
 

  

   

 

 

 

 
Brezplačna izobraževanja za zaposlene – Center za pridobivanje temeljnih kompetenc 

Gorenjske 

 

 

Šolski center Kranj vas vabi na BREZPLAČNA izobraževanja  z namenom pridobitve dodatnih 

funkcionalnih znanj in usposobljenosti, kar predstavlja temelj za osebno in poklicno rast.  

 

 

Program brezplačnih izobraževanj: 

- smo pripravljeni prilagoditi vašim zahtevam po znanju, 

- prilagoditi osebnim pričakovanjem vaših zaposlenih,  

- s prijaznim in zabavnim pristopom razbiti stereotip dolgočasnega učenja in poučevanja. 

 

Izobraževanja oz. usposabljanja so namenjena predvsem starejšim zaposlenim, nad 45 let (po dogovoru tudi 

mlajšim) ter nižje izobraženim zaposlenim, katerim primanjkuje določenih funkcionalnih znanj, predvsem s 

področja IKT in novih tehnologij.  

  

 
 

Brezplačna izobraževanja: 
 
1. Računalniška pismenost za odrasle – RPO (trajanje 60 ur).  

Možni sta 2 skupini po 15 udeležencev, večinoma starejših od 45 let. 

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki 

računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti 

temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Javno veljavni 

program RPO je dostopen na spletnem naslovu: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143. 
 

 

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc: 

 

2. Osnove digitalne pismenosti in tehnologije (sodobni administrator) - RDO (trajanje 50 ur).  
Možna je 1 skupina po 15 udeležencev, večinoma starejših od 45 let. 

Okvirne vsebine, ki jih lahko prilagodimo skupini. Udeleženec: 

 spozna naprednejše načine iskanja podatkov in informacij v svetovnem spletu, 

 spozna spletne aplikacije, 

 delo v oblaku, 

 spozna skupinske koledarje, ki se medsebojno sinhronizirajo s pametnimi napravami in namiznimi 

aplikacijami, 

 zna nastaviti sinhronizacijo podatkov (datoteke, fotografije, opravila, ...) med različnimi prenosnimi 

in namiznimi napravami, 

http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143


 

  

   

 

 

 zna poiskati in nameščati aplikacije na pametne naprave (telefon, tablica), 

 zna poskrbeti za varnostno kopiranje svojih podatkov, ki jih ima na različnih napravah, 

 spozna možnosti internet stvari. 
 

 

3. Upravljanje strojev v proizvodnji (trajanje 20 ur).  

Možna je 1 skupina po 15 udeležencev, večinoma starejših od 45 let. 

Okvirne vsebine, ki jih lahko prilagodimo skupini: 

 tehnologije obdelav in oblikovanja materialov, 

 zgradba in vrste proizvodnih naprav in strojev, 

 vzdrževanje strojev in nastavljanje parametrov, 

 osnove CAD, 

 računalniško vodeni stroji CNC. 
 

 

4. Upravljanje procesnih naprav v proizvodnji (trajanje 20 ur). 

Možna je 1 skupina po 15 udeležencev, večinoma starejših od 45 let. 

Okvirne vsebine, ki jih lahko prilagodimo skupini: 

 osnove električnih meritev, 

 elementi in zgradba procesnih sistemov, 

 osnove programiranja krmilnikov, 

 programiranje PLC krmilnikov, 

 osnove SCADA sistemov. 
 

 

Prijave in informacije na tel.: 04 280 40 01 ali e-mail: nina.hladnik@sckr.si 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


