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1 PREDSTAVITEV MIC-a 
 

Medpodjetniški izobraževalni center deluje v sklopu Šolskega centra Celje kot samostojna organizacijska enota 

od leta 2007. Ustanovljen je bil s ciljem hitrejšega in kvalitetnejšega pretoka znanja med šolami in 

gospodarstvom. Zasnova delovanja MIC-a, ki je bila narejena ob ustanovitvi, vključuje povezovanje Šolskega 

centra Celje z ostalimi izobraževalnimi organizacijami, gospodarstvom in obrtjo, Regionalno razvojno agencijo 

Celje, Zavodom RS za zaposlovanje in ostalimi zainteresiranimi partnerji. 

 

1.1 Opredelitev pojma MIC 

 

Del praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu se lahko izvaja v medpodjetniškem izobraževalnem 

centru, ki se organizira kot zavod, gospodarska družba ali organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne 

osebe. 

 

V medpodjetniškem izobraževalnem centru se poleg praktičnega usposabljanja z delom lahko izvaja tudi 

priprava kandidatov: 

- za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, 

- za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

- za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature. 

 

V medpodjetniškem izobraževalnem centru se lahko izvaja tudi usposabljanje zaradi potreb tehnoloških 

sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva. 

 

(vir: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 13. 7. 2006, 32. člen) 
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2 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE 

 

2. 1 Vizija 

 

Vizija Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Šolskega centra Celje je krepitev vezi med 

izobraževanjem in razvojem gospodarstva v regiji. 

 

2. 2 Poslanstvo 

 

Poslanstvo MIC-a ŠC Celje je odzivanje na potrebe gospodarstva in prilagajanje sistema izobraževanja in 

usposabljanja za ključne kompetence. 

 

2. 3 Vrednote 

 

Vrednote MIC-a so: 

- etičnost in odgovornost,  

- strokovnost, 

- inovativnost, 

- podjetnost, 

- odprtost. 
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3 ANALIZA STANJA (SWOT ANALIZA) 

3. 1 Analiza stanja 

 
V uvodu smo se lotili pregleda starega stanja in dopolnitve »Swot« analize MIC-a, ki bo podlaga za nadaljnji 

pregled in načrtovanje razvoja. Spodnja »Swot« analiza je samoocena zaposlenih o stanju našega MIC-a. 

Predstavlja kratek opis prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti kot jih vidimo mi.   

 

PREDNOSTI: 

- številčnost (dovolj številna in raznolika 

ekipa); 

- akumulacija kompetenc; 

- povezovanje med projekti; 

- povezovanje delovanja projektne 

pisarne s področjem formalnega 

izobraževanja odraslih; 

- široka mreža partnerjev (lokalni, 

regionalni, mednarodni); 

- povezanost MIC-ev v konzorciju ŠC; 

- veliko novorazvitih programov; 

- strokovna izkušenost; 

- fleksibilnost; 

- učinkovitost; 

- odprtost za nove ideje; 

- nekonvencionalnost; 

- timska naravnanost; 

- podjetnost; 

- samoiniciativnost; 

- delavnost; 

- odzivnost; 

- vztrajnost; 

SLABOSTI: 

- pomanjkanje lastnih izvajalcev; 

- možnost napredovanja; 

- nerazvit sistem evalvacije; 

- slaba samopromocija; 

- prevzemanje dela odgovornosti drugih; 

- smo »motnja« rednih procesov na 

centru; 

- obremenjenost strokovnjakov v rednem 

izobraževanju zaradi sodelovanja v 

projektih. 
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- vrhunska opremljenost delavnic. 

PRILOŽNOSTI: 

- ugodna lokacija prostora; 

- projekti vezani na gospodarstvo; 

- Šolski center ima dobre kadrovske in 

materialne možnosti; 

- prepoznavnost v gospodarstvu;  

- med šolskimi centri veljamo za dobrega 

in resnega partnerja; 

- mednarodna prepoznavnost; 

- večja naklonjenost družbenega okolja 

poklicem in tehniki; 

- podjetništvo kot ena izmed evropskih 

prioritet. 

 

 

 

 

NEVARNOSTI: 

- odvisnost od financiranja EU; 

- neenoten odnos posameznih šol ŠC 

Celje do izvajanja projektov; 

- neurejeno financiranje; 

- neenakomerna obremenitev; 

- nevarnost slabšanja ugleda zaradi 

sodelovanja v neustrezno vodenih 

projektih na posameznih šolah ŠC Celje; 

- prehod v novo perspektivo (vrzel v 

razpisih, drugačen pristop); 

- visoka uspešnost pri dosedanjem 

pridobivanju projektov in sredstev; 

- konservativnost šolskega sistema; 

- nefleksibilnost javne uprave; 

- rigidna zakonodaja. 

