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ŠC Slovenske Konjice-Zreče, SIC  Izobraževanje odraslih in svetovanje
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
sic.izobrazevanje@guest.arnes.si
+386 3 757 18 20, +386 41 661 154
SVETOVANJE, SPOT
+386 31 314 809, +386 3 757 18 01
UČNI IZDELOVALNI LABORATORIJ (U-LAB)
+ 386 3 757 18 22
info@fablab-konjice.si
www.fablab-konjice.si
IZBRAŽEVANJE ODRASLIH LAŠKO
Trg svobode 6, 3270 Laško
+386 3 733 89 38 , +386 41 611 172
ŠOLA VOŽNJE
+386 31 848 252
Avtošola ŠC Slovenske Konjice-Zreče
GIMNAZIJA SLOVENSKE KONJICE
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
+386 3 757 18 00, +386 31 314 807
info-konjice-zrece@guest arnes.si
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SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA ZREČE
Dravinjska cesta 1, 3214 Zreče
+386 3 757 18 50, +386 31 314 816
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
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Izobraževanje, učenje se odvija skozi vse
življenje, a v vsakem življenjskem obdobju so
prioritete nekoliko drugačne. Za dosego nam
pomembnih sprememb, potrebujemo močnega
sopotnika - znanje.
Z znanjem so stvari lažje dosegljive, neznano
postaja znano, s tem pa raste in se širi naše
obzorje in pogled na svet, prihajajo nove
zaposlitvene možnosti, novi poklici, kariere,
drugačna kvaliteta življenja, dela in preživljanja
prostega časa.
A pot do znanja je nemalokrat zahtevna.
Potrebna je vztrajnost, odločnost, vedoželjnost
in pogum za prvi korak v spremembe. Način
pridobivanja znanja si izbirate sami, mi vam
lahko pomagamo z izborom potrebnih znanj, s
kvaliteto izvedbe ter organiziranim delom in z usposobljenimi sodelavci.
Katalog vsebuje pomemben vir informacij o programih tako na poklicni, strokovni,
srednješolski ravni ter o dodiplomskih programih, ki omogočajo pridobitev izobrazbe,
kot tudi o programih splošnega neformalnega izobraževanja, o tečajih za prosti čas in
osebno rast, o modulih in delavnicah za razvijanje potencialov zaposlenih,
izobraževanj za podjetnike, do programov za pridobivanje kompetenc, veščin poklicnih
kvalifikacij.
Možnosti so mnogotere, perspektivne in uresničljive, velja pa preudaren premislek o
izboru poti in znanj, ki vam omogočajo napredek.
Želim vam, da znanje sprejemate z odprtostjo, da uresničite zastavljene učne podvige,
bomo pa zelo veseli, če bomo na tej poti skupaj.
mag. Jasmina Mihelak Zupančič
Ravnateljica-direktorica
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Organizatorka izobraževanja odraslih
Tel.: 03 757 18 27
E-pošta: petra.klima@guest.arnes.si

Strokovna delavka
Tel.: 03757 18 01
GSM: 031 314 809
E-pošta:
polona.klokocovnik@guest.arnes.si

Organizatorka izobraževanja odraslih
Tel.: 03 757 18 20
GSM: 041 661 154
E-pošta: patricija.kosir@guest.arnes.si

Strokovna delavka
Tel.: 03 757 18 22
GSM: 031 314 809
E-pošta: brigita.kukovic@guest.arnes.si
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Organizator izobraževanja odraslih
Tel.: 03 757 18 27
E-pošta: milan.sojc@guest.arnes.si

Organizatorka dela, Izpostava Laško
Tel.: 03 734 12 80
GSM: 041 611 172
E-pošta: sic.lasko@siol.net

Strokovni vodja šole vožnje
GSM: 031 848 252
E-pošta:
damijan.skafar@guest.arnes.si

Strokovna delavka
Tel.: 03 757 18 27
E-pošta:
natasa.uskokovic@guest.arnes.si

Strokovna delavka
Tel.: 03 757 18 23
E-pošta:
sara.podkubovsek@guest.arnes.si
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Šolski center Slovenske Konjice-Zreče je javni zavod, sestavljen iz treh organizacijskih
enot:
 Gimnazije Slovenske Konjice,
 Srednje poklicne in strokovne šole Zreče in
 SIC  izobraževanje odraslih in svetovanje.
Zavod deluje v Slovenskih Konjicah, Zrečah in v Laškem ter ima tri soustanovitelje
Vlado Republike Slovenije in občini Slovenske Konjice ter Zreče.







znanje
spoštovanje
odgovornost
inovativnost
ustvarjalnost

Naša vizija je biti ustvarjalen in inovativen izobraževalni center na različnih stopnjah in
smereh izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v domačem ter mednarodnem
okolju.
Stremimo k uporabnemu znanju, ustvarjalnosti in h kritičnemu mišljenju, k negovanju
talentov in razvijanju odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in
odgovornosti.
Naše poslanstvo je izobraževati mladino in odrasle, spodbujati vseživljenjsko učenje
in medgeneracijsko sodelovanje, svetovati in sodelovati z gospodarstvom ter lokalnimi
skupnostmi. Želimo razvijati posameznika v odgovornega in aktivnega državljana.
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ŠC Slovenske Konjice-Zreče je z enoto SIC  Izobraževanje odraslih in svetovanje je
vključen v javno mrežo v izobraževanju odraslih, ki je vzpostavljena pod okriljem
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na ravni celotne Slovenije.
Z vključitvijo v javno mrežo zagotavljamo brezplačno svetovalno dejavnost vsem
odraslim na območju UE Slovenske Konjice in tudi širšem okolju. Posebna skrb je
usmerjena v ranljive odrasle – tiste, ki imajo zaradi različnih ovir, oblik prikrajšanosti in
primanjkljajev težji dostop do izobraževanja in učenja.
Z izvajanjem svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih želimo pripomoči k:
 večji dostopnosti izobraževanja in učenja,
 večji vključenosti v izobraževanje in učenje,
 večji uspešnosti in učinkovitost izobraževanja in učenja odraslih.
Svetovalna dejavnost v okviru javne službe izobraževanja odraslih:

2.1 Središče za informiranje in svetovanje - ISIO
Vsem zainteresiranim odraslim v Središču za informiranje in svetovanje nudimo
brezplačno svetovalno podporo. Z veseljem vam bomo prisluhnili, svetovali in vas
informirali o možnostih izobraževanja in razvoja vaše
kariere.
V središču za informiranje in svetovanje vam lahko
pomagamo, da na enem mestu pridobite informacije o
možnostih izobraževanja, načrtovanja učenja, razvoja
kariere, poklicne rasti.
Svetovalno podporo nudimo pri:
 pridobivanju informacij za nadaljnje izobraževanja ali
usposabljanje,
 odločanju za izbiro vrste izobraževanja ali
usposabljanja za poklic,
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načrtovanju poklicne kariere,
načrtovanju in spremljanju izobraževanja in učenja,
premagovanju ovir pri učenju,
ugotavljanju in vrednotenju predhodno pridobljenega znanja,
pridobivanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
iskanju virov financiranja izobraževanja,
pri iskanju zaposlitve (pisanju vlog, življenjepisa …).

Svetovanje se izvaja vsak delovni dan. Pokličite in rezervirajte svoj termin. Dosegljivi
smo tudi na daljavo oz. v dogovoru se izvaja svetovanje tudi na drugih lokacijah.
Način izvajanja informiranja in svetovanja:

 osebno na sedežu ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a,





Slovenske Konjice od ponedeljka do petka v času uradnih ur oz. na lokaciji
SPSŠ Zreče, Dravinjska cesta 1, Zreče po predhodnem dogovoru.
telefonsko (03/757 18 20, 03/757 18 22, 041 661 154),
po e-pošti (sic.izobrazevanje@guest.arnes.si, patricija.kosir@guest.arnes.si,
brigita.kukovic@guest.arnes.si) ,
na daljavo (MS Teams, Zoom, Viber oz. drugi kanali, ki omogočajo video
komunikacijo na daljavo),
po dogovoru se izvaja mobilno svetovanje.

2.2 Središče za samostojno učenje – SSU

Središče za samostojno učenje (SSU) je prostor, ki je
namenjen brezplačnemu samostojnemu učenju in s
tem pridobivanju, utrjevanju ali nadgrajevanju znanja.
Opremljen je s sodobno informacijsko komunikacijsko
tehnologijo ter učnim gradivom, prilagojenim za
samostojno učenje (temeljni vir izobraževanja ni
učitelj). Učenje poteka individualno in samostojno, na
voljo pa je strokovna pomoč informatorjev,
svetovalcev in mentorjev.
Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem
odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno
učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne
ustrezata. Takšno učenje je primerno za tiste, ki si
želijo sami izbrati učno vsebino, ritem, način in čas
učenja in to prilagajati lastnim zmožnostim.
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V SSU se lahko učite:
 splošnih in strokovnih vsebin v formalnih izobraževalnih programih,
 računalništva (Word, Excel, priprava prezentacij, internet, e-pošta ...),
 tujih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine, ruščine, španščine in drugih),
 slovenskega jezika,
 drugih splošnih vsebin,
 drugega (uporaba različnih portalov, vprašalnikov, programiranja, tehniških
vsebin …).
V SSU uporabnikom brezplačno nudimo:
 učna mesta z računalnikom, dostopom do spleta ...
 samostojnemu učenju prilagojena učna gradiva
 pomoč pri uporabi računalnika, elektronske pošte ter iskanja informacij s
pomočjo interneta,
 uporabo slovarjev, učbenikov, knjig, delovnih zvezkov, učnih pripomočkov in
opreme,
 strokovno pomoč mentorja in informatorja-svetujemo vam pri izbiri gradiva,
učne tehnologije in pri učenju,
 strokovno pomoč mentorja pri učenju na daljavo.
Prednosti učenja v SSU:
 dostopnost,
 fleksibilnost,
 brezplačnost,
 lasten ritem učenja,
 samostojna izbira učnih vsebin,
 možnost izbire ustreznega gradiva in učne tehnologije,
 individualna pomoč mentorja oziroma informatorja.
Čas za učenje, ritem in način učenja načrtujete sami.
Učna mesta:

 Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice (od ponedeljka do četrtka med
8:00 in 16:30 oz. v ostalih terminih po predhodnem dogovoru),
 Dravinjska cesta 1, Zreče (od ponedeljka do petka po predhodnem
dogovoru)
 Trg svobode 6, Laško (ob ponedeljkih med 8:00 in 16:00, ostale delovne
dneve po predhodnem dogovoru).
Dosegljivi smo vsak delovni dan:

 telefonsko: 03/757 18 20, 03/757 18 22, 041 661 154 ali 041 611 172
 Viber: 041 661 154 ali 041 611 172
 Messenger: ŠC Slovenske Konjice-Zreče, SIC Izobraževanje odraslih in
svetovanje
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e-pošta: sic.izobrazevanje@guest.arnes.si, brigita.kukovic@guest.arnes.si,
sic.lasko@siol.net

3.1 SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole
in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po
prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Za
zaključek izobraževanja je potrebno uspešno opraviti zaključni izpit.
Le-ta je sestavljen iz ene enote:
 izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 Pomočnik v tehnoloških procesih
 Pomočnik v biotehniki in oskrbi

V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo vsi, ki so končali
osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje. Izobraževanje poteka v seminarski obliki
v popoldanskem času, način ocenjevanja so opravljeni izpiti. Za zaključek
izobraževanja je potrebno uspešno opraviti zaključni izpit.
Le-ta je sestavljen iz dveh enot:
 slovenščina in
 izdelek oziroma storitev z zagovorom.







