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STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 

Šolski center Kranj v sodelovanju z izbranimi strokovnjaki v letošnjem letu začenja cikel 

predavanj in usposabljanj  strokovnega izobraževanja in praktičnega usposabljanju iz 

naslednjih strokovnih področjih: 

1. Meritve električnih inštalacij (priprava za opravljanje NPK merilec manj zahtevnih in 

zahtevnih objektov),  30 ur. Predviden začetek 29.3.2023 pa do 17.5.2023. Tečaj bo 

1x na teden po 4-5 ur z začetkom ob 16. uri. Cena tečaja je 300 €. 

 

2. Osnove računalniškega oblikovanja  (uporaba Adobe Photoshop pri izdelavi vizualnih 

komunikacij), 20 ur. Začetek tečaja 27.2.2023 pa do 2.3.2023. Cena tečaja je 200 €. 

 

3. Upravljanje CNC strojev  (s pomočjo pridobljenih znanj na področju računalniško 

podprtega programiranja CNC-strojev upravlja, vzdržuje in posodablja delovanje 

avtomatiziranih procesnih sistemov), 40 ur. Začetek v torek, 14.2.2023 pa do torka, 

18.4.2023. Tečaj bo 1x na teden po 4-5 ur z začetkom ob 16. uri. Cena tečaja je 400 

€. 

 

4. Osnove programiranja Python (spoznavanje Pythona in osnove spletnega 

programiranja), 30 ur.  Predviden začetek predavanja 13.3.2023. Tečaj bo 1x na 

teden po 4-5 ur z začetkom ob 16. uri. Cena tečaja je 300 €. 

 

5. Avtomatizacija  meritev z LabView (spoznavanje programskega okolja LabView in 

izdelava preprostih aplikacij), 30 ur. Predviden začetek 1.4.2023. Tečaj bo 1x na 

teden po 4-5 ur z začetkom ob 16. uri. Cena tečaja je 300 €. 

 

6. Programski jezik C# - osnovni tečaj (spoznavanje razvojnega okolja MS Visual Studio 

in konzolnih aplikacij v C#), 28 ur. Predviden začetek april 2023. Tečaj bo 1x na teden 

po 4-5 ur z začetkom ob 16. uri. Cena tečaja je 280 €. 

 

7. Programski jezik Visual C# - nadaljevalni tečaj (spoznavanje razvojnega okolja MS 

Visual Studio in vizualnih aplikacij v C#), 28 ur. Predviden začetek april ali maj 2023. 

Tečaj bo 1x na teden po 4-5 ur z začetkom ob 16. uri. Cena tečaja je 280 €. 
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Ker prva predavanja načrtujemo že sredi februarja in ker je število udeležencev omejeno ( 8 

do 16 slušateljev na skupino) Vas prosimo, da nam sporočite  vaš interes za posamezna 

usposabljanja čim prej na elektronski naslov  polonca.hafner.ferlan@sckr.si.  

 

Polona Hafner Ferlan 

Izobraževanje odraslih 
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