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Naziv programa KREATIVNO USTVARJANJE 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola Zagorje 

Karmen Pevec 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Zaposleni v vrtcih pogosto stojijo pred izzivom, kako popestriti 

vsakdanje delo, pritegniti pozornost otrok v različnih starostnih 

skupinah.  

Enako velja za zaposlene v storitvenih dejavnostih (trgovce, 

cvetličarje, delavce gostinstvu in turizmu…), ki želijo zadovoljnega 

kupca svojih storitev in gosta, ki bo v prijetno urejenem okolju užival 

v dobri hrani in pijači ter se z veseljem vračal. 

Pri svojem delu moramo biti inovativni in iznajdljivi, pri vsem tem pa 

se moramo zavedati in uzavestiti preprečevanje nastajanja 

odpadkov. Udeleženci bodo spoznali možnosti za recikliranje oz. 

ponovno uporabo materialov, ki so na voljo v vsakem gospodinjstvu. 

Na praktični način bodo prikazana  različna znanja o tem, kako 

podaljšujemo življenjski cikel izdelka, zmanjšujemo količino 

odloženih odpadkov. Želimo poudariti, da je linearno gospodarstvo 

neprimerno, zato je pri našem delu poudarek na krožnem 

gospodarstvu, saj s tem pripomoremo in naredimo nekaj za okolje. S 

tem zmanjšujemo ogljični odtis, odpiramo zelena delavna mesta, 

varčujemo z viri, zmanjšujemo globalno odvisnost, varujemo naše 

zdravje in zdravje naših otrok.  

Namen je spodbuditi ciljno skupino k umetniškemu ustvarjanju ob 

uporabi zavrženih in eko-materialov.  

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali 

kompetence na področju  veščin zavijanja daril, izdelovanja pentelj 

na različne načine z različnimi materiali. Spoznali bodo, kako se iz 

reklam in časopisnega papirja izdelajo različne namizne, prostorske 

in stenske dekoracije, prav tako pa bodo poučeni, kako lahko iz 

zavrženih oblačil izdelamo različne dekorativne izdelke  ali pa darila. 

Da  pa  jeans hlač ne zavržejo, bodo spoznali uporabo le teh, kako  na 

enostaven in estetski  način lahko naredijo različne dekorativne 

izdelke z  različnimi tehnikami kot so tehnike šivanja, lepljenja…). 

Udeleženci usposabljanja bodo pridobili tudi znanja iz bontona 

obdarovanja.  

 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in 

prebivalcev Slovenije, ki jo opredeljuje Vizija Slovenije, se hkrati 

zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju.  
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Z elementi vizije želimo doseči zaupanje, kakovost življenja, 

inovativnost, učenje za in skozi vso življenje, ter krepitev svoje 

identitete. 

Ena od ciljnih skupin tega področja so zaposleni, ki potrebujejo in 
želijo dopolnjevanje in usposabljanje specifičnih znanj na določenem 
strokovnem področju, na doseženi ravni zahtevnosti. 
Ponudba neformalnih usposabljanj za to storitveno področje je slabo 

oz. ne obravnavajo področja celostno. 

Izvajanje krajših programov usposabljanja za to področje bi 

pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, optimizaciji in kakovosti dela 

na tem področju. 

Pri tem je pomembno, da se zavedamo pomena vseživljenjskega 
učenja in usposabljanja – vrednot, ki krepijo ustvarjalnost, 
kreativnost, inovativnost, natančnost, kritično razmišljanje in 
odgovornost. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Vzgojitelji in zaposleni v storitvenih dejavnostih (trgovci, cvetličarji, 
delavci gostinstvu in turizmu…)   si bodo tako izboljšali svoje splošne 
kompetence, kar bo vodilo v učinkovitejše in kakovostnejše delo s 
poudarkom na uporabi znanj, veščin, različnih spretnosti ročnega in 
umetniškega ustvarjanja pri opravljanju nalog skozi življenje. 
Pomembno pri tem projektu je tudi ozaveščanje o zmanjšanju 
odpadkov, (reciklaži) predelavi in ponovni uporabi. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega ali samostojnega podjetnika. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih , ki jih 

potrebujejo pri svojem delu in v vsakdanjem življenju. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line delo 

 

Samostojno 

delo 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 5    

Praktični del (št. ur) 25  20  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Izdelek  

*Oblika on line dela 
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur     

Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 

slike, elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 
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Pogoji za končanje 

programa 

Najmanj 80% prisotnost na usposabljanju. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa V okviru programa se bomo osredotočili na naslednje tematske 

sklope: 