Gastronomske in hotelske storitve
Oblikovalec kovin-orodjar
Bolničar-negovalec
Inštalater strojnih inštalacij
Trgovec
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V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišejo vsi, ki so končali
osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.
Izobraževanje je namenjeno pridobitvi srednje strokovne izobrazbe v popoldanskem
času. Način dela je seminarski, način ocenjevanja pa so opravljeni izpiti. Po uspešno
opravljenih obveznostih udeleženci izobraževanja odraslih zaključijo program s
poklicno maturo. Le-to lahko opravljajo v dveh delih in v treh izpitnih rokih.

Vsebina poklicne mature
Obvezni del:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 pisni in ustni izpit iz strojništva, ekonomije ali predšolske vzgoje (odvisno
od izbire programa, v katerega ste vpisani).
Izbirni del:
 pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 izdelek, storitev ali nastop in zagovor (odvisno od vrste programa).
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Strojni tehnik
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Tehnik računalništva
Gastronomija in turizem

To izobraževanje je namenjeno vsem, ki so končali srednje poklicno izobraževanje (3letni program) in želijo nadaljevati šolanje.
Izobraževanje poteka v seminarski obliki, način ocenjevanja so opravljeni izpiti, zaključi
se z opravljanjem poklicne mature. Le-to lahko kandidati opravljajo v dveh delih in v
treh izpitnih rokih.
Vsebina poklicne mature
Obvezni del:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 pisni in ustni izpit iz strojništva, ekonomije ali predšolske vzgoje
gastronomije (odvisno od izbire programa, v katerega ste vpisani).
Izbirni del:
 pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 izdelek, storitev ali nastop in zagovor (odvisno od vrste programa).






in

Strojni tehnik PTI
Tehnik varovanja PTI
Ekonomski tehnik PTI
Gastronomija PTI

Program je namenjeno pridobitvi strokovnih znanj, zaključi se z opravljeno poklicno
maturo. Način izobraževanja je seminarski v popoldanskem času, ocenjevanje se
opravi z opravljanjem izpitov.
Vsebina poklicne mature
Obvezni del:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 pisni in ustni izpit iz ekonomije ali predšolske vzgoje (odvisno od izbire
programa, v katerega ste vpisani).
Izbirni del:
 pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 izdelek, storitev ali nastop in zagovor (odvisno od vrste programa).
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 Predšolska vzgoja
 Ekonomski tehnik
 Gastronomija in turizem

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
 srednje poklicno,
 srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
 tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za

najmanj eno leto ali
 četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,
 kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus
znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.
Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno
končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.
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VISOKOŠOLSKI PROGRAM

Program Predšolska vzgoja izvaja Pedagoška fakulteta Koper kot študij ob delu v
Slovenskih Konjicah. Vpis poteka preko vpisne službe PF Koper, logistiko zagotavljata
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in Pedagoška fakulteta Koper.
Cilj visokošolskega programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen
za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem
bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in ob pomoči
sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in
željo po učenju.
Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantu prepoznavati, razumeti in
upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja.
Izobraževanje se zaključi z opravljeno diplomo.
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STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Študijski program Pedagoško-andragoško izobraževanje je program izpopolnjevanja
in usposabljanja, namenjen kandidatom, ki so zaključili nepedagoški študijski program,
za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Diplomanti
študijskih programov, ki niso vključevali pedagoških, psiholoških, pedagoškoandragoških in specialno pedagoških vsebin, pridobijo potrebna strokovna znanja in
veščine iz disciplinarnih področij, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo.
Program je usmerjen v razvijanje profesionalne pripravljenosti posameznikov za
izvajanje pedagoško-andragoškega dela. Poudarek izobraževanja je na kompetencah
za opravljanje pedagoško-andragoškega poklica v sodobni družbi, in sicer poznavanje
in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in
družbe ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja na
katerem bodo strokovno delovali.
V program se lahko vpiše kandidat:
 ki je končal univerzitetni ali visokošolski študijski program prve stopnje oziroma
študijski program druge ali tretje stopnje,
 ki je zaključil katerikoli dodiplomski ali podiplomski študijski program, sprejet
pred 11. 6. 2004,
 ki je zaključil katerikoli višješolski študijski program,
 ki je zaključil enakovredno izobraževanje v tujini.
Po zaključku študija udeleženec pridobi javno veljavno listino (potrdilo o opravljenem
programu), s katero izkazuje pedagoško izobrazbo in je sestavni del pogoja o
izobrazbi, ki ga mora udeleženec izpolnjevati za opravljanje dela na področju vzgoje
in izobraževanja.
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Vsi programi neformalnega izobraževanja so zasnovani tako, da se izvajajo v
pedagoških urah. Trajanje ene pedagoške ure je 45 minut.

4.1 Jezikovni tečaji iz angleščine, nemščine, italijanščine,
španščine, francoščine, ruščine in kitajščine

Osnovni tečaj tujega jezika je namenjen vsem, ki se v to obliko
izobraževanja vključujete prvič oziroma imate delna znanja na
področju tujega jezika. Tečaj je zasnovan tako, da pridobite
osnovna znanja jezika za vsakdanjo rabo.

TEČAJ

V nadaljevalnem tečaju boste osnovna znanja utrdili in nadgradili. Potek tečaja je
zasnovan sistematsko, znanja boste pridobivali postopoma in po sklopih. Veliko je
poudarka na spoznavanju veščin komunikacije, znanja pa se utrjujejo z intenzivno
konverzacijo znotraj skupine.
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Tečaj je namenjen vsem, ki pri svojem delu potrebujete
znanja poslovnega komuniciranja v tujem jeziku.

TEČAJI

V okviru tečaja boste utrdili že pridobljena znanja tujega jezika, hkrati pa boste pridobili
na samozavesti in suverenem nastopanju v vseh okoliščinah, s katerimi se boste
srečali ob opravljanju del in nalog.

Zgodnje učenje tujih jezikov je temelj
dobrega komuniciranja v tujem jeziku
kasneje v življenju. Tečaj je prilagojen
otrokom, vključeni so tudi motivacijski
prijemi, obogaten je z besednimi igricami.
Otrokom da osnovna znanja tujega jezika
in je odlična osnova za nadaljnje
izobraževanje.

Specializirani tečaji tujega jezika so tematsko zasnovani in prilagojeni vsaki ciljni
skupini posebej. Potekajo tako, da se pred tečajem postavijo cilji, ki jih tekom tečaja
zasledujemo in skušamo doseči v celoti.
Tovrstni tečaji dajo odlična znanja in so najboljša naložba v znanje zaposlenih.

Individualni tečaji so prilagojeni vsakemu posamezniku. Na začetku se opravi kratko
testiranje in ugotavljanje znanja tujega jezika, nato se pripravi načrt izobraževanja v
skladu z željami in zahtevami naročnika.
Individualni tečaji so nedvomno ena najbolj uspešnih metod učenja tujih jezikov.
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4.2 Računalniški tečaji

Na poti do znanja računalništva moramo najprej osvojiti delo z
miško, opravilnimi vrsticami, ikonami, namizjem, kreiranjem
bližnjic do dokumentov in podobno. Zato je kakršenkoli strah
pred tem, da poteku tečaja ne boste mogli slediti, popolnoma
odveč, saj so ti tečaji namenjeni posameznikom brez
predhodnega znanja.

TEČAJI

Na tečaju boste izvedeli, kaj je internet, kako se lahko sami priklopite v svetovni splet
in kakšne so prednosti in slabosti sodobne komunikacije. Izvedeli boste, kako hitro in
enostavno do kvalitetnih informacij tako s slovenskih kot svetovnih spletnih strani.
Spoznali boste spletni poštni program, s katerim se boste naučili pošiljati in prejemati
elektronsko pošto, pripenjati sporočilom datoteke in si organizirati naslove
elektronske pošte (adresar).
Srečali se boste tudi z zelo uporabnimi elektronskimi storitvami: neposredna
komunikacija (chat) in možnostjo uporabe elektronske trgovine ali bančništva.

Program je namenjen osebam, ki se šele spoznavajo z računalnikom za zasebne ali
poslovne potrebe.
Vsebine: osnovne komponente računalnika in osnovni pojmi informacijske tehnologije,
uporaba osnovnih funkcij osebnega računalnika in operacijskega sistema, upravljanje
z nosilci podatkov in datotek, pisanje in oblikovanje besedila (Word), uporaba spletnih
storitev (Internet, e-pošta).

Potrebno predznanje: poznavanje okolja Windows.
Vsebine: delo z dokumenti, oblikovanje znakov, odstavkov, strani, priprava na tisk,
oblikovanje in vstavljanje tabel, oblikovanje glave in noge dokumenta, slogi, kazalo,
spajanje dokumentov, vstavljanje slik in še nekatera znanja.

