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POROČILO O DOGODKIH TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ 

 
V obdobju od 18. maja 2015 do 2. junija 2015 je Višja strokovna šola ŠC Kranj pripravila vrsto dogodkov in 
prireditev namenjenih različnim generacijam. Tako smo se vključili v izvedbo vseslovenskega projekta 
promocije izobraževanja in učenja imenovanega Teden vseživljenjskega učenja. 
 
18. 5. 2015, od 16.00–19.00 je dr. Tomaž Aljaž izvedel predavanje z delavnico Izvajanje projektov v 
dogovorjenih časovnih, funkcionalnih in finančnih okvirjih. Udeležencem je na poljuden in zanimiv način 
predstavil aplikacije in orodja Teorije omejitev, ki so namenjene učinkovitejšemu planiranju virov, skrajšanju 
potrebnega časa za izvedbo projektov in stabiliziranju ter povečanju predvidljivosti njihovega zaključevanja.  
 
19. 5. 2015, ob 11.25 je mag. Jelka Bajželj prikazala praktične primere in znanja (predvsem s področja 
ekonomije in podjetništva) ter interaktivne vaje iz poslovne nemščine namenjene predvsem ekonomistom. 
 
1. 6. 2015, ob 18.00 je bila v Prešernovem gledališču Kranj svečana podelitev diplom in priloge k diplomi 
študentom višješolskih programov mehatronika, informatika, elektroenergetika, ekonomist, poslovni 
sekretar in organizator socialne mreže. Vodja prireditve je bila ravnateljica VSŠ Kranj, mag. Lidija Grmek 
Zupanc. 
 
2. 6. 2015 je bil na Šolskem centru Karierni dan. Povabilu organizatorke dogodka ge. Branke Balantič, univ. 
dipl. org., so se odzvali številni zunanji izvajalci in udeležence seznanili z novimi znanji in dragocenimi 
informacijami o iskanju zaposlitve, dela, nadaljnjem izobraževanju, gradnji kariere, možnostih osebnega in 
strokovnega razvoja in uspeha ter vključevanju v lokalno okolje.  Za sodelovanje pri izvedbi Kariernega dne se 
zahvaljujemo: 

 
 Elviri Luin iz podjetja RCIKT in Andražu Logarju iz podjetja 3fs, 
 Zavodu  za zaposlovanje, OE Kranj in Urošu Kopavniku za izvedeno predavanje Danes za jutri, 
 Območni obrtni zbornici Kranj in Danieli Žagar za motivacijsko predavanje Delal bom to, kar me veseli in 

uspel bom! 
 Zaposlitveni agenciji Adecco H.R. d.o.o. za predstavitev  Kako uspešno in hitro poiskati zaposlitev? v 

izvedbi Špele Juvančič in Sare Habjan, 
 Ani Vizovišek, ki nas je seznanila z razvojnimi načrti in dogajanjem v Mestni občini Kranj, 
 e-Študentskemu servisu, vodji marketinga Saši Praček za predavanje Kaj pa ti delaš?!  
 Predstavnikom visokih šol in fakultet, ki so sodelovali pri izvedbi dogodka Študiram naprej! 

in predstavili možnosti prehajanja iz višješolskih programov na visokošolske strokovne in univerzitetne 
programe. Udeleženci so se lahko seznanili z možnostmi nadaljnjega študija na: 

o Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, 
o Fakulteti za organizacijske vede Kranj, UM, 
o Fakulteti za varnostne vede Ljubljana, UM, 
o Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled, 
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o Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto. 
 
 

Dogodki Kariernega dne so se zaključili z informativnim dnem za izredne študente, ki jih zanima študij na 
VSŠ ŠC Kranj in predstavitvijo višješolskih študijskih programov, ki jih ponuja Višja strokovna šola Šolskega 
centra Kranj (mehatronika, informatika, elektroenergetika, ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni 
sekretar in varovanje) v izvedbi ravnateljice Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj mag. Lidije Grmek 
Zupanc. 
 
 
Kranj, 9. junij 2015    Koordinatorica projekta TVU 2015 na VSŠ ŠC Kranj 

Alenka Grmek, univ. dipl. ekon. 
 
 
 
 
 


