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Lani smo v Šolskem centru Kranj pripravili prvo številko šolskega glasila V center. Že
takrat smo si želeli, da to ne bi bila tudi zadnja številka. Z drugo številko glasila se naša
želja, da bi glasilo postalo stalnica, uresničuje. Avtorji prispevkov prikazujejo delček
pestrega utripa iz življenja Šolskega centra Kranj. Prepričan sem, da bo v glasilu vsakdo našel kaj zase. Pomembno je, da v glasilu objavljajo vsi deležniki Šolskega centra
Kranj: dijaki, študenti in zaposleni.
Menim, da je taka publikacija za našo ustanovo pomembna in potrebna. Na eni strani
zato, ker ustvarjalnim posameznicam in posameznikom ponuja in omogoča tovrstno
izražanje. Po drugi strani pa zato, ker je tudi pomemben element promocije Šolskega
centra Kranj v lokalnem in širšem prostoru.
»V centru« se dogaja. Preverite!
								 Jože Drenovec,
direktor ŠC Kranj
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INTERVJU Z NOVIM
RAVNATELJEM
»Zdi se mi, da mladi premalo poznajo tehniške
poklice; ne vedo, da je lahko tehnika tudi zabavna, ne samo koristna.«
Profesorja Aljaža Roglja sem spoznal pri urah CNC-ja v drugem letniku. Dajal je vtis komunikativnega, neodvisnega in pa predvsem samozavestnega človeka. Najino sodelovanje se je krepilo iz ure v uro,
glavni preboj pa je bil moj projekt modela letala. Nedvomno je postal
moj najljubši profesor. Kljub obupni birokraciji, s katero je imel veliko
opravka, me je podpiral pri dveh projektih.
Danes on ni več človek, ki mi narekuje, jaz pa si pišem v zvezek, vendar je človek, ki mi daje naravnost neprecenljive nasvete za življenje,
za katere sem prepričan, da mi bodo koristili na vsakem koraku.
Kje in kdaj se ste se rodili in pa v kakšni družini ste odraščali?
Rodil sem se v Ljubljani 30. 4. leta 1984. Odraščal sem v enostarševski
družini, z mamo sva bila sama.
Znano je, da ste obiskovali ŠC Kranj in Fakulteto za strojništvo. Zakaj
ste se odločili za takšen študij?
Ko sem razmišljal o vpisu na fakulteto, se niti nisem ravnal po svojih željah,
kaj bi rad študiral, ampak so bile izhodišče (res) samo zaposlitvene potrebe. Spoznal sem, da se tehnični poklici zelo razvijajo, da je bilo že takrat

Aljaž Rogelj,
ravnatelj Srednje tehniške šole
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imel več vpliva oziroma možnosti odločanja pri strokovnem
razvoju dijakov in posledično pri dvigu njihovega kakovostnega strokovnega dela. To pomeni več projektnega dela
oziroma poudarek na povezovanju s podjetji, mogoče tudi
uresničenje kakšne podjetniške ideje. Ta močna in iskrena
želja je botrovala moji odločitvi.

veliko povpraševanje po tem strokovnem kadru, zato sem
se odločil za strojništvo. V začetku študija sem bil zelo
negotov, dvomil sem o svoji odločitvi. Kasneje, ko sem se
specializiral za določena področja, sem si oddahnil in z veseljem ugotovil, da je bila moja odločitev pravilna. Tukaj na
šolskem centru pa sem bil dijak Tehniške gimnazije, kar se
je kasneje, ob vpisu na fakulteto izkazalo za odlično odločitev. Mislim, da ponuja Tehniška gimnazija odlično osnovo
za nadaljevanje študija na tehniških fakultetah, saj smo imeli
pred dijaki iz klasičnih gimnazij veliko prednost zaradi osvojenega strokovnega znanja.

Kaj počnete v prostem času?
V prostem času se zelo rad potapljam, sem ljubitelj morskih
aktivnosti. Je pa res, da je tega časa izredno malo. Zaenkrat
še uspešno usklajujem službene obveznosti in prostočasne
dejavnosti. Je naporno, ampak želel sem si izzivov in jih
sprejemam, dajejo mi moč in polet.

... ne vedo, kako je tehnika
zabavna, ne samo koristna.

Kateri dogodek vam je iz srednje šole ostal najbolj v
spominu?
Iz srednje šole!? Hahaha. Teh dogodkov je bilo več in če
gledam s pedagoškega stališča, se najraje spominjam večerov, ko smo se s sošolci udeleževali gledaliških predstav.
Ampak to niso bile organizirane dopoldanske predstave za
dijake, to so bile redne večerne predstave. Profesorica nas
je spodbudila, razmislila o programu in nas navdušila. Pa
smo šli. Skoraj ves razred, prostovoljno, brez dodatnih spremljevalcev. Najbolj zanimivo mi je bilo, kako smo se dijaki
spremenili praktično čez noč. Iz malo podivjanih iskrašev
v elegantne mlade može, ki so se znali na predstavi (res)
lepo obnašati, ki so uživali in ki so lahko spremljali tudi zahtevnejše predstave. Še drug drugega smo gledali in smo
bili ponosni nase, profesorica Dragica Debeljak pa na nas.
Glede na to, da smo strojniki znani po tem, da nismo morda
najbolj govorno nadarjeni, da kdo težko kaj pove in predstavi, da smo mogoče malo bolj zaprti tipi, se mi je zdelo nekaj
res neverjetnega, kako lahko nekaj takih dogodkov pozitivno spremeni človeka.
Kako ste se zopet znašli na ŠC Kranj, tokrat v vlogi učitelja?
V času študija sem zelo rad inštruiral sošolce, če se je izkazalo, da potrebujejo mojo pomoč. Opazil sem, da imam nek
poseben dar, da znam posredovati znanje in v meni je bila
vedno skrita želja, da bi postal učitelj. Ko sem delal v proizvodnji, sem spoznal tehnologijo, ki sem si jo želel res do
potankosti preučiti. Potem sem pa čakal na priložnost, na
razpis, da bi se lahko prijavil na delovno mesto učitelja oz.
profesorja. Spominjam se, da zadnje tri noči sploh nisem
spal, ker sem si tega delovnega mesta tako želel.
Kdaj in kako ste začeli razmišljati o poziciji ravnatelja?
Na svojem strokovnem področju sem kot učitelj dosegel pomemben razvojni nivo. Postavil sem nov center obdelovalnih tehnologij, pogosto in tesno sem sodeloval z industrijo
in tudi vodil izobraževanja. Po vsem tem sem si želel, da bi
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Opišite se s tremi pridevniki.
Uffff. Strokoven, mladosten in pa komunikativen.
Katere so vaše vrednote v skladu z vizijo ŠC Kranj?
Prednost, ki mi jo omogoča položaj ravnatelja, je ta, da bom
res lahko dobro in tekoče seznanjen s tem, kaj se v sklopu izobraževanja dogaja na področju stroke. Moja vizija se
ujema z mojim znanjem na tem področju, tako da se mi
zdi spremljanje dogajanja v šoli in izven nje res potrebno.
Seveda k temu lahko prištejem še svojo zagnanost za delo
in pa možnost nujne in tesne povezave z industrijo. Menim,
da bi se morale vse srednje šole, predvsem pa strokovne,
veliko povezovati s podjetji. Nujen bi bil prenos znanja iz
mladih rastočih podjetij, tudi tukaj bomo premaknili stvari
naprej.
Še eno pomembno nalogo sem si zadal, in sicer osnovnošolce še bolj navdušiti za tehniko. Pa ne zgolj zaradi vpisa, ampak zato, ker se mi zdi, da mladi premalo poznajo
tehniške poklice, ne vedo, kako je lahko tehnika zabavna,
ne samo koristna. Pri osnovnošolcih bi poskusili prebuditi
tehnične žilice, da bi spoznali, da jih to veseli in da bi prišli
na našo ali pa na katero koli tehnično šolo.