 Zavijanje in aranžiranje daril na različne načine z različnimi 

materiali, 

 Izdelovanje pentelj z različnimi materiali na različne načine, 

 Izdelovanje izdelkov iz časopisnega papirja in reklam ( skledice, 

slike, obeski…), 

 Izdelki iz odpadnih zavrženih jeans hlač (podstavek za lonec, 

venček, rože…, 

 Rože kot stenske in prostorske dekoracije iz odpadnih oblačil 

Jeans hlače) in šeleshamerja, 

 Uporaba naravni materialov in materialov iz okolja ter izdelki iz 

njih,  

 Namizna dekoracija na ploščici, rože iz blaga… 

 Dekoracije v quilling tehniki 

 Bonton obdarovanja (način dajanja in sprejemanja daril; izbira 

barv; primernost darila za posameznika…) 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

S programom bodo udeleženci pridobili naslednje kompetence: 

 razvijanje ročnih spretnosti, 

 prepoznavanje in uporaba odpadnih materialov, 

 zna poiskati in uporabiti materiale iz narave, 

 pridobivanje znanj za kvalitetno izdelavo izdelkov, 

 uporaba pravilnih prijemov,  

 pomen lepljenja in uporabe lepil, 

 poznavanje sodobnih trendov in izzivov z eko materiali, 

 izražanje kreativnosti, 

 sposobnost uporabiti in prenašati znanja, 

 sposobnost izkoristiti priložnost za učenje, 

 pozna materiale, pripomočke in orodja in njihovo pravilno 

uporabo ob upoštevanju varstva pri delu, 

 pozna vlogo, pomen, tradicijo in značilnosti posamezne 

krasitve,  

 pozna postopke načrtovanja, priprave, izvedbe dekorativnega 

izdelka  

 razvija strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko 

kulturo na delovnem mestu,  

povezuje teoretična in praktična znanja. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Tekom izobraževanja bodo udeleženci osvojili znanja in tehnike 

izdelovanja namiznih, stenskih, prostorskih dekoracij in zavijanje 

daril, kar bo pripomoglo k nadaljnjemu kakovostnejšemu delu pri 
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realizaciji vzgojno izobraževalnega načrtovanja, dopolnitvi in 

izboljšanju ponudbe v trgovini in gostinstvu,  kot tudi 

kakovostnejšega vsakdanjega življenja. 

 

Udeleženci:  

 izdelajo izdelke različnih tehnik za krasitev prostora in 

dekorirane izdelke za uporabo.   

 sledijo vlogi, pomenu, tradiciji in značilnostim krasitve 

posameznih notranjih prostorov in obdarovanja, 

 izberejo primerne naravne in ostale dekoracijske materiale za 

dekorativne izdelke 

 sledijo celostnemu pristopu pri krasitvi in ureditvi notranjih  

prostorov, 

 razvijajo ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja 

problemov, 

 uporabljajo primeren način komunikacije pri reševanju 

problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog,  

 uporabljajo pravilnost, zakonitosti in postopnost pri izdelavi 

dekoracij  

 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Znali bodo uporabljati primerne materiale, izdelati različne izdelke 

za uporabo ali pa za namene dekoracije. 

Splošne kompetence: 

 uporaba pravilnih prijemov, 

 poznavanje lastnosti in posebnosti različnih materialov, 

 poznavanje različnih pripomočkov, 

 upošteva načela krožnega gospodarstva 

 učinkovita uporaba pridobljenih znanj pri delu z otroki in doma, 

 uporaba znanj pri njihovih projektih, 

 uporaba recikliranja (predelava-ponovna uporaba), 

povezuje teoretična in praktična znanja. 

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

  Izdelovanje pentelj z 

različnimi materiali in 

različnimi tehnikami.  

 Zavijanje in aranžiranje daril 

na različne načine:  

- steklenica, 

- odprto darilo,  

 - zaprto darilo,  

3 ure 

 

 

16 ur 

 

 

 

Kontaktne ure 

in samostojno 

delo 
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- podlage z žepkom in brez za 

kuverto z denarjem ali darilnimi 

boni.   

 Namizna dekoracija (uporaba 

reklam in zavrženih oblačil).  

 Stenska dekoracija (uporaba 

reklam in zavrženih oblačil) 

 Quilling tehnika 

 Bonton  

 

Udeleženci bodo sproti 

obveščeni katere pripomočke in 

materiale potrebujejo. 

 

 

 

8 ur 

10 ur 

 

10 ur 

3 ure 

 

 

 

 

 

 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica   

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

  

**Samostojno delo Predpriprava ali dokončanje izdelka 20 ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Srednja:  Konfekcijski modelar  

Učiteljica praktičnega pouka z dolgoletnimi izkušnjami 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  4.10.2021 DA  

Svet zavoda potrdil 19.10.2021 DA  

 