Pogoj za vključitev: poznavanje osnov dela z računalnikom in Worda.
Vsebine: osnove dela s preglednicami, oblikovanje tabel, uporaba
matematičnih in statističnim funkcij, izdelava grafikonov, uporaba Excela v praksi.
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Potrebno predznanje: poznavanje osnov dela v grafičnem okolju Windows.
Vsebine: kreiranje in oblikovanje predstavitve, izdelava organizacijske sheme,
vstavljanje grafov, slik in tabel, animacija, uporaba predlog, izdelava samodejno
vodene predstavitve.

Potrebno predznanje: osnovno poznavanje okolja Windows in programa Word.
Vsebina: izdelava in dopolnitev zbirke s podatki, povezave, vnos podatkov,
oblikovanje, izdelava poročil, uporaba Access-a v praksi.

Učinkovita uporaba Outlooka nam lahko močno olajša delo z elektronskim
koledarjem, načrtovanjem in organiziranjem sestankov, kategorizacijo, vodenjem
tekočih ali ponavljajočih se opravil in podobno. Z znanjem Outlooka lahko hitreje
načrtujete in obveščate sodelavce o planiranih terminih sestankov. Izkoristite lahko
skupno rabo koledarja za enostaven pregled nad prostimi termini ostalih sodelavcev.
S pomočjo opomnikov in beleženjem opomb lahko izboljšate tudi lastno organiziranost.

Z osnovnim znanjem oblikovanja in poznavanjem najpomembnejših tehnik izdelave ter
objave spletnih strani lahko izdelamo strukturo spletnega mesta, pripravimo vsebino,
dodamo grafični material, izdelamo povezave in vse skupaj objavimo na spletu in nato
sami posodabljamo.
Pri izdelavi spletnih strani sta zelo pomembna tudi oblika in izgled. Poznavanje
splošnih smernic in oblikovnih pravil lahko bistveno pripomore h kakovosti, pri čemer
je všečnost končnega izdelka vedno odvisna tudi od avtorjeve ustvarjalnosti.

Na osnovi vaših potreb vam pripravimo ustrezno ponudbo računalniških
izobraževanj. Na ta način boste dosegli želene cilje, zaposleni pa bodo v najkrajšem
času osvojili znanja, ki bodo omogočala hitrejše, bolj produktivno in kvalitetno delo.

20

4.3 Usposabljanja

USPOSABLJANJA

Ciljna skupina tega modula so udeleženci, ki se prvič
srečajo s CNC obdelavo. Udeleženci pridobijo znanja
o računalniško podprtih obdelovalnih strojih, osnovnih glavnih (G) in pomožnih (M)
funkcijah in napišejo program, ki v koordinatnem sistemu vodi orodje od točke do točke.
Izvede se programiranje preprostih obdelovancev.
Vsebina:
 osnovno delovanje CNC strojev,
 koordinatni sistem in koordinatna izhodišča,
 sestava programskega stavka,
 spoznavanje G in M funkcij,
 ročno programiranje,
 vnos programa,
 priprava CNC stroja za obratovanje,
 določitev vseh pomembnih točk in
 izdelava izdelka.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti osnovna znanja za delo na
CNC strojih. Usposabljanje obsega 4 module: varovanje zdravja in okolja, delovanje
CNC strojev, izdelava tehnološke dokumentacije in osnove programiranja CNC
strojev ter vaje.
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USPOSABLJANJA

CAM
programiranje
uporablja
različna
programska orodja, s pomočjo katerih najprej
izdelamo 3D model. Podobna ali ista orodja
izdelajo CNC program oz. G kodo. CAM programiranje uporabljamo za izdelavo
zahtevnejših oblik z uporabo četrte in pete obdelovalne osi. V koordinatnem sistemu
ne opišemo posameznih točk, temveč programiramo konturo izdelka.
Ciljna skupina so udeleženci s predznanjem s področja CNC tehnologije.
Vsebina:
 modeliranje s Pro-E,
 izdelava G kode s programskimi orodji,
 postprocesiranje G kode za krmilje,
 priprava CNC stroja,
 izdelava izdelka in
 delo s programom ShopMill.

Ta modul daje osnovni pregled o metodah in orodjih zagotavljanja kakovosti. Na
primeru obstoječe fleksibilne proizvodne celice so predstavljeni postopki analize
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
V okviru tečaja se pogovarjamo o izbranih možnih napakah, definiramo ukrepe
prepoznavanja in izogibanja in ocenimo riziko. Delo poteka v malih skupinah in je
praktično naravnano.
Vsebina:
 ocena tveganja na podlagi metode FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
na primeru obstoječe fleksibilne celice,
 zmanjšanje tveganja,
 prevrednotenje in
 praktični primeri.

V tem modulu bomo obravnavali fizikalne in tehnične osnove optičnih merilnih
sistemov na podlagi obstoječe merilne sestave fleksibilne celice. Na začetku imajo
udeleženci teoretični uvod, nato sledijo praktični primeri.
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Vsebina:
 merjenje položaja,
 prepoznavanje surovca,
 kakovost obdelave sestavnih delov,
USPOSABLJANJA
 optični sistemi,
 princip optičnega merilnega postopka,
 optična opredelitev obdelovancev,
 metode digitalne obdelave slik,
 kalibracija slik,
 preoblikovanje koordinat in
 optična ločljivost.
Optični merilni postopki imajo v proizvodnih procesih vedno bolj pomembno vlogo in
so temeljni sestavni del modernega sistema zagotavljanja kakovosti.

V okviru izobraževalnega programa bomo razložili in uporabili metodo statistične
procesne kontrole (SPC). Možnost statistične procesne kontrole se uporablja za
neposredno kontrolo vseh pomembnih procesnih korakov in za korekture pri procesnih
odstopanjih v procesu. Metoda omogoča definicijo kriterijev za oceno procesne
zmožnosti in stabilnosti. Vpeljani bodo v industriji pomembni izrazi vrednosti cp in cpk.
Udeleženec bo te vrednosti znal sam izračunati in interpretirati.
Vsebina:
 zgodovina SPC,
 uvod v statistične metode,
 koncept kontrolnih kart,
 western Electric Rules (WER),
 cp/cpk/vrednosti in
 praktične vaje.
Statistična kontrola procesa omogoča hitro prepoznavanje odstopanj na proizvodni
liniji in sprejemanje korektivnih ukrepov. Tako zmanjšamo izmet v proizvodnji.

Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za delo na obdelovalnih strojih in
tudi tistim, ki bi radi opravili izpit za pridobitev certifikata NPK.
Program je izrazito praktično naravnan. V celoti obsega 120 pedagoških ur in
predstavlja tudi pripravo za pridobitev NPK Upravljalca stroja v proizvodnji. Kandidat
se lahko vključi tudi le v posamezni modul.
Udeleženci pridobijo znanja s področja:
 dela na brusilnem stroju,
23

 dala na rezkalnem stroju,
 dela na stružnem stroju,
 CNC programiranja (osnove).
Usposabljanja se izvajajo na Srednji poklicni in
strokovni šoli v Zrečah, Dravinjska cesta 1, Zreče
in potekajo 2-3x tedensko v popoldanskem času. V
primeru zaključene skupine za podjetje se izvedba
terminsko prilagodi.

USPOSABLJANJA

Ta izobraževalni modul bo nudil vpogled v tehniko fleksibilne produkcijske celice.
Obsega znanje o konstrukcijski tehniki, materialih, fiziki kot tudi o načinih delovanja
posameznih sistemskih komponent, možnih motnjah in varnostni tehniki.
Vsebina:
 proizvodni sistemi in njihovo področje uporabe
 postavitev fleksibilne produkcijske celice in njene sistemske komponente in
 motnje.

Ta izobraževalni modul je sestavljen iz dveh delov. Prvi del obravnava nadzorovanje
procesa. V tem delu opazujemo proces in njegove parametre iz tehnološke
perspektive, jih ustrezno interpretiramo in uredimo tako, da ustrezen proces deluje v
okviru svojih definiranih toleranc.
Pri nadzorovanju procesa gre za klasičen krog pravil, ki ga poznamo iz knjig o
managementu. Del naloge nadzorovanja procesa je permanentno opazovanje stanja
procesa (parametrov procesa). Ti parametri oziroma rezultirajoči kazalniki se
primerjajo z želenimi vrednostmi, da lažje prepoznamo neželena oziroma nedovoljena
stanja procesa. Tako lahko začnemo uvajati ustrezne ukrepe npr. izklop v sili ali
javljanje napak.
Drugi del izobraževalnega modula obravnava temo prevzemnega preizkusa stroja v
skladu z DIN ISO 230.

To izobraževanje daje pregled oziroma vpogled v fleksibilno avtomatizacijo na splošno
in posreduje organizacijsko in gospodarsko odvisnost pri uporabi fleksibilne
avtomatizacije. V okviru tečaja bodo predstavljeni bistveni vplivni parametri za
smiselno in gospodarno uporabo različnih avtomatizacijskih orodij ter vzajemne
odvisnosti proizvodnih sistemov in rešitve v fleksibilni proizvodnji.
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Osnovni modul robotike nam daje pregled nad tipi
industrijskih robotov, ki so trenutno na trgu. Na
podlagi praktičnih primerov bomo spoznali merila za
izbor najbolj ustreznega industrijskega
robota za posamezno proizvodnjo.
Robota obravnavamo kot celoten
mehatronski sistem s pogonskimi in
senzoričnimi komponentami. Na ta
način lahko uspešno uporabljamo
robota, znamo pa tudi odpraviti napake
na njem.

USPOSABLJANJA

Na tečaju boste obnovili znanja merjenja, pridobili osnovna znanja brušenja, spoznali
boste stroje, orodja, vpenjalne priprave ter različne postopke brušenja. Naučili se
boste samostojno izdelati enostaven izdelek.

TEČAJI

Uvod tečaja je namenjen ponovitvi osnov merjenja. Na njem boste spoznali stroje,
orodja in naprave za rezkanje, seznanili se boste s parametri pri rezkanju. Naučili se
boste upravljati rezkalni stroj in samostojno izdelati enostaven izdelek.
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Po ponovitvi osnovnih znanj o merjenju boste na tečaju spoznali stroje, orodja in
naprave za struženje, seznanili se boste tudi s parametri pri struženju. Naučili se
boste upravljati stružnico in samostojno izdelati enostaven izdelek.