Kakšne spremembe boste uvedli na Srednji tehniški
šoli?
Sprememb bo več na različnih področjih. Prva stvar, ki jo
želim vpeljati znotraj učiteljskega zbora, je izboljšanje delovnega vzdušja, torej dobro počutje na delovnem mestu.
Ena izmed mojih prioritet je strokoven razvoj zaposlenih, torej ustrezna napotitev na različna izobraževanja. Vemo, da
le kompetenten učitelj lahko naredi kompetentnega dijaka.
Strokoven razvoj učiteljev je nuja in zahteva našega poklica.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem v projektu DPKU (dvig
poklicnih kompetenc učiteljev). Izhodišče projekta je, da gre
učitelj za dva do štiri mesece v industrijo, da obnovi svoja
industrijska znanja, da ostaja v stiku s časom.
Nadalje, ponudba resnično kakovostnih tečajev in seminarjev. Potrudil se bom pridobiti čimveč dijakov, ki bi si želeli
dodatnega izobraževanja, kajti imamo res dobre razvojne
platforme, imamo dober CNC strojni park in veliko učiteljev

z znanji na različnih področjih. Moja tiha želja je, da bi bilo
več projektov generiranih s strani dijakov, da bi se razvila
neka močna notranja motivacija. Namreč, imamo podporno ekipo, učitelje, ki znajo usmerjati ideje dijakov in zaznati določeno podjetniško priložnost, jo podpreti in projekte
ustrezno voditi.
Še ena stvar, ki bi jo spremenil, je financiranje zaključnih nalog. Zdaj smo nekajkrat imeli pridobljena sredstva, niso pa
bile vse naloge realizirane v obsegu, kot smo si ga zamislili. Velikokrat se zgodi, da šele na sejmu zaključnih nalog
vidimo, katere naloge so najboljše, katere so bile pripeljane do konca in katere so zanimive za tehniškega človeka.
Financiranje bi spremenil tako, da bi ponudil odkup šele na
koncu, ko bi bile naloge že narejene.

In sledilo bo še okrepljeno povezovanje z osnovnimi šolami.
Začenjamo že v tem mesecu, postavili smo svojo infrastrukturo tako imenovanih mobilnih delavnic. Ideja je, da gremo
na osnovno šolo z obstoječo infrastrukturo. Sedaj imamo 16
prenosnih računalnikov in na osnovnih šolah bomo izvajali
delavnice, kot so android, arduino programiranje, 3D tiskanje, programiranje na osnovnem nivoju v okolju codebug,
3D modeliranje v solidworksu, izdelava računalniške igrice
itd. S temi vsebinami bomo za tri ali štiri ure nadomestili
tehnični pouk in pokazali, kaj delamo na naši šoli. To je ena
izmed prednostnih razvojnih strategij, torej mlade navdušiti
in jim približati tehniko.

Matic Vrečar, 4. Mb

PREGLED AKTIVNOSTI NA STŠ
Robotkov dan
Na Robotkov dan so povabljene osnovne šole z Gorenjske
in okolice ter različna podjetja.
V avli šole pa se predstavljajo
podjetja s svojo dejavnostjo in
dijaki s svojimi inovativnimi izdelki. Vzporedno po učilnicah
poteka program delavnic s področja elektrotehnike, mehatronike in računalništva. Delavnice
vodijo profesorji Šolskega centra Kranj. Pri izvedbi delavnic
jim pomagajo dijaki.

Na Šolskem centru Kranj, na Srednji tehniški šoli in Tehniški gimnaziji, je v mesecu novembru že deveto leto potekal dan odprtih vrat, imenovan Robotkov dan.
V lanskem šolskem letu so potekale naslednje delavnice: mehatronika z računalnikom, robotika, izdelava vezja za razsvetljavo, izdelava preproste računalniške
igrice, linux hacker, meritve z računalnikom, pnevmatika, avtomatika, zabavna
hobi elektronika, izdelava robota Otto, izdelava detektorja laži in zabavno računalniško programiranje.
Delavnice so vsako leto zelo obiskane. Osnovnošolci z zanimanjem sprejemajo
novo pridobljeno znanje.

Klavdija Stropnik, prof. kemije in fizike
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Maturantski ples ples, ki ostane v spominu
V Ledeni dvorani v Kranju je 5.
maja 2018 v sodelovanju z organizatorjem, ADS-efektom in
plesno šolo Studio ritem, potekal tradicionalni maturantski
ples za maturante Šolskega
centra Kranj. Maturantskega
plesa so se udeležili dijaki in
dijakinje Srednje tehniške šole,
Tehniške gimnazije in Srednje
ekonomske, storitvene in gradbene šole. Na prvem dogodku,
s katerim se začenja čas slovesa maturantov, smo jih pospremili svojci in zaposleni na šoli.
Brez velike pomoči predstavnikov maturantov vse to ne bi
uspelo, zato se jim ob tej priliki še enkrat zahvaljujem, prav
tako vodstvu, ki je izvedbo plesa omogočilo, ter organizatorju
in plesni šoli za profesionalno in
prijetno sodelovanje.
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Z dijaki smo se na maturantski ples pripravljali že od septembra. Po uvodni
predstavitvi plesa maturantom je takoj stekla koordinacija plesnih vaj, tako da so
se maturanti po jesenskih počitnicah že začeli pridno učiti prvih plesnih korakov.
Proti koncu koledarskega leta so se začele priprave na sam dogodek: prijave dijakov in njihovih svojcev na maturantski ples, usklajevanje sedežnega reda za vse
prijavljene, potek dogajanja, izbira voditelja in lokacije za zabavo po dogodku,
načrtovanje in izdelava predstavitev razredov, vabil za učitelje ter zahval razrednikom in še marsikaj.
Maturantski ples je bil čudovit dogodek. Takrat smo tudi učitelji uzrli dijake na
drugačen način, pred nami so stali odrasli, postavni mladi ljudje. Ko so ponosno
prikorakali v dvorano in zapeli Gaudeamus, smo se z njimi veselili tudi vsi prisotni. Ob slavnostni četvorki se le redko oko ni zasolzilo, posebej ganljive pa so
bile predstavitve razredov in zahvale razrednikom. Po zahvalah in plesu z učitelji
in ravnateljicami je sledilo bolj sproščeno dogajanje: večerja, druženje in ples.
Dogodek smo zaključili z izbiro kralja in kraljice plesa, ki sta bila nagrajena z mobilnima telefonoma ter slavnostno torto. Po rezanju slavnostne torte smo se učitelji in svojci diskretno umaknili, dijaki pa so proslavljali naprej v izbranem lokalu.

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž. računalništva

V sklopu Podjetniškega dne
je potekala tudi zaključna prireditev, na kateri so najboljši
dijaki zaključnih letnikov prejeli
pohvale in nagrade ter predali
ključ svojim naslednikom.
Zahvaljujem se dijakom, ki so
se potrudili in uspešno predstavili našo šolo, profesorjem, ki so
potrpežljivo usmerjali in vodili
dijake, vodstvu za vso podporo
ter delodajalcem in obiskovalcem, ki so nas s pohvalami in
predlogi spodbudili, da bomo s
Podjetniškim dnem nadaljevali
tudi naslednje leto.

Podjetniški dan
17. maja 2018 smo izvedli že tradicionalni Podjetniški dan na Srednji tehniški šoli
v Kranju, katerega idejni vodja je nekdanja ravnateljica ga. Saša Kocijančič.
V sodelovanju z Višjo šolo, Fakulteto za organizacijske vede ter predstavniki delodajalcev smo obiskovalcem predstavili raznovrstne vsebine: tako iz sveta šolskih
projektov in podjetništva kot tudi socialnih ter komunikacijskih veščin. Dijakom
so se predstavili podjetji Acroni in Kariera, predavatelj g. Gorazd Prah (v organizaciji Fakultete za organizacijske vede) ter zavod Vozim, ki je dijake, ki so pravkar
opravili vozniški izpit, posvaril pred nevarnostjo na cesti. Prireditev je tudi del
Tedna vseživljenjskega učenja, zato smo se priključili akciji »Radi pišemo z roko«
in smo bili veseli vseh zapisanih vzpodbudnih besed.
V tem času je pod vodstvom prof. Aleša Bregarja v avli potekal sejem zaključnih
in raziskovalnih nalog in projektov. Kar nekaj delodajalcev in drugih obiskovalcev
si je ogledalo sejem in bili so vidno navdušeni nad izjemnimi dosežki naših dijakov.

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž. računalništva

Dogaja tudi poleti – poletni tabor FIT
Poletni tabor FIT je namenjen predvsem osnovnošolcem, ki si želijo nadgraditi svoje znanje s področja elektronike in računalništva. Tabor je bil organiziran
med poletnimi počitnicami, trajal je pet dni. Osnovnošolci so imeli na izbiro več
delavnic: izdelava mobilnih aplikacij za android, izdelava in upravljanje robota s
pametnim telefonom, izdelava robota OTO ...
Na delavnici izdelava in upravljanje mobilnega robota s pametnim telefonom so
osnovnošolci spoznali, kako preprosto lahko sami za domačo uporabo zgradijo
svojo aplikacijo, kako jo povežejo s senzorji in aktuatorji. Spoznali so osnovne
pristope zajemanja in obdelave signalov, ki jih pridobimo s senzorji, ter izhodne
enote kot npr. motorje, kako jih umerimo, vodimo in naredimo povratno regulacijsko zanko. S tem znanjem so osnovnošolci zgradili mobilnega robota in ga
preko modula bluetooth povezali z brezplačno aplikacijo na svojem telefonu, ki
je omogočala krmiljenje robota.
Andrej Arh, dipl. inž. elektrotehnike
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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Vrtiljak poklicev 2018
Vse strokovne srednje šole
Gorenjske so predstavile poklice, za katere izobražujejo, in na
ogled povabile učence osmih
ali devetih razredov gorenjskih
osnovnih šol. V učilnicah šole se
je odvijalo 32 delavnic, v športni
dvorani pa je potekal sejem s
predstavitvami izdelkov, orodij,
naprav, znanj, idej in spretnosti
za posamezne poklice.
Na Vrtiljak poklicev 2018 se je
prijavilo 26 osnovnih šol gorenjske in osrednje slovenske
regije, obiskalo nas je več kot
1350 učencev. Domov so lahko
odnesli izdelke, ki so jih izdelali
na delavnicah ali dobili na sejmu, ter brošuro z informacijami,
kako priti do poklica in katera
šola izobražuje za posamezni
poklic.

