 v Ljubljani.

Slovenska podjetja v 
programu Vseživljenjsko 

učenje

1 V programu Vseživljenjsko učenje sodelujejo države članice EU,  
 Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Turčija, Hrvaška in Švica.

Dijak živilske šole na praksi v Franciji
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