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Partnerji (države) V partnerstvu CaRPs  je sodelovalo 11 partnerjev: 
Trije partnerji iz Norveške in Nemčije, dva partnerja iz Litve in Slovenije in partner iz 
Švedske. 
 

Koordinator:    Osterøy Manufacturing Industry Association     Lonevåg            Norveška 
Partner              Tehniški šolski center Kranj                                     Kranj                   Slovenija 
Partner              School Centre Škofja Loka - Secondary school of mechanical engineering                
ŠKOFJA LOKA    Slovenija 
Partner              Technincal School of Unstrut-Hainich Kreises      Mühlhausen      Nemčija 
Partner              Osteroy upper secondary school                             Lonevåg             Norveška 
Partner              VHS-Bildungswerk in Thüringen GmbH, WBZ       Mühlhausen      Nemčija 
Partner              Ravema AB                                                                   Värnamo             Švedska 
Partner              Mjøs Metallvarefabrikk AS                                       Lonevåg             Norveška 
Partner              LEONARDO-OfficeThuringia, University-Enterprise-Network                                                               
ILMENAU Nemčija 
Partner              Lithuanian Regional Research Institute                 Kaunas                Litva 
Partner              UAB STEVILA                                                                Marijampole       Litva 
 

   

Spletna stran 
projekta 

http://www.rup.no 

 

Vsebina projekta  

Ideja za Partnerstvo CaRPs je temeljila na potrebi gospodarstva in poklicnega izobraževanja za 
kompetentno usposabljanje mladine za področje CNC in robotike, na novih programih in modulih, 
ki jih uvajamo v srednje poklicno in višje šolsko izobraževanje.   
V partnerstvu CaRPs (CNC in robotika) smo želeli  vzpostaviti dolgoročno sodelovanje med poklicno 
izobraževalnimi inštitucijami in podjetji na področju usposabljanja dijakov za delo s CNC stroji in 
delo v avtomatizirani proizvodnji. 
Glede na to da je avtomatizacija - robotika in CNC -  področje, ki so ga pri nas finančno in kadrovsko 
sposobne izpeljati le redke velike oziroma tehnološko napredne gospodarske organizacije, je bil naš 
cilj precej zahteven – naučiti se in omogočiti učenje in usposabljanje dijakov, študentov in delavcev 
iz podjetjih na zahtevnih CNC strojih, robotih in avtomatiziranih linijah v rastočem 
Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC)  ter seveda omogočiti malim podjetjem 
avtomatizacijo z lastnim znanjem  ( našim in njihovim ) ter z manjšimi denarnimi stroški. Gre za 
začetek tega procesa, ki naj bi ga izpeljali v obdobju 5-tih let od ustanovitve MIC. 
V projektu so sodelovale sorodne inštitucije iz petih evropskih držav: Nemčije, Švedske, Litve, 
Norveške in v Slovenije. Sodelovale so  šole, kompetenčni centri  in  podjetja. Koordinator 
partnerstva je bilo združenje Osterøy Manufacturing Industry Association  iz Norveške.  
Organizirali smo 5 projektnih srečanj, eno v vsaki sodelujoči državi. Vsi partnerji so bili aktivno 
vključeni. 
Projekt je bil za nas zanimiv  tudi zato, ker je  v Sloveniji poleg TŠC Kranj, kjer razvijamo robotiko in 



avtomatizacijo, sodeloval tudi center iz Škofje Loke, usmerjen v strojništvo. Skupaj s sodelovanjem s 

centri na Norveškem in Švedskem, bo naše delovanje v regiji lahko bolj uspešno.  

Cilji projekta  

Cilji in rezultati CaRPs: 
O1: izmenjava praktičnih izkušenj sodelovanja in razvijanja sodelovanja med poklicnimi šolami in 
regionalnimi podjetji: doseženo . 
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. Preživetje centrov pa je prepuščeno trgu. 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:  razvili smo 15 učnih modulov / doseženo /, 8 na področju CNC in 7 na  
področju robotike . V nadaljevanju bomo tudi po zaključku projekta izmenjali najboljše prakse. 
O4: Pripravili smo Leonardo da Vinci mobilnost (za učitelje, trenerje in študente) med regijami:  
aktivnosti potekajo.  Načrtovane so nove mobilnosti med partnerji/ priprave. 
O5: bolje usposobljeni za izpopolnjevanje učenja tujih jezikov ( angleški ) s posebnim poudarkom 
na terminologiji na področju CNC in robotike. Eden od rezultatov projekta  je seznam 314 različnih 
tehničnih izrazov v 5 jezikih udeležencev. 
Projektne dejavnosti in rezultati so na voljo na naši spletni strani projekta na www.rup.no; izberite 
"angleški jezik". 
Nekateri partnerji so načrtovali nove skupne projekte, ki vključujejo tudi nove evropske partnerje. 2 
od partnerjev sta prijavila  2 nova Leonardo da Vinci projekta prenosa inovacij / aplikacij, ena za 
področje  CNC  in enega v industrijski robotiki ( TŠC Kranj ). 
Dodana vrednost projekta za organizacijo/lokalno okolje  