Srednja tehniška šola ŠC Kranj je v četrtek, 18. 10. 2018, gostila Vrtiljak poklicev.
To je prireditev, ki jo vsako leto organizira ena gorenjska srednja strokovna šola,
letos je bila že osma po vrsti.
Upamo, da je Vrtiljak poklicev 2018 učencem ostal v lepem spominu ter da so
dobili ideje in dovolj informacij za lažje odločanje o svoji prihodnji šoli in bodočem poklicu.

Alenka Luštrek, prof. angleščine

STROKOVNE EKSKURZIJE –
POPOTNIKI S STŠ
Excursion to London
In March 2018 some of the students
from STŠ Kranj went on excursion to
London. I had never been to the UK
before so I felt pretty excited about it.
We flew there with an Easy Jet airplane. The flight itself was very exciting
because you could see the Earth's
surface and weather change from country to country. Then after some hours we could finally see the flat surface
of this beautiful island.
We landed, unpacked our luggage
and went to our hotel which was very
good for its price. Then our guided
tour finally begun. I had never thought
that such small city could be so exciting. Everything was different… cars
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were driving on the 'wrong' side of the
road, people were talking in English
with different accents and so on… We
saw a lot of different things in our short
time there – the centre of London, walked across the Themes River, went
to the museums, took selfies with
Madam Tussauds dolls and visited the
Buckingham palace.
Despite its reputation, London gave
us not much rain, but we got plenty of
snow. It was snowing most of the time
and even our flight back home was delayed because of weather conditions.

However, the guide was just superb
because he knew literally everything
that you asked him, and he wasn't boring because he knew how to keep
things interesting. He also joked a lot
so he was pretty cool.
We were quite tired because we saw
everything in three days but it was definitely worth it.

I also met some professors and students from our school that I hadn’t
known before and also some girls
from London because they were in
our hotel. This was one of the best
trips that I have ever had and if I ever
have the chance to go on something
similar to this trip… I definitely will.

Matija Gros, 2. Ma and Rok Škrlec, mag.
prof. anglistike in mag. prof. geografije

At the airport we also found out that
electronics there were cheaper in
comparison with Slovenia so we bought a thing or two for us.

Paris – JE T'AIME
Železinger in Alenka Potočnik Zadrgal.
V večernih urah smo se zbrali pred ŠC
Kranj in se odpeljali proti Parizu. Naš
prvi cilj je bil Disneyland. Ko se je park
odprl, smo si najprej ogledali studie
Walt Disney, dan pa namenili druženju
z Disneyjevimi junaki in najrazličnejšim atrakcijam. V parku smo ostali vse
do njegovega zaprtja, ko smo si tudi
ogledali ognjemet nad Trnuljčičinim
gradom.

Barbara Potočnik Zadrgal

Ko so dijaki SESGŠ in STŠ na zadnji
strokovni ekskurziji predlagali Pariz,
smo se spremljevalke spogledale in si
rekle: » Pa naj bo Pariz!« Pol leta kasneje se polni lepih vtisov vračamo iz
mesta luči in vam sporočamo:
ÎÎ Izredno zanimiva ekskurzija.
ÎÎ Ekskurzija je bila polna nepozabnih razgledov in trenutkov.
ÎÎ Prečudovit ogled mesta z izjemno
posadko in odlično družbo.
ÎÎ Vedno
se
bom
spomnil
Disneylanda, visokih cen in vonja
po urinu na postajah metroja.
ÎÎ Najlepši ognjemet v Disne ylandu,
kar sem ga kdaj videl.
ÎÎ Odličen razgled s stolpa.
ÎÎ Prečudovit razgled z ladjice, kra-

sen ognjemet v Disneylandu, krasna družba.
ÎÎ Disneyland je bil super. Še ko je
deževalo, je bilo sproščujoče in
krasno. Ognjemeta še dolgo ne
bom pozabila. Versailles je vseboval čudovite umetnine, ki so mi
vzele sapo. Tudi v muzeju znanosti
so se našle zanimive stvari, sploh
film na koncu je prikazal odlične
pevce in plesalce, najraje bi se
jim kar pridružila.
ÎÎ Pariz je zelo zanimivo mesto z
lepo zgrajenimi stavbami.
Ekskurzije v Pariz so se udeležili dijaki
SESGŠ in STŠ vseh letnikov in smeri, spremljale pa smo jih profesorice:
Magda Papič, Klavdija Stropnik, Nina

Naslednji dan smo izkoristili za obisk
versajske palače ter drugih pariških
znamenitosti. Zapeljali smo se tudi z
ladjico po reki Seni. Dan smo zaključili
na griču Montmartre, kjer smo občudovali močno razsvetljen Pariz. Zadnji
dan je bil namenjen vzponu na Eifflov
stolp in največjemu muzeju znanosti
v Evropi. Zaradi hudega vetra je bil
stolp, žal, zaprt, je pa v takšnem vremenu toliko bolj prijalo pohajkovanje
po muzeju. Tam smo preizkušali razne
eksperimente in si ogledali predstavo
v planetariju. Čisto za konec smo si
ogledali še film v znameniti kupoli La
Géode.
Ob koncu filma nas je zunaj čakal naš
vedno točni in prijetno topli avtobus in
nas odpeljal domov. Dijaki so že izbrali
naslednjo lokacijo – torej nasvidenje
prihodnje leto …
Alenka Potočnik Zadrgal,
univ. dipl. inž. računalništva
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MOBILNOST NA STŠ
Danska
Ustavili sva se v informacijskem centru, kjer sva dobili nekaj pomembnih
informacij. Videli sva veliko zanimivih
podrobnosti. Uspela sem napraviti nekaj slik.
V domu sva našli fante in skupaj smo
šli na pozno kosilo oziroma zgodnjo
večerjo. Po večerji smo igrali biljard in
igro Človek ne jezi se. Naslednje jutro sva odšli proti Kobenhavnu. Po prihodu v hotel sva se odpravili v mesto,
ogledu sva namenili celo popoldne. V
sredo zjutraj sva se odpravili na letališče, uredili formalnosti in po dveh urah
leta prispeli na Brnik.
V nedeljo zjutraj se je pet dijakov tretjega letnika Srednje tehniške šole
odpravilo na praktično usposabljanje
z delom v tujini. Spremljali sva jih Saša
Kocijančič in Maja Arh. Z letalom smo
preko Züricha prispeli na letališče v
Kobenhavn, nato pa z vlakom do mesta Sonderborg na jugu Danske. Pozno
zvečer nas je v Sonderborgu na železniški postaji pričakal taksi, ki nas je
peljal v dijaški dom. Tam so nas prijazno sprejeli. Namestili smo se v sobe,
nato pa so nam razkazali dom. Po kra-
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tih pojasnilih smo se skupaj z našima
vodičema odpravili v mesto na pozno
večerjo.
Drugo jutro smo se odpravili v šolo,
kjer smo se seznanili s koordinatorjem Stefanom, ki bdi nad našimi fanti in spremlja njihovo delo v šoli. Po
kratkem pogovoru, ogledu šole in
opravljenih formalnostih so fantje začeli z delom, midve pa sva se odpravili v mesto. Mestece je prijetno, lepo
urejeno, prizadevajo si za lep izgled.

Dijaki bodo na Danskem ostali tri tedne. Verjamem, da jim je bivanje v tujini zanimiv izziv, in da nabirajo prijetne
izkušnje. Želim jim prijetne dneve in
srečno vrnitev domov. Upam, da bom
še kdaj lahko v takšni vlogi potovala na
Dansko ali pa kam drugam, ker je to
zanimiva izkušnja tudi zame.

Maja Arh, profesorica matematike

UTRINKI UMETNOSTI
MOJA RAZTRGANA ZVEZDA

PIKICA

Žariš v mojem vesolju,
žariš okoli železnega,
nedostopnega srca …

Ej, ti tam,
mala pika na nebu,
dej mi povej,
si že eksplodirala,
ali si še v redu,
po svoje veš,
ti je prav kul,
ja, res imaš kratko življenje,
ampak smrt tvoja je žur,
za nekaj trenutkov
zasenčiš milijone zvezd,
iz tvojih ostankov, pikica,
pa mogoče nastal bo čisto nov
svet.

