
V Šolskem centru Kranj se v okviru višješolskih strokovnih 
programov izvaja študijski program, ki poteka v Sloveniji več 
kot deset let – Organizator socialne mreže (OSM). Naziv stro-
kovne izobrazbe, ki si ga študenti pridobijo v dveletnem štu-
diju, je organizator/organizatorka socialne mreže. Program 
je zasnovan zelo uporabno in široko. Ponuja vsestranske 
možnosti zaposlitve in samozaposlitve v programih, ki nudi-
jo pomoč ranljivejšim skupinam, otrokom, mladostnikom in 
starejšim, ter temelji na praktično usmerjenem študiju. V vsa-
kem letniku je treba opraviti praktično izobraževanje v izbra-
nem podjetju ali ustanovi v obsegu 400 ur; če je posameznik 
že zaposlen v ustrezni ustanovi (študij se izvaja izredno – ob 
delu), se mu praktično izobraževanje prizna. 
Glede na naravo študija potekajo predavanja 
večinoma dvakrat tedensko popoldan v pro-
storih šole, delno pa tudi na daljavo.
Višješolski strokovni program Organizator 
socialne mreže sestavljajo zanimivi predme-
ti, združeni v module, iz katerih je razvidna 
vsebina študija: Sporazumevanje (SPO), Vode-
nje in organiziranje (VIO), Socialna dejavnost 
(SOD), Človek in okolje (ČOK), Otroci in mlado-
stniki (OIM), Družina (DRŽ), Stari človek (SČL), 
Aktivno bivanje (ABI), Vključevanje v družbo 

(VVD), prostoizbirni predmet in diplomsko delo.
V letih izvajanja študija so nastala zanimiva diplomska dela, 
mnoga od njih se nanašajo na izvajanje prakse v izbranih 
ustanovah. Da bo vpogled v ta res zanimiv in življenjski 
študij bolj nazoren in prepoznaven, predstavljamo naslove 
nekaterih izmed njih: Prostovoljstvo v Varstveno-delovnem 
centru Kranj, v bivalni enoti Škofja Loka, Položaj mladinske-
ga uličnega dela v Sloveniji in Evropski uniji, Vključevanje ot-
rok migrantov v Dnevni center za mlade in družine Škrlovec, 
Pomoč otrokom in mladostnikom v Kriznem centru, Vloga 
stanovanjske skupine Katapult v okviru Centra za pomoč, 
terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint Kranj 

pri prehodu v samostojno življenje, Popol-
danski programi v Kranjskih vrtcih in vloga 
organizatorja socialne mreže.
Človek v sodobni postmoderni družbi pot-
rebuje številna nova znanja, da laže uravna-
va svoje življenje in se spopada z izzivi ter 
tako pridobi na obeh področjih, zasebnem 
in poklicnem.
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