
Izobraževalni center Štore izvaja izobraževalne in  storitve upravljanja človeških virov za podjetja v 
metalurški in strojni industriji. S svojim delom na področju izobraževanja izhajamo iz bogate tradicije 
izobraževanja in usposabljanja delavcev v industriji. To znanje smo dopolnili z mnogimi novimi spoznanji, 
ki sledijo cilju sistematičnega in stalnega izobraževanja  ter seznanjanja z razvojem na področju 
upravljanja človeških virov. Za podjetja tudi razvijamo nove programe izobraževanja in usposabljanja za 
potrebe dela, prekvalifikacijo in dokvalifikacijo. Podjetje uspešno deluje od leta 1990 . Smo registrirana 
inštitucija za izobraževanje. Podjetje je lastnik prostorov, kjer se nahajajo lepo urejene učilnice v stari šoli 
na Teharjah. S svojo lego v bližini Celje in osrednji Slovenski regiji ter bližino avtoceste omogočamo 
enostaven dostop vsem partnerjem. 

Ključne naloge  izobraževalnega centra: 

- s sistematičnim in stalnim izobraževanjem delavcev prispevati h kvalitetnemu delu v podjetju 
- seznanjati delavce z razvojem na vseh strokovnih področjih 
- izobraževanje zaposlenih za nova dela, prekvalifikacijo in dokvalifikacijo 
- usposabljanje za podjetništvo 
- izobraževanje v funkciji prestrukturiranja proizvodnje 
- dvigu izobraževalne aktivnosti na višjo in učinkovitejšo raven 
- svetovalno dejavnostjo, sodobno diagnostiko ter metodologijo delovati na področju razvoja 

človeškega kapitala. 
- vrednotenju in preverjanju dosežkov izobraževanja 

Področja dela: 

- Izobraževanje in usposabljanje 
- Upravljanje s človeškimi viri 
- Muzejska dejavnost – vodenje Železarskega muzeja 
- Organiziranje proizvodnih enot za usposabljanje in delo invalidov – invalidska delavnica 
- Pomoč pri vsebinskem in administrativnem vodenju ESS projektov za gospodarske družbe 

 

Izobraževanje in usposabljanje 

Programi izobraževanja so usmerjeni na naslednja področja: 
- usposabljanje srednjih in višjih kadrov v proizvodnih procesih za učinkovito vodenje in upravljanje 
- strokovno usposabljanje izvajalcev posameznih funkcij v procesu proizvodnje 
- učenje tujih jezikov 
- upravljanje internih transportnih sredstev 
- upravljanje kurilnih in čistilnih naprav 
- računalniško usposabljanje 
- program usposabljanja za povečanje zaposlitvenih možnosti 
- programi za izboljšanje vzdrževanja osnovnih sredstev 
- organizacija izvajanja praktičnega usposabljanja 
 
Programe usposabljanja izvajamo na naslednje načine : 
 
Razpisna usposabljanja 
Usposabljanja so razpisana v obliki tečajev in delavnic. Prijava je možna preko prijavnice ali preko naše 
spletne strani www.ic-store.si (Dejavnosti/Aktualno), kjer so navedena aktualna usposabljanja.  
Programi se izvajajo na sedežu podjetja IC Štore. 
 
Usposabljanja pri naročniku 
Podjetja s katerimi sodelujemo nam sporočijo področja, kjer jim primanjkuje znanja. Na podlagi 
izobraževalni zahtev podjetij s katerimi sodelujemo, pripravimo vsebinsko ponudbo in izberemo 
predavatelje, ki obvladujejo zahtevana znanja. Udeleženci pridobijo znanja, ki jih lahko takoj prenesejo v 
delo. Usposabljanja so prilagojena časovno, terminsko ter krajevno naročniku. 
 
