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NEKAJ GLAVNIH DEJAVNOSTI MIC 

 
  

• Programi in usposabljanja na tehniškem področju za 
mladino in odrasle. 

 

• Ponudba programov izobraževanja in usposabljanja 
za učitelje, druge zaposlene (sodelovanje z gospodarstvom), iskalce 
zaposlitev… 

 

• Usposabljanje za delo na sodobni tehnološki opremi. 

 

• Projektno delo – sodelovanje s šolami, občinami in 
gospodarskimi subjekti. 
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PROJEKTNO DELO 
 NEKATRI POMEMBNEJŠI PROJEKTI 

  
• LIN 2010  Gorenjska košarica  
     (v letu 2010/11) Izdelajmo letalo, robota,kolo na 

električni  pogon… 
• MUNUS 2 – uvajanje novih izobraževalnih programov v 

srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s 
področja tehnike za obdobje 2008 – 2012 

• LoCaRe - rešitev za znižanje porabe energije in nivoja 
izpustov CO2 na regionalni in lokalni ravni, trajnostni 
razvoj (področje osveščanja otrok, mladine in odraslih) 

• Industrijska robotika 
• CaRPS 
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CaRPS 

Partnerstvo CNC in robotika ( CaRPs ) je želelo vzpostaviti dolgoročno 
sodelovanje med poklicno izobraževalnimi inštitucijami in 
podjetji na področju usposabljanja dijakov za delo s CNC stroji in 
delo v avtomatizirani proizvodnji. V projektu so sodelovale 
sorodne inštitucije iz petih evropskih držav: Nemčije, Švedske, 
Litve, Norveške in v Slovenije. V Partnerstvu  so sodelovale šole, 
kompetenčni centri, in  podjetja. Koordinator partnerstva je bilo 
združenje Osterøy Manufacturing Industry Association  iz 
Norveške. Ideja za Partnerstvo je temeljila na potrebi 
gospodarstva in poklicnega izobraževanja za kompetentno 
usposabljanje mladine za področje CNC in robotike.   

Organizirali smo 5 projektnih srečanj, eno v vsaki sodelujoči državi. 
Vsi partnerji so bili aktivno vključeni. 

 
4 



CaRPs - cilji 

• Cilji in rezultati: 

• O1: izmenjava praktičnih izkušenj sodelovanja in razvijanja sodelovanja med poklicnimi šolami in 
regionalnimi podjetji. 

• 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". 
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LIN 2010 Gorenjska košarica: Izdelajmo letalo 
robota, kolo na električni pogon 

V projekt je vključenih več partnerjev ZOTK Kranj, DVU 
Kranj in TŠC Kranj kot vodilni partner 

 Izdelamo robota in druge tehnične delavnice bodo potekale 
v okviru dejavnosti MIC, lokacijsko na posamezni OŠ ali na 
TŠC Kranj: 

• Namen projekta: dvigniti tehnično kulturo oz. ročne in 
inovativne sposobnosti pri učencih, dijakih in drugi mladini iz 
podeželja, v starosti do 18.let.  

• Cilj:  otroke s podeželja seznaniti in navdušiti za tehniko, jih 
naučiti raznih ročnih  spretnosti  v krožkih, prostočasnih 
aktivnostih 
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Predvidene delavnice  

za učence OŠ iz podeželja  

- Izdelamo robotka že v osnovni šoli 

- Mala hiša domačih eksperimentov 

- Kako naredimo lepe fotografije še lepše 

- Zabavno risanje z računalnikom 

- Naredimo si svojo spletno stran 

- Zabavna elektronika-izdelamo lučke za okrasitev… 

- Kako izdelamo alarmno napravo 

Delavnice bodo  trajale do 8 ur: 

Cena posamezne delavnice je 20€/učenca-stroški   izvedbe,materialne 
stroške delno krije projekt  

Kontakt: Darka Krmelj (031 707 311) darka.krmelj@guest.arnes.si 
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Industrijska robotika in  

Laboratorij za avtomatizacijo 
 

 

• Predlagani cilji projekta: 
Usposabljanje profesorjev v sodelujoči medpodjetniški centrih za izobraževanje v okviru 
industrijske robotike in avtomatike.  

• V izobraževanje bomo vključili: učence / dijake / poklicnega usposabljanja, 
učitelje, brezposelne osebe in zaposlene v predelovalni industriji, ki sodelujejo s 
centri  v njihovi regiji. 

 

Med drugim se bodo predavatelji usposabljali na: 

• Danskem ( kako upravljati »Universalnega Robota« ),  

• na tečajih v Varšavi ( kako se izobraževati v industrijski robotiki in avtomatizaciji  na splošno in 
usposabljanje za krmiljenje robotov različnih proizvajalcev ). Izobraževanja bodo temeljila na 
znanju PIAP-a ( Inštitut Industrijski Raziskovalni inštitut za avtomatizacijo in meritve PIAP   

•  PIAP in partnerji bodo sodelovali pri nadaljnjem razvoju znanja za  industrijsko 
usposabljanje za robotiko  na splošno in posebej za ”Universalega Robota”.   

• TŠC bo iz sredstev projekta, prispevka IRAL-a ( Danska ) in lastnih sredstev kupila »univerzalnega 

robota« in tako uskladila izobraževanje za robotiko tudi na različnih vrstah robotov ( trenutno 
imamo “MOTOMANA”, dogovarjamo se za “KUKA” ( KRC/10/2 ). 
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LoCaRe-mednarodni projekt 

 LoCaRe  - rešitev za znižanje porabe energije in nivoja izpustov 
CO2 na regionalni in lokalni ravni, trajnostni razvoj (področje 
osveščanja otrok, mladine in odraslih) 

• Izobraževanje mentorjev (okoljska vprašanja, komunikacija z javnostmi, motivacija, 

podjetništvo…). Predvidena so predavanja strokovnjakov na področju energetike, trajnostnega 
razvoja, ekologije… 

• Mentorji na vsaki šoli izpeljejo raziskovalne naloge na temo varčevanja z energijo. 

Cilj raziskovalnih nalog naj bo oblikovanje rešitve, kako v šoli zmanjšati porabo energije, CO2 odtis, 
zmanjšati obremenitve okolja… (trajnostni razvoj) 

• Vsaka šola sama izbere najprimernejšo rešitev in jo v šolskem letu 2011/12 tudi 

izvaja. 

• Ob koncu projekta izpeljemo zaključno konferenco s predstavitvami 
rezultatov. 

• TŠC se bo orientirala na zmanjšanje izgube toplote ( rekuperacija, izolacija, … in na 

možnost vpeljave alternativnih virov – predvsem gre za možnosti montaže in izračun porabe in izrabe 
alternativnih virov ). 
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