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Vzroki za odločitev o ustanovitvi 

MIC-a  

 Razkorak med izobraževalnimi programi in potrebami 

gospodarstva po specialnih znanjih. 

 Povpraševanje po krajših specifičnih izobraževanjih s 

strani delodajalcev. 

 Potreba podjetij  po rotaciji na delovnih mestih. 

 Sledenje tehnološkim spremembam z nakupom nove učne 

tehnologije. 

 Pomanjkanje izmenjave znanja med podjetji in šolo. 

 Možnost kandidiranja na razpis za pridobitev sredstev iz 

evropskih skladov. 

 

 



Cilji investicije 

 Pridobiti ustrezne prostore.  

 Povečanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja 

funkcionalnih in gospodarstvu potrebnih izobraževanj in 

usposabljanj. 

 Ustvariti pogoje za nove zaposlitve strokovnjakov.  

 Ustvariti pogoje za usposabljanje strokovne in 

kompetentne delovne sile. 

 Izvajanje skupnih razvojnih projektov. 

 



Cilji na področju razvoja človeških 

virov 

  

1. Povečati zaposlitveno konkurenčnost 

prebivalstva. 

2. Prilagoditev sistema rednega in dodatnega 

izobraževanja potrebam regionalnega 

gospodarstva. 

3. Spodbujanje razvoja posameznikove kariere in 

4. Spodbujanje razvoja njegovega vseživljenjskega 

učenja. 

 



OPN - umestitev 









MIC pri TŠC Kranj – vez med 

šolstvom in gospodarstvom  

 

 Izgradnja prizidka s površino 1.889 m2 in 

nakup opreme. 

 1316 m2 površine za učne namene,  

 573 m2 spremljajočih površin. 

 

 Investicija bo zaključena do avgusta 2012. 

 



Vrednost investicije po vlagateljih 



Načrtovana realizacija – leto 09/10 

 

 

 

 Pridobitev gradbenega dovoljenja 

   361.500,00 €  

 



Načrtovana realizacija – leto 2011 

 Načrtujemo zaključek IV gradbene faze. 

Vrednost del bo znašala skupaj 

    1.151.531,00 

 

  112.530,00€ I in II faza 

 335.485,00 € III faza   

    703.516,00 € IV faza  

 



Načrtovana realizacija – leto 2012 

 V. gradbena faza 

 408.987,00 €  

  Opremljanje objekta 

 387.695,00 €  

 

Skupaj: 796.682,00 

 



Podpora gospodarstva 

 

 

 Pisma o nameri 

 

 Podpisane predpogodbe o sodelovanju 



Operativni cilji 

Operativni cilji investicije so vezani na izvedbo 

naslednjih faz projekta: 

 Pridobitev potrebne investicijske dokumentacije 

 Izvedba investicije in s tem pridobitev prostorov za 

izvajanje dejavnosti Medpodjetniškega izobraževalnega 

centra 

 Oprema prostorov za izvajanje dejavnosti MIC-a. 

 Zaposlitev potrebnih strokovnih kadrov. 

 

 Začetek izvajanja izobraţevalnih programov v šolskem 

letu 2011/2012 

 



Dolgoročni cilji 

 MIC kot osnoven  element inovativnosti in tehnološkega 

razvoja v regiji. 

 Prispevati k hitrejšemu razvoju kakovosti in konkurenčnosti v 

gospodarstvu in obrti. 

 Prispevati k motivaciji učencev osnovnih šol za poklicno 

izobraţevanje 

 

 Razvoj strokovne in uporabno usposobljene delovne sile. 

 Zmanjšati razkorak med ponudbo in povpraševanjem po 

deficitarnih poklicih. 

 Zagotavljanje kakovostnih poklicnih delojemalcev. 

 Zainteresiranim posameznikom in skupinam omogočati hitrejše in 

kvalitetne strokovne prekvalifikacije ali dokvalifikacije. 

 



Področja delovanja MIC 

 Praktično usposabljanje dijakov in študentov. 

 Promocija tehniških poklicev. 

 Usposabljanje brezposelnih oseb. 

 Prekvalifikacije. 

 Dokvalifikacije. 

