
V središču za samostojno učenje sami izberite 
vsebine, čas in tempo učenja ter samostojno ali 
ob pomoči mentorjev v sodobno opremljenem 
prostoru pridobivajte ali nadgrajujte svoje 
znanje. Letno ga obišče okoli 300 udeležencev. 
Bili smo prvo in smo še zmeraj največje 
središče v Sloveniji, ki omogoča lastno učno 
pot, način in čas učenja.

Borza znanja je informacijsko središče, kjer 
se zbirajo, urejujejo in posredujejo podatki o 
ljudeh, ki neko znanje imajo in ga ponujajo, in 
tistih, ki ga iščejo. Baza znanj vsebuje več kot 
6000 stikov. 

Središče za samostojno učenje in Borza znanja
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URNIK AKTIVNOSTI IN DELAVNIC
2020 / 2021

 › 21. 09. 2020

 › 22. 10. 2020

 › 17. 12. 2020

 › 21. 01. 2021

 › 18. 03. 2021

 › 01. 04. 2021

Sklop računalniških delavnic

Kaligrafija

Božična delavnica

Kaligrafija

Slikanje na steklo

Velikonočna delavnica



SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Vseživljenjsko izobraževanje in samostojno 
učenje sta v svetu vedno bolj pomembni 
vrednoti. V središču na Dobi so vam za 
samostojno učenje na voljo vsebine s področja 
računalništva, tujih jezikov, slovenščine, 
uporabe računalnika, osebnostne rasti, javnega 
nastopanja in retorike, podjetništva …

Komu je središče namenjeno?

 › Vsem, ki se želite brezplačno izobraževati – 
pridobiti nova znanja ali znanja le nadgraditi.
 › Tistim, ki iščete organizirano samostojno 
učenje, poleg tega vam je na voljo tudi 
svetovanje mentorja.
 › Vsem, ki želite, da vam pomagamo poiskati 
učna gradiva za učenje.
 › Vsem, ki si želite izbirati čas in ritem učenja.
 › Tistim, ki vam je pomembno, da se učite, 
kolikor časa želite, v prijetno opremljenih 
prostorih.
 › Vsem motiviranim za pridobivanje novega 
znanja.

Od leta 1996 nas je obiskalo 
že več kot 4000 udeležencev.

Kako borza deluje?

  › Če znanje ponujate, vam brezplačno 
posredujemo podatke o ljudeh, ki 
bi jih zanimala vaša ponudba.

  › Če ste iskalec določenega znanja ali 
spretnosti, vas brezplačno povežemo 
z ljudmi z znanjem, ki ga iščete.

  › Kot član lahko sodelujete na dogodkih in 
brezplačnih delavnicah, ki jih organiziramo.

V Borzo znanja in Središče za samostojno 
učenje se lahko brezplačno včlanite 
osebno na Dobi ali po e-pošti.

Tatjana Gorjup Hlade 
E maribor@borzaznanja.si 
T 02 228 38 55

Nataša Robič
E sredisce@doba.si 
T 02 228 38 55

BORZA ZNANJA

Ste si vedno želeli pridobiti določeno znanje ali 
posebno spretnost, pa si niste vzeli časa, imeli 
sredstev ali se srečali s pravimi ljudmi? Borza 
znanja je priložnost, da se povežete s tistimi, 
ki vam lahko pomagajo, ali pa svoje znanje 
ponudite vi in ga delite z drugimi. Namenjeno 
je torej vsem, ki želite ponuditi neko znanje, 
spretnosti, veščine ali informacije ali pa to 
iščete. 

Naslov:
Pričakujemo vas na Prešernovi ulici 1 v 
Mariboru.

Na DOBI vas vsak delovni dan med 8. in 16. 
uro, v sredo do 17. ure in v petek do 15. ure, 
pričakujeta prijazni svetovalki Nataša in Tatjana.

Sonja Brence, udeleženka 
središča za samostojno 
učenje
»Rada prihajam na DOBO. 
Tukaj je zelo prijetno in 
sproščeno. Učnega gradiva
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je res zelo veliko, tako s področja 
računalništva kot tujega jezika. Jaz se že 
vrsto let uspešno učim angleščino.«


