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Zakaj na Šolski center Velenje?
Ker imamo odlične šole. Ker imamo strokovne in prizadevne učitelje.
Ker smo vrhunsko opremljeni. Ker je pri nas na prvem mestu DIJAK!

Draga devetošolka, dragi devetošolec, spoštovani starši!
Pred vami je ena najpomembnejših življenjskih odločitev.
»Kaj želim v življenju početi/delati? Kaj želim postati? Za kakšen poklic se usposobiti? Katera
šola, kateri program je zame pravi?«
Zahtevna vprašanja, zlasti v času negotovih razmer ter hkrati hitrih sprememb in vseprisotnih
novih tehnologij, ki se razvijajo hitreje kot kdaj koli prej. A vsak izziv je tudi priložnost!
Podjetja iščejo in bodo iskala ambiciozne, delavne, kreativne mlade sodelavce predvsem na
področjih, za katera izobražujemo na Šolskem centru Velenje. Področja rudarstva, strojništva,
okoljevarstva, mehatronike, elektrotehnike, računalništva in informatike, ekonomije,
gostinstva in turizma so tista, ki jih podjetja v ožjem in širšem okolju najbolj izpostavljajo.
Kadre bodo iskali na vseh nivojih, od nižjega poklicnega do višješolskega izobraževanja.
Pridobili boste znanja za delovna mesta, ki se bodo odpirala. Bodoči gimnazijci, pred vami
so štiri pomembna leta, v katerih boste razvili osebnost in mnoge potenciale – jezikovne,
naravoslovne, družboslovne, športne, umetniške … – do nivoja, ki vam bo omogočil izbrati
katerikoli študij in poklic. Gimnazija vam odpira vrata v svet in vas pripravi, da se tam dobro
znajdete.
Z gospodarstvom vseskozi partnersko sodelujemo, z njegovo pomočjo posodabljamo
programe, opremo in znanje. Sodelujemo v mnogih domačih in mednarodnih projektih.
V okviru projektov mobilnosti omogočamo našim dijakom in študentom nekajtedenska
izobraževanja in prakso v tujini. Projektno delo, projektni tedni, strokovne ekskurzije, različna
tekmovanja, start up vikendi, mladi raziskovalci, šport, zborovsko petje in glasba so stalnica
vseh naših programov in šol.

Janko Pogorelčnik,

direktor ŠC Velenje

Na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje izobražujemo za poklice:
• strojni tehnik (SSI, 4 leta)
• geotehnik (SSI, 4 leta)
• okoljevarstveni tehnik (SSI, 4 leta)
• avtoserviser (SPI, 3 leta)
• mehatronik operater* (SPI, 3 leta)
• strojni mehanik* (SPI, 3 leta)
• oblikovalec kovin – orodjar* (SPI, 3 leta)
• inštalater strojnih inštalacij (SPI, 3 leta)
SSI - srednje strokovno izobraževanje
SPI - srednje poklicno izobraževanje

• geostrojnik rudar (SPI, 3 leta)
• strojni tehnik (PTI, 2 leti)
• avtoservisni tehnik (PTI, 2 leti)
• geotehnik (PTI, 2 leti)
• tehnik mehatronike (PTI, 2 leti,
izobraževanje odraslih)
• pomočnik v tehnoloških procesih (NPI, 2 leti)

PTI - poklicno tehniško izobraževanje
NPI - nižje poklicno izobraževanje

*program se izvaja
tudi v vajeniški obliki

Na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje izpopolnjujemo znano in
raziskujemo neznano!
V času hitrega družbenega razvoja je izbira poklica pomembna, včasih tudi težka,
življenjska odločitev. Vabimo te, da se pridružiš radovednim, vztrajnim, iskrivim in
delovnim dijakinjam in dijakom naše šole.
Sreča je izbrati poklic in delo, ki te veseli in izpopolnjuje.
Pridruži se nam pod »zeleno barvo naše mavrice znanja«.
Peter Rozman, univ. dipl. soc. del.,
ravnatelj šole

Biti prijatelj, biti kamerat – na rudarskem prazniku,
ko dijaki skačejo čez kožo v rudarski stan
ali pa stati sodelavcu z ramo ob rami globoko pod
zemljo, ko je lahko prijateljstvo odločilna vrlina.