 Skupni projekti z gospodarstvom. 

 Aplikativne raziskave . 

 Razvoj. 

 



Mednarodni projekti 

CaRPs 

Partnerstvo CNC in robotika ( CaRPs ) je želelo vzpostaviti dolgoročno 

sodelovanje med poklicno izobraţevalnimi inštitucijami in podjetji 

na področju usposabljanja dijakov za delo s CNC stroji in delo v 

avtomatizirani proizvodnji. V projektu so sodelovale sorodne inštitucije 

iz petih evropskih držav: Nemčije, Švedske, Litve, Norveške in v 

Slovenije. V Partnerstvu  so sodelovale šole, kompetenčni centri, in  

podjetja. Koordinator partnerstva je bilo združenje Osterøy 

Manufacturing Industry Association  iz Norveške. Ideja za Partnerstvo je 

temeljila na potrebi gospodarstva in poklicnega izobraţevanja za 

kompetentno usposabljanje mladine za področje CNC in robotike.   

Organizirali smo 5 projektnih srečanj, eno v vsaki sodelujoči državi. Vsi 

partnerji so bili aktivno vključeni. 

 



Cilji projekta CaRPs 

 Cilji in rezultati: 

 O1: izmenjava praktičnih izkušenj sodelovanja in razvijanja sodelovanja med poklicnimi 

šolami in regionalnimi podjetji. 

 O2: izmenjave praktičnih izkušenj kako razviti in financirati regionalne centre za  CNC in 

robotiko kot del poklicnega izobraževanje; da bi služili mladim in zagotavljali vseživljenjsko 

učenje;  za zadovoljitev regionalnih potreb na tem področju: v času trajanja projekta so se 

začeli graditi 3 novi centri ( dva v Sloveniji in eden na Norveškem ). Za centre na 

Norveškem in v Sloveniji je značilno to da država prispeva začetni kapital. Na Švedskem 

pa so centri nekoliko bolje organizirani in dobijo prispevke tudi od države. 

 O3: Razviti najmanj 4 učne module / doseženo /, 2 na področju CNC in 2 na področju 

robotike, in izmenjava praktičnih izkušenj. 

 O4: Pripravili smo Leonardo da Vinci mobilnost (za učitelje, trenerje in študente) med 

regijami:  aktivnosti potekajo.   

 O5: bolje usposobljeni za izpopolnjevanje učenja tujih jezikov ( angleški ) s posebnim 

poudarkom na terminologiji na področju CNC in robotike.  

 Projektne dejavnosti in rezultati so na voljo na naši spletni strani projekta na www.rup.no; 

izberite "angleški jezik". 



Povezovanje gospodarstva in 

šolstva 

 

 

 Konkretne oblike in 

področja sodelovanja 
Strokovna sodelavka: Darka Krmelj 



KAKO NAJHITREJE PRIDEMO DO UČINKOVITEGA 

ZNANJA IN USPOSOBLJENOSTI 

 

SKUPNI CILJ:   ZAPOSLENI NAJ OPRAVIJO DELO 

BOLJE - HITREJE - CENEJE 
 (IWAO KOBAYASHI) 

 

 

POVEZOVANJE 

GOSPODARSTVA IN ŠOLSTVA 



 

NAGRAJEVANJE 
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Zunanje ustanove: 

 TŠC 

MIC 

 
 

 

 

 

Sodelovanje –

izobraţevanje in 

usposabljanje  

DRUGE ENOTE DRUGE ENOTE 

Zaposlovanje 



 

IZOBRAŢEVALNI  CIKLUS    

V  PODJETJU  

      V proces zbiranja informacij o potrebah po znanju vključimo vse 

strukture zaposlenih 

• Poznati moramo organiziranost podjetja in informacijske poti 

• Opredeliti moramo ciklus NAČRTUJ-IZVEDI-PREVERI-UKREPAJ 

  

  

  

  

  

