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Spoštovani! 

Kaj resnično pomeni znati tuj jezik? Prva misel nas po navadi odpelje v šolske klopi, ko smo se pri 

urah angleščine zatikali nekje med Present Simple in Present Perfect. Zato ne preseneča dejstvo, da 

večina znanje tujega jezika še vedno enači z znanjem slovnice. Ampak kolikokrat se med govorom v 

maternem jeziku obremenjujemo s pravilno rabo slovnice? Le redko.  

Materni jezik uporabljamo za sporazumevanje: za prenos svojih misli, svojih želja, svojega znanja, za 

izražanje sebe in obenem za odzivanje na soljudi. In jezik je prav to: sredstvo sporazumevanja. Zakaj 

bi bilo potem kaj drugače pri tujih jezikih? Pri uporabi tujega jezika nas v resnici ne motijo luknje v 

znanju slovnice, pač pa to, da se v njem ne moremo izraziti, kot bi se želeli; da si v tujem jeziku ne 

vzamemo enakovrednega prostora v pogovoru s poslovnimi partnerji; da se šali v tujem jeziku ne 

moremo iskreno nasmejati; da ne moremo deliti svojega znanja. To boli. Vendar ni treba, da je tako.  

Je za učenje tujega jezika po zaključenem obveznem šolanju prepozno? Ni. In še boljša novica je, da 

se nam za učenje novega tujega jezika ni treba vrniti v šolo. Dovolj smo izkušeni, da vemo, kaj na 

jezikovnem področju potrebujemo, kje se nam zatika, kje smo dobri in kje moramo svoje znanje 

nadgraditi. Na podlagi razvoja novih tehnologij in pristopov k poučevanju tujih jezikov lahko učenje 

nevsiljivo vnesemo v svoj vsakdan in se jezika učimo tako, kot bi se ga morali že od začetka: skozi 

praktično uporabo, skozi relevantne vsebine, predvsem pa tako, da se pri tem počutimo dobro.  

Prav vsak se lahko nauči tujega jezika, če mu je le-ta predstavljen na pravi način. Mi vam s svojim 

pristopom k učenju in poučevanju tujega jezika pri tem z veseljem pomagamo. 

 

 

Deana Jezeršek 

Vodja izobraževanja in razvoja 

LanguageSitter® d.o.o. 
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LANGUAGESITTER® METODA POUČEVANJA JEZIKOV 
 
1. POPOLNOMA PRILAGOJENI TEČAJI 
Pri jezikovni agenciji LANGUAGESITTER® smo specializirani za tečaje po meri vsakega posameznika ali 
podjetja. To pomeni, da ne delamo z v naprej pripravljenimi učbeniki, ampak so vsa gradiva izbrana 
glede na potrebe in želje posameznika oziroma podjetja. Prav zato veliko časa namenimo pripravi, 
katerih del je tudi uvodni pogovor med udeležencem tečaja in vodjo izobraževanja. Na tem srečanju 
se pogovorimo glede želja, potreb, prejšnjih izkušenj z učenjem jezika in interesov, skozi pogovor pa 
tudi preverimo trenutno predznanje. Na podlagi ugotovitev z izbranim jezikovnim trenerjem 
pripravimo program dela in definiramo cilje. Zelo poudarjamo praktično uporabo jezika in učenje v 
strankam realnih situacijah in s pomočjo njej relevantnih gradiv, s čimer želimo vsakemu udeležencu 
tudi zoptimizirati čas.   
 
2. BREZPLAČNO PREVERJANJE ZNANJA IN NEOBVEZUJOČ PREDLOG IZOBRAŽEVANJA 
Pri skupinskih tečajih za vas opravimo brezplačno preverjanje jezikovnega predznanja vseh 
potencialnih udeležencev tečaja. Preverjanje predznanja vključuje kratek online test in osebni 
pogovor z vsakim udeležencem (v živo ali prek telefona). Na ta način poleg definiranja stopnje 
predznanja identificiramo tudi želje in pričakovanja vsakega udeleženca. Glede na rezultate 
preverjanja vam svetujemo glede pravega obsega in vsebine tečaja ter vam pripravimo neobvezujočo 
ponudbo. 
 
