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Na Tehniškem šolskem centru Kranj načrtujemo tudi Medpodjetniški
izobraževalni center in dodatni študijski program informatika

Smo osrednji in največji šolski center za poklicno in strokovno izobraževanje
v Gorenjski regiji. Po številu udeležencev izobraževanja se uvrščamo med največ-
je šolske centre v Sloveniji. Na šoli od leta 2005 delujejo tri organizacijske enote
Strokovna in poklicna šola, Strokovna gimnazija in Višja strokovna šola.
Zelo dobro je organizirano tudi izobraževanje odraslih. 
V prihodnjem letu so pred nami poleg izvajanj izobraževalnih programov po prenov-
ljenih programih na srednješolskem in višješolskem izobraževanju, tudi novi izzivi,
ki jih bosta prinesli dve novosti.
Prva je ustanovitev medpodjetniškega izobraževalnega centra, s katerim
bomo vzpostavili vez med šolo in podjetji, obrtniki, bodočo univerzo, zavodom za
zaposlovanje ter osnovnimi šolami naše regije.
Na ta način bomo prispevali k zagotavljanju kakovostnih poklicnih kadrov na med-
narodno primerljivi ravni za potrebe gospodarstva in obrti na sodoben in optimalen
način, integrirali sodobne tehnologije praktičnega in strokovno teoretičnega pouka
v nižjih in srednjih poklicnih šolah ter višjih in visokih strokovnih šolah v širšem oko-
lju, ter prispevali k hitrejšemu odzivu šol na potrebe gospodarstva. Druga novost
pa je pridobitev dodatnega študijski program informatika, ki je za bodoče štu-
dente še posebej aktualna, saj je zanimanje v gospodarstvu in obrti za tovrstne ka-
dre izjemno veliko. Glede na modularno zgrajene prenovljene programe, ki omo-
gočajo večjo povezanost in fleksibilnost v izobraževanju znotraj posameznega stro-
kovnega področja, bo razmestitev tega programa višji strokovni šoli omogočila, da
bo znotraj posameznih modulov lahko pokrivala celotno paleto oziroma ponudbo
na področju tehnike in razvoja IKT.

Tehniški šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Tel. št.: 04/280 40 00
Fax: 04/280 40 35
www.tsckr.si

TŠC Kranj vključuje Strokovno in poklicno šolo, Strokovno 
gimnazijo, Višjo strokovno šolo, izobraževanje odraslih, športno
dvorano Zlato polje, v prihodnjem letu načrtujejo MIC in dodatni 
višješolski študijski program informatika.

Raziskovalna dejavnost in 
organizacija tekmovanj

Na šoli je zelo razvita raziskovalna dejav-
nost. Že več let zapored organiziramo re-
gijsko srečanje mladih raziskovalcev. Di-
jaki se udeležujejo tekmovanj s splošnih
in strokovnih področij. Vsako leto organi-
ziramo različna tekmovanja iz znanja, za-
dnji dve leti smo prevzeli organizacijo re-
gijskega tekmovanja Legobum in Legos-
led za osnovnošolce.

Tehniški dnevi za osnovnošolce

Za učence osnovnih šol pripravljamo teh-
niške dneve, ki so pripravljeni tako, da si
udeleženci lahko od blizu in na profesio-
nalni opremi ogledajo nekaj zanimivih in
poučnih drobcev iz širokega področja na-
ravoslovja in tehnike.

Za osnovnošolce in njihove starše že vr-
sto let v okviru regije organiziramo tudi
prireditev Promocija poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja.

Športna dvorana Zlato polje

Ponosni smo na športno dvorano Zlato
polje, ki je ena najlepših dvoran na Go-
renjskem s plezalno steno. Dvorana
nudi možnost igranja košarke, rokometa,
mini nogometa, odbojke, badmintona,
namiznega tenisa. Posebni prostori so
namenjeni tudi aerobiki in pa fitnessu.
Namenjena je tako dijakom, študentom
kot zunanjim najemnikom. V njej so veli-
kokrat tudi koncerti in številne družab-
ne prireditve.

