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Novo mesto, 10. februar 2021 
 

Usposabljanja za zaposlene v projektu “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022” 

Spoštovani! 

Uspešno smo začeli izvajati dve skupini usposabljanja na daljavo. Glede na dobre izkušnje, zadovoljstvo in 

rezultate, bomo nadaljevali z usposabljanjem na daljavo, dokler se ne ponudijo druge možnosti izvedb. Hkrati 

pa že pripravljamo skupine za klasično izvedbo.  

S potekom izvedbe na daljavo smo vas informirali že v predhodnem dopisu. Izvedbo na daljavo izvajamo s 

pomočjo videokonferenčnega sistema MS Teams in naše e_Učilnice, ki je narejena samo za potrebe 

usposabljanja. Za udeležence uporaba sistema ni težka – prejmejo povezavo s katero se direktno prijavijo v 

videokonferenčni sistem. Sistem dela zanesljivo in nimamo težav. 

Glede na prijave in usklajevanje lahko izvedbo prilagodimo z zamikanjem v dopoldanski ali popoldanski čas. 

Programi usposabljanja za pridobitev kompetenc imajo še vedno 50 ur aktivnega dela udeleženca. 

Udeleženec mora biti aktivno prisoten v sistemu usposabljanja vsaj 80 %, da uspešno zaključi program in da 

ga lahko vrednotimo kot udeleženca za povrnitev stroškov s strani financiranja projekta. 

Za izvedbo na daljavo smo pripravili naslednje programe usposabljanja:  

1. Uporaba elektronske preglednice v računovodstvu in analitiki v podjetju – e-oblika (Skupina 81)- Dvig 

digitalnih kompetenc pri uporabi elektronske preglednice EXCEL, nadaljevalno usposabljanje. 

Izvedba na daljavo. Začetek 2. 3. 2021, ob 12.00. Izvedba ob torkih in četrtkih, med 12.00 in 16.30 

uro, po 6 šolskih ur. Izvedbo lahko prilagodimo. Imamo še nekaj prostih mest. 

2. Elektronska preglednica v tehnologiji in vodenju kakovosti v podjetju – e-oblika (Skupina 88) – dvig 

digitalnih kompetenc na uporabnosti elektronske preglednice EXCEL na osnovnem nivoju. 

Izvedba na daljavo. Začetek 1. 3. 2021, ob 12.00. Izvedba ob ponedeljkih in sredah, med 12.00 in 

16.30 uro, po 6 šolskih ur. Izvedbo lahko prilagodimo. Imamo še nekaj prostih mest.  

3. Uspešna prijava in izvedba projekta – e-oblika (Skupina 89) – kako uspešno prijaviti in voditi EU projekt.. 

Izvedba na daljavo. Začetek 23. 2. 2021, ob 10.00. Izvedba ob torkih in četrtkih, med 10.00 in 14.30 

uro, po 6 šolskih ur. Izvedbo lahko prilagodimo. Izvedbo lahko prilagodimo. Imamo še nekaj prostih 

mest. 

Predvidoma v mesecu aprilu 2021 bomo izvedli skupino 90 – Tehnike varjenja po TIG, MIG/MAG ali ROV 

postopku z možnostjo certificiranja znanja enega postopka varjenja. Zbiramo prijave – izvedba bo v 

varilnici Šolski center Novo mesto - MIC – varilnica.  
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Ravno tako v mesecu aprilu 2021 predvidevamo skupino 83 - Usposabljanje za voznika viličarja in 

elektrovozička. Izvedba bo Šolskem centru Novo mesto MIC poligon. Izvedba bo potekala od ponedeljka, do 

petka, s predvidenim začetkom ob 11.00 uri. Po uspešnem opravljenem usposabljanju (teoretični in praktični 

del) udeleženci pridobijo izpit za viličar ali elektrovoziček. Pohitite s prijavami, ker se skupina polni. 

 

Če imate zaposlene, ki bi se želeli udeležiti teh usposabljanj, nas prosim obvestite in uredili bomo prijavo 

oziroma vse kar je potrebno za izvedbo. 

 

Če želite izvedbo katerega od naših programov usposabljanja v vašem podjetju nam to javite in bomo uredili 

izvedbo usposabljanja ali pripravo usposabljanja za vas. 

 koordinator projekta Tomaž Pintarič, 07 393 22 45 ali 041 652 478  

tomaz.pintaric@sc-nm.si 

 Marjana Šporar, organizatorica izobraževanja odraslih, 07 393 22 09  

marjana.sporar@sc-nm.si 

 

 

Lep pozdrav! 

Tomaž Pintarič 
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