3. JEZIKOVNI TRENERJI – LANGUAGESITTERJI® 
Vsi naši jezikovni trenerji imajo jezikoslovno izobrazbo, veliko izkušenj s poučevanjem jezikov, 
možnost udeležbe na internih mesečnih izobraževanjih, predvsem pa so dobri motivatorji in prijetni 
sogovorniki. Tudi naši jezikovni trenerji, ki so naravni govorci, imajo visokošolsko izobrazbo in 
izkazane izkušnje s poučevanjem. Vsi naši jezikovni trenerji morajo skozi interno izobraževanje za 
poučevanje jezikov po LanguageSitter® metodi, izobraževanje pa zaključijo z demo uro. V prvem letu 
sodelovanja delujejo pod rednim mentorstvom ekipe za izobraževanje.  
 
4. SPLETNI PORTAL LS ONLINE 
Vsi udeleženci tečaja (tako pri individualnih kot tudi skupinskih tečajih) pred začetkom tečaja 
prejmejo dostop do spletnega portala LS Online, ki služi kot podpora tečaju. Tam izbrani jezikovni 
trener shranjuje vsa gradiva, ki so relevantna za napredek udeležencev, deli spletna orodja, ki jim 
pomagajo pri samostojni uporabi jezika, tam poteka vsa komunikacija med jezikovnim trenerjem in 
udeleženci, spremlja se poraba ur in urnik tečaja. Pri skupinskih tečajih lahko dostop do portala 
prejme tudi predstavnik naročnika in kot skriti uporabnik spremlja porabo ur, delo udeležencev in 
ima pregled nad vsebinskim potekom tečaja.  
 
4. REDNO SPREMLJANJE NAPREDKA, ZADOVOLJSTVA IN POROČANJE NAROČNIKU 
Za potek tečaja so nam ključega pomena povratne informacije udeležencev, zato redno spremljamo 
njihovo zadovoljstvo. Praviloma zadovoljstvo preverjamo po prvem srečanju, na sredini tečaja in ob 
zaključku tečaja. O vseh povratnih inforamcijah ali morebitnih posebnostih tekom tečaja redno 
obveščamo predstavnika naročnika in po potrebi ustrezno ukrepamo.  
Za vsak tečaj in vsakega udeleženca jezikovni trener ob zaključku tečaja napiše Zaključno poročilo, 
kjer predstavi jezikovno znanje ob začetku tečaja, na kratko povzame vsebine, ki so bile tekom tečaja 
nagovorjene, oceni trenutno znanje in napredek ter poda nekaj predlogov za nadaljnjo nadgradnjo ali 
ohranitev pridobljenega jezikovega znanja. Vsi udeleženci prejmejo tudi Potrdilo o opravljenem 
jezikovnem treningu. 
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IZBRANE REFERENCE 
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IZJAVE ZADOVOLJNIH STRANK (več na https://www.languagesitter.si/zadovoljne-stranke.html) 

 

https://www.languagesitter.si/zadovoljne-stranke.html
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PONUDBA ZA SKUPINSKE TEČAJE 
 
Enota za obračun:        pedagoška ura - 45 minut 
Obseg tečaja:          60 ali 90 ali 120 ur (oz. po dogovoru z naročnikom) 
Tip tečaja:         skupinski  
Število udeležencev na skupino:      4-8 
Termini tečaja:                       po dogovoru z naročnikom 
Lokacija tečaja:                       po dogovoru z naročnikom 

 
Jeziki, ki jih ponujamo v sklopu KOC HRANA 2: 
 

 
JEZIK/NIVO 

 
OSNOVNI/NIŽJI 

 
NADALJEVALNI/VIŠJI 

Angleščina   
Nemščina   
Hrvaščina   
Kitajščina   

Italijanščina   
Ostali jeziki 

 
  

 

 
CENA ZA SKUPINSKI TEČAJ NA URO BREZ DDV:         35,90 € 
 

 
PAKET 1: CENA 60-URNEGA SKUPINSKEGA TEČAJA BREZ DDV: 2.154,00 € 

DDV 22 %: 473,88 € 
 

ZA PLAČILO Z DDV: 2.627,88 € 
 
 

PAKET 2: CENA 90-URNEGA SKUPINSKEGA TEČAJA BREZ DDV: 3.231,00 € 
DDV 22 %: 710,82 € 

 

ZA PLAČILO Z DDV: 3.941,82 € 
 
 

PAKET 3: CENA 120-URNEGA SKUPINSKEGA TEČAJA BREZ DDV: 4.308,00 € 
DDV 22 %: 947,76 € 

 

ZA PLAČILO Z DDV: 5.255,76 € 
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Splošno: 

- Cene so enake za vse jezike iz naše redne ponudbe in za vse ravni predznanja.  
- Cene so enake ne glede na način izvedbe (v živo osebno ALI online prek spletnega portala LS 

Online). 
- Pri številu udeležencev na skupino, večjem od 8, si pridržujemo pravico do spremembe cene. 