… in kot železo,
zvezdo ugonobi,
tako se tvoje bistvo,
v žareči galaktični drobir razleti …
In kot temna zvezda pogube,
te posrkam vase …
… trpinčeno materijo,
razgaljeno do zadnjih delcev njenega obstoja,
ki žareča bolj kot svetloba tisočerih zvezd
izginja v globinah v njene usode …
Ni pametno prečkati poti temni zvezdi …
… a sedaj je prepozno …
Čakam te v temi za obzorjem dogodkov …
… moja raztrgana zvezda …

Jure Meden, prof. univ. dipl. inž. strojništva

Mogoče na njem
bo stal nekdo,
kaj vem,
kako bo izgledal,
lahko da bo imel lovke
ali vijolično telo,
ampak pogledal bo gori,
kjer bo nova pikica žarela,
takrat bo on rekel:
»Ej, pikica,
a si že dogorela?«
Vse, kar rabimo,
je par milijard let,
takrat ti pikica …
… in jaz,
bova zgolj prah,
raztresen sredi zvezd.

Jure Meden, prof. univ. dipl. inž.
strojništva
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NAŠ PROSTI ČAS
Luka Potočar, 3. Ra - športno plezanje

Navdušuje me občutek svobode, ki je pri tem športu
neskončen. Med plezanjem uživam in ne mislim na nič
drugega. V prvi vrsti pa je seveda potrebna vztrajnost.
ÎÎ 1. mesto na evropskem mladinskem pokalu v letu 2016
med starejšimi dečki v težavnosti
ÎÎ 2. mesto v težavnosti na mladinskem svetovnem prvenstvu v Moskvi 2018
ÎÎ 2. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti v letu 2018
ÎÎ 15. mesto na svetovnem pokalu v Villarsu 2018
ÎÎ zmagovalec skupnega seštevka evropskega mladinskega pokala v težavnosti 2018

Jan Bombek, 2. Ee smučarski skoki

Žan Keršič Ahlin,
2. Ra - karate

Uroš Vrbek, 1. Ea nordijska kombinacija

Smučarski skoki me navdušujejo,
saj je ta šport zelo adrenalinski.
Za ta šport sem se navdušil z
gledanjem smučarskih skokov po
televiziji.

Za ta šport me je navdušila starejša sestra.

Za tek sem se odločil zato, ker sem
v nordijski kombinaciji bolj uspešen in ker uživam v tem športu.
Navdušujejo me tudi smučarski
skoki, saj uživam v zraku.

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

1. mesto DP mladinci do 16 let
1. mesto DP mladici do 20 let
8. mesto DP (člansko)
1. in 2. Alpen Cup Predazzo
7. mesto DP mladinci do 20 let
3. mesto skupno Alpen Cup
15. mesto COC Klingental

ÎÎ 2. mesto na svetovnem pokalu
ÎÎ večkratni državni prvak
ÎÎ 2. mesto na otroškem balkanskem
prvenstvu

ÎÎ državni podprvak do 14 let
ÎÎ večkratno 3. mesto na državnem
prvenstvu v kategorijah: dečki do
13 let, dečki do 15 let in dečki do
12 let

Maj Tavčar, 4. Ra - hokej na ledu
Navdušuje me dinamična, hitra igra ter ekipni duh. Ta
šport sem izbral oziroma začel trenirati, ker ga je imel
zelo rad že moj dedek, posledično ga je oboževal tudi
oče in kasneje sem se v igro hokeja zaljubil tudi jaz.
ÎÎ državni prvak pri dečkih, kadetih in mladincih
ÎÎ zlata medalja na svetovnem prvenstvu mladincev
U18–D1B
ÎÎ bronasta medalja na svetovnem prvenstvu mladih reprezentanc U20–D1B
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MOJA ZGODBA
Gal Bizjak – igralec badmintona
Sem 16-letni igralec badmintona in dijak 2. Mb oddelka
na Srednji tehniški šoli Kranj. Od leta 2007 sem aktiven
član Badminton kluba Medvode, registriran igralec pri
Badmintonski zvezi Slovenije in član evropske ter svetovne
badmintonske zveze. V tekmovalni sezoni 2018/19 igram v
mednarodni konkurenci posameznikov, moških ter mešanih dvojic v starostnih skupinah U17 in U19 kot tudi članski
konkurenci. Prav tako zastopam klubske barve v slovenski
ligi in tekmujem v okviru slovenske reprezentance.
Največja dosežka v okviru pretekle tekmovalne sezone
2018/19 sta dosežen naslov državnega podprvaka v moških dvojicah v starostni skupini U17 ter prvo in drugo mesto
v starostni skupini U17 na mednarodnem turnirju v italijanskem Meranu.
Badminton je bil ob mojih začetkih v prvem razredu osnovne šole najprej šport za sprostitev v okviru krožka, kjer sem
se še spoznaval z dvoranskimi badmintonskimi osnovami.
Danes je to moja strast, moj stil življenja. Navdušuje me sama
igra, saj jo odlikujeta dinamičnost ter taktika. Badminton je
namreč najhitrejši šport z žogo na svetu. Zaradi navedenega mora biti igralec badmintona telesno, tehnično, taktično
in psihično dobro pripravljen, v kolikor želi doseči vrhunske
rezultate. Zaradi navedenega igralca odlikujejo moč, hitrost,
koordinacija, gibljivost in vzdržljivost. Da nadigraš svojega
nasprotnika, je potrebno pridobiti dober občutek za izvajanje natančnih udarcev ter igrati taktično tako, da hitro oceniš situacijo in se nanjo še hitreje odzoveš.

Za svoj napredek na izbrani športni poti sem pripravljen
vložiti ogromno časa in energije. Ob tem mi je v izredno
pomoč ekipa, poimenovana »Team11«. Sestavljajo jo dva
badmintonska trenerja, športni psiholog, kondicijski trener,
svetovalec za prehrano, klinični dietetik, strokovnjak za medicino športa in seveda starši, saj brez njih ne bi bil danes
to, kar sem.
Moj delovni teden je zaradi predstavljenega sestavljen iz
mozaika šolskih in športnih obveznosti, konci tedna pa so
tekmovalno naravnani z udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Ker mednarodni turnirji zaradi večdnevnega tekmovanja posežejo v delovni teden, se zahvaljujem
sošolcem in profesorjem za njihovo razumevanje, pomoč in
podporo pri deljenju zapiskov vsebin oz. podajanju snovi, ki
jo zaradi odsotnosti zamudim.
Moj največji športni vzornik je Viktor Axelsen, danski profesionalni badmintonist, ki je trenutno številka 1 svetovnega
badmintona na svetovni lestvici BWF. Kljub siceršnji prevladi azijskih tekmovalcev je aktualni evropski in svetovni prvak, prav tako pa že ima tudi medaljo z olimpijskih iger iz
leta 2016.
Tudi za tekmovalno leto 2018/19 sem si na športnem področju zastavil visoke cilje: osvojiti naslov državnega prvaka
v vsaj eni disciplini in si priigrati vsaj dve uvrstitvi med prve
tri v mednarodni konkurenci.

Gal Bizjak, 2. Mb

Življenje v dijaškem domu
Že od šestega leta naprej imamo obvezno šolanje. Po navadi je osnovna šola blizu našega domačega kraja. V svojem kraju smo navajeni živeti, saj tam stanujemo že od
otroštva. V šolo hodimo peš ali pa se vozimo z avtobusom.
Mogoče obiskujemo podružnično šolo in se potem vozimo
v osnovno šolo. Čez devet let se moramo odločiti, kam v
srednjo šolo. Srednjih šol ni po vseh občinah, tako kot tudi
v moji ne. Zato sem se moral odločiti za šolanje v drugem
kraju ter posledično bivati v dijaškem domu. Živim v kraju
Cerkno. Od Kranja je mesto oddaljeno 50 km, od Ljubljane
60 km in od Nove Gorice 50. To so tri najbližja mesta, v
katerih je srednja šola, ki sem jo izbral za svoje nadaljnje
šolanje. Odločitev je bila zame kar precej težka. Gorica je
na Primorskem, jaz sem sicer Primorec, ampak povezava z
Gorico je slabša kot z Gorenjsko. Imel sem tudi možnost, da
bi se vpisal na Vegovo šolo v Ljubljani, a bi moral od doma
že v nedeljo zvečer. Kranj je bil zato najboljša izbira zame ter

