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SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje 

UPORABNE INFORMACIJE 

Predavanja potekajo na: 
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice ali  

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska 1, 3214 Zreče 
 

 
Spletna stran: www.sc-konjice-zrece.si/slo  

 
e-pošta: sic.izobrazevanje@guest.arnes.si  

 
Facebook: ŠC Slovenske Konjice-Zreče, SIC Izobraževanje odraslih in svetovanje 

 

Instagram: ŠC Slovenske Konjice-Zreče 
 

Ob težavah, vprašanjih in drugih nejasnostih se obrnite na: 
 

 Patricija Košir, 03/ 757 18 20, patricija.kosir@guest.arnes.si ali 041 661 154 
 

 Petra Klima, 03/ 757 18 27, petra.klima@guest.arnes.si ali 041 661 154 

 

URADNE URE: 
Ponedeljek in četrtek 

8:00-10:00 in 13:00-16:30 
Torek in sreda 

8:00-15:00 
V petek ni uradnih ur. 

 

Predavanja 
Predavanja se začnejo po priloženih urnikih po programih in potekajo 3-4x na teden. Začnejo se ob 16.00 in 

trajajo do 19.00. Potekajo v prostorih Šolskega centra na Tattenbachovi ulici 2a v Slovenskih Konjicah ali na 

SPSŠ Zreče, Dravinjska cesta 1. Na oglasni deski pred pisarno IO je vsak dan sproti obešen razpored predavanj 

(kateri predmet, predavatelj, predavalnica). Gradiva prejmete lahko po e-pošti, v pisarni IO, pri predavateljih ali 

na spletni strani centra. V času šolskih počitnic predavanj in uradnih ur ni. V tem času se po potrebi organizira 

dežurstvo.  

Oblike izobraževanja 
- predavanja (prilagajanje glede na število vključenih udeležencev) 
- konzultacije (najmanj 5 ur na modul) 
- samoizobraževanje z možnostjo opravljanja izpitov 
- izobraževanje preko spletnih kanalov  
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Udeleženci  izobraževanja odraslih 
 
Oseba, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle, pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih. Status 

udeleženca izobraževanja odraslih preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega 

izobraževanja. Ob vpisu udeleženec na željo prejme potrdilo o vpisu. Izpiše se s pisnim dopisom, izpisnico ali sklepom 

Komisije za študijske zadeve.  

 

Vsakemu udeležencu ob začetku izobraževanja izdelamo osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje: 

- osebne podatke 

- predmetnik s priznanimi izpiti 

- predmetnik z obveznostmi 

 

Preberite pogodbo o izobraževanju in upoštevajte njena določila. Prosimo vas, da nas redno obveščate o nastalih 

spremembah (stalni ali začasni naslov, telefonska številka, sprememba priimka ipd). 

 
Zaključek izobraževanja 
 
Udeleženci zaključijo program z zaključnim izpitom ali poklicno maturo, ki se izvajata v skladu s šolskim koledarjem, ki 

ga izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Okvirni koledar za šolsko leto 2021/2022: 

 

OKVIRNI KOLEDAR POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA  
 

Datum  Aktivnosti  

1. 2. 2022 Začetek PM v zimskem izpitnem roku 

7. 3. 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM 

28. 5. 2022 Začetek spomladanskega izpitnega roka 

6. 7. 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 

24. 8. 2024 Začetek PM v jesenskem izpitnem roku 

9. 9. 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom na PM 

  

3. 2. 2022 Slovenščina na ZI 

6. 6. 2022 Slovenščina na ZI 

23. 8. 2022 Slovenščina na ZI 
 
Spremljajte obvestila in spremembe urnika na oglasni deski pred pisarno IO ali na naši spletni strani. 

V času šolskih počitnic predavanj in uradnih ur ni.  
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Šolska pravila 

Prijava na izpite je pet dni pred objavljenim rokom (na oglasni deski pred pisarno IO in na spletni strani), ki so v skladu z 

urnikom oziroma po dogovoru s predavatelji. Rok odjave je dva dni pred izpitom. Možnost prijav: 

 preko spleta 

 v pisarni IO (prijavnica) 

 prijavnica v nabiralnik pred pisarno IO 

 
Rezultati izpitov so objavljeni na oglasni deski pred pisarno IO pod šifro kandidata ter na spletni strani v e-indeksu 
udeleženca.  
V šolskih prostorih in v okolici šole je kajenje strogo prepovedano. Parkiranje je dovoljeno na parkirišču za stavbo centra.  

 

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA IN PRIJETNIH TRENUTKOV. POSTANITE PRAKTIČNO NEPREMAGLJIVI! 
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