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Šolski center Kranj, ki je nastal z združitvijo Tehniškega 
šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega 
izobraževalnega centra Kranj, iz katerega se je izločila 
ekonomska gimnazija, nadaljuje in združuje bogato tradicijo 
strokovnega in poklicnega izobraževanja kranjskih šol, ki se je 
začela po drugi svetovni vojni.

»Vsi zaposleni na šoli se zavedamo, da opravljamo odgovorno delo, zato delamo 
strokovno in po svojih najboljših močeh. Želimo si ustvarjalnega sodelovanja s 
starši in dijaki. Na svojem področju želimo biti najboljši,« poudarja Jože Drenovec, 
direktor Šolskega centra Kranj, pod okrilje katerega sodijo Srednja ekonomska, 
storitvena in gradbena šola, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Stro-
kovna gimnazija, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center, dol-
goletno tradicijo pa imajo tudi na področju izobraževanja odraslih. Izobraževalno 
delo se odvija v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. 

Izobražujejo za poklice prihodnosti
Na Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo izobražujejo za poklice prihodno-
sti na področju elektrotehnike, računalništva in mehatronike. Izobraževalni progra-
mi, poudarja ravnateljica Saša Kocijančič, temeljijo na ciljno orientiranem pouku z 
medpredmetnim povezovanjem splošnih in strokovnih vsebin prenovljenih izobra-
ževalnih programov, ki prinašajo sodobna znanja in kakovostne medsebojne odno-
se. »To je razvidno predvsem v času projektnega tedna, ko dijaki in učitelji timsko 
ustvarjajo v konkretnih učnih situacijah, ki jih ob zaključku predstavijo tudi star-
šem.« Z usmeritvijo v strokovne module, ki so vezani tudi na potrebe gospodarstva 
regije, so vzpostavili zelo kakovosten program, ki dijakom daje znanja, ki jim omo-
gočajo uspešen študij, delodajalcem pa vseživljenjsko učeče zaposlene z različni-
mi znanji, spretnostmi in veščinami. Zelo pomemben del izobraževalnega progra-
ma je tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih, ki ga najboljši dijaki prek pro-
jekta mobilnost Leonardo da Vinci opravijo tudi v tujini. Letošnja novost je športni 
oddelek, status športnika, raziskovalca ali kulturnika pa dijakom olajša delo v šoli 
in zunaj nje. 

Individualen odnos z dijaki
Tehniška gimnazija je majhna gimnazija, zato se z dijaki trudijo vzpostaviti individu-
alni odnos, pravi ravnateljica Zdenka Varl in dodaja, da dijake pripravljajo na študij 
naravoslovja in različnih področij tehnike, pa tudi družboslovja in humanistike. 
»Med našimi nekdanjimi maturanti so diplomanti z vseh področij.« Dijake usposab-
ljajo za reševanje realnih življenjskih problemov. Veliko pozornosti namreč posve-
čajo tudi vzgoji in jim tako pomagajo oblikovati se v osebnosti, ki se znajo veseliti 
življenja ter čutijo odgovornost za lasten uspeh in za uspeh svojih sošolcev. Po-
memben del izobraževalnega procesa predstavljajo ekskurzije ter zanimiva projek-
tna tedna v drugem in tretjem letniku – v drugem letniku dijaki preživijo teden dni v 
naravi, v tretjem letniku pa jih popeljejo po državah nekdanje Jugoslavije. Dijakom 
športnikom, tudi vrhunskim, pa nudijo optimalne pogoje za usklajevanje šolskih in 
športnih obveznosti. Med njihovimi dijaki so tako tudi državni prvaki. Šolske obve-
znosti prilagodijo tudi dijakom, ki imajo status kulturnika, in jim po potrebi nudijo 
dodatno individualno pomoč. Da bi dijake čim bolje pripravili na zrelostni izpit, jim 
nudijo še kakovostne priprave na izbirne maturitetne predmete pri zgodovini, geo-
grafiji, nemščini, fiziki, računalništvu, mehaniki in elektrotehniki. 

Izobraževanje za prihodnost
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Ena največjih višjih strokovnih šol
Velika prednost Šolskega centra Kranj je vertikalna programska zasnovanost, kar 
njihovim maturantom omogoča nadaljevanje študija na višješolskih smereh. Njiho-
va višja strokovna šola je ena največjih v Sloveniji, je poudarila ravnateljica Lidija 
Grmek Zupanc. Izvajajo sedem programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe, 
in sicer izobražujejo inženirje mehatronike, informatike, elektroenergetike in varo-
vanja ter ekonomiste, v okviru izrednega študija pa tudi poslovne sekretarje in or-
ganizatorje socialne mreže. »Vsi programi so modularno zasnovani in vrednoteni po 
kreditnem sistemu ECTS.« Posebnost njihovih višješolskih programov je močna 
povezanost z gospodarstvom in okoljem, saj praktično izobraževanje pri delodajal-
cih zajema kar štirideset odstotkov predmetnika. Prek programa ERASMUS nudijo 
tudi možnost praktičnega izobraževanja pri delodajalcih v tujini.