 
V ceno tečaja so vključene sledeče storitve: 

- testiranje udeležencev pred začetkom tečaja (spletni uvrstitveni test in osebni razgovor), 
- razvrstitev udeležencev v skupine in priprava programa, 
- priprava na ure in gradiva (gradiva so pripravljena glede na potrebe vsake skupine), 
- izvedba tečaja s kvalificiranim jezikovnim trenerjem, 
- uporaba spletnega sistema za upravljanje učenja LS Online (komunikacija, dostop do gradiv, 

administracija, možna izvedba tečajev v živo prek spleta – video spletna učilnica), 
- nadzor kakovosti izvajanja storitve na dnevni ravni, 
- vodenje evidenc prisotnosti, evalvacija tečajev, izvedba anket o zadovoljstvu in poročanje 

naročniku (naročnik ima tekom tečaja prek portala LS Online kot skriti uporabnik vpogled v vse 
tečaje, vsebine, sezname prisotnosti itd.), 

- izdaja Potrdila o opravljenem jezikovnem treningu in Zaključnega poročila za vsakega udeleženca. 
 
V ceno tečaja niso vključene sledeče storitve: 

- potni stroški za tečaje izven Ljubljane (v skladu z našimi Pogoji poslovanja se za srečanja izven 
Ljubljane, na katera mora jezikovni trener priti z lastnim prevozom, obračuna kilometrina po ceni 
0,37 € + DDV na prevoženi kilometer, obračuna pa se najkrajša razdalja med našim poslovnim 
naslovom in lokacijo srečanja; za stranke z drugih koncev Slovenije poskušamo priskrbeti lokalne 
jezikovne trenerje), 

- postavitev in vzdrževanje dodatnega spletnega paketa, ki udeležencem omogoča samostojno 
učenje in vadbo jezika tudi izven jezikovnega tečaja (pregled slovnice, aktualni članki z 
udeležencem relevantno vsebino, kvizi za preverjanje znanja itd.) – gre za dodatno 
funkcionalnost portala LS Online, za katero se lahko naročnik odloči.  
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PONUDBA ZA INDIVIDUALNE TEČAJE (SMART, FREE) 

 
Enota za obračun:        polna ura - 60 minut 
Paket:           naročnik izbira med dvema paketoma: SMART ali FREE 
Obseg tečaja:                                       30 ali 60 ur (oz. po dogovoru z naročnikom) 
Tip tečaja:         individualni 
Število udeležencev:        1 (*do 3 osebe z doplačilom) 
Termini tečaja:                      po dogovoru z naročnikom 
Lokacija tečaja:                      po dogovoru z naročnikom 
 
 
Jeziki, ki jih ponujamo v sklopu KOC HRANA 2: 
 

 
JEZIK/NIVO 

 
OSNOVNI/NIŽJI 

 
NADALJEVALNI/VIŠJI 

Angleščina   
Nemščina   
Hrvaščina   
Kitajščina   

Italijanščina   
Ostali jeziki 

 
  

 
 

1. PAKET SMART  
 
Lokacijo in termine tečaja določimo pred začetkom tečaja, naknadno pa lahko udeleženec po potrebi 
prestavi do 20 % vseh terminov (dopust, bolezen, poslovna pot itd.), za 1 teden pa lahko tečaj tudi 
zamrzne. Najbolj priljubljen paket, ki kljub v naprej dogovorjenemu urniku omogoča dovolj 
fleksibilnosti za prezaposlene posameznike.  
 
