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V A B I L O 
 
Bi se radi naučili sporazumevati v tujem jeziku (Do you speak English?) ali (Sprechen 
Sie Deutsch?) s poudarkom na strokovnem izrazoslovju, obvladati delo na računalniku 
(spoznati opremo – Hardver, osnovna programska orodja – Softver, uporabljati internet 
in e-pošto in še in še več, ), brati in razumeti tehniško dokumentacijo, uporabljati merilno 
orodje (pomično merilo, mikrometer, merilna ura) ali izdelati izdelek iz kovine s 
postopkov obdelave (ročnim orodjem,  struženjem, frezanjem…). 
 
Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega usposabljanja v programih: 
 
 Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku 

(angleški ali nemški jezik) 
 Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO). 
 Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki 
 
Posamezni program obsega 50 šolskih ur usposabljanja in se bo izvajalo v mesecu 
OKTOBRU, NOVEMBRU in DECEMBRU 2017, dvakrat na teden v popoldanskem času, 
od 16. do 19. ure, v prostorih TŠC Maribor. Usposabljanje bodo vodili strokovno 
usposobljeni predavatelji. 
 
Za vključitev morate izpolnjevati naslednje pogoje: 
– biti zaposlena oseba, 
– biti starejši od 45 let in 
–  imeti manj kot štiriletno oz. štiriletno srednješolsko izobrazbo. 
 
Vsak kandidat se lahko prijavi na enega ali dva programa usposabljanja in to napiše na 
prijavnici – VPISNEM LISTU. 
 
Prijavnico lahko pošljete po E-pošti na naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si; ali klasični 
pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, 
najkasneje do 3. 10. 2016. 
 
Usposabljanje se izvaja v okviru projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2016 do 2017« in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Za dodatne informacije lahko pokličite na tel. št. 02/229 57 71 oz. 040 304 868 ali pišete 
na elektronski naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si.  
 
Vabljeni! 

Srečko Vidovič, 
vodja MIC  

 
Priloga: prijavnica – VPISNI LIST 
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