RAZVIJANJE POTREB 

PO ZNANJU 

PREVERJANJE UČINKOVITOSTI 
  UGOTAVLJANJE IZOBRAŢEVALNIH 

POTREB 

 IZDELAVA PLANA 

PROGRAMIRANJE IN 

ORGANIZACIJA 

IZOBRAŢEVANJA 

REALIZACIJA 

IZOBRAŢEVANJA 



POVEZOVANJE PODJETJA  IN TŠC-MIC  

 

 
 Diplomske in seminarske naloge 
        iz prakse -v podjetju  (VSŠ mehatronika in informatika) 
 
 Praktično usposabljanje z delom, 
       dijakov in študentov v podjetjih  
       (PUD, PRI) 
  
 Izredni študij vseh programov  
         rednega formalnega izobraţevanja 

 
 Seminarji, tečaji, kratka šolanja, 

 
 Programi strokovnega praktičnega  
       usposabljanje v MIC 
 
 Razvojna dejavnost 

 
 Maloserijske in prototipne 
       proizvodnje enostavnejših 
       izdelkov 
 
 Demo centri podjetij 
         
 
  

 
 

Podjetje 

TŠC-MIC 



STROKOVNA  PODROČJA  MIC-a 

Energetika 

Elektronika 

Mehatronika 

Informatika 

 



Funkcionalna izobraževanja 

energetika 

 Načrtovanje električnih inštalacij 

 Elektromotorski pogoni in regulacije  

 Montaţa inteligentnih inštalacij. 

 Inteligentne inštalacije na ethernet omreţju  

 Zaprti sistem inteligentne inštalacije EIB  

 Odprti sistem inteligentne inštalacije LON 

WORKS  

 



Funkcionalna izobraževanja 

elektronika 

 uporaba programskih jezikov pri izdelavi mikrokrmilniških 

aplikacij,  

 napredna raba različmnih orodij za delo mikrokrmilniškimi 

sistemi (emulator), 

 izdelava in uporaba različnih modulov za nadzor in zajem 

podatkov, 

 področje aktuatorjev v krmiljih z mikrokrmilniki, 

 tehnologija načrtovanja tiskanih vezij (poznavanje 

standardov in priporočil) in uporaba različnih programskih 

orodij za načrtovanja tiskanih vezij 

 uporaba najnovejše opreme za izdelavo prototipnih 

tiskanih vezij 

 



Funkcionalna izobraževanja 

mehatronika 

 Osnove konstruiranja gradnikov mehatronskih  elementov podprto z IKT 

 Osnove omreženja  (s praktičnimi vajami). 

 Upravljanje CNC strojev, osnovni nivo.  

 Upravljanje pogonskih strojev, asinhronskih in servomotorjev, elementi za prenos mehanskih veličin. 

 Elektronski elementi, elektronska vezja in naprave, usposabljanje za servisiranje elektronskih naprav.  

 Načrtovanje in upravljanje odprtozančnih regulacijskih sklopov, uporaba elementov senzorike, 

programiranje industrijskih mikrokontrolerjev.  

 Računalniško podprto načrtovanje pnevmatskih in hidravličnih sklopov . 

 Programiranje in upravljanje industrijskih robotov. 

 Izbira in uporaba gradnikov procesnih sistemov. 

 Osnove pnevmatike in elektro – pnevmatike. 

 Nadaljevalna pnevmatika in elektro – pnevmatika. 

 Osnove hidravlike in elektro-hidravlike. 

 Nadaljevalna hidravlika in elektro-hidravlika. 

  

 



Funkcionalna izobraževanja 

informatika 

 uporaba odprtokodnih rešitev, 

 zagotavljanje varnosti informacijskim sistemom, 

 programiranje, 

 orodja in metode izdelave večpredstavnostnih gradiv, 

 programske rešitve, ki so podpora vzgojno-

izobraževalnemu in administrativnemu delu šol, 

 uporaba specifičnih programskih paketov za razvoj rešitev 

(npr.: AutoCad, družina Adobe), 

 uporaba programske opreme za razvoj specifičnih rešitev 

(načrtovanje energetskih inštalacij) 

 



  

 
ZNANJA NI NIKOLI PREVEČ, 

ČE GA KORISTNO UPORABIMO V 

PRAKSI  

 HVALA ZA POZORNOST  

 
darka.krmelj@guest.arnes.si  

 

 


