
Kot je povedala ravnateljica Višje strokovne šole mag. Lidija Grmek 
Zupanc, je vsakoletna podelitev diplom praznik višje šole. »Diplome pode-
limo vsem tistim, ki so vztrajali in prišli na cilj, za kar jim iskreno čestita-
mo. Prireditev pa je skozi podelitev pohval in priznanj tudi odsev našega 
aktivnega sodelovanja z okoljem in pregled najpomembnejših dosežkov 
na nacionalnem in mednarodnem nivoju, tako za študente in diplomante 
kot za predavatelje. Podelitev diplom je nedvomno dogodek, ki še dodat-
no povezuje diplomante in predavatelje, kar je pomembno za kasnejše 
delovanje kluba diplomantov«. 
V sredo, 24. 4. 2019, je bila ob 18. uri v Prešernovem gledališču Kranj slove-
sna podelitev diplom.  Poleg direktorja ŠC Kranj gospoda Jožeta Drenovca 
so prisotne nagovorili tudi ga. Jadranka Švarc, (Gospo-
darska zbornica Slovenije, direktorica Regionalne zbor-
nice Gorenjska), ravnateljica VSŠ mag. Lidija Grmek 
Zupanc ter predstavnik diplomantov,  sicer diplomant 
rednega programa mehatronika, Evgenij Slemzin. V 
imenu Mestne občine Kranj sta bila prisotna podžupana 
g. Jani Černe in g. Robert Nograšek, ki sta v nadaljevanju 
sodelovala pri podeljevanju priznanj in nagrad.  
Diplome je tega dne prejelo 74 diplomantov. V progra-
mu ekonomist je diplomiralo 19 diplomantov, v pro-
gramu  elektroenergetika 11 diplomantov, v programu 
informatika 18 diplomantov, v programu mehatronika 
18 diplomantov, v programu organizator socialne mreže 
je diplomiral 1 diplomant, v programu poslovni sekretar 
sta diplomirala 2 študenta, v programu varovanje pa je 
diplomiralo 5 diplomantov. 

Pisne pohvale za dosežke so prejeli diplomanti Žan Blat-
nik, Anže Arzenšek, Miran Pondelek, Zala Gramc, Leja 
Čehovin in Matic Pečnik. Kot zanimivost naj omenimo, 
da se je diplomant Matic Pečnik po zaključenem študiju 
v programu ekonomist odločil za sodelovanje na tekmo-
vanju za najboljšo podjetniško idejo Popri 2019, kjer je v 
aprilu 2019 prejel bronasto priznanje. 
Priznanja za izjemne študijske dosežke so prejeli Vesna 
Vene, Leja Čehovin, Luka Rahne, Evgeny Slemzin in Teja 
Vrankar. Priznanji za izjemne dosežke med zaposlenimi 
pa sta prejela predavatelj Srečko Uranič za pisanje zelo 
uporabnih učbenikov in gradiv ter laborant Andrej Gracelj.  
Za glasbeno poživitev je skrbela skupina Agena. Eden 
izmed glasbenikov te skupine Amadej Šaršanski je bil 
pred leti dijak strokovne gimnazije ŠC Kranj. Prireditev je 
povezoval g. Darko Torkar.
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