 

 

3.2 Prepoznavnost MIC-a v kolektivu 
 

Z namenom ugotoviti, kako dobro MIC poznajo naši zaposleni, smo izvedli nekaj kratkih intervjujev z 

zaposlenimi. Z vsemi smo opravili osebni razgovor, postavili smo vprašanja odprtega tipa, odgovori so bili precej 

široki, zato je analiza bila narejena na podlagi primerjanja podobnosti odgovorov. Opravljenih je bilo 16 

razgovorov, ena oseba je intervju zavrnila. Glede na delovno mesto smo skušali zajeti vsa področja delovanja, 

kot je prikazano na grafikonih. 
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Grafikon 1: Delovno mesto anketirancev. 

 

Poskusili smo zajeti udeležence z vseh šol in skupnih služb, vendar je na eni od šol ravnateljica zavrnila 

sodelovanje. 

 

 

 
 

Grafikon 2: Razvrstitev udeležencev po šolah. 
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Prvo vprašanje: Kaj vse po vašem mnenju dela MIC? 

 

Ker je večina anketirancev v preteklosti že sodelovala z MIC-em, so poznali precej naših področij dela, naštete 

pa so bile naslednje aktivnosti:  

• izobraževanje za potrebe gospodarstva, 

• tečaji, 

• usposabljanja, 

• predstavitve na sejmih, 

• izobraževanje brezposelnih, 

• tržna dejavnost, 

• EU projekti/ Erasmus, 

• vseživljenjsko učenje, 

• PUD, 

• organizacija simpozijev, konferenc, 

• organizacija študijskih krožkov, 

• kupovanje drobnih daril za direktorja, 

• usposabljanja in izpiti za serviserja klimatskih naprav v osebnih vozilih, 

• priprave in usposabljanja za izpit iz varjenja (NPK), 

• usposabljanja za Zavod za zaposlovanje, 

• organizacija izobraževanj za ŠCC, 

• strateško sodelovanje z delodajalci in drugimi institucijami (zbornice, Zavod za zaposlovanje), 

• Munera3, 

• organizacija študentskih praks, 

• IBO. 

 

Pokazalo pa se je, da so posamezniki omenjali le po nekaj od naštetih dejavnosti in to predvsem področja, kjer 

so sodelovali z MIC-em, za ostala področja pa praviloma sploh niso vedeli. Večina jih je bila v intervjujih 

začudena, ko smo jim omenjali vsa naša področja delovanja, saj za marsikaj sploh niso vedeli, da se odvija na ŠC 

Celje. 
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Drugo vprašanje: Koliko ljudi je zaposlenih v MIC-u? 

 

Na vprašanje, koliko ljudi je zaposlenih v MIC-u, smo dobili zelo različne odgovore. Razpon sega od 4 do 10, kar 

kaže na to, da ne poznajo naših sodelavcev.  

 

Tretje vprašanje: Iz česa se financirajo plače zaposlenih na MIC-u in koliko projektov trenutno vodijo? 

 

Odgovori na ti dve vprašanji so bili precej različni. Večina anketiranih je zmotno prepričana, da so plače 

zaposlenih na MIC-u financirane iz proračunskih sredstev ali celo iz glavarin za dijake srednjih šol. Kot vir 

financiranja so navajali: 

• šolnine udeležencev izobraževanja odraslih, 

• projekte, 

• tržne dejavnosti, 

• proračun RS, 

• glavarine za dijake srednjih šol. 

 

Na vprašanje o številu projektov, ki jih vodimo, so intervjuvanci odgovorili med 5 in 30 projekti. Iz tega lahko 

sklepamo, da so bolj ugibali in da večina za mnoge naše projekte sploh ne ve. 

 

Četrto vprašanje: Ste že kdaj sodelovali z MIC-em? Kakšna je bila vaša izkušnja? Kakšne koristi ste od 

sodelovanja imeli vi, vaša šola, ŠCC? Kaj bi MIC še lahko ponujal? 