Erasmus univerzitetna listina

V študijskem letu 2006/2007 nam
je uspelo pridobiti listino Eras-
mus University Charter, s katero
našim študentom in predavateljem
omogočamo mednarodne študij-
ske in strokovne izmenjave kakor
tudi opravljanje praktičnega izob-
raževanja.
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POT DO KAKOVOSTI 
RAZVOJ DIDAKTIČNE OPREME ZA IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE NA PODROČJU MEHATRONIKE

Vse večja konkurenca zahteva razvoj novih produktov, spretnosti in znanj. Na področju inženirskih znanosti dobiva meha-
tronika vse pomembnejše mesto. V prihodnosti bo postala še pomembnejša, saj globalizacija in potrošniška družba zahte-
vata proizvode in storitve najboljše kakovosti.
Da postaja mehatronika aktualna tudi z vidika slovenskega gospodarstva, nam jasno pričajo signali iz industrije, ki vidi svojo
priložnost tudi v razvoju in proizvajanju produktov visoke tehnologije. Industrija namreč ocenjuje, da se bo na področju
mehatronike v bližnji prihodnosti odprlo večje število zahtevnih delovnih mest, za katere pa pričakuje visoko us-
posobljene mlade strokovnjake. 

Takšne ocene postavljajo tehniške šole pred nove izzive, saj hitro razvijajoča se področja tehnike zahtevajo tudi
posodobljen izobraževalni proces. Dosedanje Izkušnje in rezultati so pokazali, da predstavljata učenje skozi delo (learn-
ing-by-doing) in timsko projektno delo, na tako interdisciplinarnem in kompleksnem področju, kot je mehatronika (Slika 1),
trenutno najboljši način izobraževanja. 

Vzporedno s tem, v smislu zagotavljanja inovativnih pristopov v okviru izobraževalnega
procesa, ki bo pripeljalo do boljšega razumevanja in obvladovanja mehatronskih siste-
mov, se pojavljajo naslednja temeljna vprašanja: 

● kako nuditi dijakom in študentom ustrezna znanja in praktične izkušnje za pridobitev
kompetenc, ki jim bodo omogočale uspešno opravljanje poklica,

● kako na različnih nivojih izobraževanja ponuditi ustrezno raven podajanja znanja, ki bo
zadostila izobraževalnim ciljem in predvsem,

● kako mladim ljudem ponuditi možnost praktičnega spoznavanja mehatronskih siste-
mov, od spoznavanja elementov, enostavnih struktur in principov delovanja, do reše-
vanja zahtevnih razvojnih problemov. 

Slika 1: Mehatronika - 
interdisciplinarno področje tehnike

Odgovore na ta vprašanja je TŠC Kranj poiskal v okviru projektne skupine, v kateri so bili zastopani tako učitelji na sred-
nješolskem, višješolskem (TŠC Kranj), univerzitetnem in podiplomskem izobraževanju (Fakulteta za strojništvo, Univerza v
Ljubljani). Še posebej pomembno pa je bilo, da so v skupini sodelovali tudi predstavniki gospodarstva (PS Logatec, OPL Av-
tomatizacija Trzin, Termo, Škofja Loka), kot tisti, ki najbolje vedo, kaj se potrebuje in kaj pričakuje od mladih strokovnjakov. 

Da bi kar najbolje podprli izobraževalne procese s praktičnim delom, je projektna skupina zasnovala koncept didaktične
opreme, katere osnovni namen je bil omogočiti spoznavanje elementov mehatronskih sistemov in principov delovanja, spoz-
navanje tipičnih struktur, povezovanje, kreativno sestavljanje modelov različnih aplikacijskih primerov, spoznavanje statičnih
in dinamičnih karakteristik mehatronskih sistemov, možnost eksperimentiranja in raziskovanja. 

Realizacijo zastavljenega koncepta predstavljajo tri mehatronska učila EUP1,
EUP2 in EUP3 (Slika 2), ki nudijo praktične primere realizacije mehatronskih
sistemov - od enostavnih enoosnih do kompleksnih večosnih - na osnovi ele-
mentov, ki na tržišču predstavljajo sodobno stanje tehnike.
Trenutno lahko študentje izvajajo laboratorijske vaje na devetih učnih ploščah. 

Prizadevanja projektne skupine pa gredo že naprej, in sicer v smeri razvoja di-
daktične opreme s področja robotike in zahtevnejših hidravlik.

V končni fazi je naš cilj vzpostavitev vrhunsko opremljenega laboratorija za
mehatroniko. Slika 2: Učilo EUP3

TŠC Kranj se ves čas svojega obstanka zaveda svojega temeljnega poslanstva - to je vzgoje in izobraževanja za poklice pri-
hodnosti ter podpore našemu gospodarstvu. Naš cilj je izobraziti sposobne, samozavestne mlade strokovnjake. Prepričani
smo, da je eden od korakov na poti do cilja tudi skrb za sodobno in dobro opremljeno okolje. 
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