 Projekt  Partnerstva  je prvi projekt našega zavoda v katerem so vključeni tuji partnerji  na 
področju strokovnih predmetov.  Spodbuda za projekt se je začela na sestanku Razvojne agencije 
Gorenjske, na katerem so sodelovali Pisarna Leonardo iz Norveške, Združenja predelovalne 
industrije iz Osterøya, Srednje poklicne šole iz Osteroya, Pisarna Leonardo iz Turingije iz Nemčije.  
Na sestanek so povabili dve tehniški šoli iz naše regije: Tehniški  center Škofja Loka in Tehniški šolski 
center Kranj. 
Predvsem je goste iz Norveške zanimal šolski sistem, vključenost novih znanj iz robotike in CNC-ja  v 
srednješolski in višješolski   sistem, povezava šole s podjetji  ter  usposabljanje dijakov in študentov 
na praksi v podjetjih. 
Nas je zanimala primerjava šolskih praks in proizvodnega dela v državah s katerimi naj bi 
sodelovali. 
Predvsem nas je zanimal »razvoj« novega predmeta MEHATRONIKA, ki vključuje predmeta 
robotiko in strojništvo – programiranje CNC. 
Glede na novosti v našem šolskem sistemu in nekaterih težav, ki se pojavljajo na začetku uvajanja 
novih predmetov in modulov, smo z veseljem pristopili v projekt. 
 V tem času smo na šoli pridobili novo enoto – Medpodjetniški šolski center, ki  ima za 
nalogo mednarodno sodelovanje  in mobilnost učiteljev in dijakov. V tem kontekstu nam je  
bila zanimiva primerjava in delovanje Kompetenčnih centrov ( sorodno Medpodjetniškemu 
izobraževalnemu centru ), njihovo ustanavljanje, program in funkcioniranje od ustanovitve dalje. 
 V projekt smo vstopili tudi zaradi možnosti povezovanj v projektih, s katerimi bi lahko 
zaposlili kompetenčno delovno silo za usposabljanje delavcev v gospodarstvu in obrti na Gorenjskem 



( nap. Prenos inovacij ). 
Glede na to da je avtomatizacija - robotika in CNC  novo področje, smo v projektu skušali preveriti 
vključenost dijakov in študentov v proizvodno delo v podjetjih v tujini. Ugotovili smo, da so naša 
podjetja do znanja dijakov in študentov zadržana in ne tako kot v tujini, ko dijaki in študenti na 
praksi opravljajo enako proizvodno delo kot zaposleni delavci. Ne nazadnje pa je tudi odnos 
gospodarstva do šol precej drugačen kot v Sloveniji. 
V končni fazi pa nam je šlo tudi za promocijo robotike, CNC-ja in avtomatizacije za učence osnovnih 
šol in njihovih profesorjev ter svetovalnih služb ( Robobum ).  
Vsaka posamezna šola in nekatera podjetja so predstavila svoje modele in izkušnje s tega področja 
( izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in delavcev na področju CNC,  robotike in 
avtomatizacije ), podprto z računalniško predstavitvijo. Zanimiva je bila primerjava sistema 
poučevanja:  metode in strategije poučevanja, vrste posredovanih znanj, uporabljena didaktična 
oprema na različnih stopnjah izobraževanja.  
Menimo da je bilo sodelovanje dokaj dobro saj smo izpolnili vse cilje – razen mobilnosti dijakov, ki 
naj bi gostovali v Izobraževalnem centru v   Ljungbyju. Zaradi  finančnih težav nas švedski partnerji 
niso mogli sprejeti. Mobilnost bomo skušali izvesti v tem šolskem letu za dijake 4. letnika in 
študente  mehatronike ter njihove spremljevalce. 
Kljub temu da v Sloveniji v Partnerstvu ni  sodelovalo podjetje temveč šolska centra iz Kranja in 
Škofje Loke, smo predstavili LTH in Iskra Emeco, dve veliki uspešni podjetji, z vpeljano vrhunsko 
avtomatizacijo. S sistemom avtomatizacije v  proizvodnji je obe podjetji opremilo razvojno, 
inženirsko, projektno ter proizvodno in storitveno podjetje na področju industrijske avtomatizacije, 
merilne tehnike in obnovljivih virov energije:Iskra AMESI. Njihova dejavnost obsega programski, 
strojni, energetski in sistemski inženiring od idejne zasnove do izvedbe avtomatiziranih, krmiljenih in 
reguliranih sistemov v industriji. Njihovo delo je zanimalo partnerje iz Nemčije, Litve, Švedske in 
Norveške. 
DODANA VREDNOST 
1. Kot največjo dodano vrednost naj omenimo, da so naši učitelji spoznali, da njihovo znanje ne 
zaostaja za znanjem partnerjev, na nekaterih področjih pa  jih celo prekašamo.  
    - šibkejši smo v sistemu šolanja kadra za industrijo, 
    - kar seveda pomeni, da država ne poskrbi za obvezno povezovanje šol in gospodarstva, kot je to 
v partnerskih državah, 
   - preskromni smo v svojih aspiracijah in možnostih razmišljanja kaj bi s svojim znanjem in 
pomočjo partnerjev v regiji lahko dosegli, 
   - svojih dosežkov ne znamo primerno »tržiti« in seveda zato več ali manj stagniramo oziroma 
ostajamo na nivoju »skromnega …«, 
   - IN KONČNO : PRIMANKUJE NAM POGUMA ZA RES VRHUNSKE DOSEŽKE. 
2. Prišli smo do spoznanja da naša podjetja ne gledajo na šole kot na svoje partnerje tako kot v 
partnerskih državah.  
3. Pridobili pa so tudi zanesljive partnerje, s katerimi bodo sodelovali v prihodnje.  
 
