
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko
učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in
priložnostnemokolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter
spodbujanje prožnihmožnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in
validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc
zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

MEDNARODNI PROJEKTI (ERASMUS+ in ostali)
S projektom mobilnosti se povezujemo in sodelujemo tudi
v evropskem izobraževalnem prostoru. Na ta način želimo
spoznati inovativne metode motiviranja in vključevanja
odraslih v vseživljenjsko učenje. Uspešno smo pridobili
akreditacijo Erasmus+ na področju izobraževanja odraslih.

Nino Djordjević
E: nino.djordjevic@mocis.si

ZNANJE ZA ODLIČNOST V NEFORMALNEM
IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Kot partner v projektu izvajamo različna usposabljanja za
izobraževalce odraslih: Skrb zase v delovnem okolju in
doma, Izvajanje pouka na daljavo, Kombinirano učenje,
Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje,
Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine z NLP …
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Petja Balažič
T: 070 195 099
E: petja.balazic@mocis.si

LAS MDD
Uspešno smo pridobili dva programa: Moč besed v medse-
bojnih odnosih in Oskrba svojca na domu. V projektu
sodelujemo s tremi partnerji: Koroškim domom starost-
nikov, PE Slovenj Gradec, Društvom kmetic Dravograd in
Domom Hmelina, d. o. o.
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Nika Martini
T: 070 669 025
E: nika.martini@mocis.si

CENTER ZA DRUŽINE ANDEŠKI HRAM
Center za družine ponuja:
• prostor druženja različnih generacij,
• podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in
poklicnega življenja,
• podporo pri izboljšanju medsebojnih odnosov in
starševskih kompetenc ter
• prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

V center za družine vabimo otroke, mladostnike, starše,
družine … na druženje, predavanja, delavnice, pogovore …
Organiziramo tudi počitniško varstvo otrok in učno pomoč
za otroke ter mladostnike.
Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Mestne občine Slovenj Gradec.

Viktorija Zanoškar
T: 070 604 457
E: viktorija.zanoskar@mocis.si

DODATNA PONUDBA 8
ŠTUDIJSKI KROŽKI
Študijski krožek je neformalna oblika učenja v skupini
odraslih, ki jih povezujejo enaki interesi.
V letu 2021 smo s krožkom Stara roba - nova roba po-
zornost namenili trajnosti.
Izvedba študijskih krožkov je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport.

Kristina Navotnik
T: 070 165 190
E: kristina.navotnik@mocis.si

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Že več kot 15 let smo del nacionalne prireditve – Tedni
vseživljenjskega učenja in pripravljamo raznovrstne do-
godke, delavnice, predavanja … Osrednji dogodek je Parada
učenja – dan učečih se skupnosti.

Janja Bartelj
T: 070 601 765
E: janja.bartelj@mocis.si

TEDEN IZOBRAŽEVANJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vsako leto v septembru z različnimi aktivnostmi ozaveščamo
ljudi o pomenu trajnosti in varovanja okolja.

Petja Balažič
T: 070 195 099
E: petja.balazic@mocis.si

UNIVERZA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 9
Namenjena je starejšim odraslim (50+), ki želijo ostati ak-
tivni, se družiti in učiti v različnih študijskih programih.
Članom U3ŽO omogočamo dvakrat na mesec tudi krajša
predavanja oz. delavnice.

Razpisani programi v šolskem letu 2021/2022
• Angleščina
• Nemščina
• Francoščina
• Ruščina
• Španščina
• Zumba®Gold
• Pilates
• Joga v vsakdanjem življenju
• Odkrijmo lepote naše domovine
• Umetnostna zgodovina
• R'cnije za preventivo
• Likovno izražanje
• Računalništvo/Pametni telefon

Mira Mori Hribar
T: 070 974 760
E: mira.morihribar@mocis.si

VEČGENERACIJSKI
CENTER ANDEŠKI
HRAM 10
Večgeneracijski center Andeški hram je namenjen
neformalnemu druženju in učenju vseh generacij. Odprt je
vsak delovnik med 9. in 17. uro, v tem času vam je na voljo
informatorka, ki skrbi za sprejem obiskovalcev.
T: 0820 51264
E: vgc@mocis.si

Nika Martini
T: 070 669 025
E: nika.martini@mocis.si

brezplačno

brezplačno

2021
IZOBRAŽEVANJA

in
druge

dejavnosti

Naj teče
učenje skozi

življenje.