Strojni tehniki prostorsko modelirajo
izdelke, napišejo računalniške
programe izdelave in izdelajo
predmet na CNC-stroju.
Praktično izobraževanje geostrojnikov
rudarjev in geotehnikov poteka v
velenjskem Premogovniku, kjer
inštruktorji skrbno bdijo nad varnim in
kakovostnim delom bodočih rudarjev.

Dijaška skupnost ob začetku šolskega leta pripravi sprejem nove generacije dijakovnovincev. Smeha in dobre volje nikoli ne manjka. »Fazani, dobrodošli med nami!«

V sodobni
industriji so
roboti vse
bolj prisotni.
Dijaki se
naučijo
upravljati z
njimi.
Vsaka generacija okoljevarstvenih tehnikov zasadi
skupaj z ravnateljem in razrednikom svoje drevo v
Okoljevarstveni gaj (ki ga najdete ob Velenjskem jezeru).

Bodoči
okoljevarstveni
tehniki svoja
znanja in
poklicne
kompetence
pridobivajo
tudi v sodobno
opremljenih
laboratorijih,
kjer teoretična
znanja praktično
preizkušajo.

Dijaki srednje strokovnih in poklicno tehniških izobraževalnih
programov vsako leto odhajajo na projektne dneve.

Nepozabni maturantski ples …

Na Elektro in računalniški šoli izobražujemo za poklice:
• elektrotehnik (SSI, 4 leta)
• tehnik mehatronike (SSI, 4 leta)
• tehnik računalništva (SSI, 4 leta)
• elektrikar* (SPI, 3 leta),
• elektrotehnik (PTI, 2 leti)

SSI - srednje strokovno izobraževanje
SPI - srednje poklicno izobraževanje

PTI - poklicno tehniško izobraževanje
*izvajamo ga v šolski in vajeniški obliki

Izbira srednje šole je pomembna življenjska odločitev.
Izobražujemo za poklice sedanjosti in prihodnosti,
prav tako znamo delati z mladimi.
Pridružite se nam in se prepričajte.
Simon Konečnik, univ. dipl. inž.,
ravnatelj šole

Elektrotehnika je široka tehniška veda,
ki predstavlja temelje gospodarstva.

Mehatronika združuje znanja
s strojnega, informacijskega in
elektrotehniškega področja.
Za delo s sodobnimi informacijskokomunikacijskimi tehnologijami so potrebni
strokovnjaki z znanjem računalništva.

Zlati maturanti na podelitvi
spričeval poklicne mature

Utrinek s tradicionalnega vsakoletnega
dobrodelnega koncerta
Maturanstki ples je enkraten in
slovesen dogodek, ki naznani
zaključek izobraževanja.

Krožki in ostale interesne dejavnosti so pomembna nadstandardna dejavnost šole in
mnoga so povezana s tekmovanji, kjer naši dijaki dosegajo odlične dosežke.

Delo mladih raziskovalcev predstavlja odlično priložnost
za pridobitev nadstandardnih znanj in število ter kakovost
izdelanih raziskovalnih nalog nas uvršča v sam vrh
kakovosti na domačem in mednarodnem nivoju.
Dobri dosežki šole so rezultat dobrega sodelovanja med starši, dijaki, šolo in v povezavi z
delodajalci. Skupaj si prizadevamo za ustvarjalno pozitivno klimo.

Na Šoli za storitvene dejavnosti izobražujemo za poklice:
• ekonomski tehnik (SSI, 4 leta)
• gastronomsko turistični tehnik (SSI, 4 leta)
• prodajalec (SPI, 3 leta)
• gastronom hotelir (SPI, 3 leta)
• gastronomski tehnik (PTI, 2 leti)
• pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI, 2 leti)
SSI - srednje strokovno izobraževanje
SPI - srednje poklicno izobraževanje

PTI - poklicno tehniško izobraževanje
NPI - nižje poklicno izobraževanje

Na Šoli za storitvene dejavnosti je …
… pomemben prav vsak dijak.
Trudimo se, da je bivanje na šoli prijetno in sproščeno, učenje pa poteka v ustvarjalnem
vzdušju s pomočjo izkušenih in prijaznih učiteljev. Dijakom omogočamo tudi praktično
usposabljanje v tujini, sodelovanje v številnih projektih in pridobivanje široke palete
teoretičnih, poglobljenih praktičnih znanj ter vrednot za uspešno in varno prihodnost.
Znanje je namreč zaklad, ki nas nenehno spremlja. Želimo si, da dijaki del tega znanja
pridobijo na naši šoli, hkrati pa s svojo mladostno iskrivostjo in žarom razvijajo talente
ter soustvarjajo bogato zgodbo Šole za storitvene dejavnosti.

