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Učinkoviti tečaji za naše podjetnike

Vsebine tečajev tujih jezikov, ki jih izvaja-
mo za člane Obrtne zbornice Domžale in 
druge zunanje udeležence, so naravnane 
izrazito praktično, da jih lahko tečajniki 
kar najbolj uporabijo v vsakdanjem po-
slovnem življenju. Aleksandra Borštnar 
Maček, vodja izobraževalnih programov 
podjetja SAMA Navitas, ki poučuje tudi 

Na Obrtni zbornici Domžale že vrsto let sodelujemo s podjetjem SAMA Navitas, ki pri nas izvaja tečaje tujih 
jezikov. V februarju so se v večini zaključili jesenski termini tečajev, v marcu pa se je začelo veliko jezikovnih 
tečajev spet na novo. Jezikovne tečaje v jesenskem semestru je obiskovalo kar 38 članov naše obrtne zbornice, 
mnogi od njih sedaj še nadaljujejo s tečaji in tako dodatno izpopolnjujejo svoje znanje. Na tečaje sprejemamo 
tudi zunanje udeležence. Trenutno je v teku kar 11 jezikovnih tečajev, kjer se v tujih jezikih uri okoli 40 oseb. 

nemščino, pove: »Glede na prijavljene 
udeležence se učitelji vedno prilagodimo 
tečajnikovim željam in predznanju, da je 
učinek tečaja kar najboljši. Tečaji teme-
ljijo na uporabnem besedišču in komu-
nikaciji. Gradivo za tečaje se pripravlja 
sproti, za vsako skupino posebej.« 
Od lanske jeseni pa vse do letošnjega fe-

bruarja smo na Obrtni zbornici Domžale 
izvedli več tečajev. Osvežitvenega tečaja 
angleščine se je udeležilo šest podjetni-
kov, ki so srečevali ob četrtkih. Veliko 
zanimanja je bilo tudi za tečaj angleščine 
s poudarkom na konverzaciji, zato je ta 
potekal v dveh manjših skupinah po pet 
udeležencev ob torkih v popoldanskem 
času. Praktične nemščine s konverzacijo, 
ki je potekala ob sredah popoldne, so se 
udeležili trije podjetniki. Ker je bila sku-
pina zelo majhna, je bilo priložnosti za 
intenzivno učenje, govor in medsebojni 
pogovor v nemščini zares veliko. Sedem 
tečajnikov se je udeležilo ponedeljkovega 
osvežitvenega tečaja nemščine. Ob po-
nedeljkih poteka tudi začetni tečaj itali-
janščine, ki ga obiskujejo štirje tečajniki. 
Od marca do maja poteka na zbornici še 
tečaj priprave na maturo iz angleščine, 
ki je aktualen za otroke tistih članov, ki 
bodo spomladi opravljali maturo, s čimer 
pridobijo vstopnico za nadaljnji študij. V 
marcu smo začeli z izvajanjem kar sed-
mih novih jezikovnih tečajev, med dru-
gim tudi s tečajem ruščine. 
Monika Sonc je za tečaj angleščine in ita-
lijanščine izvedela od kolegic, ki so včla-
njene v Obrtno zbornico Domžale: »Tako 
sem se odločila, da se pridružim najprej 
zbornici, nato pa sem se vpisala v oba te-
čaja: tako v tečaj italijanščine kot tudi an-
gleščine. Menim, da na območju Domžal 
tovrstnih tečajev primanjkuje, saj so ve-
činoma namenjeni pretežno mladim. Z 
obema tečajema sem zelo zadovoljna. Po-
sredovanje znanja in usvajanje znanja po-
teka na prijeten in zanimiv način, najbolj 
mi je všeč, ker so skupine majhne, pro-
fesorici pa zelo prijazni in potrpežljivi. 
Pohvale vsem, ki se angažirajo in za svoje 
člane poskrbijo tudi na tem področju.« 
Navdušeno komentira jezikovni tečaj 
tudi Sabina Podlogar: »Tečaj nemščine 
je bil odličen. Predavateljica Aleksandra 
vrhunska. V 40 urah tečaja sem pridobila 
ogromno znanja in se že veselim nadalje-
vanja jeseni. Zelo priporočam.«

Mlada dekleta pri pripravi na maturo iz angleščine. 

Na tečaju osvežitvene nemščine se podjetniki urijo za vsakdanjo komunikacijo s poslovnimi 
partnerji iz nemško govorečih dežel.
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Dodatne informacije:  
Aleksandra Borštnar Maček, prof. nem. 
SAMA Navitas d.o.o., 041 763 031 ali info@sama-navitas.si
www.sama-navitas.si

Trenutno poteka na Obrtni zbornici Domžale kar 11 jezikovnih tečajev, ki jih obi-
skuje okoli 40 oseb.

Tečaj italijanščine se odvija v majhni skupini, posredovanje znanja in usvajanje znanja po-
teka na prijeten in zanimiv način. 

Tečajniki se lahko ob zaključku tečaja odločijo takoj za nadaljevanje, kar je za pridobljeno 
znanje odlično, saj se tako redno utrjuje in postopno nadgrajuje.

Vodja izobraževalnih programov podjetja SAMA 
Navitas Aleksandra Borštnar Maček.

Prednosti obiskovanja tečajev na Obrtni 
zbornici Domžale so številne. Tečaje iz-
vajajo izkušeni učitelji s širokim znanjem 
jezika in poslovnimi izkušnjami, zato je 
podajanja znanja tečajnikom res prak-
tično naravnano in popolnoma prilago-
jeno njihovim potrebam. Ker so skupine 
majhne, je način poučevanja povsem pri-
lagojen posameznikom in vsak tečajnik 
lahko hitro napreduje. Lokacija je odlič-
no dostopna, brez  težav s parkiranjem. 
Cene tečajev so zelo ugodne, članom 
Obrtne zbornice Domžale pa nudimo 
še ugodnejšo ponudbo. Tečajniki se lah-
ko ob zaključku tečaja odločijo takoj za 
nadaljevanje, kar je za pridobljeno zna-
nje odlično, saj se tako redno utrjuje in 
postopno nadgrajuje. Lahko se odločite 
tudi za individualno tečaj tujega jezika, ki 
bo časovno in vsebinsko prilagojen samo 
vam.
V kolikor bi bil interes, lahko na Obrtni 
zbornici Domžale organiziramo še šte-
vilne druge tečaje: hrvaščine, španščine, 
francoščine, portugalščine, švedščine, 
turščine, japonščine, korejščine in kitaj-
ščine ali celo slovenščino za tujce. 
Vabimo vas, da se tudi vi odločite za iz-
popolnjevanje znanja na jezikovnem po-
dročju. Vpisi so možni skozi celo leto, do 
zapolnitve mest v skupini. Verjamemo, 
da boste pri sporazumevanju v zaseb-
nem in poslovnem življenju tako samo še 
uspešnejši.
Podjetju SAMA Navitas zaupajo veliki in 
uspešni, zaupajte nam tudi vi! 

Mija Bokal
Foto: Aleksandra Borštnar Maček


