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KOMUNIKACIJSKI SPIN – Učinkovita komunikacija 

• Poslovna komunikacija  in poslovni  bonton (6 ur) 

• Kreativna komunikacija (6 ur) 

• Trening zaposlitvenega razgovora (6 ur) 

• Učinkovita pisna komunikacija z delodajalci (6 ur) 

• Komunikacija z zahtevnimi strankami (6 ur) 

• Mehke veščine dela z ljudmi (6 ur) 

• Neverbalna poslovna komunikacija (6 ur) 

• Učinkovito upravljanje s konflikti  

• Komunikacija z agresivnimi sogovorniki (za DM v 

vsakodnevnem stiku z ljudmi)  

• Čustvena inteligenca na DM  

MARKETINŠKI SPIN - Kompetence za učinkovito prodajo in marketing 

• Veščine učinkovitega telefonskega pogovora 

• Veščine uspešnega prodajnega razgovora 

• Veščine učinkovite predstavitve in javnega nastopanja 

• Besedna in nebesedna komunikacija pri izterjavi dolgov 

• Učinkovita pogajanja 

• Veščine upravljanja reklamacij  

• Digitalni marketing (12 ur) 

• Google Ads (5 ur) 

• Facebook marketing (5 ur) 

• Akademija digitalnega marketinga (24 ur) 

 

PODJETNIŠKI SPIN - Podjetniške 

kompetence 

 

• Osnove podjetništva (20 ur) 

• Podjetniško načrtovanje s poslovnim 

modelom Canvas (12 ur) 

• E-vidik ustanovitve podjetja (4 ure) 

• Računovodski nasveti pred vstopom v 

podjetništvo (3 ure) 

• Podjetno ravnanje in mišljenje  v 

delovnem okolju  

 

VIDEOPRODUKCIJSKI SPIN – Kompetence za video-produkcijo 

 

• Pattern City interaktivne delavnice (20 ur) 

• Projekcijsko mapiranje (20 ur) 

• Filmska video produkcija (20 ur) 

 

DIGITALNI SPIN – Digitalne kompetence 

 

• Razumevanje in uporaba digitalnih tehnologij (3 ure) 

• Uporaba LinkedIn-a za promocijo in mreženje (6 ur) 

• Računalniški tečaj za iskalce zaposlitve (12 ur) 

• Microsoft Office Word (začetni / napredni / ekspertni) (12 ur) 

• Microsoft Office Excel (začetni / napredni / ekspertni) (12 ur) 

• Microsoft Office PowerPoint (začetni / nadaljevalni) (12 ur) 

• Izdelava spletnih strani v HTML in CSS (12 ur) 

• Napredna izdelava spletnih strani (12 ur) 

• WordPress (12 ur) 

• Photoshop (12 ur) 

• AutoCAD (16 ur) 

• Programiranje v C/C++ (24 ur) 

• Programiranje v PHP/MySQL (24 ur) 

• Programiranje v Python (24 ur) 

• Excel VBA (12 ur) 

 

 

KARIERNI SPIN - Splošne 

kompetence za nadgradnjo kariere in 

učinkovit nastop na trgu dela 

• Učinkovit nastop na trg dela (20 ur) 

• Trg dela in sodobni viri informacij (6 

ur) 

• Informacije o delodajalcih in delovno-

pravnih razmerjih (6 ur) 

• Razvoj kariere 

• Kariera po petdesetem 
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VODITELJSKI SPIN - Kompetence za učinkovito vodenje 

• Vloga vodje, slogi in orodja vodenja 

• Vodenje s cilji 

• Situacijsko vodenje 

• Vodenje in motivacija 

• Upravljanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavcev 

• Vodenje pripadnikov različnih generacij 

• Komunikacija za vodje 

• Vodja kot mentor 

• Učinkovita izraba časa in delegiranje  

• Mentorstvo v podjetjih (6 ur) 

• Krepitev veščin za učinkovito delo v timu; TB (5 ur) 

• Cilji in fokus (6 ur) 