Helena Zupanc, prof. fra. in univ. dipl. nov.,
ravnateljica šole

Šola za
storitvene
dejavnosti
– šola za
življenje in
uspešno
poklicno pot.

Znati, misliti, sanjati. To je vse.
(Victor Hugo)

V tujini se dijaki
izpopolnjujejo v
stroki, pilijo znanje
tujih jezikov, se urijo
v komunikaciji ter
širijo svoja obzorja.
Tudi v Evropskem
parlamentu v
Strasbourgu …

V projektih, ki nastajajo v sodelovanju z okoljem in podporo MO Velenje, dijaki
razvijajo talente, osebnost, samozavest in pridobivajo dragocene kompetence.

Ustvarjalne delavnice, prireditve, proslave, projektno načrtovan pouk in športni dogodki so
dodana vrednost, ki vedno znova navdušujejo naše dijake. Izpod veščih prstov dijakov
programa Gastronomske in hotelske storitve ter Gastronomija nastajajo prave mojstrovine.

Ekonomski tehniki se zaposlujejo v bančništvu, zavarovalništvu, računovodstvih,
marketingu, na pošti, lahko pa uresničujejo svoje ideje kot samostojni podjetniki.

Že med šolanjem pridobivajo dijaki programa
Trgovec komunikacijske veščine ter izkušnje z
vodenjem klasičnih in sodobnih prodajnih postopkov.
V naši dijaški trgovini rabljenih oblačil iščejo bodoči
prodajalci nove poti, kako pritegniti kupce.

V programu Pomočnik/pomočnica v biotehniki in
oskrbi je poudarek tudi na učenju ročnih spretnosti.

Sodobni učni poligon
so projektni dnevi.

Raziskovanje novih destinacij, izvedba zabavnih animacij in turističnega vodenja,
organizacija počitnic in poslovnih srečanj, učenje treh tujih jezikov so le nekatere
izmed veščin, ki jih v šoli pridobijo dijaki programa Gastronomija in turizem.
Naše vodilo je sodobno načrtovan pouk s sodelovalnim
učenjem, da bi dijaki razvijali ustvarjalnost, kritično mišljenje
in pridobivali uporabna znanja za življenje.

Na Gimnaziji izobražujemo v naslednjih izobraževalnih programih:
• gimnazija
• gimnazija (š)
• umetniška gimnazija
• likovna smer
• glasbena smer
• vzporedno izobraževanje umetniška gimnazija – glasbena smer

Dragi osnovnošolci in spoštovani starši!
Pred vami je ena najpomembnejših odločitev: kaj želim v življenju postati, kakšen poklic želim
opravljati? Pri tem naj vas vodita vera vase in zaupanje v svoje sposobnosti.
Zato bodite do sebe dovolj zahtevni, ne bojte se pogumnih korakov, drznite si sanjati velike
sanje. Vaša prihodnost je v vaših rokah!
Gimnazija vam ponuja kvalitetno izobraževanje, pester izbor programov, šolskih in obšolskih
dejavnosti. Stali vam bomo ob strani, ko se boste lotevali novih izzivov in priložnosti in pomagali
vam bomo, da prepoznate svoje potenciale in jih v največji meri razvijate. Napišimo skupaj
vašo zgodbo o uspehu!
						

Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih.
ravnateljica gimnazije

Klasični pouk je primerno prepreden s
sodobnimi metodami poučevanja in učenja.

Zanimanje raste, ideje se kar vrstijo.
Z laboratorijskim in terenskim delom zlahka
odkriješ svojo raziskovalno žilico.
Nemalokrat se iz sodobne telovadnice s tribuno,
fitnesom … podamo v svežino narave.

Ponosni smo na dosežke naših dijakov.

Obzorja širimo tudi zunaj
naših meja.

S skupnim delom ustvarjamo dobre
rezultate in pozitivno klimo.

V vzpodbudnem učnem okolju
ustvarjamo čudovite stvaritve.
Umetnost je zato, da vznemirja.
Znanost pomirja.