za mojega brata, ki je hodil na isto šolo pred dvema letoma
in bil pred enako odločitvijo pred šestimi leti. Posledično je
to pomenilo, da bom moral tudi stanovati v Kranju.
V Kranj sem šel tudi na informativni dan ter si izbral elektrotehniški program. Konec osnovne šole se je hitro bližal,
poletne počitnice so minevale še hitreje in septembra je prišel moj prvi odhod iz Cerkna. V nedeljo popoldne sem se
moral odpraviti v dijaški dom, ki sem ga poznal od prej, ker
je tam med šolanjem stanoval že moj brat.
Moj sostanovalec v domu je sošolec iz osnovne šole. Šok
ni bil tako velik, saj imam v domu tudi prijatelje iz osnovne šole. Zdaj, ko to pišem, sem v domu že dva meseca.
Všeč mi je, da sem izbral Kranj za mesto svojega šolanja.
Malo mi je dolgčas po domačem kraju, a sem se že privadil. Verjamem, da je za vsakega prehod v srednjo šolo
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prelomnica. Mnogi pravijo, da je lahko čas srednješolskega
izobraževanja najlepši čas. V srednji šoli se učiš za to, kar
te v življenju zanima. Spoznaš nove prijatelje in se naučiš
živeti bolj samostojno. Si stran od domačega kraja, družine,
prijateljev. Dijaški dom je tudi življenjska šola, saj se naučiš
živeti samostojno ter skrbeti sam zase. Tukaj ni podpore ali
potuhe staršev. Prepuščen si samemu sebi.

gal. Nepremišljene poteze pa se hitro maščujejo, a tudi iz
napak se lahko kaj koristnega naučimo. Nenazadnje je tudi
pomembno pravilno ravnanje z denarjem. Moja odločitev za
bivanje v dijaškem domu je bila težka, ampak se je že izkazalo, da je bila tudi pravilna.

Miha Močnik, 1.Ea

Življenje si sam pri sebi predstavljam kot igro šaha, če delaš
premišljene poteze in gledaš naprej v prihodnost, boš zma-
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zpostavitev in promocija koncepta
industrijske kulture v srednjeevropskih industrijskih regijah
ktiviranje, priprava industrijske
kulture kot edinstvene značilnosti
regionalne identitete

V

zpostavitev industrijske kulture za
ohranjanje delovne sile
in okrepitev podjetniških vezi

P

ovečanje ustvarjalnega duha,
kreativnosti in inovativnosti
v okolju industrije in njene zapuščine

www.inducult.eu
facebook.com/inducult2.0

županija

Sisačko-moslavačka
Projekt je soﬁnanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz transnacionalnega programa
Interreg Srednja Evropa.
županija

Projekt je soﬁnanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa.
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STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

INTERVJU Z RAVNATELJICO STROKOVNE GIMNAZIJE MAG. LIDIJO
GOLJAT PRELOGAR
Od kod prihajate? V kakšni družini ste odraščali?
Rodila sem se 14. oktobra 1978 v takratnem zahodnem Berlinu, v Zvezni
republiki Nemčiji. Oče in mama sta se v Berlinu spoznala, zaljubila in poročila. Leta 1980, ko je bil čas, da gre moj brat (ki je pet let starejši od mene)
v šolo, smo se preselili nazaj v Slovenijo (ki je bila takrat še del nekdanje
SFRJ) oziroma v Škofjo Loko, od koder moja družina izhaja. Od leta 1980
dalje tako živim v Škofji Loki, ki je zame najlepše mesto in kjer res rada
živim.
Kam ste hodili v šolo?
Moje šolanje sem začela na Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki, nato
pa sem se odločila za Gimnazijo Kranj, ki je takrat veljala za eno najboljših
gimnazij. Gimnazijska leta v Kranju imam v zelo lepem spominu. To so
bila zelo lepa in ustvarjalna leta. Že od nekdaj sem rada pisala, tako sem
sodelovala pri nastajanju šolskega glasila in kasneje postala tudi urednica, pomagala sem pri organizaciji in vodenju prireditev, s prijateljicami pa
smo bile vedno polne idej in 'pogruntavščin', s katerimi smo si popestrile
gimnazijska leta. To je bilo obdobje sklepanja številnih prijateljstev, iskanja
svojega prostora pod soncem in oblikovanja lastne identitete. V gimnaziji
sem se zelo dobro počutila, tam sem spoznala ljudi, s katerimi
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... kakovostno delo z dijaki
ter velika pripadnost šoli.
smo si še vedno blizu in tudi naš gimnazijski razred se še
vedno pogosto srečuje. Nekako že v osnovni šoli mi je postalo jasno, da bom nekega dne postala učiteljica angleščine, tako da je bil študij angleščine dolgoletna želja, ki sem
jo brez posebnih naporov uresničila. Poleg angleščine sem
se odločila še za študij sociologije, ki mi je dal še neko drugo dimenzijo in širino v smislu razumevanja družbe, v kateri
živimo, in razumevanja družbenih procesov, ki so del našega vsakdana. Leta 2003 sem tako diplomirala na Filozofski
fakulteti v Ljubljani in postala profesorica angleščine in
sociologije. Kmalu sem začutila, da moje formalno izobraževanje ne more biti še končano, zato sem se odločila, da
nadaljujem študij na Fakulteti za družbene vede, kjer sem
vpisala in kasneje tudi zaključila magistrski študij političnih
ved na področju ameriških študij. Tudi po zaključku magistrskega študija sem zelo kmalu ugotovila, da si želim še
več znanja in tako sem zopet (in še vedno) študentka, tokrat
doktorskega študija edukacijskih ved na Pedagoški fakulteti. Doktorski študij pa je zaradi novih izzivov ravnateljevanja
sedaj za nekaj časa na stranskem tiru …

Katero delo ste opravljali prej? Kako ste se odločili, da
postanete ravnateljica?
Že kot študentka sem veliko inštruirala angleščino, poučevala v jezikovni šoli, se nekaj časa ukvarjala tudi z novinarstvom in delala na lokalnem radiu. Tako sem tudi nekaj
zaslužila in si omogočila številna potovanja ter kar najbolje
izkoristila študentska leta. Moja prva 'prava' služba pa se je
zgodila na Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, kjer
sem bila več kot štiri leta učiteljica angleščine in državljanske vzgoje in etike, vseskozi sem bila tudi razredničarka,
mentorica različnih krožkov, vodja različnih projektov. Na to
obdobje imam zelo lepe spomine. Vendar pa je konec leta
2008 prišla prav posebna ponudba za službo iz takratnega
Ministrstva za šolstvo in šport, ki ji preprosto nisem mogla
reči NE, zato sem seveda odšla na novo delovno mesto v
Kabinet ministra za izobraževanje. V tem obdobju sem se
veliko naučila, ne samo o delovanju šolskega sistema in

nastajanju šolske zakonodaje, pač pa tudi o delu ravnateljev, o delovanju naše države, parlamenta, vlade in nenazadnje tudi o sebi… Takrat sem prvič začutila željo, da postanem ravnateljica in se vrnem nazaj v stroko. V tem času sem
opravila tudi ravnateljski izpit, proti koncu leta 2011 pa je
presenetljivo prišla tudi priložnost za službo iz Šole za ravnatelje, kar sem seveda z veseljem sprejela. Delovanje na
Šoli za ravnatelje mi je dalo veliko novega znanja in izkušenj,
predvsem pa sem spoznala veliko ravnateljev, njihovo delo
in izzive, s katerimi se soočajo. Odločitev, da kandidiram za
ravnateljico, je zorela dolgo in počasi, predvsem pa sem ob
tem morala imeti podporo svoje družine, še posebej moža,
ki mu je bilo jasno, da se bo ob morebitni moji izvolitvi za
ravnateljico tudi naša družinska dinamika malce spremenila, saj je ravnateljevanje zahtevno in odgovorno delo.