• Čustvena inteligenca na delovnem mestu (12 ur) 

JEZIKOVNI SPIN – Jezikovne kompetence 

 

• Tečaji tujih jezikov: ang, nem, ita, fra, špa, kit (20 ur) 

• Slovenščina na kratko (20 ur) 

• Tečaji nemščine za podjetja (20, 30 ali 60 ur) 

 

 

SPIN ODLIČNOSTI - Kompetence za optimizacijo dela in doseganje poslovne 

odličnosti 

• Kreativno reševanje problemov za doseganje odličnosti; TB (5 ur) 

• Moč vpliva (5 ur) 

• Vzemi življenje v svoje roke! Prevzemi odgovornost (5 ur) 

• Upravljanje s časom za večjo produktivnost (6 ur) 

• Poslovna odličnost (6 ur) 

• Pisarniška produktivnost (18 ur) 

• Osnove vitke proizvodnje (LEAN-a) za iskalce zaposlitve (5 ur) 

• Osnove vitke proizvodnje (LEAN-a) za zaposlene v proizvodnji (6 ur) 

• LEAN - Vrednostni tok materiala – kje je dodana vrednost 

• LEAN – 5S metoda- urejeno in učinkovito delovno mesto 

• LEAN – S.M.E.D metoda 

• LEAN – SFM metoda 

• LEAN- KAIZEN metoda 

• LEAN – A3 in PDCA 

• LEAN: TPM metoda  

• Sodelavec kot mentor  

• Razvoj mentorskih veščin – modularni program  

• Pozitivna naravnanost in pozitivni pristop k delovni veščini 

• Uspešnost na delovnem mestu 

• Premagajmo odpor do sprememb  

 

 

 



     

Projektni partnerji   Sofinancerji 

                                       
 

 

Projekt »SPIN (vzhodna kohezijska regija)« 

Karierni program za razvoj zaposlenih 

»PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE«  

Aktualni nabor usposabljanj  

  

 

 

Vsebinski sklopi in moduli se lahko ustrezno prilagodijo in 

dopolnijo glede na zaznane potrebe posameznih udeležencev z 

namenom pridobitve manjkajočih oz. ustreznih kompetenc za 

ohranitev oz. prehod na novo delovno mesto. 

SPIN NOVIH IZDELKOV, ORODIJ IN TEHNOLOGIJ – Kompetence za razvoj in 

industrializacijo  izdelkov   

POLIMERNI MATERIALI IN TEHNOLOGIJE (4 urni moduli, izvajalec TECOS): 

• Termoplasti in drugi materiali za brizganje  

• Izbira plastičnih materialov po sistemu CAMPUS 

• Konstruiranje plastičnih izdelkov  

• Orodja za brizganje plastike  

• Tehnološka priprava na brizganje  

• Nastavitve stroja in optimiziranje procesa brizganja  

• Napake pri brizganju 

• Simulacije brizganja plastike  

• Večkomponentne tehnologije brizganja  

• Funkcionalne lastnosti biopolimerov – industrijska predelava  

• Periferne naprave in krmiljenje procesa brizganja  

 

PROIZVODNI PROCESI IN OSTALE TEHNOLOGIJE (4 urni moduli, izvajalec TECOS): 

• Industrija 4.0 v plastičarski industriji 

• 3D skeniranje in GD&T meritve kompleksnih oblik 

• Uvajanje robotizacije v proizvodnjo  

• Trde PVD prevleke za zaščito orodij in možnosti zaščite orodij za predelovanje plastike 

• Vodenje, zaklepanje, temperiranje in odzračevanje orodij za brizganje  

• Pomen meritev pri zagotavljanju procesov in izdelkov ter GD&T sistemi 

• Uporaba mehanskih simulacij pri zasnovi in optimizaciji izdelkov  

• Načrtovanje tehnologij za izdelavo pločevinskih izdelkov in novosti na področju 

preoblikovanja pločevine  

• Principi implementacije vitkosti  

• Učinkovito produktno vodenje za dosego rasti in konkurenčnosti programa  

 

 

 