(Georges Braque)

Tja, do koder je vredno iti, ne pelje nobena bližnjica.
(Beverly Sills)

Na Višji strokovni šoli izobražujemo za poklice:
•
•
•
•
•

inženir informatike
inženir mehatronike
inženir elektrotehnike
organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
inženir geotehnologije in rudarstva

Višješolski študij je izrazito poklicno naravnan. Poudarek v študijskem procesu
je na praktično uporabnih znanjih in kompetencah.
Pridružite se nam in skupaj naredimo velik korak na vaši poklicni poti.
Uroš Sonjak, univ. dipl. inž.,
ravnatelj šole

Pogoni in mehanizmi
so pomemben del
proizvodnih sistemov.

Na področju avtomatizacije je v podjetjih
veliko izzivov in nalog.

Mehatronski sistemi združujejo
znanja s področja strojništva,
elektrotehnike in informatike.

Programiranje krmilnikov se izvaja na
sodobno opremljenih delovnih mestih.

Elektrotehniki testirajo in vrednotijo
delovanje elektronskih vezij.

Informatik rešuje različne probleme z
uporabo informacijske tehnologije.

Elektroenergetske meritve se
izvajajo z računalniškimi sistemi.

Informacijske družbe si ne moremo
predstavljati brez informacijskih
sistemov in informacijskih poti.

Rudarji na praktičnem izobraževanju v
Premogovniku Velenje spoznajo sodobne
tehnologije za pridobivanje premoga.

Študenti Gostinstva in turizma so umetniki na področju kulinarike.

MIC je most med izobraževanjem, usposabljanjem, razvojem in gospodarstvom.
Na MIC-u poteka praktično in strokovno izobraževanje dijakov, študentov in odraslih ter
različne oblike usposabljanj v sodobno opremljenih učnih delavnicah, predavalnicah in
laboratorijih.
Obnovljivi viri in učinkovita raba energije so naša pomembna dejavnost že vrsto let,
kot tudi delo v najrazličnejših domačih in mednarodnih projektih, kjer svoje znanje in
izkušnje posredujemo in jih dopolnjujemo z novimi, sodobnimi pristopi. Do danes smo
vzpostavili sodelovanje s številnimi državami sveta.

Pridružite se nam, da bomo lahko skupaj v sodobno opremljenih prostorih
nadgradili vaše znanje z novimi praktičnimi izkušnjami.
Darko Lihteneker, univ. dipl. inž.,
vodja MIC-a

Na MIC-u usposabljamo strokovnjake za delo na področju obnovljivih virov energije,
avtoserviserstva, varjenja, CNC-obdelave, inštalacij v elektrotehniki, pnevmatike in
hidravlike, informatike, avtomatizacije tehnoloških procesov ...

... uspešno povezujemo izobraževanje in gospodarstvo in
sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami in podjetji.

Usposabljanja za pridobitev javno veljavnih certifikatov,
funkcionalna usposabljanja ...

Učilnica za
avtomatizacijo
proizvodnje

... v sodobno opremljenih prostorih

Simulator varne vožnje

Micikel –
avtomatiziran
sistem
izposoje
koles,
zdaj tudi z
možnostjo
električnih
koles

Lastno znanje in izkušnje
prenašamo v prakso.

3D-tiskalnik

Solarno drevo

Podpis pogodb o sodelovanju

Osnovnošolci so na MIC-u vključeni v različne aktivnosti, ki jim
pomagajo pri odločitvi za nadaljnje šolanje in poklicno kariero.

Praktično usposabljanje dijakov in
študentov iz tujine s projektnim delom

http://mladiraziskovalci.scv.si
Gibanje Mladi raziskovalci za
razvoj SAŠA regije z vami že več
kot 35 let.

V Gaudeamusu so našli svoje mesto: Knjižnica
ŠC Velenje, Jedilnica za dijake in študente,
Visoka šola za varstvo okolja in Multimedijski
regionalni center Kunigunda.

http://informativni.scv.si.
60 let pod mavrico znanja

Vabljeni, da si ogledate programe za katere izobražujemo na

Medpodjetniški
izobraževalni
center

Višja
strokovna
šola

Gimnazija

Šola za
storitvene
dejavnosti

Elektro in
računalniška
šola

Šola za
strojništvo,
geotehniko in
okolje

Virtualni
informativni
dnevi
ŠC Velenje

Že veš, kje nadaljevati šolanje?