 

Večina intervjuvancev je odgovorila, da so že sodelovali z MIC-em. Njihova izkušnja sodelovanja je bila v večini 

primerov zelo dobra ali odlična, na splošno so zadovoljni s sodelovanjem. Vsi udeleženci navajajo prednosti in 

koristi sodelovanja. Te prednosti/koristi so: 

• vzpostavitev kontakta z realnim sektorjem; 

• MIC ima reference/ugled in je zato sodelovanje z deležniki lažje tudi za ostale zaposlene na ŠC Celje; 

• nove kompetence/medpredmetne povezave; 

• sodelovanje v IO/ESS/Erasmus – nove izkušnje; 

• pridobil sem nova znanja; 

• vpeljava novih metod v pouk, osebna rast, zaslužek, boljše in lažje delo v razredu; 

• »v MIC  so naredili vse namesto mene«; 
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• pomoč meni – napredovanje. 

 

Na vprašanje, kaj bi MIC še lahko ponujal, smo dobili naslednje odgovore: 

• organizacijo prakse; 

• prodajo storitev/izdelkov, ki nastanejo v naših delavnicah, kar bi se uporabilo za boljši standard dijakov; 

• organizacijo VSEH izobraževanj za zaposlene na ŠC Celje; 

• strateško sodelovanje z delodajalci; 

• nabavo orodja in materiala za delavnice; 

• organizacija ugodnejšega nakupovanja opreme preko podjetij, s katerimi tudi sicer sodelujemo; 

• organizacijo izmenjav (osebje in dijaki); 

• več sodelovanja z delodajalci; 

• iskanje možnosti za izobraževanje zaposlenih v podjetjih in za prodajo naših storitev ali proizvodov; 

• boljše povezovanje šol med sabo; 

• organizacija delavnic v podjetjih, da bi tako zaslužili za nadstandard dijakov. 
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4 STRATEŠKA PODROČJA DEJAVNOSTI  MIC-a 

 
Strateška področja delovanja so: 

– sodelovanje z gospodarstvom, 

– sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, 

– izvajanje usposabljanj in izobraževanj za odrasle, 

– podporne dejavnosti pri projektnem delu, 

– raziskave in razvoj, 

– promocija MIC. 

 

4. 1 Sodelovanje z gospodarstvom 

 

Naše sodelovanje z gospodarstvom je trenutno dobro. Gospodarski subjekti so zainteresirani za sodelovanje z 

nami, saj je potreba po tehniško izobraženih kadrih povsod precej velika. V podjetjih želijo zaposlovati kadre, ki 

jih izobražujemo na naših šolah, v okviru izobraževanja odraslih ali pa kot prekvalifikacije ali dodatna 

neformalna usposabljanja brezposelnih iskalcev zaposlitve. Prav tako potrebujejo usposabljanja za 

dopolnjevanje temeljnih poklicnih kvalifikacij in za seznanjanje z novimi tehnologijami za pri njih zaposlene 

delavce, kar jim organiziramo s pomočjo projektnih sredstev projektov Evropskega socialnega sklada. 

 

4. 1. 1 Koordiniranje izvajanja PUD in PRA na ŠC Celje 

 
Ena od nalog MIC-a je koordinacija in poenotenje delovanja organizatorjev PUD ter njihovo skupno nastopanje v 

imenu ŠCC, ne le v imenu posameznih šol.  

MIC izvaja: 

- koordinacijo organizatorjev PUD; 

- administracijo za potrebe subvencioniranja mentorjev v gospodarstvu (enovita prijava); 

- priprava in ažuriranje e-baze gospodarskih subjektov in vpeljava e-poslovanja.
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4. 2 Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije in s Centrom za rehabilitacijo invalidov  
 
Z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje  zelo dobro sodelujemo. Poleg utečenih usposabljanj za 

brezposelne, ki jih za Območno službo Celje izvajamo vse izobraževalne institucije v regiji, so nas povabili k 

izvajanju pilotnega usposabljanja  v projektu Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja v MIC, nato so nam 

dali še priložnost, da svoje izkušnje predstavimo kot primer dobre prakse na Srečanju predstavnikov MIC. 

Da je naše delo z brezposelnimi prepoznano kot uspešno, kaže tudi dejstvo, da smo bili prejemniki republiškega 

Priznanja delodajalcem oziroma partnerjem Zavoda, ki so pripomogli k doseganju strateških ciljev Zavoda in so 

se izkazali kot družbeno odgovorni. 

