
VABILO

S prejemom diplome se konča pomembno obdobje
na poti k življenjskemu cilju vsakega posameznika,

zato Vas vabimo na svečano podelitev diplom   
študentom višješolskih strokovnih programov

ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika,
organizator socialne mreže, poslovni sekretar in varovanje. 

Svečana podelitev bo v sredo,
24. 4. 2019, ob 18. uri

v Prešernovem gledališču Kranj.

Vljudno vabljeni!

“Ne pozabite, da so čudovite stvari, 

ki se jih učite v šolah,

 delo mnogih generacij.

Vse to znanje,

ki vam je položeno v roke,

je dediščina, 

ki jo spoštujte, 

jo bogatite in nekega dne

 zvesto prenesite na svoje otroke.”

                        Albert Einstein          

Prosimo, da udeležbo potrdite do petka, 12. 4. 2019,
na e-naslov  vss@sckr.si

ali po telefonu  04 280 40 42.

Prireditev je javna in bo snemana in fotogra�rana za namen promocije
VSŠ ŠC Kranj. Posnetki bodo objavljeni na naši spletni strani in vam

bodo na voljo približno v tednu dni po prireditvi.

Mag. Lidija Grmek Zupanc,
ravnateljica VSŠ

Jože Drenovec, univ. dipl. org.,
direktor



diplomantom višješolskega
strokovnega izobraževanja

PODELITEV DIPLOMPODELITEV DIPLOM
Agena je skupina mladih, vendar izkušenih 

glasbenikov, združenih z namenom preigravanja 
ljudem poznane glasbe v svojevrstni preobleki (jazz, 

bossa, funk, ska, reggae …). Čeprav je bila Agena 
prvotno ustanovljena za namene ambientalne glasbe v 

restavracijah in gostinskih lokalih, pa se je navkljub 
inštrumentalni zasedbi kmalu pokazala sposobnost visoko 

energičnih nastopov. Od ustanovitve v letu 2017 so s svojo 
glasbo stopili že v marsikatero vlogo, od hišnega benda 
nekaterih lokalov, celovečernega nastopa v centru Kranja na 

predvečer Kranjske noči 2017, spontanih uličnih nastopov 
kot tudi zagotavljanja glasbe za svečane dogodke. 

Njihova posebnost je tudi spontana 
improvizacija in nestalna zasedba. 

Tokrat bodo z vami:
Neža Verdonik - 

s a k s o f o n
A m a d e i 
Šaršanski 
- bas 
k i t a r a
T i m o t e j 

Jerman - 
k l a v i a t u r e

Anže Podobnik - bobni


