
                                                                                                                       

Vabilo na seminar 
Praktično usposabljanje za hišnike 

 

Delo hišnika je zelo raznoliko in vključuje številna med seboj zelo različna delovna področja in 
opravila. Ker nobena izmed srednjih šol ne daje tako širokega spektra znanj, kot ga zahteva ta 
poklic, si hišnik, ki želi biti pri delu uspešen, lahko pomaga z različnimi dodatnimi, specializiranimi 
tečaji, namenjenimi usposabljanju odraslih. 

Zaradi tega smo v Ravnateljskem servisu pripravili Praktično usposabljanje za hišnike, ki bo 
potekalo v četrtek, 3. novembra 2022, na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, Šolski 
center Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj.  

V primeru večjega števila prijav bomo pripravili še eno usposabljanje in sicer v petek, 4.11.2022. 

Seminar je namenjen hišnikom in vzdrževalcem v šolah in vrtcih.  

Program seminarja 

Sreda, 19. oktobra 2022 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 – 9.30 Uvodni del 

9.30  – 11.00 Praktična delavnica, 1. 

del 11.00 – 11.30 Odmor za malico 

11.30 – 13.00 Praktična delavnica, 2. 

del  

V praktični delavnici bodo udeleženci pridobili in izpopolnili znanja v enostavnih opravilih s 

katerimi se hišniki srečujejo vsakodnevno (popravilo pohištva, menjava stikal, zamenjava 

keramičnih ploščic, …).  

Praktično usposabljanje bo izvajal učitelj praktičnega pouka na omenjeni srednji šoli, gospod 

Franc Petrič. 



Prijava 

Na seminar se prijavite prek spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-

servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. 

Prosimo, da pravilno vnesete vse podatke (uradno ime in priimek, elektronski naslov, naziv 

šole, …). Na e-naslov boste prejeli informacije, ki so povezane s seminarjem, in brez katerih se 

seminarja ne boste mogli udeležiti. Pravilni podatki so pomembni tudi zaradi izpisa potrdila o 

udeležbi. 

Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi 

svojih evidenc, jo naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali 

tiste, ki bodo prispele prej. Prijava je možna do ponedeljka, 31. oktobra 2022, do 12. ure. 

Plačilo 

Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 

45 EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 80 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V 

ceno je vključeno gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti. 

Odjava 

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-

servis.com, najkasneje 2 dni pred seminarjem. Če gradiva do takrat še ne bomo poslali, prijavnine 

ne bomo računali. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 

Morebitna vprašanja v zvezi s témo seminarja lahko pošljete do ponedeljka, 31. oktobra 2022, 

do 12. ure, na naslov: albert.pavli@guest.arnes.si. Vaša predhodno poslana vprašanja bodo 

posredovana predavateljici. Vprašanja boste seveda lahko postavili tudi med seminarjem.  

Za odgovore na morebitna vprašanja s tega področja po končanem seminarju, vas prosimo, da se 

obrnete neposredno na Ravnateljski servis: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com 

Seminar organizira Ravnateljski servis. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in 

odpovedi seminarja, v primeru premajhnega števila udeležencev. 

 

Vljudno vabljeni! 

Vodstvo Ravnateljskega servisa 
Doris Kužel, Janja Zupančič, Bogomir Marčinkovič 
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