Pestra paleta izobraževalnih programov
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola je strokovna in poklicna srednja 
šola, ki pod svojo streho združuje pestro paleto izobraževalnih programov z ekonom-
skega, storitvenega in gradbenega področja, je pojasnila ravnateljica Nada Šmid. 
Izobražujejo za poklice ekonomskega in gradbenega tehnika na ravni srednjega 
strokovnega izobraževanja in srednjega poklicno tehniškega izobraževanja, na ravni 
srednjega poklicnega izobraževanja je mogoče pridobiti poklic administratorja, trgov-
ca oziroma prodajalca, frizerja, slikopleskarja – črkoslikarja in pečarja – polagalca 
keramičnih oblog. Nudijo še nižje poklicno izobraževanje za pomočnike pri tehnolo-
giji gradnje in poklicni tečaj ekonomskega tehnika. Pomemben del izobraževanja 
predstavlja praktično usposabljanje pri delodajalcih, pri čemer so zlasti dragocene 
izkušnje, ki jih prek projekta mobilnosti Leonardo Da Vinci, dijaki nabirajo v tujini. 
»Smo šola, ki se trudi izobraževati za poklice prihodnosti, v izobraževanje pa vtkati 
vrednoti, kot sta spoštovanje in znanje,« je še dodala Nada Šmid.

Most med izobraževanjem in gospodarstvom
Pomembna pridobitev za šolski center in regijo je Medpodjetniški izobraževalni 
center (MIC), ki so ga pred petimi leti ustanovili kot samostojno enoto tedanjega 
Tehniškega šolskega centra Kranj, letos pa so odprli tudi nove prostore v samostoj-
ni zgradbi, v katerih so sodobno opremljeni laboratoriji, delavnice in predavalnice. 
V njih se po besedah vodje MIC Nataše Kristan Primšar izvaja izobraževanje, uspo-
sabljanje ter razvojno in projektno delo na področjih mehatronike, elektrotehnike, 
obnovljivih virov energije in računalništva. »S pestro ponudbo programov, hitrim 
odzivom na potrebe delodajalcev ter prilagajanjem oblik in metod dela ciljni popu-
laciji omogočamo pridobivanja ustreznih kompetenc kandidatom. S tem povečuje-
mo njihovo konkurenčno prednost na skupnem evropskem trgu dela in hkrati za-
gotavljamo usposobljene kadre za podporo gospodarskemu razvoju v Mestni ob-
čini Kranj in regiji.« MIC tako predstavlja most med izobraževanjem in gospodar-
stvom, ki skupaj nudita podporno okolje za razvoj konkurenčnosti na trgu dela.

Dolgoletna tradicija izobraževanja odraslih
Vzporedno z rednim izobraževanjem v šolskem centru izvajajo tudi izobraževanje 
odraslih. Vsebine in programi so bili tudi v preteklih letih vezani na programe re-
dnega izobraževanja in potrebe po strokovnem znanju v gorenjskih podjetjih. Za 
izobraževanje odraslih sta ta čas pristojna Beti Vučko za programe tehniških in 
računalniških smeri ter Ivan Šambar za programe ekonomskih, storitvenih in grad-
benih smeri. Po javnoveljavnih programih na poklicni in strokovni stopnji se vsako 
leto izobražuje okrog tristo odraslih, ki na ta način pridobijo strokovno izobrazbo 
in poklic ali opravljajo dokvalifikacije in prekvalifikacije v druge poklice. Izobraže-
vanje in usposabljanje omogočata osebno in strokovno rast, napredovanje v pod-
jetju, ohranitev in pridobitev zaposlitve, ustanovitev lastnega podjetja in nadaljeva-
nje izobraževanja na višjih stopnjah. Odraslim udeležencem izobraževanja se tru-
dijo posredovati sodobno znanje, tudi v prihodnje pa se bodo trudili tesno sode-
lovati s podjetji, obrtniki, zavodom za zaposlovanje in s sorodnimi izobraževalnimi 
ustanovami.

Praktične vaje iz računalniško podprtega 
načrtovanja – CAD

Dijaki in študenti pri usposabljanju 
uporabljajo nove industrijske CNC stroje.

Frizerke in frizerji praktično znanje 
pridobivajo v sodobnem šolskem frizerskem 
salonu.

Bodoči pečarji v šoli pridobijo veliko 
praktičnih izkušenj.


