
 

 

 

Ogled dobrih praks za pedagoge /  
Bevált gyakorlatok megtekintése pedagógusoknak 

 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je 31.5.2018 za učitelje pomurskih srednjih šol 

organizirala strokovno študijsko pot v podjetja z ogledom dobrih praks. Obiskali smo naslednja podjetja: 

MEDICOP d.o.o., TRATNJEK, servis in trgovina d.o.o. ter ARCONT IP d.o.o. in ARCONT IP d.o.o.. / A Muravidéki 

Területi Kézműves Kamara 2018. május 31-én szakmai tanulmányutat szervezett vállalatokba jó gyakorlatok 

megtekintésével a Muravidéki középiskolák tanárai számára. A következő vállalatokat látogattuk meg: 

MEDICOP d.o.o., TRATNJEK, szerviz és bolt d.o.o., ARCONT IP d.o.o. és ARCONT IP d.o.o . 

V podjetju MEDICOP d.o.o. se ukvarjajo s proizvodnjo medicinske opreme in reševalnih vozil. Lasten razvojni 

center jim omogoča neodvisen razvoj tehničnih izboljšav in novosti, s katerimi se lahko kar najbolj prilagodijo 

specifičnim potrebam njihovih kupcev. Trenutno zaposlujejo 78 oseb med katerimi so: orodjarji, varilci, CNC 

operaterji, elektrotehniki, inštalaterji. Skozi vse leto omogočajo opravljanje obvezne prakse dijakom, za kar 

imajo usposobljene tudi mentorje. / A MEDICOP d.o.o. vállalatban orvosi berendezések és mentőkocsik 

gyártásával foglalkoznak. Saját fejlesztési központjuk lehetővé teszi számukra a fejlettebb technikai 

felszerelések és innovációk független fejlesztését, melyeket ügyfeleik egyedi igényeihez igazíthatják. Jelenleg 78 

alkalmazottjuk van, többek között: szerszámkészítők, hegesztők, CNC-üzemeltetők, villanyszerelők, szerelők. A 

diákok számára egész évben lehetővé teszik a kötelező gyakorlatok elvégzését, amelyre mentorokat is 

képzettek. 

Podjetje TRATNJEK d.o.o. je kreativno, izkušeno ter fleksibilno podjetje na področju dobave, montaže in 

vzdrževanja klimatskih sistemov, alternativnih virov energije. Ukvarjajo pa se tudi s servisiranjem elektronike. 

Trenutno zaposlujejo 33 oseb, od tega je največ inštalaterjev in elektrikarjev. Skozi vse leto omogočajo obvezno 

prakso dijakom. / A TRATNJEK d.o.o. kreatív, tapasztalt és flexibilis vállalat és a klíma rendszerek, alternatív 

energiaforrások beszerzésével, szerelésével és karbantartásával foglalkozik. Az elektronikai szerkezetek 

szervizével is foglalkoznak. Jelenleg 33 alkalmazott foglalkoztatnak, ebből a legtöbb beszerelő és villanyszerelő. 

A diákok számára a kötelező gyakorlat végzését az egész évben lehetővé teszik. 

Podjetje ARCONT d.d. je eden največjih proizvajalcev bivalnih enot v Evropi in eden največjih proizvajalcev 

stavbnega pohištva v Sloveniji. V ARCONT IP d.o.o. je 40% zaposlenih s statusom invalida. V podjetju izdelujejo 

PVC in aluminijasta okna ter vrata. Zaposlujejo 840 oseb, predvsem tehnično izobražen kader, kot so kovinarji, 

mizarji, inštalaterji, ličarji, elektrikarji ter monterji. V podjetju omogočajo šolsko prakso dijakom (letno okrog 60 

dijakom), počitniško delo, ponujajo štipendije dijakom in študentom tehnične smeri. Prisotni so tako na ogledih 

podjetij spoznali različne vrste poklicev. / Az ARCONT d.d. Európa egyik legnagyobb lakóegység gyártója és 

Szlovénia egyik legnagyobb építőipari bútorgyártója. Az ARCONT IP d.o.o. alkalmazottai 40% -a 

fogyatékossággal élő ember. A cég PVC és alumínium ablakokat és ajtókat gyárt. 840 főt foglalkoztatottak, 

főleg technikai képzetéggel, például fémmunkásokat, ácsokat, szerelőket, festőket, villanyszerelőket és 

szerelőket. A cég évente 60 diák számára lehetőséget nyújt az iskolai gyakorlat elvégzéséhez, nyári 

munkalehetőséget, ösztöndíjakat kínál a műszaki irányban tanuló diákok és egyetemi hallgatók számára. A 

céglátogatás során a jelenlévők több fajta szakmával ismerkedhetek meg. 


