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ÎÎ mehatronika
ÎÎ informatikaÎ
ÎÎ elektroenergetika
ÎÎ ekonomistÎ
ÎÎ varovanje
ÎÎ organizatorÎsocialneÎmreže
ÎÎ poslovniÎsekretar

Programi: ekonomski tehnik, admin-
istrator, trgovec, ekonomski tehnik – 
poklicni tečaj, frizer, gradbeni tehnik, 
tesar, slikopleskar - črkoslikar, zidar, 
pečar - polagalec keramičnih oblog, po-
močnik pri tehnologiji gradnje.

Programi: računalnikar,
tehnik računalništva, elektrikar, 
elektrotehnik, mehatronik operater,
tehnik mehatronike.

ÎÎ mehatronika
ÎÎ elektrotehnika
ÎÎ računalništvo

ÎÎ tehniškaÎgimnazija

ÎÎ ekonomija
ÎÎ trgovina
ÎÎ frizerstvo
ÎÎ gradbeništvo
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ŠOLSKI CENTER 
KRANJ ZA POKLICE

PRIHODNOSTI
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petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 10.30 in ob 16.30 
sobota ob 10.30

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek ob 9.00 in ob 15.00 
sobota ob 9.00

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

STROKOVNA GIMNAZIJA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA

Srednja tehniška šola Kranj je 
postala sinonim za usposoblje-
ne kadre s področja elektroteh-
nike, mehatronike in računal-
ništva. V razvojni strategiji šole 
ima povezovanje šolstva in go-
spodarstva zelo pomembno 
vlogo. Našim dijakom omogo-

čamo strokovni pouk v sodobno 
opremljenih učilnicah, kar potr-
jujejo CNC center obdelovalnih 
tehnologij, linija izdelave tiska-
nih vezij, učilnica za robotiko, 
3D tiskanje,… Samostojno 
delo in naloge dijakov razvijamo 
v učno izdelovalnem laboratori-

ju, ki je odprt za dijake tudi v 
popoldanskih urah. Izdelki, ki jih 
naredijo dijaki sami, so največja 
potrditev pridobljenega znanja 
v šoli. Zato vas vljudno vabimo 
na INFORMATIVNE DNEVE, 
kjer bodo predstavljene zanimi-
ve zaključne naloge dijakov in 
tudi uspešne poti dijakov, ki so 
svoje šolanje nadaljevali na raz-
ličnih tehniških fakultetah.

ZMOREŠ MNOGO VEČ KOT SI MISLIŠ!

Na Srednji ekonomski, storitveni 
in gradbeni šoli izgrajujemo na 
podlagi dolgoletnih izkušenj 
model individualnega pristopa 
obravnave dijakov, ki potrebuje-
jo pri svojem šolanju dodatno 
podporo in usmerjanje. Model 
smo poimenovali VSAK ŠTEJE.  
V procesu prepoznavanja dija kov, 

ki potrebujejo zaradi svojih ta-
lentov prilagoditve, praviloma 
sodelujejo vsi učitelji. Dijaku v 
dogovoru z njim pripravimo 
osebni izobraževalni načrt. V 
njem definiramo načine in roke 
ocenjevanja znanja ter izvajanje 
dodatnega pouka, prilagoditve 
pa časovno uskladimo z dijako-

vimi izvenšolskimi obveznostmi. 
Največje zadovoljstvo in nagra-
do za svoje delo občutimo tedaj, 
ko naši dijaki dosegajo izjemne 
mednarodne uspehe, obenem 
pa opravijo tudi svoje šolske ob-
veznosti, tako kot to zna npr. 
Timi Zajc, smučarski skakalec 
in dijak programa ekonomski 
tehnik PTI. Bravo, Timi! 

DO POKLICA Z INDIVIDUALNIM PRISTOPOM 

Timi Zajc – 1. mesto v smučarskih poletih v Oberstdorfu

V VSŠ ŠC Kranj 12. leto uspešno 
izvajamo mednarodni projekt 
izmenjav študentov na prakso in 
študij ter zaposlenih na pouče-
vanje in usposabljanje v podje-
tja, obenem pa tudi mi gostimo 
študente in predavatelje iz tujih 
držav. Njihovi dosežki, tudi v 
obliki inovacij, v tujih podjetjih 
dokazujejo, da je naše izobraže-
vanje usmerjeno v pravo smer, 

da smo višja strokovna šola, ki 
nudi praktična aplikativna zna-
nja, ki so nedvomno uporabna 
tudi v mednarodnem okolju. Pri-
dobili so si praktično izobraže-
valne, lingvistične in kulturne iz-
kušnje v državi gostiteljici. Pri-
znavanje v tujini opravljenih ob-
veznosti jim omogoča dodatno 
prednost pri dokazovanju refe-
renc pri bodočem delodajalcu. 
Projekt izmenjav tako pomeni 
pomemben prispevek z vidika 
usposabljanja bodočega stro-
kovnega kadra, ki lahko uspešno 
konkurira na tržišču delovne sile 
tako v domačih kot tudi tujih 
podjetjih. Trenutno sta na praksi 

študenta ekonomije Jakob Je-
glič in Špela Stare, oba v Španiji, 
ter študentka informatike Darja 
Petrič v Italiji. Sporočajo, da pri-
dno delajo in se imajo super ter 
pošiljajo lepe pozdrave predava-
teljem in sošolcem, še posebno 
tistim, ki se v bližnji prihodnosti 
odpravljajo po izkušnje v tujino. 

PO MEDNARODNE IZKUŠNJE IN ZNANJA PREKO  
PROJEKTA IZMENJAV PROGRAMA 

Strokovna gimnazija ŠC Kranj je 
manjša tehniška gimnazija, edi-
na te vrste na Gorenjskem. Smo 
več kot gimnazija, saj poleg 
kakovostnega gimnazijskega 
programa ponujamo tudi mo-
žnost poglabljanja znanja na 
strokovnih področjih elektro-
tehnike, računalništva in stroj-
ništva. Naša gimnazija je name-

njena fantom in dekletom, ki 
imajo radi naravoslovje in jih za-
nimajo tehnična področja in 
moderne tehnologije. 
Pri delu z dijaki spodbujamo raz-
vijanje podjetnosti in samoini-
ciativnosti kot načina razmišlja-
nja in delovanja ter podjetni-
štva kot uresničevanja inovativ-
nih idej v poslovnem okolju. Ob 

tem sodelujemo z gospodar-
stvom, pri čemer si naši dijaki že 
v času šolanja ustvarjajo številne 
karierne priložnosti.  Med našimi 
nekdanjimi dijaki so uspešni in-
ženirji, piloti, podjetniki, profe-
sorji, ekonomisti, glasbeniki, uči-
telji, doktorji znanosti… 
Drage devetošolke in deveto-
šolci, postanite del naše uspe-
šne zgodbe tudi vi! 

VEČ KOT GIMNAZIJA ZA BODOČE INŽENIRKE IN INŽENIRJE


