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Kranj, 17. 5. 2022 
 
Spoštovani! 
 
Šolski center Kranj si v okviru partnerskega sodelovanja prizadeva k tesnejšemu povezovanju s podjetji na 
področjih izvajanja praktičnega usposabljanja z delom dijakov (PUD) in praktičnega izobraževanja študentov 
(PRI), uvajanja novih vsebin, izvajanja izobraževanj, aplikativnih raziskav, priprave zaključnih in diplomskih 
nalog itd. Z namenom krepitve sodelovanja vas vljudno  

 
 

VABIMO NA STROKOVNI POSVET, 
ki bo v četrtek, 19. 5. 2022, ob 11. uri v prostorih Šolskega centra Kranj,  

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj (učilnica št. 511).  
 
V letošnjem letu zaradi znanih razlogov združujemo tri dogodke: Zaposlitveno kavarno, Ogled zaključnih 
nalog in Strokovni posvet z delodajalci. Dogodek je namenjen kadrovskim službam, mentorjem dijakov in 
študentov v podjetjih ter vodilnim v podjetjih. 
 
 

Program dogodka:  
 

 od 11.00 do 13.00: Zaposlitvena kavarna – hitri zmenki z delodajalci (učilnica št. 511) 
o  od 11.00 do 13.00 -  vzporedno z Zaposlitveno kavarno bodo organizirana strokovna 

predavanja 
 
 

 od 13.00 do 13.30: ogled zaključnih nalog dijakov in študentov (v avli ŠC Kranj) 
 

 

 od 13.30 do 14.40: strokovni posvet z delodajalci (v učilnici št. 42) 
o od 13.30 do 13.35 -  pozdravni nagovor: g. Jože Drenovec, direktor ŠC Kranj, 
o od 13.35 do 13.45 - splošne informacije o Srednji tehniški šoli ŠC Kranj: g. Aljaž Rogelj, 

ravnatelj, 
o od 13.45 do 13.55 - splošne informacije o VSŠ ŠC Kranj: ga. mag. Lidija Grmek Zupanc, 

ravnateljica VSŠ ŠC Kranj, 
o od 13.55 do 14.05 -  MIC – novosti: ga. Nataša Kristan Primšar, vodja MIC-a, 
o od 14.05 do 14.15 -  splošne informacije o izobraževanju odraslih na ŠC Kranj: ga. Polonca 

Hafner, vodja izobraževanja odraslih na ŠC Kranj, 
o od 14.15 do 14.40 -  nameni in cilji PUD dijakov: g. Miloš Frelih in  g. Aleš Ovsenek in nameni in 

cilji PRI študentov: ga. mag. Branka Jarc Kovačič.  
 
 
 
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 
 

g. Jože Drenovec, direktor 
 


