
 

UČEČE SE PODEŽELJE 
V okviru izvajanja ukrepa Leader na območju Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«, ki je delno 
financiran s strani EKSRP in osi PRP 2007-2013, projekt »Učeče se podeželje: iz preteklosti v sedanjost 
za prihodnost« bomo v času od marca do septembra 2009 izvedli naslednje brezplačne aktivnosti, ki se 
bodo odvijale na območju občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Dobrna, Šentjur in Dobje.  

Kaj ? Kje? 
Ohranjanje podeželja 
4 urne delavnice ohranjanja podeželja na temi Iskanje tržnih poti na kmetijah 
in Kako pripraviti izdelke za trg 

Vitanje, Šentjur, 
Zreče, Gorenje 

Okoljske delavnice 
4 urne delavnice na teme ohranjanja okolja 

Dobrna, Šentjur, 
Slov. Konjice,  
Oplotnica 

Kulinarika nekoč in danes: tečaji na temo kuhanja, strežbe in turizma   
• Pravilna izbira vin k vsaki jedi, ki je namenjena moškim 28.3.2009, ob 8.00 
• Otroška kuharska delavnica »Dobrote velikonočnega zajčka« 31.3.09 ob 16.00  
• Zdrava prehrana v tretjem življenjskem obdobju 18.4.2009 ob 8.00 
• Delavnica za kuharice osnovnih šol in vrtcev 22.4.2009 ob 14:15 
• Okus po pomladi  16.5.2009 ob 8:00 
• Otroška kuharska delavnica »Iz babičine kuhinje«  26.5.2009 ob 16:00 
• Tradicionalna kuhinja od Pohorja do Bohorja september 2009 
• V kuhinjo prihaja jesen september 2009 

Srednja poklicna in 
strokovna šola Zreče 

Tečaj peke kruha, potic, peciva in izdelava testenin na tradicionalni način 
(september 2009) 

Srednja poklicna in 
strokovna šola Zreče 

Priprava in potrjevanje NPK pomočnik/pomočnica kuharja                               ZASEDENO 
Komunikacije z gosti  
Na delavnici se boste naučili osnov bontona, neverbalnega in verbalnega komuniciranje, kako 
postreči gosta, ki pride v hišo,… 

- Oplotnica  
- Šentjur  
- Zreče 

Tečaji v tujem jeziku (angleščina, nemščina) 
Tečaji na katerih se boste naučili predstaviti sebe in okolico, ponuditi hrano in pijačo gostom 
in se naučili sporazumevati v vsakdanjih življenjskih situacijah.  

- Oplotnica ang 
- Slov. Konjice ang  
- Slov.Konjice nem  
- Zreče ang zasedeno 

Računovodstvo na kmetiji  
Udeleženci se boste seznanili z zakonskimi osnovami, davki, izdajanjem računov in vodenjem 
evidenc. 

- Slov.Konjice 1.4.09 
ob 16.00 

- Vitanje 2.4.09 ob 
9:00 

- Šentjur 3.4.09 ob 
9:00 

30 urni tečaj Restavriranja  Vitanje 
Tečaj ročnega kovanja 16 urna delavnica (april, maj) Srednja poklicna in 

strokovna šola Zreče 
Tečaj šivanja – Patchwork  ZASEDENO 

 

 

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE – ZREČE 
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon: 03 757 18 00, Fax: 03 757 18 18  www.sc-konjice-zrece.si, 
http://vem.konjice.si  e-naslov: info-scsk@guest.arnes.si 

 

PRIJAVA NA TEČAJ, KREATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJA 

 Prijavljam se na :  

Ime in Priimek : 
 
 

Naslov :  Občina :  

Datum rojstva :  Kraj rojstva :  

Telefon doma :  Mobitel :  

E-pošta :  

Datum prijave :  Podpis :  

S podpisom potrjujem prijavo na izobraževanje.  
Izjava: S podpisom dovoljujem, da ŠC v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
zbira, obdeluje, shranjuje in uporablja osebne podatke za posredovanje pooblaščenim organizacijam.  
Vse fotografije in osebni podatki bodo namenjeni izključno za potrebe vodenja evidenc ter spremljanja in obveščanja o aktivnostih projekta. 

 

� 



 
 
 
 
 

PROJEKT PARTNERSTVA IN CVŽU SAVINJSKA 
 
Prva dva tedna v maju se bodo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Tedna podjetništva odvijale v 
Slovenskih Konjicah podjetniške delavnice, v Zrečah pa delavnica Spoznavanje kraja skozi šport s 
pohodom in kulinarična delavnica. 
 
V okviru projekta ESS »Partnerstvo« od meseca septembra dalje vabimo k prijavam na  
- jezikovne tečaje,  
- tečaj za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji,  
- komunikacijske delavnice in  
- tečaj varne vožnje.  
 

Vsi zainteresirani občani, ki bi se radi udeležili delavnic, se lahko prijavijo na 
naslovu Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice, po telefonu (03) 7571 
800, (041) 661 154, e-mail: info-scsk@guest.arnes.si ali obiščite našo spletno 
stran: www.sc-konjice-zrece-si. Prijave zbiramo do zapolnitve mest.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pridobite si odlično znanje in podjetniško podporo  
Vse na Enem Mestu! 

VPRAŠALNIK 
Ker bomo z izvajanjem brezplačnih delavnic/ tečajev/ usposabljanj nadaljevali tudi v letu 2010 želimo pri pripravi delavnic 
upoštevati tudi vaše predloge, zato vas prosimo, če izpolnite našo kratko anketo in nam jo vrnete na naš naslov ali pa vaše predloge 
pošljete po e-pošti : 

Ime in priimek/ institucija/Društvo:   
 

Katerih delavnic, ki jih ni v planu 
izvedbe za leto 2009 bi se želeli 
udeležiti / jih potrebujete 

 

Kateri čas izvedbe delavnic vam 
najbolj ustreza :  

 
 
 

Kontakt za obveščanje (naslov, 
telefon, GSM ali e-naslov) 

 
 
 

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje 
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