USPOSABLJANJA

Program je namenjen usposabljanju izvajalcev
(mentorjev) praktičnega usposabljanja pri
delodajalcih (PUD) in praktičnega izobraževanja
dijakov v delovnem procesu.
Udeleženci seminarja se usposobijo za poučevanje in uvajanje mladih v praktično delo.
Spoznajo postopke načrtovanja in poučevanja v delovnem procesu ter pridobijo
potrebna znanja komunikacije. Spoznajo značilnosti izobraževalnega sistema v
Republiki Sloveniji, seznanijo se s pravicami in obveznostmi vajencev, dijakov in
delodajalcev oziroma šole in podjetja.
Pogoj za vključitev v program za mentorja v podjetju je končana srednja poklicna šola
(3-letna šola) in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali dosežena ustrezna srednja
strokovna izobrazba (4-letna šola).

Delavnice so namenjene vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje na posameznih
področjih gastronomije. Vsebine delavnic prilagajamo vašim potrebam.
Izvajamo:

 tematske kuharske delavnice za odrasle  teme delavnic se nanašajo na
letne čase, praznike in dogodke (buče, jedi na žlico, slavnostni jedilnik,
martinova pojedina, božično-novoletni meni, zdrava prehrana …).

 tematske kuharske delavnice za otroke  otroke skupaj s starši in starimi
starši vabimo na kuharske delavnice. Ob pomoči staršev ali starih staršev
otroci pripravljajo in kuhajo različne jedi ter pečejo razne dobrote. Tudi v teh
delavnicah se teme delavnic nanašajo na letne čase, praznike in dogodke.
Usposabljanja in delavnice za podjetja oz. organizacije ali zaključene skupine
Vsebina in obseg ur se prilagodi ciljni skupini.
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Udeleženci programa pridobijo in/ali izboljšajo kompetence na področju gastronomije.
S pridobljenimi znanji ob ustrezni meri samoiniciativnosti, sledijo trendom razvoja
zdrave, uravnotežene, ekološko in lokalno pridelane hrane in jo znajo vključiti v
ponudbo. Z usposabljanjem udeleženec pridobi dodatne strokovne kompetence, zna
delati v skupini in v dvojicah ter zna pridobljeno znanje uporabiti v raznovrstnih delovnih
in življenjskih okoliščinah.
Vsebinski moduli :
 jedilniki,
 HACCP,
 Enolončnice,
 mesne jedi,
 solate in solatni krožniki,
 omake in priloge,
 zavitki, pite, narastki,
 sladice.

TEČAJI

 Digitalni marketing  pregled orodij in kanalov
 Kje vse se lahko na spletu pojavljamo za promocijo svojega posla? Strani,








kanali, omrežja; kakšne so njihove glavne značilnosti in njihova ustreznost?
Kakšna je dobra spletna stran? Zakaj jo sploh imeti, jo delati sam ali ne,
kakšne so alternative?
Možnosti promocije spletne strani - plačljive in brezplačne: Google, Adwords,
SEO, Google My Business
Email marketing  prednosti in slabosti, kako in zakaj se ga lotiti
Facebook - res nebodigatreba? 80 % tržnikov ga uporablja za svoj posel!
Spoznajte zakaj!
Instagram kot poslovno orodje  za koga je primerno in kako ga koristno
uporabiti za svoj posel
LINKEDIN - najmočnejši B2B prodajni kanal - kaj je in ali je primeren zame?
Vsebinski marketing - kaj to je, kje in kako se ga lotiti
‐ Kakšni tipi objav najbolj 'vžgejo' na različnih omrežjih?
‐ Katere možne vsebine lahko uporabim za svoje objave?
‐ Kako pisati za splet?
‐ Kateri so možni viri dobrih vsebin, kako pridem do njih?
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Slika pove več kakor tisoč besed. V današnji borbi za pozornost kupcev je vedno težje
biti opažen. Privlačne in enostavne grafične rešitve vam možnosti za to precej
povečajo. Ker si vsi ne moremo privoščiti hišnega oblikovalca, je dobro, da poznamo
enostavna in praktična orodja, ki nam omogočajo, da sami izdelamo hitre in privlačne
grafike in vizualna sporočila.
Prav to nam omogoča brezplačno spletno orodje CANVA, ki je zelo enostavno za
uporabo in praktično. Pridite in spoznajte, kako si v nekaj minutah ustvarite:
 privlačne grafike za družbene medije - Facebook,
Instagram, LinkedIn,
 grafike in elemente za spletno stran, članek na blogu,
TEČAJI
 vabila na dogodke, letake, plakate,
 darilni bon, kartico, vizitko, logotip…

4.4

Razni drugi tečaji

Vsebina: spoznavanje predpisov s področja računovodstva v naši zakonodaji, finančno
poslovanje, obračunavanje in plačevanje DDV, obračun in plačilo stroškov dela in
dajatev povezanih z njimi, priprava letnega in periodičnih obračunov, obračun davka
od dohodka pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti. Tečaj poteka ob
računalniški in programski podpori.

Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo naučiti izdelave kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalni način.
Vsebina tečaja je usklajena s katalogom strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev
Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in
testenin na tradicionalen način.
Vsebinski sklopi:
 testenine,
 drobno pecivo,
 pekovsko kvašeno pecivo,
 kruh,
 potice,
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 hramba in pakiranje izdelkov in
 trženje izdelkov.

Sobarica čisti in pospravlja hotelske sobe in
USPOSABLJANJA
hotelske bivalne prostore ter jih pripravlja za
goste. Očistiti mora tudi hodnike in skupne
prostore (npr. hotelske veže), zbrati umazano
perilo in ga oddati. Občasno mora tudi postreči s pijačo in prigrizki. Ker ima za
pospravljanje sob malo časa, si naredi rutinski načrt dela in vodi potrebne evidence.
Pri delu je pomembno vzdrževanje hotelskih standardov. Ustrezna strokovna
usposobljenost sobarice je ključnega pomena za uspešno delo v hotelskem
gospodinjstvu.
Ciljna skupina: zaposlene osebe brez strokovne izobrazbe ali z neustrezno
izobrazbo, ki želijo kvalitetno opravljati delo sobarice
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 bodo spoznali pomen hotelskega gospodinjstva;
 se bodo naučili medsebojne komunikacije in medsebojnega sodelovanja;
 bodo spoznali profil poklica sobarica;
 bodo znali organizirati lastno delo in zagotavljati kakovost lastnega dela;
 bodo pridobili osnovna strokovna znanja, potrebna opravljanje dela sobarice;
 bodo pridobili delovne navade;
 bodo spoznali kakšen naj bo odnos do gosta in se naučili komunicirati z gosti;
 bodo spoznali uporabo delovnih pripomočkov in materialov;
 se bodo naučili pravilnih postopkov čiščenja;
 bodo usposobljeni za samostojno delo sobarice.
Trajanje programa: teoretični in praktični del usposabljanja vključno s preizkusom
znanja.

USPOSABLJANJA

V današnjem času se krovska, tesarska in stavbno
kleparska dela vedno bolj prepletajo, saj krovska podjetja združujejo vse te poklice in
nudijo celotno paleto strešnih oziroma krovskih del.
Katera znanja boste na usposabljanju pridobili?
 Razumeli boste splošne zakone v strojništvu.
 Obvladali boste različne postopke ročne in strojne obdelave odrezovanja,
preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin.
 Znali boste izdelati različne izdelke iz pločevine, pravilno in varno vgraditi elemente
in polizdelke, uporabljati materiale in elemente strešne konstrukcije, uporabljati
različne kritine.
Trajanje programa: 245 ur teoretičnega usposabljanja, 450 ur praktičnega
usposabljanja.

V okviru tečaja boste pridobili znanja in spretnosti za obvladovanje funkcij tipkovnice.
Naučili se boste slepega tipkanja in boste pri svojem delu prihranili dragoceni čas ter
utrdili zanesljivost in natančnost.
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4.5

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK):

Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za delo na CNC strojih in tistim, ki
bi radi pristopili k preverjanju za pridobitev certifikata NPK.
Zajema naslednje vsebine:
 osnove delovanja CNC strojev,
NPK
 izdelava tehnološke dokumentacije,
 osnove programiranja CNC strojev,
 varovanje zdravja in okolja in
 praktični del.
Program je sestavljen iz petih modulov in obsega 72 šolskih ur.

Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za delo na obdelovalnih strojih
(brusilni in rezkalni stroji ter stružnice) in tudi tistim, ki bi radi pristopili k preverjanju
strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev certifikata NPK.
Program obsega vsebine iz obdelovalnih postopkov brušenja, rezkanja, struženja in
osnov CNC programiranja:
 plano brušenje,
 zunanje okroglo brušenje,
 notranje okroglo brušenje,
 rezkanje,
 osnove struženja,
 upravljanje s strojem in
 osnove računalništva ter računalniški programi za potrebe programiranja
CNC strojev.
Celoten program obsega 120 ur.

Program je namenjen vsem, ki bi se želeli usposobiti za izvajanje pomoči v
gostinstvu, delati v hotelih, zdraviliščih, na turističnih kmetijah in tistim, ki bi radi
pridobili certifikat o Nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK).
Program je sestavljen iz desetih modulov in obsega 72 šolskih ur.
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Izobraževalni program obsega vsebine v skladu s
katalogom strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev
NPK hmeljar/hmeljarka. Celoten izobraževalni
program je prilagojen ciljni skupini, pri čemer je
tematika združena v zaokrožene celote.
Program se izvede v sedmih srečanjih in obsega 36
ur.

Program utopni kovač je posebej prilagojen potrebam
podjetij, ki imajo v svoji proizvodnji utopno kovanje.
Poudarek je na praktičnih znanjih in veščinah.
NPK
Program je strnjen v ključna opravila:
 priprava peči, valjarke in ostalih strojev ter
naprave za proces kovanja,
 upravljanje procesa utopnega kovanja,
 vodenje evidence o delu,
 izvajanje kontrole izkovkov,
 odpravljanje motenj v procesu in skrb za osnovni red in čistočo,
 sprejemanje in predajanje informacij o delu in
 opravljanje dela tako, da ne ogrožamo sebe, sodelavcev in okolja.
Obseg izobraževanja je 240 ur.

V sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu izvajamo
potrjevanje in preverjanje za pridobitev certifikata NPK pivovar/pivovarka. Za namene
izobraževanja IHPS izvaja izobraževanje v okviru 90 ur, ki zajema teoretične in
praktične vsebine poklicnega standarda pivovar/pivovarka. Izobraževanje in pridobitev
certifikata NPK pivovar/pivovarka sta namenjena posameznikom, ki v polju pivovarstva
že delujejo ali so v fazi načrtovanja.

Na našem šolskem centru organiziramo preverjanje in potrjevanje
naslednjih Nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 Hmeljar/hmeljarka
 Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov
 Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način
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Maser/maserka
Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka
Monter/monterka kovinskih konstrukcij
Operater/operaterka na CNC stroju
Pivovar/pivovarka
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji
Sobar/sobarica
Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji
Utopni kovač/utopna kovačica

4.6 Programi neformalnega izobraževanja za brezposelne
Strokovno – teoretične vsebine in projektno delo na praktičnih primerih:
 Tehnična dokumentacija (50 ur)
 Rezalni in obdelovalni materiali (45 ur)
 Postopki in režimi pri odrezovanju (50 ur)
 Merjenje in kontrola v proizvodnji (45 ur)
 CNC programiranje in delo na simulatorju krmilnika CNC stroja (75 ur)
 Strokovno teoretično delo na CNC obdelovalnih strojih (105 ur)
Posamezni moduli vključujejo teoretične in praktične vsebine (370 ur).





Program traja 610 ur:
strokovno teoretične vsebine 155 ur,
projektno delo na praktičnih primerih 215 ur,
praktično usposabljanje pri delodajalcu 240 ur.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu v neposredni proizvodnji 240 ur
Program je vpisan v katalog programov izobraževanja in usposabljanja ZRSZ. Izvaja
se v treh modulih po 60 ur. Kandidati se na podlagi predhodnega testiranja vključijo v
ustrezno stopnjo. Vsebina programa: besedišče, pisno, slušno in govorno
sporazumevanje, slovnica. Po zaključku usposabljanja kandidati opravijo preizkus
znanja.

Želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja trženja, marketinga in prodaje?
Vabljeni v 34-urni program izobraževanja, kjer boste pridobili koristna in praktična
znanja s področja marketinga in prodaje, spoznali boste faze prodajnega procesa, ki
so nujna za uspešno trženje.
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Vsebine programa:
 Sistem prodaje.
 Mreženje in lastnosti dobrega tržnika .
 Prodaja 1:1 in Skrivnostni nakup.
 Kako postati uspešen prodajalec?
 Direktni marketing.
 Kako podatke o vaših kupcih pretopiti v dobiček?
 Kako prodajati skupini in z odra?
 Učinkovit videz, učinkovita prodaja.
 Strategije in taktike pogajanj .
 Naredimo iz težavnih strank zveste kupce.

Danes ključavničar redko naredi izdelek, ki je poklicu dal ime. Ključavnice, ključe in
zapahe namreč izdelujejo z avtomatskimi stroji. Danes so njegovi izdelki ročna orodja,
preprosti strojni deli, omarice, vrata, stopnice, kovinske ograje in drugo.
Vsebine tečaja:
 merjenje,
 ročne obdelave (rezanje navojev, piljenje, brušenje),
 osnove strojnih obdelav (vrtanjem struženje, frezanje),
 razrez profilov, cevi in pločevin,
 montažna dela,
 varjenje po MIG/MAG postopku,
 ročno obločno varjenje,
 varjenje po TIG postopku,
 plamensko varjenje in rezanje,
 branje načrtov, razumevanje tehnične dokumentacije in izdelovanje preprostih
skic.

Tečaj je namenjen vsem, ki si želijo naučiti izdelave kruha in drugih pekovskih
izdelkov in testenin.
Vsebina tečaja
 Poznavanje surovin in njihovih lastnosti
 Poznavanje osnovnih postopkov tradicionalne in industrijske izdelave kruha,
drugih pekovskih izdelkov in testenin
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 Osnove higienskih zahtev













- Specifika proizvodnje brezglutenskih izdelkov
Priprava peči oziroma pečice za peko
Ppriprava testa
Priprava nadeva in oblikovanje potice za pečenje
Peka kruha, potic
Priprava testa (kvašeno, vlečeno, masleno, krhko, biskvitno) za pecivo
Priprava nadeva in oblikovanje peciva
Peka peciva
- Priprava testa in oblikovanje testenin
Pakiranje in shranjevanje kruha, potic, peciva in testenin
Trženje izdelkov (načini promocije izdelkov)
Vodenje evidenc
Zagotavljanje kakovosti
Vzdrževalna dela

Oblikovalec kovin je poklic, ki se je razvil iz preproste ročne obdelave kovin za orodje
(in orožje) do današnje računalniške obdelave različnih kovin in drugih materialov, ki
omogočajo proizvodnjo visoko razvitih tehnoloških orodij in predmetov za
vsakodnevno uporabo.
Vsebina tečaja:
 Tehniško komuniciranje
 Materiali v strojništvu
 Oblikovanje materialov
 CNC obdelava
 Praktično usposabljanje

Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niste uporabljali in si želite pridobiti
temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.
Vsebina tečaja:
 Uporaba sekundarnih funkcij v telefonu
 Podatki in ravnanje s podatki
 Spletno sodelovanje
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Program je namenjen odraslim, ki že uporabljajo računalnik in bi svoje znanje želeli
nadgraditi.
Vsebina tečaja:
 Uporaba sekundarnih funkcij v telefonu
 Podatki in ravnanje s podatki
 Spletno sodelovanje

Vsebina tečaja:
 Besedišče
 Pisno izražanje
 Slušno razumevanje
 Govorna sposobnost
 Uporaba spleta pri iskanju zaposlitve
 Zaključni preizkus znanja

4.7 Tečaji in delavnice za prosti čas in osebno rast

Kuharske delavnice so zasnovane tematsko (prazniki, letni časi, šege in navade …).
Primeri naslovov kuharskih delavnic: Martinova pojedina, velikonočni meni,
božična
večerja,
novoletna
večerja,
vegetarijanski
meni.
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Namenjen je vsem, ki želijo pridobiti osnovne spretnosti
PROSTI ČAS
šivanja in uporabe šivalnega stroja.
Vsebina izobraževanja: ročno šivanje, strojno šivanje
(izdelava gumbnic, šivanje trakov, robljenje), izdelava
enostavnih izdelkov (zavese, prtički, predpasnik).
Pri nadaljevalnem tečaju se izdelajo zahtevnejši izdelki (krilo ali hlače).

Kaligrafija je tečaj lepopisja. V začetnem tečaju boste spoznali različne stile. Najprej
se boste seznanili z UNCIALA, stilom pisave iz obdobja med 4. in 9. stoletjem n.š., v
nadaljevalnem tečaju pa boste spoznali Gotico – Bastarda ter še nekatere druge
pisave. Obvezna orodja, ki jih udeleženci prejmejo v sklopu tečaja so kaligrafsko pero,
tuš, vajenica in ustrezna podlaga. Za začetek izvajanja tečaja je potrebno pridobiti vsaj
8 udeležencev.

Tečaj po programu usposabljanja za
ohranjanje in interpretacijo kulturne
dediščine.
Program je namenjen spoznavanju naše
dediščine, prikazu, kako lahko to dediščino
ohranjamo in kako jo na nove in zanimive
načine
predstavljamo
obiskovalcem.
Program poteka v obliki delavnic v učilnici
in na terenu, kjer se bodo udeleženci izkusili
v različnih vlogah, ki so povezane z ohranjanjem dediščine.
Vsebine: prepoznavanje dediščine, ohranjanje dediščine, terensko delo in podajanje
vsebin s področja dediščine.
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Svila je od nekdaj veljala za čarobno tkanino, ki so jo nosili izključno bogati. Njena
nežnost in plemenitost nas spremlja na vsakem koraku.
Tečaj slikanja na svilo obsega 8 ur, kjer kandidate naučimo treh različnih tehnik:
slikanje z barvo in konturo, namakanje v barvo ter tehnika s soljo. Ves potreben
material dobijo udeleženci na tečaju.

Je ročna poslikava s konturami in barvami za steklo na
različne oblike steklenih površin. Motivi so lahko
najrazličnejši, sadje, poljsko cvetje, grozdje, figuralika,
ženske podobe ali so povsem geometrijski in moderni.
Barve in konture utrdimo v pečici, zato lahko steklo
nemoteno čistimo z vlažno krpo. Ves potreben
material dobijo udeleženci na tečaju. Za izvajanje
tečaja je potrebno od 8 do 10 udeležencev.

PROSTI ČAS

Poznamo različne modelirne mase. Nam najbolj znana je Fimo masa, ki obstaja v
različnih variantah (Clasic, Soft in Efect). Je enostavna in preprosta za uporabo, zato
je predvsem primerna za različne tehnike izdelovanja nakita in figuric, za otroke in za
odrasle. Oblikujejo se uhani, figurice, prstani ali ogrlice v poljubnih barvah. Začetni
tečaj je 4 urni, sledi lahko nadaljevalni tečaj. Ves potreben material je vključen v ceno
tečaja. Za izvajanje tečaja je potrebno od 8 do 10 udeležencev.

Glina – sedimentna kamnina, ki ob stiku z vodo postane lepljiva in jo lahko oblikujemo
v različne oblike. Če jo posušimo in žgemo, lahko nastanejo keramični izdelki uporabni
v vsakdanjem življenju (skodelice, vaze, lončki, podstavki, krožniki, posode, ploščice
…)
Tečaj obsega 16 ur
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Udeleženci naredijo štiri izdelke. Dva izdelka glinenih ploščic, kjer je eden premazan z
barvami, drugi pa vrezan v ploščico. Dva izdelka sta posodi, narejeni na lončarskem
vretenu ali ročno. Upošteva se želje udeležencev. Izdelke, ki jih udeleženci naredijo,
odnesejo s sabo domov.