Odlično sodelovanje se odvija tudi s Centrom za rehabilitacijo invalidov in  z Zavodom za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije. V okviru sodelovanja z obema organizacijama izvajamo namreč poklicne 

rehabilitacije njihovih strank. Skupaj s stranko in partnerjema poiščemo najprimernejšo rešitev v okviru poklicne 

rehabilitacije. Stranke se vključujejo v sistem za pridobivanje formalne izobrazbe, prav tako pa se vključujejo v 

neformalna usposabljanja, ki jih praviloma zaključimo s postopkom za pridobitev nacionalne poklicne 

kvalifikacije. 

 

4. 3 Usposabljanja in izobraževanja za odrasle 

4. 3. 1 Tržna usposabljanja in izobraževanja 

 
a) Formalna: 

- možnost izobraževanja v vseh formalnih izobraževalnih programih, ki jih nudimo za mladino; 

- možnost izobraževanja v formalnih izobraževalnih programih, ki jih pri mladini ne nudimo (izdelovalec 

oblačil, klepar krovec, zlatar in kozmetični tehnik); 

- možnost opravljanja diferencialnih izpitov v okviru prepisa dijaka druge šole na šolo Šolskega centra 

Celje; 

- brezplačna učna pomoč pri formalnem srednješolskem izobraževanju odraslih, financirana  s projektom 

Atena iz Evropskega socialnega sklada; 

- promocija formalnega izobraževanja odraslih s projektom Atena, financiranim iz Evropskega socialnega 

sklada; 
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- usposabljanje in organizacija preverjanja in potrjevanja Nacionalne poklicne kvalifikacije. 

Vzpostavili bomo spletni sistem za anketiranje udeležencev z namenom izboljšanja kakovosti izobraževalne 

dejavnosti. 

Pripravili bomo revizijo publikacije formalnih izobraževalnih programov. 

 

b) Neformalna: 

- usposabljanja za gospodarstvo na naši opremi ali opremi naročnika usposabljanja; 

- usposabljanja za brezposelne osebe; 

- usposabljanja za zaprte osebe. 

        

c) Z namenom promocije: 

- učitelji OŠ,  

- učenci OŠ,  

- starši,  

- vrtci,  

- vzgojitelji,  

- uporaba promocijskega »powerpointa« in videa, 

- vsakoletna izvedba informativnega dne kot animacijskega dogodka. 

 

4. 3. 2 Interna usposabljanja in izobraževanja 

 
Ko bo na Šolskem centru dograjen koncept sistema izobraževanj zaposlenih, lahko MIC prevzame vlogo 

organizatorja skupnih usposabljanj in izobraževanj, ki bodo namenjena vsem zaposlenim na ŠC Celje, prav tako 

bi lahko pomagali pri vzpostavitvi sistema diseminacije in diseminacijskih poti za znanja, pridobljena na zunanjih 

usposabljanjih zaposlenih. 
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4. 4 Podporne dejavnosti pri projektnem delu 

4. 4. 1 Zunanje projektno delo 

 

Imamo dolgoletne izkušnje pri prijavi in izvajanju različnih nacionalnih in mednarodnih projektov, zato bomo na 

tem področju nadaljevali projektno delo kot partner ali vodilni partner v projektih. 

 

4. 4. 2 Notranje projektno delo 

 
V okviru MIC-a izvajamo tudi notranje projektne aktivnosti: 

- spremljanje in prijava na razpise; 

- vodenje in koordinacija projektov; 

- podpora šolam pri prijavi in izvajanju projektov; 

- diseminacijske aktivnosti; 

- revalorizacijske aktivnosti; 

- skrb za promocijski material; 

- skrb za uporabo celostne grafične podobe in vez z oblikovalko. 

 

Izvajamo tudi interne projekte ŠC Celje: 
- evalvacijske dejavnosti (merjenje organizacijske klime); 

- interno komuniciranje, obveščanje o aktivnostih; 

- digitalizacija (evidentiranje delovnega časa, baza elektronskih naslovov za obveščanje partnerjev); 

- skrb za aktualne novice na spletni strani Šolskega centra Celje. 

 

4. 5 Raziskave in razvoj  

4. 5. 1 Spremljanje in uvajanje novosti na področju pedagogike in andragogike 

 
- Spremljanje novosti; 

- pridobivanje ustreznih ponudnikov/izvajalcev usposabljanj; 

- organizacija internih usposabljanj za celotni ŠC Celje. 
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4. 5. 2 Razvojna partnerstva s podjetji 

 
- Spremljanje novosti na področju tehnike in  tehnologije (navezava stikov s podjetji in sodelovanje pri 

vpeljavi novih postopkov in tehnologij); 

- dvosmeren prenos znanja na relaciji izobraževanje – gospodarstvo preko skupnih projektov in ostalih 

aktivnosti. 