 
 

Individualno učenje tujega jezika, LanguageSitter® SMART|30 
 

CENA PAKETA (30 UR) ZA BREZ DDV: 1.260,00 € 
DDV 22 %: 277,20 € 

 

ZA PLAČILO Z DDV 22 %: 1.537,20 € 
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Individualno učenje tujega jezika, LanguageSitter® SMART|60 
 

CENA PAKETA (60 UR) ZA BREZ DDV: 2.340,00 € 
DDV 22 %: 514,80 € 

 

ZA PLAČILO Z DDV 22 %: 2.854,80 € 
 
 
 

2. PAKET FREE  
 
Bolj fleksibilen paket za tiste z najbolj nepredvidljivimi urniki. Za lokacije in termine srečanj se 
udeleženec sproti (najkasneje 24 ur pred naslednjim terminom) dogovarja s svojim osebnim 
jezikovnim trenerjem.  
 
 
 

Individualno učenje tujega jezika, LanguageSitter® FREE|30 
 

CENA PAKETA (30 UR) ZA BREZ DDV: 1.490,00 € 
DDV 22 %: 327,80 € 

 

ZA PLAČILO Z DDV 22 %: 1.817,80 € 
 
 
 
 

Individualno učenje tujega jezika, LanguageSitter® FREE|60 
 

CENA PAKETA (60 UR) ZA BREZ DDV: 2.790,00 € 
DDV 22 %: 613,80 € 

 

ZA PLAČILO Z DDV 22 %: 3.403,80 € 

 
 
 
 
* Ker smo veliki zagovorniki individualnega načina učenja, ponujamo podjetjem možnost individualnih 
tečajev, ki vključujejo do 3 zaposlene, če imajo ti enako področje zanimanja in raven jezikovnega 
znanja. Pri nakupu enega paketa za dva zaposlena velja pribitek v višini 30 % na osnovno ceno 
paketa, pri nakupu enega paketa za tri zaposlene pa pribitek v višini 55 % na osnovno ceno paketa. 
Enaki pogoji veljajo za zakup posameznih jezikovnih ur. 
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Splošno: 

- Cene so enake za vse jezike iz naše redne ponudbe in za vse ravni predznanja.  
- Cene so enake ne glede na način izvedbe (v živo osebno ALI online prek spletnega portala LS 

Online). 
 

V ceno tečaja so vključene sledeče storitve: 
- osebni pogovor z udeležencem tečaja in identifikacija potreb, 
- priprava individualnega programa, 
- priprava na ure in gradiva (gradiva so pripravljena individualno za vsakega slušatelja), 
- izvedba tečaja s kvalificiranim jezikovnim trenerjem, 
- uporaba spletnega sistema za upravljanje učenja LS Online (komunikacija, dostop do gradiv, 

administracija, možna izvedba tečajev v živo prek spleta – video spletna učilnica), 
- nadzor kakovosti izvajanja storitve na dnevni ravni, 
- vodenje evidenc prisotnosti, evalvacija tečajev, izvedba anket o zadovoljstvu in poročanje 

naročniku (naročnik ima tekom tečaja prek portala LS Online kot skriti uporabnik vpogled v vse 
tečaje, vsebine, sezname prisotnosti itd.), 

- izdaja Potrdila o opravljenem jezikovnem treningu in Zaključnega poročila za vsakega udeleženca. 
 
V ceno tečaja niso vključene sledeče storitve: 

- potni stroški za tečaje izven Ljubljane (v skladu z našimi Pogoji poslovanja za srečanja izven 
Ljubljane, na katera mora jezikovni trener priti z lastnim prevozom, se obračuna kilometrina po 
ceni 0,37 € + DDV na prevoženi kilometer, obračuna pa se najkrajša razdalja med našim 
poslovnim naslovom in lokacijo srečanja; za stranke z drugih koncev Slovenije poskušamo 
priskrbeti lokalne jezikovne trenerje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponudba velja do 31. 12. 2020 
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OSEBNA IZKAZNICA JEZIKOVNE AGENCIJE LANGUAGESITTER® 

 
LANGUAGESITTER, jezikovno izobraževanje, d. o. o. 
Litostrojska cesta 40 
SI-1000 Ljubljana 
T: +386 59 078 220 | E: info@languagesitter.si | W: www.languagesitter.si 
 
Matična številka: 6627471000 
ID za DDV: SI21859302 
Osnovni kapital: 33.000,00 € 
IBAN: SI56 6100 0000 7781 784 
BIC: HDELSI22 
 
Zastopnik: Mart D. Buh, direktor (mart@languagesitter.si, +386 41 739 397) 
 
Kontaktna oseba: Urška Švara, skrbnica ključnih strank (urska@languagesitter.si, +386 31 282 709) 
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