Naj teče učenje skozi življenje.

I Z D A L : MOCIS
Z A N J : Sonja Lakovšek
U R E D I L A : Urška Lešnik Novak
F O T O G R A F I J E : MOCIS
I Z V E D B A : Lepota oblike Lidija Verčkovnik, s. p.
N A K L A D A : 200 izvodov
Slovenj Gradec, oktober 2021

Sofinancerji programov

Meškova ulica 21,
2380 Slovenj Gradec

☎ 02/88 46 400
✉ info@mocis.si
� www.mocis.si

Računovodstvo:
Ana Marhat,
ana.marhat@mocis.si, 070 195 099

Direktorica:
Sonja Lakovšek,
sonja.lakovsek@mocis.si, 040 342 130

Uradne ure:

P O N E D E L J E K – Č E T R T E K
od 8. do 14. ure

P E T E K
od 8. do 13. ure

MA L I C A
med 11. in 12. uro

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih



ŠOLSKI PROGRAMI 1
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
• ADMINISTRATOR
• RAČUNALNIKAR
• TRGOVEC
• IZDELOVALEC OBLAČIL (NOVO)

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
• GASTRONOMIJA IN TURIZEM
• PREDŠOLSKA VZGOJA
• EKONOMSKI TEHNIK

POKLICNI TEČAJ
• EKONOMSKI TEHNIK
• GASTRONOMIJA IN TURIZEM
• PREDŠOLSKA VZGOJA

Kristina Navotnik
T: 070 165 190
E: kristina.navotnik@mocis.si

Vpis je možen vso leto oziroma do zapolnitve odobrenih vpisnih mest s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE 2
TEČAJI TUJIH JEZIKOV
• Angleščina
• Nemščina
• Italijanščina
• Španščina
• Francoščina
• Ruščina

Tečaji potekajo skupinsko ali individualno, trajajo 40 ali 80
ur oz. po dogovoru. Možni so tudi individualni tečaji. Pred
samim vpisom v tečaj nudimo brezplačno testiranje, s ka-
terim kandidate uvrstimo v ustrezno raven.

Viktorija Zanoškar
T: 070 604 457
E: viktorija.zanoskar@mocis.si

SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE
• Slovenščina kot drugi in tuji jezik
• Uporabna slovenščina za albansko govoreče
• Začetna integracija priseljencev
• Priprave na izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni

Program Začetna integracija priseljencev delno financira Evropska unija iz
Sklada za azil, migracije in vključevanje in Urad RS za oskrbo in integracijo
migrantov.

Urška Novak Lešnik
T: 040 164 612
E: urska.novak@mocis.si

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE 3
TEČAJI RAČUNALNIŠTVA
• Uporaba pametnih telefonov
• Word
• Excel
• PowerPoint
• Uporaba spletnih orodij

Tečaji potekajo skupinsko ali individualno in trajajo od 12
do 30 ur oz. po dogovoru.

Sebastjan Paradiž
T: 070 627 570
E: sebastjan.paradiz@mocis.si

USPOSABLJANJA ZA PODJETJA
Izvajamo različne vsebine izobraževanj na podlagi potreb
podjetij.

Janja Bartelj
T: 070 601 765
E: janja.bartelj@mocis.si

IZOBRAŽEVANJA, PREDAVANJA IN TEČAJI ZA PROSTI ČAS
• Ustvarjalne delavnice
• Delavnice kuhanja in peke
• Delavnice za zdrav način življenja in ohranjanja narave

Petja Balažič
T: 070 195 099
E: petja.balazic@mocis.si

NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE 4
Organiziramo naslednje priprave na NPK:
• Hišnik
• Knjigovodja
• Računovodja
• Socialni oskrbovalec na domu
• Izdelovalec spletnih strani

Urška Novak Lešnik
T: 040 164 612
E: urska.novak@mocis.si

PROJEKTNO UČENJE
MLAJŠIH ODRASLIH
(PUM–O) 5
Brezplačen program druženja in učenja od 15.
do dopolnjenega 26. leta starosti

Kdo se lahko vključi?
• Brezposelni mlajši odrasli do 26 let.

