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UVODNI DAN ZA REDNE ŠTUDENTE  

PONEDELJEK, 3. 10. 2022 
 
Uvodni dan za redne študente 1. letnika vseh programov bo v ponedeljek, 3. 10. 2022, potekal bo na 
naslednji način:  
 
VSI PROGRAMI:  
Skupni del - od 15.00 do 15.45 v predavalnici (uč. št. 289) 
Po končanem skupnem delu bo sledila razporeditev po skupinah, kjer vam bomo v računalniških 
učilnicah pomagali aktivirati sckr račun, naročili se boste na obvestila v forumih, prijavili v spletne 
učilnice itd. 
Predavanja po urniku se bodo izvajala od 16.25 dalje.  
 
Dnevi red skupnega dela:  

1. Uvodni pozdrav in osnovne informacije na prvi študijski dan – ravnateljica mag. Lidija Grmek 
Zupanc in vodja programskega področja mag. Borut Pogačnik  

2. Informacije o AAI računu, ki ga potrebuje vsak študent/ka – mag. Sašo Stanojev (prikaz ) 
3. Spletne učilnice – g. Janko Uhan, univ. dipl. inž. (prikaz) 
4. Referat – informacije za uspešno pripravo na študij, ga. Mateja Demšar, ga. Kristina Jeram  
5. Študijska komisija – ga. Alenka Grmek, mag.    
6. Praktično izobraževanje študentov – organizatorji praktičnega izobraževanja za določen 

program 
mag. Branka Jarc Kovačič – mehatronika, elektroenergetika 
ga. Branka Balantič, univ. dipl. org. – informatika 
g. Viktor Stare, mag. – ekonomist 
mag. Jelka Bajželj – varovanje, organizator socialne mreže 

7. Program ERASMUS+ – ga. Nastja Beznik 
8. CISCO AKADEMIJA – ga. Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž.  
9. Knjižnica – Romana Debeljak, prof.  
10. VPRAŠANJA ŠTUDENTOV/ŠTUDENTK 

 
Vljudno vabljeni na naše srečanje, da bo vstop v novo študijsko leto lažji.  
 

Mag. Lidija Grmek Zupanc, ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 
 
Delavnice v računalniških učilnicah bodo potekale po naslednjem razporedu:  

 
- 504 – program INF (Uranič, Luštrek) 
- 282 – program MEH (Uhan, Žun, Kepic, Kurent, Gracelj) 
- 253 – program ENE (Bizant, Simovič, Šifrer, Pogačnik) 
- 500 – program VAR (Rehberger, Arnež) 
- 503 – program EKN (Stanojev, Stare)  

 
 

 