Kratka izjava o projektu (organizacija) 

Organizacija Partnerstva je bila odlična predvsem po zaslugi koordinatorja Lars Mjosa iz Združenja 
predelovalne industrije iz Osterøya (Osterøy Manufacturing Industry Association iz Norveške ).  Partnerji 

so bili zelo samoiniciativni in motivirani za uresničitev zastavljenih nalog  ter pripravljeni za sodelovanje na 
nadaljnjih projektih ( prenos inovacij ). Izpostavil bi pozitivne izkušnje v projektu: 

1. Odlično organizirana srečanja. 
2. Odnosi med partnerji so bili enakovredni. 



3. Odnosi med partnerskimi šolami in gospodarskimi organizacijami so bili v partnerskih regijah na 
visoki ravni. 
4. Posredovane so nam bile nove informacije o CNC in robotiki predvsem na Švedskem in v Litvi ( 
bolj za začetno delo na ravni osnovne šole ). 
5. Videli smo zanimiva mala in velika avtomatizirana podjetja opremljena s CNC in roboti v vseh 
partnerskih regijah. 
6. Spoznali smo razvoj Kompetenčnih centrov v partnerskih regijah in njihovo delovanje. 
7. Prijavili smo se na Projekt prenosa inovacij. 
Izjava enega od udeležencev mobilnosti 

Na študijskih obiskih smo si ogledali partnerske šole, opremljenost za poučevanje na CNC strojih in 
robotiki, ter sodelovanje teh šol in centrov z lokalnim gospodarstvom. 
Projekt je bil izredno koristen, saj smo z reševanjem in primerjavo nalog  lahko presodili naše 
trenutno stanje. Rezultat sodelovanja v Partnerstvu CaRPs  je bila izmenjava strokovnih in 
pedagoških izkušenj in praks, pa tudi ugotavljanje težav in iskanje  možnosti reševanja pri 
poučevanju CNC tehnologij in robotike. 
Ocenjujem, da je opremljenost na TŠC Kranj  za področje robotike nadpovprečna, medtem ko na 
področju CNC tehnologij ( strojna oprema ) nekoliko zaostajamo. Prav tako smo po temah in načinu 
podajanja snovi v prednosti pred partnerji. 
V okviru drugega srečanja smo, dne 11. 3. 2010, imeli predstavitev  in praktični prikaz dela pri 
predmetih robotike na TŠC Kranj z naslovom Robotics courses on TŠC Kranj, Presentation SW 
SCAM TŠC – predstavitev predmeta CNC, in Medpodjetniški izobraževalni center - Intercompany 
educational center – predstavitev, organizacijo in konkretni program dela. 
Dodana korist  projekta je bilo razvijanje socialnih in jezikovnih kompetenc sodelujočih in navezava 
osebnih stikov s partnerji. 
 
Vsi ti rezultati so privedli do želje po nadaljnjem sodelovanju, ki se je konkretizirala v prijavi novega 
projekta v okviru Leonardo da Vinci – Projekt prenosa inovacij – TOI  Industrial Robotics and 
Automation Laboratories - IRAL, v katerem smo pri prijavi sodelovali s partnerji  iz Danske, 
Norveške in  Poljske. 
Žal nam prijava, tokrat, ni uspela. 
 