Kako bi se opisali s tremi besedami?
Ustvarjalna, energična, ambiciozna.
Katera načela vas vodijo v življenju?
Moja starša sta me naučila, da so spoštovanje do vseh ljudi,
sodelovanje, delavnost, poštenost in solidarnost vrednote,
ki nikoli ne bodo zastarele. In tega se držim tudi sama in
to skušam posredovati naprej tudi svoji hčeri in našim dijakom. Poleg tega sem večni optimist in verjamem, da se vse
situacije in probleme lahko razreši in da nič ni nemogoče.
Vse je mogoče in vse se da, če je le volja in pripravljenost.
Kako preživljate prosti čas?
Prosti čas posvečam svoji družini, torej preživljanju kakovostnega časa s petletno hčerko in možem, kot tudi z ostalo
razširjeno družino.
Kakšne vtise ste dobili v svojih prvih mesecih ravnateljevanja?
Ravnateljevanje je po eni strani zahtevno in odgovorno delo,
po drugi strani pa poseben privilegij, predstavlja mi velik
profesionalni izziv, hkrati pa mi daje tudi neko novo energijo. Vse, česar se v življenju lotim, skušam delati kakovostno,
temeljito, strokovno in z veliko pozitivne energije. Menim, da
je Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj zelo dobra šola, s
kolektivom, ki ima izkušnje, znanje in ki ga odlikuje kakovostno delo z dijaki ter velika pripadnost šoli. Ta velika pripadnost šoli me je tudi sicer zelo navdušila in ganila.
Kakšne cilje ste si zadali do konca mandata?
Ena izmed ključnih prioritet mojega ravnateljevanja je povečati prepoznavnost Strokovne tehniške gimnazije in seveda posledično tudi vpis dijakov na našo šolo. Naslednja
prioriteta je izboljšati kakovost pedagoškega dela s spodbujanjem drugačnih, inovativnih metod dela, s spodbujanjem
podjetnosti in samoiniciativnosti pri dijakih, kot tudi s spodbujanjem strokovnega razvoja zaposlenih. Ko govorimo o
izboljšanju kakovosti Strokovne gimnazije, naj povem, da
smo že 'zagnali' delovanje komisije za kakovost, kjer želimo na kakovost pogledati celostno, kot tudi iz različnih vidikov delovanja Strokovne gimnazije. Predvsem pa skupaj
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osvetljujemo področja, kjer smo morda šibki, a v resnici
zmoremo več. Eden izmed ciljev, ki sem si jih v naslednjih
letih zadala, pa je tudi iskanje izzivov pri sodelovanju in povezovanju z gospodarstvom.
Zavedam se, da je moj pristop k vodenju malce drugačen,
saj sem tudi sama malce drugačna - s svojo zgodbo, svojimi
izkušnjami in svojim pristopom. Vselej pa imam pred sabo
osnovno poslanstvo, da pri vsem, kar počnem, želim delati
dobro, torej v dobro dijakov in naše gimnazije.

Lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo kakšne spremembe/nove projekte?
Novih velikih projektov v prihodnje ne pričakujem niti ne

načrtujem, saj smo z letošnjim šolskim letom vstopili v dva
velika, dlje časa trajajoča projekta, in sicer Podjetnost v gimnazijah in Inovativna pedagogika 1:1. Moje strokovno prepričanje kar zadeva projekte je, da 'manj je več'. Projektov je
v tem trenutku, poleg ostalega pedagoškega dela, povsem
zadosti, razmišljam sicer, da bi si v naslednjih štirih letih
lahko omislili kakšno smiselno mobilnost za dijake v okviru
Erasmus projektov, kaj več pa ne načrtujem. Spremembe
so nekaj, kar je težko napovedati, lahko se začutijo in opazijo same od sebe skozi določen čas. Verjamem, da sem že
jaz in moje ravnateljevanje kar velika sprememba. Kaj bo to
prineslo na dolgi rok, bo pa vsekakor pokazal čas.

Spraševal Aljaž Medič, 3. Ga

PROJEKTNI TEDEN MAGISTRALA 2018
V ponedeljek, 10. septembra, smo ob enih zjutraj odrinili na
pot po nekdanji Jugoslaviji. Pred odhodom smo bili seveda
vsi polni pričakovanj, po drugi plati pa tudi utrujeni, saj smo
pot začeli zgodaj. Do prvega postanka smo večinoma spali,
nekateri pa niso imeli take sreče, saj je bilo na avtobusu
vedno dokaj glasno. Na poti do Jajca smo se ustavili na
bencinski postaji, kjer smo lahko kupili pijačo ter zamenjali
evre v konvertibilne marke. Naš prvi pravi postanek je bilo
mesto Jajce, kjer smo si ogledali muzej drugega zasedanja
AVNOJ-a, potem pa nam je ostalo še nekaj prostega časa
za ogled mesta. Sledila je vožnja do Sarajeva, kjer smo si
ogledali mesto z vrha stolpa AVAZ. Nato smo si s pomočjo lokalne vodičke ogledali znamenitosti mesta. Po ogledu
smo pristali na znameniti Baščaršiji, kjer smo imeli odmor
za kosilo. Večina si nas je privoščila znamenite sarajevske
»čevape«, posladkali pa smo se z baklavami ali sladoledom.
Nato smo se vsi utrujeni s tramvajem odpeljali do hotela
Hollywood, ki nas je prijetno presenetil s svojo urejenostjo.
Naslednje jutro nas je po zajtrku čakala dolga pot do
Mostarja. Večina nas je spala, tistim, ki so ostali budni, pa
je pot popestril vodič z ravno prav zanimivimi podatki, tako
da ni bilo dolgčas. Ko smo prispeli na cilj, nas je vodička
popeljala skozi mesto; ogledali smo si znameniti most nad
Neretvo in turško hišo. Slikovite ozke in kamnite ulice, kjer
se srečujeta z ramo ob rami krščanstvo in islam, so se kar
ponujale našim fotografom. Njihove fotografije smo ves čas
sproti objavljali na spletni strani Magistrala 2018. Po ogledu
smo se zopet odpravili na kosilo in nakupe. Nato smo se
peljali mimo Neuma do Dubrovnika, kjer smo se nastanili v
hotelu. Ta je imel za razliko od Hollywooda nekakšen “komunistični šarm”, ki ga po razvajanju v Sarajevu nismo bili
vajeni.
Naslednji dan smo po zajtrku odšli na voden ogled
Dubrovnika. Mesto si je ogledovala množica turistov. Po
mestu nas je zopet popeljala vodička, po ogledu pa smo
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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se povzpeli še na obzidje. Po kosilu smo se z ladjo peljali
na otok Lokrum, kjer smo se lahko kopali v morju, skakali
s pečin in preprosto uživali. Ko smo se vrnili v hotel, smo
pojedli večerjo, nato pa se zabavali v sobah in šli spat.
Po dobro prespani noči nas je po zajtrku čakala vožnja do
Črne gore, preko Boke Kotorske do mesta Kotor, ki smo si
ga ogledali pod vodstvom vodičke. Vožnjo smo nadaljevali
do vasi Njeguši, kjer smo imeli malico z domačim črnogorskim pršutom in sirom. Veliko nas je pršut tudi kupilo za
domov. Pot smo nadaljevali do Cetinja, kjer smo si ogledali
muzej v nekdanji Njegoševi rezidenci. Motilo nas je vodičkino slabo znanje angleškega jezika, stroga muzejska pravila
in precej monotono ter nezanimivo vodenje. Po ogledu smo

šli še do Budve, kjer smo imeli pol ure časa za sladoled in
nakupovanje. Nato smo se vrnili v Dubrovnik.
Naslednji dan smo se odpravili na pot proti Sloveniji. Ustavili
smo se še v Splitu, kjer smo si ogledali klet Dioklecijanove
palače. V Kranj smo prispeli utrujeni, hkrati pa zadovoljni,
da smo skupaj doživeli tako prijetno, zanimivo in poučno
ekskurzijo, ki nas je tudi kot razred še bolj povezala.
Magistrala je 5-dnevno popotovanje dijakov drugega in
tretjega letnika ter njihovih razrednikov po republikah bivše
Jugoslavije. Pobudnik in glavni organizator tega že tradicionalnega izleta je prof. Marko Arnež.

Jakob Kosec, Kristjan Komloši. 2. Ga in Goran Vujović, prof.

PLANICA 2018 - PROJEKTNI TEDEN
V tretjem tednu oktobra smo se dijaki 2. letnika tehniške
gimnazije odpravili na projektni teden v Planico. Ko smo
prispeli, so nas sprva seznanili z vsemi pravili. Potem smo
odvrgli potovalke v sobe in se odpravili na ogled filma o
zgodovini smučarskih skokov. Med nami je v razredu tudi
skakalec, ki je pridno dopolnjeval učiteljico. Po filmu smo se
zagnali v hrib in prav hitro prišli na vrh največje skakalnice,
ki ji pravijo letalnica. Zvečer smo se v soju naših telefonskih
lučk odpravili še na krajši večerni pohod proti Tamarju. To je
bilo ogrevanje za naslednji dan, kajti v torek smo se odpravili
proti Zelencem in na Tromejo. Moramo se pohvaliti, da smo
bili zelo hitri in nismo imeli nobenih težav s premagovanjem
vzpetine. Popoldne nas je v domu čakalo kosilo, potem pa
smo bili prosti. Zabave nam medtem ni manjkalo. Nekateri
so igrali nogomet, drugi so bili v sobah, nekateri so se celo
učili. Kristjan pa je raztegnil meh svoje stare prijateljice in
nas zabaval z igranjem harmonike. Zvečer smo imeli orientacijo in kartografijo, kjer smo se preizkusili v načrtovanju
poti, merjenju azimuta in v drugih kartografskih vsebinah.
Naslednji dan smo imeli celodnevni izlet v Tamar. Razdelili
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smo se v dve skupini. Nekateri smo šli najprej plezat v naravno steno, drugi pa so odšli na pohod po prelepi naravi,
kjer so si lahko ogledali različne ledeniške reliefe in tudi
ostanek vojaškega bombnika iz 2. svetovne vojne. Skupaj
smo se potem odpravili še do izvira slapa Nadiže, ki je prvi
izvir Save Dolinke. Čeprav slovenski pregovor pravi, da voda
še za v čevelj ni dobra, smo si jo vsi natočili. In ne boste verjeli, sam sem jo zelo uporabno izkoristil, saj sem jo zmešal
s čajem, ki je bil prevroč za pitje, saj je imela voda pri izviru
le okoli pet stopinj Celzija. Po izletu je sledila večerja, nato
pa večerna animacija. Ko sem v dnevniku aktivnosti prebral
˝večerna animacija,˝ sem si mislil svoje. Vendar se je na
koncu izkazalo, da je voditelj animacijo res obvladal in je
bila zelo zanimiva.
Četrtek je potekal kot ostali dnevi. Dopoldne smo poslušali
predavanje o zgodovini gorništva, potem pa smo odšli še na
krajši pohod. Ustalili smo se v hudourniški strugi, kjer smo
kurili ogenj. Večini skupin je prav lepo zagorel, zato smo
si popekli jabolka in jih posuli s cimetom. Tistim, ki tega
še niste poskusili, povem, da je vredno truda. Preizkusili