Za starodobni ročni spretnosti, pletenje in kvačkanje, je še do pred kratkim veljalo, da
naj bi počasi zamirali. A ni več tako. Sta dejavnosti, ki imata številne pozitivne učinke
na naše zdravje. Ti ročni spretnosti odpravljata stres, izboljšata matematične
sposobnosti, umirita tesnobnost, ohranjata fleksibilnost sklepov v prstih in izostrita
spomin, zato jih upravičeno imenujemo moderna joga.
Pozitivne učinke kvačkanja in pletenja je najbolje preizkusiti v praksi, zato vas vabimo,
da se nam pridružite na tečaju kvačkanja in pletenja.
Kaj se boste naučili:
 kako izbrati pletivo in kvačko
 kako začeti (verižna petlja)
 snovne petlje (polgosta, gosta, polšibična, šibična, križna šibična petlja …) –
prikaz in izdelava,
 uporabljati vzorčne sheme in znake za ponazoritev petelj
 lahko boste izdelali tudi preprost izdelek (šal, trak za ušesa …)
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Temeljni namen programa je nadgrajevanje rokodelskih spretnosti s poznavanjem
kulturne dediščine in ohranjanjem materialne dediščine. Pri tem udeleženci uporabljajo
ustrezne postopke in materiale, s katerimi bodo uspešno zaščitili kulturno dediščino
pred nadaljnjim propadanjem.
Vsebina: prepoznavanje in evidentiranje dediščine, uvod v konzervatorstvo in
restavratorstvo, zaščita lesa, zaščita kovin, samostojno delo pod strokovnim
nadzorom.

4.8 Delavnice za razvijanje potencialov zaposlenih

Je praktično naravnana delavnica, ki se izvaja kot
kombinacija predavanja, individualnega dela, dela v
RAZVOJ POTENCIALOV
parih, skupinskih pogovorov in igranja vlog. Udeleženci
bodo spoznali, zakaj in kako nastajajo skupine, in kaj
jih definira. Prav tako bodo spoznali, da je za dobro
skupinsko delo potrebno spoznati sodelavce, kar
pripomore ustvariti boljše vzdušje. Za kvalitetno komuniciranje je potrebno poznati
potek komunikacije in pasti, ki lahko zmanjšajo njeno učinkovitost.
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Vsebina programa za individualni trening:
 osnove dobrega javnega nastopa,
 neverbalna komunikacija,
 verbalna komunikacija,
 kako premagati tremo pred javnimi nastopi,
 spoznavanje nasprotne stranke v dialogu,
 predstavitev svoje teze na nevsiljiv in razumljiv način,
 kako se naučimo razumeti, kaj hoče naš sogovornik,
 kako prepričamo sogovornika,
 pomen zaznavnih sistemov v dobri komunikaciji,
 pravilno poslušanje in razumevanje in
 provokativni treningi.
Obseg izobraževanja: na podlagi izkušenj priporočamo od 8 do 50 ur treningov za
posameznega kandidata. Individualno svetovanje javnega nastopanja izvajamo po
želji naročnika.

Udeleženci se spoznajo z naslednjimi temami:
 Kakšen je pravilen javni nastop?
 Pravilna besedna in nebesedna komunikacija.
 Kako izboljšati komunikacijo v zasebnem in poklicnem okolju?
 Kako prebudimo svoje vire notranje moči in pozitiven odnos do komunikacije
z okoljem?
 Kako motivirati sebe in druge?

 Kako dobro uporabljati zaznavne sisteme v
RAZVOJ POTENCIALOV
poklicnem in osebnem življenju?
 Kako obvladam
samega sebe v krizni
komunikacijski situaciji?
 Odkrivanje ovir pri komuniciranju.
 Kako odpravimo tremo pri javnem nastopu?
Program javnega nastopa vsebuje sklop vaj v okviru delavnice, kjer udeleženci na
praktičen način spoznavajo veščine javnega nastopanja.

Kratka vsebina delavnice:
 Kaj je komunikacija?
 Kakšne vrste komunikacije poznamo?
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Vertikalna in horizontalna komunikacija v kolektivu?
Besedna in nebesedna komunikacija.
Krizno komuniciranje.
Kako dosežemo boljšo komunikacijo s sodelavci in nadrejenimi?
Vsebina dobrega javnega nastopa.
Odprava treme pred nastopanjem.
Samozavesten javni nastop.
Metode in tehnike dobrega javnega nastopa.

Kratka vsebina:
 Kaj je skupina in kaj je team.
 Bistvene razlike med skupino in teamom.
 Osnove komunikacije.
 Komunikacija v skupini.
 Medskupinska komunikacija.

Kratka vsebina:
 kako mora vodja določiti cilj,
 postavitev ciljev v skupini (teamu),
 metode postavitve cilja,
 kako doseči, da se vodja in skupina posvetita istemu cilju,
 razumevanje vloge vodje in
 uspešnost na relaciji skupina – vodja.

Kratka vsebina:
 Kaj je sanjski team?
 Kako dobi vodja sanjski tim?
 Prednosti dobrega teama.

Vsebina delavnice:
 Kako rešujemo konflikte v teamu?
 Kako pravilno razdelimo vloge v teamu?
 Načini motivacije dobrega tima.
 Načini in tehnike dobre motivacije.
 Kako skupina motivira dobrega vodjo in obratno?
 Tehnika kroga odličnosti v skupini.
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RAZVOJ POTENCIALOV

Vsebina delavnice:
 Lastnosti dobrega vodje.
 Kako določimo vodjo?
 Kaj je dober vodja?
 Kaj je dober mentor skupini?
 Bistvene značilnosti dobrega vodje.
 Stili vodenja.
 Akcijski načrt ukrepov dobrega vodje.
 Kako dober vodja razume komunikacijo v teamu?
 Analiza ukrepov v skupini in sprememba akcijskega
načrta.

Vsebina delavnice:
 Kako pravilno komuniciramo z gosti?
 Pravilna uporaba besedne in nebesedne komunikacije
z gosti.
 Kakšen je profesionalni gostinec?
 Kakšne vrste gostov poznamo?
 Kako sprejmemo gosta?










Razumeti, kaj gost želi.
Kako odkriti potrebe gosta?
RAZVOJ POTENCIALOV
Ustvarjanje dialoga z gosti.
Pridobivanje informacij od gosta.
Znati poslušati gosta in razumeti kaj želi povedati.
Kako problemu gosta prisluhniti in odgovoriti z rešitvijo?
Reševanje pritožb gostov.
Konfliktna komunikacija in kako jo preprečiti?
Kako ravnati s težavnimi gosti?

Vsebina delavnice:
 Pomembnost prvega kontakta s stranko.
 Pravilna uporaba besedne in nebesedne komunikacije s strankami.
 Kakšen je profesionalen nastop na delovnem mestu?
 Kakšne vrste strank poznamo?
 Ustvarjanje dialoga s stranko.
 Pridobivanje informacij od stranke.
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Znati poslušati stranko in jo razumeti.
Kako razumeti problem stranke in poiskati rešitev?
Reševanje pritožb strank.
Konfliktna komunikacija in kako jo preprečiti.
Kako ravnati s težavnimi strankami?

4.9 Programi neformalnega izobraževanja za podjetnike
Posamezne delavnice trajajo od dve do štiri ure.

Vsebina:
 kdo je podjetnik
 podjetniški proces,
 razlike med s.p. in d.o.o.,
 vstop na podjetniško pot,
 podpore za poslovanje,
 program celovite podpore,
 program celovite podpore SPOT,
 razpisne spodbude za kadre,
 razpisne spodbude za inovacije, okolje in trženje ter
 informacije o finančnih vzpodbudah države.

ZA PODJETNIKE

 Podjetniški proces ali proces ustvarjanja nove vrednosti (kdo je podjetnik,
kakšen je podjetnik, podjetniška priložnost, sredstva, viri sredstev).
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Gospodarska pobuda v RS (s.p., d.o.o., k.d. …).
Osnovne razlike, prednosti in slabosti s.p. ali d.o.o..
Vstop na podjetniško pot.
Zakonodaja, ki jo morajo poznati ob registraciji
ZA PODJETNIKE
podjetja.
Podporno okolje za podjetništvo.
Sistem SPOT.
Uveljavljanje podjetniške zamisli (poslovna ideja,
inovacije).
Aktualni razpisi in sofinanciranja za potencialne podjetnike ali za mlada
podjetja (pridobivanje finančnih virov za opremo, kadre, razvoj).

 Podjetniška ideja in
 kako izdelamo svoj poslovni načrt?

 Finančne spodbude za kadre, opremo in prostore.
- Kadri (ukrepi ZRSZ, Sklad za razvoj kadrov).
- Raziskave in razvoj (MGRT, SPS, SPIRIT).
- Energetika in ekologija (EKO sklad, SPS) in
- Informacije o najavah razpisov.
 SPOT točke (kaj nudijo, kje se nahajajo)
 Podporni ukrepi za razvoj podjetništva.
Delavnice za konkretno temo v času objave konkretnega razpisa, ob spremembi
zakonodaje, seznanitev z aktualno problematiko.

4.10 Programi za tujce

Program je javno veljaven. Udeleženci v programu pridobijo znanja, ki so potrebna za
osnovno komunikacijo, informiranje in orientiranje v slovenski družbi. Po zaključenem
osnovnem modulu (60 ur) se udeleženci vključijo v nadaljevalni modul (120 ur) in na
podlagi zaključenega izobraževanja lahko pristopijo k opravljanju izpita iz
slovenščine.
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Vključeni kandidati morajo biti prisotni na izobraževanju najmanj 80 % programa. Po
zaključenih obveznostih v programu pridobijo potrdilo o opravljenem modulu v
programu Začetna integracija tujcev (javno veljavna listina).

Tečaji slovenščine so namenjeni tujcem, ki se želijo naučiti slovenskega jezika za lažje
in boljše komuniciranje v družbi. Vsebine: razumevanje govorjenih besedil,
razumevanje zapisanih besedil, tvorjenje pisnega besedila, splošni pogovor, pogovor
na določeno temo.

Program je namenjen tujcem, ki delajo v proizvodnih procesih in potrebujejo za
opravljanje dela osnovno znanje slovenskega jezika.
Vsebina programa:
 osnovno sporazumevanje v slovenskem jeziku
 sporazumevanje v poslovnem okolju
 strokovna terminologija na delovnem mestu
 tehnološka dokumentacija – terminologija v slovenskem jeziku
Vsebina programa se izvaja v kombinaciji teoretičnih predavanj, vaj in praktičnega
utrjevanja znanja. Poudarek je na sporazumevanju v delovnem okolju.
V dogovoru s podjetjem se lahko v tečaju uporabljajo tudi interna gradiva v povezavi z
varstvom pri delu, s tehnološko dokumentacijo, tehnološkimi postopki, s čimer se lahko
udeleženci tečaja učijo ob rabi konkretnih primerov z delovnega mesta.