 

4. 6 Promocija MIC 

4. 6. 1 Vzpostavitev e-novičnika  

 

Skladno s celostno grafično podobo bomo oblikovali e-novičnik z dvema do tremi novicami o aktualnih 

projektih, razpisanih izobraževanjih in novostih na področju izobraževanja odraslih. E-novičnik bo poslan enkrat 

mesečno adremi vseh, ki so kadarkoli sodelovali z MIC-em.  

 

4. 6. 2 Izdajanje tiskanega MIC novičnika  

 
MIC bo svoje zaposlene o aktivnostih obveščal s pomočjo tiskanega A4 novičnika. V njem bodo novice o 

aktualnih projektih in projektnih aktivnostih, dogodkih, razpisih za mobilnosti učiteljev ter informacije o 

aktivnostih na področju izobraževanja odraslih. Vse dejavnosti bomo poskusili prikazati skozi perspektivo 

udeležencev (učiteljev, ki so bili v tujini, projektnih sodelavcev, ki so vodili projekte,…).  

 

4. 6. 3 Komuniciranje z mediji  

 
MIC bo lokalnim in regionalnim medijskim hišam pošiljal sporočila za javnost oz. vabila na dogodke, ki jih bo 

organiziral (informativne dneve, delavnice, podelitve spričeval/potrdil, karierne sejme,…). Po dogodkih jim bo 

tudi posredoval sporočila za javnost s fotografijami z dogodkov.  
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4. 6. 4 Organizacija lastnih dogodkov za ŠC Celje in lokalno okolje 

 
Kot družbeno odgovorna organizacija bomo priredili dogodke, ki bodo poleg zaposlenih zajeli tudi širšo javnost 

in bodo v prvi vrsti namenjeni ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja. Posredno bodo aktivnosti 

oblikovane tako, da bodo usmerjene v koristne dejavnosti, kot so npr. zbiranje odpadnega papirja za dober 

namen, zbiranje plastičnih zamaškov, organiziranje natečajev, priprava spontanih druženj v okolju, kjer 

delujemo itd. 

 

5 KAZALNIKI USPEŠNOSTI 
 

Kazalnik: 

 

Leto 2019: Leto 2024:  

Število vpisanih udeležencev v 

srednješolske formalne 

programe izobraževanja 

odraslih na dan 31. 12. 

224* 200 

Število udeležencev, ki so 

uspešno zaključili programe 

NPK na dan 31. 12. 

81* 80 

Število izvedb neformalnih 

usposabljanj za zunanje 

uporabnike na dan 31. 12. 

42** 35 

Število vključenih zunanjih 

uporabnikov na dan 31. 12. 
800*** 400 

 

*Podatek na dan 31. 12. 2018. 

** Podatek velja za leto 2018, ko smo imeli na voljo izredno veliko ESS sredstev za izvajanje brezplačnih 

usposabljanj (projekta TPK in Munera 3), v letih pred izvajanjem projektov se je število gibalo med 23 in 30. 

*** Podatek velja za leto 2018, ko smo imeli na voljo izredno veliko ESS sredstev za izvajanje brezplačnih 

usposabljanj (projekta TPK in Munera 3), v letih pred izvajanjem projektov se je število gibalo okoli 300. 
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Pri prvem kazalniku pričakujemo, da bomo kljub splošnemu zmanjševanju interesa za izobraževanje odraslih 

zaradi večjih možnosti rednega izobraževanja uspeli ohraniti število vpisanih, saj računamo na večji interes za 

vpis, ker bomo izvajali promocijske akcije in nudili brezplačno učno pomoč s pomočjo projekta Atena. 

Pri drugem kazalniku pričakujemo, da bomo zadržali število opravljenih NPK, ker bomo nudili brezplačna 

usposabljanja in izpite v okviru projekta TPK. 

Pri tretjem in četrtem kazalniku pričakujemo rahlo povečanje glede na prejšnja leta, ker bomo do leta 2022 

ponujali brezplačna usposabljanja za zaposlene in brezposelne s pomočjo projektov TPK in Munera 3, že sedaj 

pa se trudimo utemeljevati potrebo po podobnih projektih tudi za naslednjo finančno perspektivo. Vsekakor pa 

se zavedamo, da ne bo možno zadržati številk iz leta 2018, saj smo imeli to leto na voljo bistveno večja 

projektna sredstva. 

 

Andreja Jelen Mernik, vodja MIC 
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