
 

 

 

Projekt VET for Western Balkans, poročilo o vodstvenem usposabljanju ravnateljice Irme Behlulović in 

profesorja angleščine Eldina Gabrovice iz Srednje škole metalskih zanimanja Sarajevo na ŠC Kranj od 

21. 11. 2022 do 25. 11. 2022 

Za začetek naj spomnimo, da so v mesecu marcu 2022 v Kranj v okviru projekta VET for Western Balkans 

na izmenjavo za mesec dni prišli 4 dijaki iz Srednje škole metalskih zanimanja Sarajevo ter po 2 

profesorja za 14 dni.  Dijaki so bili 3 tedne na praktičnem usposabljanju v podjetju Iskra Emeco. 

Zahvaljujoč izkušnjam, ki so jih pridobili, so letošnje šolsko leto začeli z resnejšimi aktivnostmi, da bi našli 

podjetja v Sarajevu, kamor bi njihovi dijaki odšli na prakso.  

Uporabili so znanja in veščine, ki so jih pridobili med aktivnostmi v projektu VET4WB ter nasvete kolegov 

iz prve partnerske države Slovenije in kolegov iz Danske. Delo in izkušnje so dale odličen rezultat – kar 56 

dijakom so omogočili prakso v 35 podjetjih. To je bil za njih velik korak, kajti do sedaj praktičnega 

izobraževanja dijakov v podjetjih v Sarajevu niso poznali.  

Na vodstvenem usposabljanju od 21. novembra do 25. novembra 2022 sta ravnateljica ga. Irma 

Behlulovič in profesor  Eldin Gabrovica, ki so ga zanju pripravili na ŠC Kranj:  

• spoznala, kako deluje izobraževalni sistem v Sloveniji in kako deluje Šolski center Kranj in kako 

pridobivamo dodatna sredstva financiranja, kar je predstavil direktor Jože Drenovec;  

• skozi razgovore z go. Polonco Hafner Ferlan spoznala, kako vodimo promocijo za izobraževanje 

odraslih;   

• poslušala sta predavanje o varovanju integritete in predstavitev ge. Saše Kocijančič vzela kot zelo 

pomembno;  

• imela sta priložnost videti in slišati, kako poteka sodelovanje s partnerskimi podjetji;  

• obiskala Šolski center Celje in se pogovarjala o možnostih sodelovanja;  

 



• srečala sta se s predavateljem za robotiko, s katerim sta se dogovorila o podrobnostih usposabljanja za 

profesorje iz Podgorice in Sarajeva, ki bo januarja 2023 na Srednji školi metalskih zanimanja Sarajevo;  

• obiskala podjetje KNT iz Škofje Loke, ki bo brezplačno posodilo robotsko roko za usposabljanje 

učiteljev Srednje škole metalskih zanimanja Sarajevo na področju robotike. V tem podjetju sta se 

pogovarjala tudi o načinu in možnostih nakupa robotske roke, ker jim v Sarajevu v izobraževalnem 

procesu to primanjkuje;  

 

• obiskala sta podjetje Sumida, ki deluje na Blejski Dobravi. Direktor g. Primož Ekart je natančno 

predstavil podjetje, g. Klemen Rotar pa je spregovoril tudi o kadrovskih zadevah v podjetju;  

 



 

• udeležila ste se dogodka »Zaposlitvena kavarna – hitri zmenki z delodajalci na ŠC Kranj«;  

• udeležila sta se promocije Šolskega centra Kranj in promocije približno 20 podjetij ter se pogovarjala z 

večino predstavnikov;  

 

• ogledala sta si znamenitosti Gorenjske;  



 

• zadnji dan sta obiskala tudi Center za poklicno izobraževanje v Ljubljani, kjer ju je prišel pozdravit 

direktor mag. Janez Damijan. G. Darko Mali jima je pripravil predavanje, nato pa so sledila vprašanja 

obeh gostov iz Sarajeva, ter odgovori g. Malija.  

 

 


