
 
   

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. 

(Kitajski pregovor) 

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, v okviru Izobraževanja odraslih, v sklopu 

projekta MUNERA3, kateri je namenjen izključno izobraževanju zaposlenih, 

samozaposlenih ali oseb s statusom kmeta, izvajamo izobraževanja, ki so v 

celoti ali delno financirana s strani  Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 

(MIZŠ) in Evropskih socialnih skladov (ESS) 

V okviru imenovanega projekta se lahko vključite v izobraževanje z namenom 

dokončanja srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja, ali za 

pridobitev novih znanj in veščin preko tečajnih oblik. 

Za vas bomo v letu 2019 izvajali naslednja izobraževanja: 

 CNC programer – osvežitev in pridobitev osnovnih znanj o CNC 

napravah in priprava dokumentacije 

 Nemščina na delovnem mestu  

 Angleščina – konverzacija 

 Slovenščina na delovnem mestu 

 Excel – uporaba na delovnem mestu 

 Excel – za napredne uporabnike 

 Svet črk – desetprstno slepo obvladovanje pisanja s pomočjo 

tipkovnice 

 Vitalna organizacija -Zdravi in zadovoljni na delovnem mestu 

 ZWCAD- osnove risanja s programom 

Proti koncu januarja oz. v začetku februarja 2018 pričnemo z naslednjimi 

tečaji: 

 CNC programer – osvežitev in pridobitev osnovnih znanj o CNC 

napravah in priprava dokumentacije 

 Nemščina na delovnem mestu  

 Angleščina – konverzacija 

 Slovenščina na delovnem mestu 

 Excel – uporaba na delovnem mestu 

 Svet črk – desetprstno slepo obvladovanje pisanja s pomočjo 

tipkovnice 

 Vitalna organizacija -Zdravi in zadovoljni na delovnem mestu 

 ZWCAD- osnove risanja s programom 

 

 



 
   

Na elektronskem naslovu helena.marolt@guest.arnes.si (napišite kontaktne 

podatke), sprejemamo prijave na katerokoli izmed zgoraj  naštetih tečajev. 

Prijave so možne do zasedbe mest in sicer za vsako skupino je 15 prostih 

mest. V primeru večjega zanimanja, bomo za posamezne tečaje oblikovali 

po dve skupini. 

V kolikor se želite vključiti v programe, ki jih financira, prosimo izpolnite 

spodaj navedena polja. 

 Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo 

 na tel. 01 320 72 49 ali  

 e- naslovu: helena.marolt@guest.arnes.si 

 

TEČAJE LAHKO ORGANIZIRAMO TUDI SAMO ZA SKUPINE IZ POSAMEZNIH 

DELOVNIH ORGANIZACIJ (ŠTEVILO UDELEŽENCEV NAJMANJ 15) 
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