smo se tudi v spuščanju z vrvjo; spustili smo se tudi čez
navpično skalo. Zatem smo naredili čisto prva nosila, katera smo vsi preizkusili. Bila so precej udobna, vendar jih
nikomur ne privoščim. Omeniti je treba tudi kuharje, ki so
nam vsak dan postregli s toplimi in okusnimi obroki. Po
kosilu je sledil orientacijski tek. Naša skupina ga je vzela
kot orientacijski pohod. Naš moto je bil: » Kdor nima v glavi,
ima pa v petah«. Reševali smo namreč teste in po končnem rezultatu smobili tretji; prehiteli smo tudi skupino, ki

je veš čas tekla. Za lahko noč tega dne smo si ogledali še
slovenski film Sfinga. Zadnji dan smo imeli lokostrelstvo, v
katerem se je najbolje odrezal naš sošolec Val, ki je zbral 48
od 50 točk. Odpravili smo se še na razgledno točko, kjer je
odličen pogled na spodnji del doline Planica in na vse skakalnice. Sledilo je še zadnje kosilo in slovo od vseh učiteljev
v Planici ter povratek domov. Vsi učitelji so nas pohvalili ,
da smo bili izredno pridni; to pa lahko potrdim tudi sam.

Adam Valjavec, 2.Ga

NA NOVI POTI
Pogledi dijakov 1.Ga na novo šolo - strokovno gimnazijo
Za vpis na SG sem se odločil, ker
sem se hotel vpisati v gimnazijski
program in ker jo obiskuje že starejši brat. Nad šolo sem zelo navdušen,
ker mi trenutno gre dobro v šoli in ker
imamo dolge odmore za malico. V
prvih šolskih dneh mi je bilo na šoli
dobro, saj sem se hitro navadil na
prostore in se dobro razumel s sošolci. Tudi fazanovanje je bilo v redu.
(Sašo Boškan)

Po naravi sem tehnični tip človeka, zato
sem bil prepričan, da mi bo na šoli všeč.
Pričakovanja so se popolnoma izpolnila, čeprav sem bil na začetku prestrašen in zmeden. Prvi šolski dnevi so bili
zame kar težki, saj še nisem imel prijateljev. Fazaniran pa nisem bil preveč.
(David Stojković)

Za SG sem se odločil, ker imam rad tehnične stvari, vendar še ne vem točno,
kaj bom v življenju počel. Prvi vtisi o šoli
so dobri. Tudi prve šolske dni in fazanovanje sem preživel brez problemov.
(Anže Čufar)
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Za to šolo sem se odločil, ker mislim
nadaljevati šolanje na strojni fakulteti.
Menim, da mi bo šola dala dobre temelje tako na področju tehnologije
kot tudi v splošni izobrazbi. Prvi vtisi o
šoli so dokaj mešani, vendar do sedaj
vsi pozitivni. Profesorji so prijazni in
so me do sedaj že veliko naučili. Višji
letniki so bili očitno preveč leni za fazaniranje, kar mi je povsem ustrezalo.
(Tadej Valjavec)

Moji prvi vtisi o šoli so zelo dobri. S
sošolci se dobro razumemo in tudi
profesorji so v redu. Prve šolske dni
sem preživela bolj zadržano in se družila le s prijatelji, ki sem jih poznala
od prej; nato pa sem se začela družiti
tudi z drugimi sošolci. Tudi fazanovanje smo preživeli normalno, z veliko
smeha, razen tistih dijakov, ki so sodelovali v igrah in smo se jim smejali.
(Ajda Peternelj)

Za SG sem se odločil, ker to ni običajna gimnazija, ampak vključuje tudi
strokovne oz. tehnične predmete za
področja, na katerih bi kasneje rad
delal. Moji prvi vtisi o šoli so: profesorji in profesorice so prijazni, če jih
prosiš za pomoč, takoj pomagajo.
Hrana je dobra; odlično je, ker imamo na voljo šest različnih menijev.
Včasih se sicer zgodi, da meso ni dovolj pečeno. Prve šolske dni mi sprva
ni bilo dobro, saj sem se še navajal
na šolo in nove sošolce. Čez dober
teden pa sem začel uživati na šoli.
(Jan Lašič)

KULTURNI DAN: OGLED IGRANODOKUMENTARNEGA FILMA CANKAR
Enajstega
decembra
2018 je stota obletnica
smrti Ivana Cankarja,
zato temu letu rečemo
tudi Cankarjevo leto. To
je tudi eden od razlogov,
da se je režiser Amir
Muratovića odločil posneti film o njem.
Film z naslovom Cankar
smo si dijaki Strokovne
gimnazije ogledali v četrtek, 18. oktobra 2018,
v Škofji Loki. V film je
bilo vloženega veliko truda vseh ustvarjalcev, ki
so nam skušali z odlično kostumografijo in scenografijo,
masko, animacijo, montažo, fotografijo in glasbo pričarati
vzdušje časa, ko je Cankar živel in ustvarjal. Svojevrstna
posebnost filma je unikatno žanrsko prepletanje dokumen-

22

tarnega in igranega pristopa, ki ga še dodatno obogatijo
kratke animirane sekvence. Igrani prizori niso izmišljeni,
saj avtor ni svobodno interpretiral Cankarjevega življenja,
ampak so v celoti prežeti s Cankarjevimi dialogi, oblačili,
kretnjami, prostori in situacijami, ki jih je doživel. Med drugim Muratovića zanimata razmerji z gospodinjo in nato še
s hčerjo pri Löfflerjevih na Dunaju. Igrani del se zato začne
v novembru 1899, ko se Cankar kot podnajemnik nastani v
njihovem majhnem kabinetu, in nato pisatelja spremlja vse
do njegove smrti. Avtor pravi, da se premalo zavedamo, da
je pisatelj na Dunaju živel deset let in tam ustvaril večino
svojega opusa. Zdi se mu, da se v biografskih portretih prepogosto osredotočimo na Vrhniko ali na Rožnik, dunajsko
obdobje pa je prezrto.
Režiser je v filmu želel razbiti mit »zateženega« Cankarja. V
filmu se srečujemo z najrazličnejšimi miti o največjem slovenskem pisatelju, ki jih je v zadnjem stoletju ustvarila literarna zgodovina. Režiser je dejal, da je skušal obračunati s tradicionalno cankarologijo, ki že petdeset let ponavlja, da je
bil Cankar pijanec in da ni bil sposoben razmerja z žensko.

Deloma se ta mit ustvarja, da bi se ga ponižalo. Zato se
mu je zdelo pomembno pokazati, da je morda na Rožniku
imel potomce, da je Steffi zanosila z njim – skratka, da je bil
šarmanten, potenten moški. Predvsem pa so skušali razbiti
mit, ki nam ga predstavljajo v šoli – da je Cankar temen,
»zatežen« in da je pisal samo mračne zgodbe.

de na Cankarjevo življenje. Povedal nam je, koliko časa je potreboval, da je proučil Cankarjevo delo
in življenje, kako je ustvarjal scenarij in snemal film.
Nad filmom, predvsem pa nad režiserjevimi odgovori smo
bili navdušeni, saj smo izvedeli kar nekaj novih informacij o
Cankarju.