Odnosi z javnostmi: Peter Vrčkovnik
Tel.: 031 693 600, 03 896 06 00
El. naslov: mediji@scv.si

Direktor: Janko Pogorelčnik
Tel.: 03 896 06 02
El. naslov: janko.pogorelcnik@scv.si

PROSTOVOLJNO DELO
Koordinatorici: Maša Kolšek,
Irena Herlah
Internet: http://www.scv.si
El. naslov: prostovoljstvo@scv.si

Tajni{tvo [CV: Nevenka Rozman
Internet: http://www.scv.si
El. naslov: info@scv.si
Centrala tel.: 03 896 06 00 ali 03 896 82 00

Svetovalna sliu`ba: Erina Zukić
Tel.: 03 896 0682
El. naslov: erina.zukic@scv.si

Trg mladosti 3, 3320 Velenje

[OLA ZA STROJNI[TVO, GEOTEHNIKO IN OKOLJE

ELEKTRO IN RA^UNALNI[KA [OLA

Ravnatelj: Peter Rozman
Tel.: 03 896 06 16
El. naslov: peter.rozman@scv.si

Ravnatelj: Simon Konečnik
Tel.: 03 896 06 30
El. naslov: simon.konecnik@scv.si

Tajni{tvo: Katja Štravs Tovornik
Tel.: 03 896 06 18

Tajni{tvo: Karina Špegel
Tel.:03 896 06 32

Svetovalna slu`ba: Nina Gošnik Simeonović
Tel.:03 896 06 77
El. naslov: nina.gosniksimeonovic@scv.si

Svetovalna slu`ba: Urška Koletnik
Tel.: 03 896 06 28
El. naslov: urska.koletnik@scv.si

Internet: http://ssgo.scv.si
El. naslov: ssgo@scv.si

Internet: http://ers.scv.si
El. naslov: ersv@scv.si

[OLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI

GIMNAZIJA

Ravnateljica: Helena Zupanc
Tel.: 03 896 06 20
El. naslov: helena.zupanc@scv.si

Ravnatelj: Gabrijela Fidler

Tajni{tvo: Sonja Lipar
Tel.: 03 896 06 22

Tel.: 03 896 06 48 I El. naslov: suzana.brodej@scv.si

Internet: http://storitvena.scv.si
El. naslov: storitvena@scv.si

Svetovalna slu`ba: dr. Karmen Mikek
Tel.: 03 896 06 92
El. naslov: karmen.mikek@scv.si

Internet: http://gimnazija.scv.si
El. naslov: gimnazija@scv.si
Tel.: 03 896 06 44 I El. naslov: gabrijela.fidler@scv.si

Tajni{tvo: Suzana Brodej

Svetovalna slu`ba: mag.Anita PETEK
Tel.: 03 896 07 19 I El. naslov: anita.petek@scv.si

VI[JA STROKOVNA [OLA
Internet: http://vss.scv.si
El. naslov: vss@scv.si

Ravnatelj: Uroš Sonjak
Tel.: 03 896 06 40
El. naslov: uros.sonjak@scv.si
Tajni{tvo: Karmen Hudournik, Helena Kovač
Tel.: 03 896 06 42

MIC

Koroška cesta 62 a, 3320 Velenje
Internet: http://mic.scv.si
El. naslov: mic@scv.si

Vodja MIC: Darko Lihteneker
Tel.: 03 896 82 02
El. naslov: darko.lihteneker@scv.si
Tajni{tvo: Tjaša Anderlič
Tel.: 03 896 82 01
El. naslov: tjasa.anederlic@scv.si
Najem prostorov: koordinator.mic@scv.si

DIJA[KI IN [TUDENTSKI DOM

KNJI@NICA

Na ŠC Velenje izvajamo tudi dejavnost
dijaškega doma. Pogoje za bivanje dijakov
zagotavljamo skupaj z Mladinskim
centrom Velenje, v prenovljenem Štu-dij
domu, kjer lahko bivajo tudi študenti.

Internet: http://knj.scv.si/
El. naslov: knjiznica@scv.si

Efenkova 61 a, 3320 Velenje

Trg mladosti 7, 3320 Velenje

Tel.: 03 898 85 40, 03 898 85 42

Internet: http://dsd.scv.si
El. naslov: dsd@scv.si
Telefon: 03 896 06 00

GIBANJE MLADI RAZISKOVALCI
ZA RAZVOJ SA[A REGIJE

MEDNARODNI PROJEKTI IN PRAKTI^NO
USPOSABLJANJE Z DELOM V TUJINI

Internet: http://mladiraziskovalci.scv.si
El. naslov: mladiraziskovalci@scv.si
karmen.hudournik@scv.si

El. naslov: miran.papez@scv.si

Tel.: 03 896 07 36

Tel.: 03 896 82 82, 03 896 06 75