• Dijaki, ki ste še vključeni v redno izobraževanje in vam
preti izpis.
• Dijaki, ki ste vključeni v redno izobraževanje in
potrebujete učno pomoč.
• Udeleženci izobraževanja odraslih, ki potrebujete učno
pomoč.

Nahajamo se na Celjski cesti 22 v Slovenj Gradcu. Na razpo-
lago smo vam od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.
Program delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

M: 051 224 052

Damjana Kotnik
E: damjana.kotnik@mocis.si

Simona Štruc
E: simona.struc@mocis.si

Roman Herlah
E: roman.herlah@mocis.si

SVETOVANJE IN
PODPORA UČENJU 6
SVETOVALNO SREDIŠČE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
@MOCIS
Nudimo vam pomoč in podporo pred, med in po vključitvi
v izobraževanje.
Svetovalci vam bodo pomagali pri:
• izbiri ustreznega izobraževanja ali usposabljanja,
• premagovanju učnih težav,
• iskanju možnosti financiranja izobraževanja,
• vrednotenju vaših znanj, izkušenj in spretnosti …

Svetovanja so individualna in prilagojena vsakemu
posamezniku. Po dogovoru lahko organiziramo skupinska
svetovanja. Izvajamo tudi delavnice o učenju učenja in za
razvoj kariere.
Dejavnost je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Mira Mori Hribar
T: 070 974 760
E: mira.morihribar@mocis.si

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (SSU)
Središče za samostojno učenje je prijeten učni prostor, v
katerem lahko:
• uporabljate računalnike,
• dostopate do interneta,
• napišete seminarsko nalogo, ponudbo za zaposlitev ipd.,
• se pripravljate na izpite,
• se samostojno učite tujih jezikov.

Dejavnost je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Irena Šmid Jeram
T: 070 500 608
E: irena.smidjeram@mocis.si

brezplačno

brezplačno

PROJEKTI 7
PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH
KOMPETENC (TPK 2018–2022)
Zaposleni in brezposelni nad 45 let lahko izbirate med
naslednjimi programi:
• Računalniška pismenost za odrasle
• Napredna znanja digitalnega opismenjevanja
• Word
• Excel
• Digitalna fotografija
• Kombinirano jezikovno izobraževanje
• Tečaji tujih jezikov
• Učinkovita komunikacija
• Zdrav življenjski slog na delovnem mestu
• Skladiščnik v logistiki
• Slepo tipkanje
• Priprave na NPK socialni oskrbovalec na domu

Partnerji v projektu so: A.L.P. Peca, d. o. o., Ljudska univerza Ravne na Koroškem
in Smeri, d. o. o. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Urška Novak Lešnik
T: 040 164 612
E: urska.novak@mocis.si

Irena Šmid Jeram
T: 070 500 608
E: irena.smidjeram@mocis.si

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev
enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem,
neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja:
10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

SVETOVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH
2016–2022
Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela ter de-
lovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali
prekvalifikacije, vabljeni na svetovanje, kjer vam nudimo:
• analizo vaših potreb po izobraževanju in razvoju kariere,
• pomoč pri uresničevanju ciljev, povezanih z
izobraževanjem, kariero in osebnim razvojem,
• ovrednotenje že pridobljenih znanj in kompetenc,
• pridobitev informacij o možnostih izobraževanj,
• pomoč pri pripravi načrta izobraževanja in pri pripravi
osebne mape ter
• svetovalno podporo, ki vodi k doseganju in
uresničevanju zastavljenih ciljev.

Janja Bartelj
T: 070 601 765
E: janja.bartelj@mocis.si

Projekt izvajamo skupaj s partnerjem: Šolskim centrom – Srednjo šolo Ravne na
Koroškem. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo delno financira Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske

brezplačno