Organizacija celovitega usposabljanja za podjetje 
Pri organizaciji izobraževanja se prilagodimo posameznemu podjetju tako, da pripravimo program in 
prilagodimo pripravo, izvedbo, oceno uspešnosti usposabljanja ter arhiviranja celotne dokumentacije. 
Celoten proces je izveden v obliki t.i. outsoursinga, kjer se prilagodimo potrebam naročnika tako, saj 
opravimo celotno izobraževalno storitev, kot da bi bili del naročnikovega poslovnega sistema. 
 

http://www.ic-store.si/


Udeleženci usposabljanj dobijo potrdilo o udeležbi. 
 
Upravljanje s človeškimi viri 

S svetovalo dejavnostjo, sodobno diagnostiko ter metodologijo podjetje deluje na področju razvoja 
človeškega kapitala. Razvija usposobljenost kadrov za delo na področju poslovne strategije, preko 
izobraževanja zaposlenih spreminja kulturo organizacij, veča usposobljenost vodilnih in vseh ostalih 
delavcev ter tako zagotavlja polno vključenost ljudi za doseganje poslovne odličnosti podjetij. Pri 
izvajanju dejavnosti  upravljanja človeških virov smo  partner malim, srednjim in velikim gospodarskim 
subjektom  ter naročnikom  iz industrije, kjer smo izvajali naloge načrtovanja strategije izobraževanja in 
modeliranja posameznih kompetenčnih profilov.  
 

Izvajalci programa izobraževanja in upravljanja s človeškimi viri : 
Univerzitetni dipl. organizator dela 1 
Univerzitetni dipl. ekonomist 1 
Tajnica-srednješolska izobrazba 1 
Ostali zaposleni 6  
 
V programu izvajanja izobraževanja in upravljanja s človeškimi viri  sodelujemo  z različnimi izvajalci tako 
iz gospodarstva kot iz izobraževalnih organizacij. 
 
Podjetja za katera izvajamo storitve izobraževanja in upravljanja človeških virov: 
ŠTORE STEEL d.o.o.,VALJI d.o.o.ŠTORE, ISI CENTER d.o.o.,CINKARNA Celje d.d., MULTI MOVENS 
d.o.o.,CETIS Celje d.d.,KOVIS LIVARNA d.o.o.,PETROL ENERGETIKA d.o.o.,VALJI GROUP 
d.o.o.,ETRA d.o.o.VITLI KRPAN Šmarje pri Jelšah, CLEANTEAM d.o.o., Celje, REMONT d.d., Celje, 
BOHOR Šentjur d.o.o. in drugi 
 
Izvajamo evalvacijo usposabljanja z namenom, da podjetje izboljša uspešnost ali pripomore pri 
odločitvah, ki se nanašajo na trenutne aktivnosti ali prihodnje načrtovanje in odločanja o delovnem 
procesu. 
 

 
Navezava na panogo  
Kako se delovanje vlagatelja navezuje na gospodarsko panogo, ki jo partnerstvo prijavlja? Označite z x: 

 registrirano za opravljanje te dejavnosti 
   delno deluje tudi v tej dejavnosti 
 delovanje podjetja je povezano z dejavnostjo - npr. kot dobavitelj, posrednik x 
   Drugo (utemeljite spodaj) 

 
Podjetje deluje kot zunanji izobraževalno svetovalni center nekaterih izmed partnerjev. Ker izhajamo iz 
metalurške  in kovinarske branže je ves čas prisotna specializacija za poklice znotraj metalurške, livarske 
in kovinsko proizvodne dejavnosti. 

 
 

Prispevek vlagatelja k uspešni izvedbi projekta  
1) Zakaj želi vlagatelj sodelovati v kompetenčnem centru in voditi projekt?  
2) Kakšna bo vloga vlagatelja kot nosilnega partnerja pri izvedbi projekta in uspešnosti delovanja 

kompetenčnega centra?  
3) Kakšen bo prispevek/vložek pri uspešni izvedbi projekta (kadrovski, finančni, …)?   
4) Katere aktivnosti bo koordiniral in v katerih bo sodeloval?  
5) Na kakšen način oziroma v kakšnem obsegu bo deloval za celotno partnerstvo in ne le za interese svoje 

organizacije? 

