
Mi vemo, da Vi veste, da je izobraževanje pomembno. 
Vzemite prihodnost v svoje roke in se odločite za izobraževanje 

na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče!

www.sc-konjice-zrece.si

SIC Izobraževanje odraslih in svetovanje

Skupaj z vami načrtujemo 
vaše izobraževanje.

PRIJAVE IN INFORMACIJE 

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE
SIC – IZOBRAŽEVANJE ODRASIH IN SVETOVANJE

SLOVENSKE KONJICE: 
Tattenbachova ulica 2a, 
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 23, 03 757 18 22, 
  03 757 18 20, 041 661 154
info-scsk@guest.arnes.si
info@fablab-konjice.si

LAŠKO: 
Trg svobode 6, 
3270 Laško
Telefon: 03 733 89 38, 
    041 611 172
sic.lasko@siol.net

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN 
POKLICNIH KOMPETENC
V okviru javnega razpisa želi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in Evropska 
unija izboljšati temeljne in poklicne kompe-
tence zaposlenih in zato vabimo jeseni na 
BREZPLAČNE TEČAJE:
• 40 urni računalniški tečaj
• Računalniški tečaj RDO 

(računalniška pismenost za odrasle)
• Priprave NPK za izdelovalec kruha, 

potic, peciva in testenin na tradicionalen 
način

• Priprave NPK za pomočnik/pomočnica 
kuharja/kuharice

NACIONALNE POKLICNE 
KVALIFIKACIJE (NPK)
Smo izvajalec preverjanja in potrjevanja, 
ki omogoča pridobitev javno veljavnih 
certifikatov. 

SPOT – SLOVENSKA 
POSLOVNA TOČKA
Izvajamo celovite podporne storitve 
za potencialne podjetnike in podjetja:
• informiranje,
• svetovanje,
• usposabljanja, 
• povezovanje.

SVETOVANJE ZAPOSLENIM
Ponujamo brezplačno svetovanje vsem, ki se 
želite vključiti v različne formalne in neformal-
ne oblike izobraževanja. Storitev je ponujena 
v izvajanju projekta: Svetovanje zaposlenim 
v Savinski regiji 2016–2022.

Smo ŠOLA VOŽNJE z najdaljšo 
tradicijo v Dravinjski dolini. 
Registrirani smo za B kategorijo.

SC SIC letak A5 - odrasli.indd   1-2 30. 07. 2019   13:16:53



PROGRAMI 
ZA PRIDOBIVANJE STOPNJE IZOBRAZBE 
za odrasle v šolskem letu 2019/20

3-LETNI PROGRAM 
(srednje poklicno izobraževanje)

• Oblikovalec kovin – orodjar
• Instalater strojnih instalacij 
• Gastronom – hotelir
• Bolničar – negovalec 
• Trgovec – prodajalec 

POKLICNO - TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE 3+2

• Strojni tehnik
• Ekonomski tehnik
• Gastronomija
• Tehnik varovanja

4-LETNI PROGRAM 
(srednje strokovno izobraževanje)

• Ekonomski tehnik
• Strojni tehnik
• Predšolska vzgoja
• Gastronomija in turizem

POKLICNI TEČAJI

• Ekonomski tehnik
• Gastronomija in turizem
• Predšolska vzgoja

MATURITETNI TEČAJ

Smo šola s tradicijo – že 60 let 
skrbimo za izobraževanje v okolju! PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO 

IZOBRAŽEVANJE
NOVO v Slovenskih Konjicah  ROK ZA PRIJAVO DO SEPTEMBRA 2019

TEČAJI IN USPOSABLJANJA
TEČAJI S PODROČJA 
STROJNIŠTVA
• Operater/operaterka na CNC-stroju
• Upravljalec/upravljalka strojev v 

proizvodnji (program usposabljanja, 
tudi priprave NPK)

• Brušenje, rezkanje, struženje, 
CNC rezkanje, CNC programiranje, 
ročno programiranje, robotika

• Usposabljanja za 3D tehnologijo

UČNI IZDELOVALNI 
LABORATORIJ 
SLOVENSKE KONJICE-ZREČE
• Usposabljanja za uporabo strojev 

(3D tiskalniki, 3D skenerji, CNC rezkar, 
laserski gravirni stroj, rezalnik folij, 
PCB printer …)

• Hitro prototipiranje izdelkov 
(modeliranje in 3D tiskanje prototipov, 
testiranje …)

• Povezovanje s strokovnjaki in 
različnimi dogodki

TEČAJI S PODROČJA 
GASTRONOMIJE
• Tečaji in priprave na NPK: 

izdelovalec kruha, potic, peciva in 
testenin na tradicionalen način

• Tečaji s področja kulinarike 
(dietna kuhinja, svetovna kuhinja, 
tradicionalne slovenske jedi …)

• Tematsko kuharske delavnice 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Osnovni in nadaljevalni: word, excel, 
e-pošta, preglednice, priprava poročil, 
uporaba pametnih telefonov in tablic …

TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Angleščina, nemščina, italijanščina, 
ruščina, španščina, francoščina 
(začetni in nadaljevalni, poslovni)
Slovenščina za tujce

OSTALI TEČAJI
• Osebnostna rast in komunikacija
• Spretne roke (tečaji šivanja, pletenja, 

kvačkanja, oblikovanje gline)
• Tečaj restavriranja
• Uporaba zelišč glede na njihov vpliv barve 

INFORMATIVNI DAN 
 
 v Slovenskih Konjicah in Laškem: 
 12. 9. 2019 od 8.00 do 16.30. 
 Vpisi v programe so možni celo leto.

Udeleženci v izobraževalnih 
programih zelo uspešno 
zaključijo izobraževanje!

Odlikujejo nas strokovnost, 
prijaznost in prilagodljivost!

Dobra povezava z lokalnim 
gospodarstvom.

NOVO POPOLDANSKO AKTIVNO DRUŽENJE NA ŠOLSKEM CENTRU 
Celo leto se boste udeleženci družili, izobraževali in spoznavali nova znanja s področja: tujih 
jezikov računalništva ter sodobne tehnologije, v tematskih tečajih (glasbene delavnice, ročne 
spretnosti) in še in še. Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte.
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