
 

 
Kranj, 14.12.2010 

 
 
 

 

ŠPORTNI ODDELKI NA STROKOVNI IN POKLICNI ŠOLI 
TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ 

 
 
 
 
Spoštovani starši! 
 
 
Tehniški šolski center Kranj ima na področju izobraževanja za potrebe tehniških poklicev 

skoraj sedemdesetletno tradicijo. V okviru Tehniškega šolskega centra delujejo štiri 

organizacijske enote: 

 Srednja strokovna in poklicna šola (elektrotehnika, mehatronika in računalništvo); 

 Tehniška gimnazija (elektrotehnika, računalništvo, mehanika); 

 Višja strokovna šola (mehatronika, informatika); 

 Medpodjetniški izobraževalni center. 

 

Iz opisa naše dejavnosti sledi, da dijaki po uspešno zaključeni štiriletni srednji šoli lahko 

na našem centru nadaljujejo z višješolskim strokovnim izobraževanjem in si pridobijo 

naziv inženir informatike ali inženir mehatronike. 

 

Zaposleni v centru se trudimo čim bolj prilagoditi potrebam mladih. Ker se zavedamo, da 

je med mladimi veliko športnikov, ki bi želeli nadaljevati šolanje na srednji strokovni šoli, 

bomo v šolskem letu 2011/12 v smereh elektrotehnike in mehatronike uvedli oddelke, 

prilagojene dijakom športnikom. Do sedaj še nobena strokovna in poklicna šola na 

področju Gorenjske ne ponuja prilagoditev za dijake športnike. Pogoj za oblikovanje 

prilagojenih športnih oddelkov je najmanj 22 vpisanih dijakov. 

 

Prilagojen program športnega oddelka pomeni številne prednosti: 

 na šoli bo deloval športni koordinator, ki predstavlja povezavo med starši, šolo in 

športom; 

 prilagojen urnik; 

 dopolnilni pouk; 

 manjša obvezna prisotnost pri pouku zaradi tekem;  

 napovedano ustno ocenjevanje; 

 oblikovanje individualnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake športnike; 



 

 delo s pomočjo učnih gradiv (e-gradiv) preko spletnih učilnic; 

 izvajanje športne vzgoje in treningov v najsodobnejši športni dvorani (velika 

telovadnica s tremi igrišči, fitnes dvorana, sodobna plezalna stena in dvorana za 

aerobiko); 

 prilagajanje učiteljskega zbora potrebam športnikov; 

 možnost izbire učitelja skrbnika; 

 poudarek na kvalitetni in pestri prehrani. 

 

Naj omenim, da že sedaj naš šolski center obiskuje kar nekaj športnikov, ki v svojih 

kategorijah dosegajo vrhunske rezultate v svetovnem merilu. Kot je že povedano, ima 

Tehniški šolski center Kranj eno najsodobnejših športnih dvoran, ima tudi zunanje 

rokometno in košarkarsko igrišče, v neposredni bližini je ledena dvorana. Nekateri dijaki 

športniki se zaradi lažje organizacije šole in treningov odločijo za bivanje v dijaškem 

domu, ki je v neposredni bližini naše šole. 

 

Torej, če vas zanima izobraževanje za poklic elektrotehnik ali tehnik mehatronike in se 

aktivno ukvarjate s športom, bo odločitev za vas sedaj še lažja. 

 
 
 
 
 
 
 Saša Kocijančič, prof.   Jože Drenovec, univ.dipl.org.inf. 
ravnateljica SiPŠ, OE TŠC Kranj  direktor TŠC Kranj 



 
 

   

 

 

ANKETA 
 

o vpisu v športni oddelek Strokovne in poklicne šole na Tehniškem šolskem centru Kranj (program elektrotehnik  

in tehnik mehatronike) v šolskem letu 2011/12 

 

Izpolnjene anketne liste oddajte do 31. 1. 2011 Saši Kocijančič, ravnateljici Strokovne in poklicne šole na 

TŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: sasa.kocijancic@guest.arnes.si.   

 

Vsi podatki iz omenjene ankete bodo uporabljani izključno za ugotavljanje namer mladih športnikov za nadaljnje 

srednješolsko izobraževanje in kot izhodiščna podlaga za ustanovitev športnega oddelka SiPŠ na TŠC Kranj.  

 

Zahvaljujemo se ti za tvoj čas in dragocene informacije ter te lepo pozdravljamo! 

 

Saša Kocijančič, prof. 

ravnateljica SiPŠ, OE TŠC Kranj 
 
 

 

I.   Osnovni podatki o kandidatu/-ki športniku/-ci 

 

1. .....................................................................................  treniram …...................................... 
                                                         ime in priimek 

 

 

2. Sem član/-ica športnega društva / kluba: 

………………………………………………………………………………….…………  

in sem vključen/a v redni proces treninga in tekmovanj.  
 

Vadim povprečno ……………………................. dni v tednu, …………....…. ur na dan.  

 

3. Podatki o registraciji v športni panožni zvezi  

 a)  sem registriran/-a  b)  nisem registriran/-a 

  

4. Podatki o članstvu v državni reprezentanci:  

a) sem član/-ica kadetske/ml. mladinske reprezentance 

b) sem član/-ica mladinske/st. mladinske reprezentance 

c) sem član/-ica članske reprezentance 

d) nisem član/-ica reprezentance 

e) drugo: ………………………………………………………………………… 

 

II. Anketno vprašanje: 
 

Ali bi se pri nadaljnjem srednješolskem izobraževanju vpisal/a v športni oddelek  

Strokovne in poklicne šole na Tehniškem šolskem centru v Kranju?  
 

               DA, elektrotehnik (4 letno srednje strokovno izobraževanje) 

 DA, tehnik mehatronike (4 letno srednje strokovno izobraževanje) 

 NE 

 

mailto:sasa.kocijancic@guest.arnes.si

