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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE PO IZBIRI MENTORJA 

 
 
1. Strokovno področje: CISCO AKADEMIJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE 
Predavateljica: ga. Gabrijela Krajnc, univ. dipl. ing.  
 
1. Predstavitev CISCO akademije in princip izobraževanja. 
2. Pregled omrežnih arhitektur (odjemalec-strežnik, peer to peer).  
3. Omrežne komponente (usmerjevalniki, preklopniki, končne naprave, mediji). 
4. Naslavljanja v omrežju in delitev na podomrežja. 
5. Praktična naloga na opremi in simulatorju. 
 
 
2. Strokovno področje: CNC PROGRAMIRANJE IN 3D MODELIRANJE 
Predavatelj: g. univ. dipl. inženir strojništva Aljaž Rogelj, manager HTEC-a 
 

1. Osnovni in nadaljevalni tečaji CNC operater, CNC programer. 

2. Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene (CNC operater, programer). 

3. Osnovni in nadaljevalni tečaji 3D modeliranja v programu Solidworks (osnove 3D 

modeliranja, napredni sestavi, izdelava orodij, napredno modeliranje kosov, tehniška 

dokumentacija itd.). 

4. Razvoj in izdelava izdelka. 

5. Raziskovalni projekti na področjih strojne obdelave (struženje, frezanje…). 

6. Izdelava G kode. 

7. Modeliranje v CAD programskem paketu Solidworks. 

8. CAM programiranje v programu Solidcam (struženje, 2.5 frezanje, 3D frezanje, 

simultana 4-osna obdelava in 5-osno frezanje). 

9. Modeliranje kompleksnih površin. 

 

3. Strokovno področje: NARAVNA NEGA ROK 
Predavateljica: ga. Lena Vesna Špehar 
 
 
Naši nohti so odraz našega zdravja. Pomembno je, da uživamo zdravo prehrano in pijemo 
dovolj vode. Urejenost rok prispeva k našemu prijetnemu videzu in samozavesti, to pa je 
osnova za kvalitetno opravljanje našega dela.  
Dijaki iz programa frizer bodo ocenili stanje nohtne ploščice, nato pa izvedli »piling«, nego 
kožice ob nohtu in ploščice, masažo rok, zaščito z lakom (prozornim, barvnim), morebitno 
poslikavo (nalepke, štampiljke).  
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Naravno nego nohtne ploščice dijaki izvajajo na moških in ženskih rokah. Razlika je v dveh 
stvareh in sicer:  

 Moški si nege želijo, vendar so bolj sramežljivi.  
 Materiali za moško nego rok so po sestavi drugačni od materialov za žensko nego rok. 

 

Na koncu delavnice vam bomo tudi svetovali, katera kozmetika za roke in nohte je 
najprimernejša.  
 

 
4. Strokovno področje: ROBOTIKA 
Predavatelj: g. Domen Kepic,  univ. dipl. ing. el. 
 
Robotska delavnica bo zajemala osnove naslednjih tem: 

  Razdelitev robotov. 
 Osnove industrijskega robota. 
 Varnost v robotskih celicah. 
 Osnovni ukazi robotskega gibanja. 
  Predstavitev 6 osnega robota Motoman. 
 Osnove robotskega jezika INFORM II. 
 Osnove programiranja v simulacijskem okolju MotoSim EG. 
 Implementacija robotskega programa na realni celici. 

 
5. Strokovno področje: UPORABA RAČUNALNIKA PRI RAČUNOVODSTVU IN ANALIZA 

BILANC Z REVIZIJO 
Predavateljica: ga. Marinka Čimžar, univ. dipl. ekon. 
 

1. Kratka predstavitev programa BIROKRAT. 
2. Primer knjiženja dokumentov in izpis računovodskih izkazov. 
3. Analiza bilance stanja in izkaza poslovnega izida (podatki AJPES-a), ki jo izdelajo 

študentje za seminarsko nalogo. 
 
 