Program je namenjen podjetjem, ki zaposlujejo tujce oz. zaposlenim tujcem v podjetjih.
Udeleženci programa razvijajo, usvojijo znanja in spretnosti s področij: osnovne
komunikacije v slovenskem jeziku, strokovnega sporazumevanja na delovnem mestu,
komunikacije v delovnem procesu, pomena tehničnih predpisov in standardov pri
pripravi tehnične dokumentacije v delovnem procesu, izvajanja del in nalog v skladu s
standardi in predpisi, izpolnjevanja in uporabe tehnične dokumentacije v tehnološkem
procesu, prepoznavanja nevarnosti pri delu, upoštevanja navodil za varno delo in
uporabe varnostnih naprav in varovalnih sredstev, poznavanja pravil za vodenje
dokumentacije v tehnološkem procesu, razumevanja pomena vloge svojega dela v
organiziranem proizvodnem procesu.
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Vsebine programa: osnovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, sporazumevanje
v poslovnem okolju, strokovna terminologija na delovnem mestu, tehnološka
dokumentacija, tehnološki postopki.

4.11 Tečaji in delavnice za tretje življenjsko obdobje

Vsebina:
 poznavanje računalnika,
 delo z računalnikom,
 prilagoditev in uporaba namizja in
 delo s podatki.

TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE

 uporaba interneta,
 osnove interneta,
 uporaba spletnega brskalnika,
 iskanje na spletu,
 uporaba elektronske pošte,
 osnovni pojmi, osnovna uporaba elektronske pošte in
 urejanje elektronske pošte.
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Cilji tega tečaja segajo tudi na
področje vseživljenjskega učenja.
Poleg učenja tujega jezika, so
pomembni tudi drugi cilji, kot so
ostati v kondiciji za učenje,
aktiviranje in ohranjanje funkcije
pomnjenja, druženje in aktivno
preživljanje prostega časa. Zaradi
teh ciljev je vsak tečaj posebej prilagojen skupini, prav tako zahtevnost in hitrost ter
intenzivnost dela.

Kuharske delavnice so zasnovane tematsko
(prazniki, letni časi, šege in navade …).
Primeri naslovov kuharskih delavnic: Martinova
pojedina, velikonočni meni,
božična večerja, novoletna večerja,
vegetarijanski meni.

TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE

Udeleženci ob druženju skozi leto obravnavajo tematiko s področja umetnostne
zgodovine:
 Uvod v umetnostno zgodovino
 Umetnost prazgodovine in starega veka: Umetnost v globinah in umetnost na
svetlem.
 Antična umetnost: Človek kot merilo stvari
 Srednjeveška umetnost: Duhovni svet krščanstva
 Renesančna umetnost: Rojstvo modernega sveta
 Umetnost baroka: Zmagoslavje cerkve in absolutizma.
 Umetnost 19. stoletja: Stoletje revolucij
 Umetnost 20. stoletja, postmoderna in sodobna umetnost: Novi koncepti
umetnosti
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4.12 Svetovalna dejavnost
Vsem zainteresiranim zagotavljamo svetovanje in podporo za izobraževanje, pri
izobraževanju in pri načrtovanju kariere.
Izvajamo svetovalno dejavnost pri:
 vključevanju v izobraževalne programe in nadaljevanje izobraževalnih poti,
 vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se
ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
 vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
 ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v
neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije,
in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela,
 samostojnem učenju,
 pri načrtovanju kariere,
Svetovalna dejavnost se izvaja na lokacijah:
 Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice,
 Dravinjska cesta 1, Zreče
 Trg svobode 6, Laško.
 na daljavo
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4.13 Šola vožnje
Cilj predavanja je izobraziti in usposobiti kandidate za voznike motornih vozil B–
kategorije, da bodo pridobljeno znanje cestno-prometnih predpisov znali uporabiti na
vozniškem izpitu in pri samostojni vožnji v prometu.
Predavanje zajema z zakonom predpisan program v obsegu 24 ur. Odvija se s
pomočjo multimedijskega programa, prenosnega računalnika, projektorja in ostalih
didaktičnih pripomočkov. Predavanje razpisujemo po potrebi, približno vsaka dva
meseca. Izvajamo ga na gimnaziji v Slovenskih Konjicah in na srednji in poklicni šoli v
Zrečah. Po končanem predavanju kandidat dobi evidenčni kartonček vožnje.

Pri tečaju prve pomoči kandidat dobi znanja, ki so potrebna za voznike motornih vozil.
Tečaj poteka v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Slovenske
Konjice, ki nudi strokovno vodeno predavanje. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in
praktičnega dela. Po opravljenem tečaju kandidat pridobi izkaznico, ki je trajen
dokument.

Pred pričetkom praktičnega usposabljanja mora kandidat opraviti:
 Predavanje cestno-prometnih predpisov (CPP),
 zdravniško spričevalo,
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 tečaj prve pomoči in
 uspešno opravljen teoretični del izpita na Izpitnem centru.
Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita sledi praktični del usposabljanja
kandidata, ki se izvaja pod vodstvom strokovno usposobljenega učitelja vožnje v
minimalnem obsegu 20 ur. Ura vožnje traja od 50 – 60 minut.
Tovrstno usposabljanje je namenjeno vsem, ki že dlje časa niso vozili avtomobila
oziroma so nenadoma prisiljeni voziti v zapletenem urbanem okolju. Skozi
sistematično vodeno usposabljanje postanete spet varen, zanesljiv in samozavesten
voznik.

4.14 U-lab

Učni izdelovalni laboratorij služi kot enotna točka, na kateri lahko podjetja dobijo dostop
do storitev, znanj in strojev, s katerimi bodo nadgradila svoje raziskovalne dejavnosti
V U-lab organiziramo izobraževalne programe in delavnice, mentorsko delo, možnost
individualnega dela na strojih, izobraževanje za uporabo strojev pod vodstvom
strokovnih sodelavcev in proces oblikovanja prototipa pod vodstvom mentorja.
Vabljeni vsi, ki želite:
 pridobivati nova znanja
 nadgraditi znanja za sedanjost in prihodnost prenašati znanje v podjetja in
med podjetji
 prenašati znanja med gospodarstvom in izobraževalnimi inštitucijami do
uporabnikov
 prenašati znanje in izkušnje med sodelavci in med generacijami
Lokacije:
Gimnazija Slovenske
Konjice

Srednja poklicna in
strokovna šola Zreče

Mladinski servis
Slovenske Konjice
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Vsebina:
 predstavitev laserskega
gravirnega stroja, njegovega
delovanja in možnosti uporabe,
 demonstracija graviranja za
različne namene,
 praktična uporaba laserskega
gravirnega stroja.

Uvodni tečaj uporabe 3D pisal za neizkušene uporabnike. Udeleženci se spoznajo s
3D pisali in tehniko pisanja.
Vsebina:
 predstavitev 3D pisal
 uporaba 3D pisal za namene hitrega prototipiranja,
 uporaba 3D pisal za ustvarjanje
umetniških izdelkov ali kreativno
izražanje,
 demonstracija tiska,
 pogoste napake pri pisanju.
Trajanje: 2 uri

Vsebina:
 Varno delo s 3D tiskalnikom.
 Delovanje tiskalnikov.
 Praktična 3d tiskalnikov.
Trajanje: 2 uri
Po zaključku usposabljanja
prejmete potrdilo za varno delo s
tiskalnikom.
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Vsebina:
 Varno delo s CNC horizontalno stružnico.
 Varno delo s CNC vertikalnim rezkalnim
centrom.
 Delovanje CNC tehnologije.
 Praktična uporaba.
Trajanje: 2 uri
Po zaključku usposabljanja prejmete potrdilo za varno delo z opremo.

Vsebina:
 Varno delo z laserskim gravirnim strojem.
 Delovanje gravirnega stroja.
 Praktična uporaba laserskega gravirnega stroja.
Trajanje: 2 uri
Po zaključku usposabljanja prejmete potrdilo za varno
delo s strojem.

Vsebina:
 Varno delo s PCB tiskalnikom.
 Delovanje tiskalnika.
 Praktična uporaba PCB tiskalnika.
Trajanje: 2 uri
Po zaključku usposabljanja prejmete potrdilo za varno delo s tiskalnikom.

Vsebina:
 Varno delo z robotom.
 Delovanje kolaborativnega robota.
 Praktična uporaba.
Trajanje: 2 uri
Po zaključku usposabljanja prejmete potrdilo za
varno delo z opremo.
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Vsebina:
 Varno delo z laserskim rezalnikom folije.
 Delovanje laserskega rezalnika.
 Praktična uporaba rezalnika folije.
Trajanje: 2 uri
Po zaključku usposabljanja prejmete potrdilo za
varno delo z laserskim rezalnikom folije.
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4.15 Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK 20182022)
Programi, ki jih izvajamo na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče so za
udeležence brezplačni, saj so sofinancirani s strani ESS in MIZŠ.
Izvajamo:
Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO): 60 ur
Neformalni izobraževalni programi za odrasle:
 Tuji jeziki (angleščina, nemščina,...): 60 ur
 Programi za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in
izboljšanje splošne izobraženosti (komunikacija, strojništvo,...): 40 ur
 Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (excel, word, power point,
uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in
vsakdanjega življenja,...)
Programi priprav za pridobitev nacionalne kvalifikacije
 Preverjanje in potrjevanje NPK
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter
izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti
in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Izobraževalni
programi so namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje
poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status
upokojenca, dijaka ali študenta.
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4.16 SPOT
V okviru projekta SPOT Svetovanje Savinjska sedem partnerjev projekta izvajamo
aktivnosti podjetniške podpore na območju Savinjske regije. Konzorcijski partnerji v
projektu so Območno obrtna-podjetniška zbornica Celje, Zbornica zasebnega
gospodarstva Žalec, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območno razvojna
agencija d.o.o., Razvojna agencija Sotla in Savinsko-šaleška gospodarska zbornica.
Za potencialne podjetnike in delujoča podjetja opravljamo naslednje brezplačne
storitve:
 Informiranje,
 podjetniško svetovanje,
 registracije s.p. in d.o.o. ter spremembe preko portala eSpot,
 animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
 usposabljanja in delavnice,
 izmenjavanja dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti,
 sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte za podporo podjetnikom
in potencialnim podjetnikom.
Izvajanje projekta sofinancira EU iz ESRR, MGRT in SPIRIT, javna agencija.

