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Kranj, 9. 5. 2018 
 
Spoštovani,  
 
dijaki in učitelji Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj Vas vljudno vabimo na 

 
Podjetniški dan STŠ ŠC Kranj, 

 
ki bo v četrtek, 17. maja 2018, od 13.00 dalje,  

v Šolskem centru Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj. 
 
Program Podjetniškega dne: 
 

 13.00: podelitev nagrad najzaslužnejšim dijakom zaključnih letnikov STŠ ŠC Kranj v 
šolskem letu 2017/18 in predaja ključa; 

 

 14.00: 
 srečanje z delodajalci in socialnimi partnerji v sodelovanju z Višjo strokovno 

šolo Šolskega centra Kranj (Brezplačno strokovno izobraževanje po izbiri 
mentorja(prijava na http://url.sio.si/3Sx, ogled sejma in ostalih aktivnosti 
Podjetniškega dne) 

 predavanja za dijake:  
 Fakulteta za organizacijske vede (na lokaciji FOV): 

 g. Gorazd Prah: Uspešno iskanje zaposlitve za mlade, 
 Acroni - Proizvodno informacijski sistemi, Poligon za radovedne 

ustvarjalce, Online monitoring, Visoka stopnja avtomatizacije v 
proizvodnih procesih, 

 Zavod VOZIM: preventivna prometna delavnica Še vedno vozim - 
vendar ne hodim, 

 Mednarodni projekt CroCooS - predstavitev protokola za pomoč 
dijakom v stiski ter sobe za druženje, 

 Romana Debeljak, ŠC Kranj: Radi pišemo z roko; 
 

 14.45: ogled Sejma zaključnih nalog in projektov STŠ za delodajalce; 
 

 15.30: predstavitve tabora Gorenje po oddelkih;  
 

 16.00: predstavitve Projektnih tednov (Od postavitve omrežja do izdelave spletne 
strani, Izdelava projektne dokumentacije, Programiranje robota Otto, Priklop 
trifaznega asinhronskega motorja s tipkami, Marsovski rover, Sonda za Evropo, 
Tekmovalna podmornica, Modeliranje NN omrežja, Razvoj in izdelava promocijskega 
izdelka za osnovnošolce, Izdelava vgrajenega sistema, CMS);  

  

http://url.sio.si/3Sx
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 16.00:  
 Kariera: Stanje na trgu dela in priprava na zaposlitvene razgovore; 
 ogled Sejma zaključnih nalog in projektov STŠ za dijake in ostale obiskovalce. 

 
Predviden zaključek Podjetniškega dne STŠ ŠC Kranj je ob 17.00. 
 
 
Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na ravnateljico STŠ ŠC Kranj Sašo 
Kocijančič, preko e-pošte: sasa.kocijancic@sckr.si.  
 
Zaradi organizacijskih razlogov Vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do srede, 
16. maja 2018, do 15.00 ure na naslov: sasa.kocijancic@sckr.si. 
 
 
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo. 
 
 
Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž. 
Koordinatorica Podjetniškega dne 
 
 
 
Saša Kocijančič, prof.  Jože Drenovec, univ. dipl. org., 
ravnateljica STŠ ŠC Kranj  Direktor ŠC Kranj 
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