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I SHENDOSH OSE  I SEMUR – semun-

djet dhe shenjat e tyre, barerat 

SUPA, PATATE, MISH DHE SALLATA – 

kushtet e blerjeve dhe pergaditja e 

ushqimit, recepti i ushqimit 

 

PAS PERFUNDIMIT –  si te organizojme 

detyrat e perditshme 

 

CFARE DIME? – perseritje e mesimit 

 

PROVIMI 

ZIP—  

FILLIMI I INTEGRIMIT TE 

SHPERNGULESVE 

KURSE PA PAGESE 

TE GJUHES SLLOVENE 



Kurs mësimi ZIP është projektuar për të rritur shte-

tasit slloven të botës së tretë që do të donte për të 

mësuar slloven për nevojat e jetës së përditshme, 

punën dhe jetën sociale. Permbajtja e kursit është i 

bazuar në qasjen komunikuese, kështu që materiali 

nuk siguron njohuri sfond dhe lejon njohurin mini-

male / të kuptuarit e gjuhës sllovene. Përmbajtja e 

grupe individuale të të mësuarit janë përshtatur për 

përdorim të përditshëm të gjuhës sllovene. 

 

PERMBAJTJA: 

MIREDITA! – pershendetje, prezantimi, profesioni 

KUPTOJ, NUK KUPTOJ – qfare themi , nese nuk 

kuptojm,emeritim i gjerave dhe u njerezve rreth 

vetes, numrat 

RRUGA IME – orientimi ne natyre 

MMM … KAFE! – ftese per pije,  poro-

si, njohuri e ushqimit dhe persh-

krimi i tij 

SOT ESHTE DITA IME – ditet e javes , orari , pershkrim i 

aktiviteteve te perditshme 

ALBUMI FAMILJAR – prezantim i familjes marredheni-

jet familjare, festimet e familjes 

KARIERA  APO …?  

Pershkrim i profesionit edhe 

detyrat e tij 

KETU JAM NE SHTEPI – pershkrim i shtepis , 

banimi, qellimi i hapsires, vendet per tu ulur. 

NE KOHEN E LIRE– koha 

e lire, deshira, shprehjet 

ne kohe (ora, dita  dhe 

data) 

JETA NE RRUGE– mjet  i transportit , vozitja me tren, 

me autobus, blerje e biletave 

ZIP (180, 120 ali 60 ur) -  

FILLIMI I INTEGRIMIT TE 

SHPERNGULESVE 

(Programi është i hapur për 

shtetasit e vendeve të treta) 

 

Në njësinë administrative të Šentjur pri Celju 

(Zyrës për të Huajt) të kërkojë konfirmim (pagesa 

prej 22,60 € tarifës)  

Me veretetim paraqituni ne Ljudska univerza Šen-

tjur, Mestni trg 5, 3230 Šentjur. 