1. V izobraževalnem centru ves čas- več kot 20 let delujemo na področju trajnega –
permanentnega usposabljanja zaposlenih v industrijskih podjetjih. Naše sodelovanje v KC je 
za nas priložnost, da izmenjamo znanja in izkušnje z ostalimi partnerji ter da skupaj pripravimo 
usklajene kompetenčne modele za delovna mesta v naši panogi. Ti modeli nam bodo prav 
gotovo v pomoč pri dvigovanju  ravni usposobljenosti tudi po končanju projekta. Predvsem se 
je to zdi izredno pomembno, saj šolski sistem v tem trenutku ne zagotavlja več profilov za delo 
v tej panogi. 

2. S svojimi kadri bomo sodelovali pri ugotavljanju primanjkljajev ključnih kompetenc ter z 
vključevanjem zaposlenih v usposabljanja. Svoje aktivnosti v okviru projekta bomo, po potrebi 



vnaprej financirali. Razpolagamo tudi z ustrezno opremljeno infrastrukturo za  izvedbo 
usposabljanj in vseh aktivnosti partnerstva kot so sestanki, programski sveti…(lastne 
opremljene učilnice, poslovni prostori – glej www.ic-store.si). 

3. V projektu bomo, v skladu z dogovorom partnerstva in navodili strokovno vodili partnerstvo. 
Aktivno bomo sodelovali tako pri pripravi kompetenčnega modela kot pri njegovi 
implementaciji ter s tem prispevali k večji uporabnosti in verodostojnosti modela.  

4. Imamo dolgoletne izkušnje z izobraževanjem in usposabljanjem naših zaposlenih s področja 
metalurgije ter kovinarske in strojne industrije. Za svoje potrebe imamo oblikovane različne 
programe izobraževanja, razpolagamo pa tudi s strokovnjaki, ki so pripravljeni svoje znanje in 
izkušnje deliti z drugimi. 

5. Za našo panogo je zelo pomemben izbor primanjkljaja kompetenc  saj imamo veliko težav pri 
pridobivanju ustrezno usposobljenih kadrov iz rednega šolskega sistema. Izobraževalni sistem 
se je namreč oddaljil od učenja tehničnih znanj, ki so potrebna v naši dejavnosti. Do sedaj se 
je vsako podjetje samo ukvarjalo z nadomestitvijo manjkajočih znanj pri novo zaposlenih in 
tudi posledično pri ostalih zaposlenih, ki smo jih uvajali v delo in jih usposabljali za procese v 
naši panogi. V izobraževalnem centru želimo  sodelovati preko delovanja v KC  pri vzpostavitvi 
modela pridobivanja manjkajočih znanj in pa seveda usposabljanje za nova perspektivna 
področja.  V podjetju bomo v skladu z dogovorom partnerstva in navodili upravičenca aktivno 
sodelovala tako pri pripravi kompetenčnega modela kot pri njegovi implementaciji ter s tem 
skupno prispevali k večji uporabnosti in verodostojnosti modela. Izvajanje prenosa znanj 
zahteva v proizvodnji kovin specifične kompetence kot so: livar talilec, metalurg valjavec, 
industrijski oblikovalec, razvojni tehnolog …za katere ni mogoče zagotoviti komercialnih oblik 
izobraževanja. Zaradi tega je za ustvarjanje konkurenčnosti in novih oblik poslovanja nujna 
izmenjava znanj znotraj industrijske branžne mreže, ki mora biti organizirana s ciljem 
dolgoročnega komplementarnega razvoja povezanih podjetij. Ker že 20 let delujemo na tem 
področju lahko svoje izkušnje delimo z ostalimi partnerji iz tega KC. 

 

http://www.ic-store.si/