4.17 MUNERA 3
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče sodeluje kot konzorcijski partner v
projektu MUNERA 3, ki je bil izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 20182022«. Projekt sofinancira EU
Evropski socialni sklad in MIZŠ.
Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu
dela, večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebnega razvoja in
delovanja v sodobni družbi.
Vsi partnerji v projektu izvajamo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja za zaposlene in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali
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prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih
mestih. Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih
kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji
dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Programi se izvajajo na
strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah
Republike Slovenije.
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so pripravljeni v sodelovanju s podjetji oz.
organizacijami in so v obsegu najmanj 50 ur. Pred pričetkom izvedbe so potrjeni na
Programskem odboru Munera 3 in Svetu zavoda. Na ŠC Slovenske Konjice-Zreče
izvajamo naslednje programe usposabljanj:
 Strokovna raba nemškega jezika v proizvodnji LED tehnologije
 S poslovno odličnostjo do inovativnih rešitev v proizvodnji abrazivov
 Dobra in zdrava prehrana na delovnem mestu
 Učitelj se uči
 Tehniško komuniciranje na delovnem mestu
 Angleška strokovna terminologija v kovinarstvu
 Spodbujanje poslovne odličnosti pri vodenju zaposlenih v proizvodnji
abrazivov z uporabo KIS
 Napredna znanja Excel kot podpora procesom na področju tehnike.

4.18 SOCIALNA AKTIVACIJA

Kraji izvedbe: Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice.
Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela«, ali krajše
SOC-AKT, se je pričel izvajati dne 23. 9. 2019 v partnerstvu štirih organizacij, Zavod
za raziskave, izobraževanje in trajnosti razvoj Celje (Zavod ZRI Celje), JZ SOCIO –
Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina
in Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.
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Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se
financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2
specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev,
povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter
pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z
ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno
izključenost in življenje pod pragom revščine. V okviru programov se izvajajo
aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.
Namen projekta »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela 
SOC-AKT« je udeležencem omogočiti spoznavanje vsebin, načrtovanje in razvoj
lastne poklicne poti / kariere ter jim omogočiti proaktiven pristop k iskanju zaposlitve.
Glavni cilj projekta je z usposabljanji, delavnicami in preko aktivnosti spoznavati
samega sebe in svoje vrednosti ter spodbujati osebnostno rast, potrebna znanja in
sposobnosti. Projekt bo prispeval k večji informiranosti in ozaveščenosti o pomenu
lastne proaktivnosti, kar lahko pripelje do uspešnega vstopa na trg dela. V ta namen
projekt prispeva k izobraževanju in ozaveščanju o moči ustvarjalnega razmišljanja in
pomenu za lastni osebni in profesionalni razvoj, kot tudi družbe v celoti.
Udeleženci pridobijo znanja, spretnosti in nasvete, ki jih potrebujejo za opravljanje
delovnih nalog in so del delovnih usposabljanj. Naši strokovni sodelavci tesno
sodelujejo s strokovnimi službami MDDSZ, koordinatorji programa SA, ZRSZ in CSD
ter mentorji za namen pridobivanje delovnih spretnosti, ki nudijo praktično
usposabljanje. Preko individualnih svetovanj in usmerjanja udeleženci spoznavajo
samega sebe, svoje cilje in sposobnosti in prepoznavajo najbolj realen naslednji korak
na poti k usposobljenosti za prehod na trg dela. Nekateri so pripravljeni in jim je izziv
že praktično delo v okviru izvajanja programa, drugi spoznajo, da potrebujejo še
dodatno podporo, zopet tretji pa potrebujejo specifična strokovna izobraževanja. Poleg
individualnega svetovanja imajo udeleženci tudi svetovanje poklicnega usmerjanja kot
predpriprava za trg dela.
Cilj projekta je povečati delež oseb iz ciljne skupine, ki bodo ob zaključku programa
vključeni v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v
zaposlitev in osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne
programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:
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 razvoj socialnih veščin in spretnosti,
 dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
 pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki
pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
 osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu
dela/za njihovo približevanje na trg dela,
 aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
 dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje
zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika.
Pomemben cilj je tudi okrepiti povezovanje ključnih deležnikov v regiji za tesnejše
sodelovanje in povezovanje. To pomeni boljše sodelovanje med partnerji in deležniki,
okrepljeno sodelovanje, skupne koordinacije in usposabljanja na več ravneh ter tesno
povezati delovanje lokalnih partnerjev, MDDSZ - koordinatorji socialne aktivacija,
ZRSZ in CSD.
Projekt dosega rezultat specifičnega cilja prednostne naložbe OP EKP 2014-2020 z
naslednjimi postavljenimi cilji:
 Povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programov vključeni
v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v
zaposlitev (najmanj 15 oseb v skupini – 5 izvedb programa na treh lokacijah:
Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice).
 Individualno delo z vsakim udeležencem posebej in vodenje individualnega
izvedbenega načrta
 Osebna svetovanja, motiviranje in usmerjanje k aktivnemu iskanju rešitev za
izhod iz položaja.
 Tesno sodelovanje s partnerji in deležniki, še posebej s strokovnimi sodelavci
KSA, ZRSZ in CSD.
 100 % proaktivnost udeležencev programa socialne aktivacije in
 Kazalnik rezultata: najmanj 25 % udeležencev programa socialne aktivacije
vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v
zaposlitev ob izhodu.
O PROGRAMU
V času izvajanja projekta bo v vsakem izmed treh krajev opolnomočenih 5 skupin po
15 oseb, skupaj vsaj 225 oseb iz ciljne skupine. Ciljna skupina so polnoletne osebe, ki
imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so
ali upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali vpisani v evidenco
brezposelnih oseb na podlagi Zakona o urejanju trga dela ali na podlagi ZUTD vpisane
v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne osebe s kompleksno
socialno problematiko.
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Posamezen program se izvaja 8 mesecev, pri TEM izvedba poteka v naslednjih fazah:
1. faza: 1 mesec za namen priprav na izvajanje programa,
2. faza: 6 mesecev za namen neposrednega izvajanja programa z udeleženci,
3. faza: 1 mesec za namen dodatnega individualnega dela z udeleženci po izhodu iz
programa.
Vsebina 2. faze je razdeljena v 3 module:
Modul I: Uvodni modul Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim
udeležencem. Namen modula je navajanje na vsakodnevno rutino, spodbujanje
integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvig
motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeležencev. Modul obsega aktivnosti za
vzpostavitev skupinske dinamike, aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo
osebnostno rast in aktivnosti za dvig socialnih kompetenc.
Modul II: Izvedbeni modul Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim
udeležencem, pri tem je udeleženec vključen v spoznavanje procesov dela v okviru
delovnih/učnih projektov pri izbranem delodajalcu. Namen je prepoznavanje in krepitev
potencialov udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg
dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih delodajalcih. Modul obsega
aktivnosti za spoznavanje trga dela, aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc,
aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela in pridobivanje
praktičnih izkušenj za trg dela.
Modul III: Izhodni modul Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim
udeležencem. Namen je pregled pridobljenega znanja in veščin udeležencev na
področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na
trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc, opredelitev nadaljnjih obravnav oz.
vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
Modul obsega aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev,
pregled doseženih ciljev udeležencev in zagovorništvo, svetovanje in podpora pri
vstopanju na trg dela.
Projekt se bo izvajal od 23. 9. 2019 pa vse do 30. 9. 2022 na območju kohezijske regije
Vzhodna Slovenija, območje Celje, v krajih izvedbe Celje, Šmarje pri Jelšah in
Slovenske Konjice.
SA CELJE, lokacija Zavod ZRI, Celje
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4.19 SVETOVANJE ZAPOSLENIM
Od junija 2016 s pomočjo finančnih sredstev Evropskega socialnega sklada,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in partnerske mreže na območju
Savinjske regije vsem zaposlenim prebivalcem brezplačno zagotavljamo kakovostno
in celovito informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno
pridobljenega znanja.
Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja,
kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu oziroma
si želijo povečati ali izboljšati svoje kompetence.
Zaposlenim je na voljo:

 pomoč pri odkrivanju in izoblikovanju lastnih potreb, interesov in kariernih ciljev,
 pomoč pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, spretnosti in delovnih izkušenj,
pridobljenih vsakodnevno, na delovnem mestu, doma, v krogu prijateljev …,
 pomoč pri izdelavi izobraževalnega načrta in zbirne mape dosežkov,
 informiranje o možnostih pridobivanja novih znanj in kompetenc ter financiranja,
 pomoč in spodbudo pri odločitvi za ter spremljanje na poti izobraževanja ali
pridobitve kvalifikacije.
Projekt se bo izvajal do konca marca 2022, v njem pa sodelujejo: UPI Ljudska univerza
Žalec kot nosilec in koordinator projekta, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza
Rogaška Slatina, Šolski center Slovenske Konjice–Zreče in Šolski center Celje. Projekt
je sofinanciran iz EU, ESS in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
S skrbjo za kakovost svojega dela in storitev si bomo prizadevali, da bodo
zaposleni:

 ohranjali svojo zaposlitev,
 bolj motivirani za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno ali neformalno)
in s tem postali konkurenčnejši na trgu dela,
 skrbeli za svoj karierni razvoj ter bodo lažje prehajali med različnimi delovnimi
mesti, kar prinaša večje zadovoljstvo in boljšo kakovost dela,
 še naprej nenehno skrbeli za svojo osebno rast in vključevanje v družbeno
dogajanje.
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Večja produktivnost dela, ekonomska rast in večji potencial človeškega kapitala v regiji
so kazalniki, ki jih bodo lahko merili in dosegali skozi daljše časovno obdobje in bodo
imeli trajnejše učinke v regiji.
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