Po ogledu filma smo lahko režiserju Amirju zastavili tudi nekaj vprašanj. Podal nam je svoje pogle-

Jonas Lasan, 4. Ga

KJER JE VOLJA, JE TUDI POT
V osnovni šoli sem treniral karate in verjetno s tem pridobil
kakšno veščino, ki mi pomaga
pri samoorganizaciji. Ni namreč
enostavno veliko zanimanj strpati v nek časovni okvir, a se da.
Kjer je volja, je tudi pot. Polno
sem aktiven tudi v domačem
prostovoljnem gasilskem društvu v Dupljah. Letos marca
smo namreč skupaj z mojima
dvema tovarišema, tako se nazivamo gasilci, na državnem
tekmovanju gasilske mladine
postali državni podprvaki.
Sem Anže Balantič, dijak 4. letnika Tehniške gimnazije ŠC Kranj in vzporedno
tudi dijak 2. letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, smer jazz trobenta.
Ni naključje, da sem izbral obe področji, saj sta mi tehnika in glasba blizu že od
malih nog. Oboje ponuja veliko razsežnost znanja, kar mi predstavlja izziv in željo
po ustvarjanju in razvijanju samega sebe.
Kaj me je prepričalo, da sem se odločil prav za ŠC Kranj? Moj starejši brat je
obiskoval isto šolo, zato pri odločitvi ni bilo nobene dileme. Na nek način sem se
počutil kot doma, še preden sem postal tudi sam del nje. V gimnaziji neskončno
uživam predvsem pri strokovnih predmetih, sploh ko gre za vaje in praktično delo
v laboratorijih.
Na konservatoriju odkrivam skrivnosti jazza in se preizkušam v interpretaciji na
trobenti in klavirju, ki je obvezen predmet poleg primarnega, trobente.
Glasba je čarovnija, v katero sem vpet tudi izven šolanja. Še vedno igram v orkestrih Glasbene šole Kranj, kjer sem pred 11 leti začel svojo glasbeno pot. Moja
glasbena družina so tudi Pihalni orkester Mestne občine Kranj, Big Band Kranj
in Glasbena šola Tržič. Velik izziv mi predstavlja igranje v našem mladem sestavu
Smetnaki. Smo skupina mladih fantov, ki smo se združili z željo po ustvarjanju
dobre glasbe in se počasi že prebijamo na glasbeno sceno. Imeli smo že lepo
število samostojnih koncertov, bili pa smo tudi predskupina S.A.R.S.-ov.

Včasih je težko biti na dveh
mestih hkrati, zato sem iskreno
hvaležen matični šoli, ki mi omogoča usklajevanje obveznosti in
vsakodnevno vadbo trobente v
času malice v prostoru, kjer ne
motim nikogar.
Aktiven sem tudi v Klubu študentov Kranj, kjer sem bil do
lani v dijaškem odboru.
Trenutna prioriteta pa je matura, ki jo želim čim uspešneje
opraviti, saj bi se rad vpisal na
študij elektrotehnike in vzporedno nadaljeval tudi glasbeno
izobraževanje.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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PIŠEM - RIŠEM Z
ROKO V ROKI S
CANKARJEM IN
KULTURNO
DEDIŠČINO
Z dijaki 1. Ga smo v preteklem
šolskem letu sodelovali v projektu »Radi pišem z roko«, ki nam
ga je predstavila naša knjižničarka Romana Debeljak.
Ideja se mi je zdela zanimiva,
zato sem se odločila, da z dijaki
zagrizemo v ta »problem«, ki ne
bo le pisanje, ampak hkrati tudi
risanje. Našo likovno nalogo bi
zato lahko poimenovali pišemrišem z roko.
Leto 2018 je jubilejno leto: 100 let od konca 1. svetovne vojne, 100 let od odprtja Narodne galerije v Ljubljani, 100 let
od smrti pisatelja Ivana Cankarja; je pa tudi leto Evropske
kulturne dediščine. Idealni motivi za likovno ustvarjanje.
Izbrala sem Cankarja in slovensko kulturno dediščino.
Preden so se fantje in dekleti lotili risanja, smo se pogovorili
o tem, kaj Cankarja zaznamuje, po čem ga prepoznamo.
Prav tako smo pretresli kulturno dediščino: kaj je naše narodno blago, kaj predstavlja našo kulturo.
Ko so dijaki imeli razjasnjene osnovne pojme, so se lotili
oblikovanja podob. Njihova naloga je bila, da je vsaka ali
črta ploskev izrisana iz besed, ki se nanašajo na pisatelja
ali kulturno dediščino. V podobe so lahko vpletli tudi posamezne črke, vendar pa so morale prevladovati besede
ali stavki. Pri Cankarju so lahko uporabili besede in pojme,
ki so se nanašali na njegovo življenje in dela, enaka zapoved je veljala za kulturno dediščino. Lahko so pisali-risali v
tiskanih ali pisanih črkah, velikih ali malih. Risbe so bile črno-bele. S flomastrom so oblikovali podobo skodelice kave,
Cankarjeve brke, stilizirane portrete pisatelja, pri kulturni dediščini pa so največkrat upodobili Aljažev stolp s Triglavom,
belokranjske pisanice, kozolec ali koščeno piščal.

ŠPORTNE RIME
Kot tehniška gimnazija smo mi poznani,
veliko dobrih športnikov je med nami.
Nogometaši in rokometaši, odbojkarji ter košarkaši,
vse to so dijaki naši.
Atletiko kot kraljico športa tudi mi slavimo,
kratko- in dolgoprogaši ter gorski tekači,
vse to so tudi dijaki naši.
V vodi se ne potopimo,
iz plezalne stene ne »zgrmimo«.
Zimski športi prav tako so pri nas doma:
po velikanki se spustimo,
po strmini med količki drvimo,
po tekaški progi pa reprezentančne rezultate lovimo.
Tudi v »curlingu« , ki ga marsikdo sploh ne pozna,
naša gimnazija tekmovalca ima,
na ledu pa jima družbo delata še hokejista dva.
Da pa več deklet bi k nam hodilo,
pri nas še dobrega plesalca bi se dobilo.
Vse to je res, kar smo pisali,
zato na koncu še seznam vseh naših športnikov
bi dodali.

Plavanje (Sašo Boškan, Tim Špenko), Hokej (Anže
Čufer, Drejc Gaser), Smučanje (Maja Šolar, Luka
Kavčič), Nogomet (Jakob Resman, Oliver Kaurinović,
Martin Žumer, Anže Prezelj), Odbojka ( Jaka
Zavašnik, Tim Benedik) Košarka (Art Okorn), Atletika
(Blaž Grabnar), Gorski tek (Aljaž Luznar)
Curling (Bine Sever, Jakob Omerzel) Plezanje (Adam
Valjavec, Luka Uranič) Skoki (Adam Šubic) Footsal
(Andrej Rovtar), Tek na smučeh (Gal Gros) , Ples
(Gregor Tadel)

Simona Kert, profesorica športne vzgoje
Sprva so bili dijaki zelo negotovi, brez idej, kasneje pa so
jim besede stekle in črta je postajala vse bolj pogumna
in lahkotnejša. Skupaj smo ugotovili, da je za marsikoga to
kar velik zalogaj, saj danes vse manj pišejo, kaj šele, da bi s
pisanjem tudi risali.
Irena Jerala, prof.
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ZDRAV DUH
V ZDRAVEM IN ŠPORTNEM
TELESU JE V NAŠEM INTERESU

Aljaž Luznar, 2.Ga, mehanika
Aljaž gorski tek trenira 4 leta, njegovi rezultati pa segajo že visoko, tako v
Sloveniji, kot tudi v tujini. Njegovi dosežki v letu 2018 so:
ÎÎ nastop na svetovnem prvenstvu v gorskem teku v Andori,
ÎÎ nastop na svetovnem pokalu mladih v Lanzadi v Italiji,
ÎÎ 2. mesto na srednješolskem državnem prvenstvu v gorkem teku v Smledniku,
ÎÎ 3. mesto na državnem prvenstvu v gorskem teku na Golteh,
ÎÎ 3. mesto v pokalu Slovenije v gorskih tekih kategorija mladinci U20,
ÎÎ 4. mesto na srednješolskem teku Ljubljanskega maratona.
In še najpomembnejši dosežek sezone 2017:
ÎÎ 1. mesto v pokalu Slovenije v gorskih tekih kategorija starejši dečki U16.

Adam Šubic, 2.Ga, računalništvo
Preden je Adam postal smučarski skakalec, kar je sedaj že 8 let , je treniral nogomet. Njegovi boljši rezultati so:
ÎÎ 2. mesto na regijskem pokalu Gorenjske,
ÎÎ 5. ekipno mesto na državnem prvenstvu,
ÎÎ 7. mesto na državnem prvenstvu,
ÎÎ 6. mesto na tekmi od U15 do U21,
ÎÎ skupno 3. mesto na zimskem pokalu Cockta.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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SPOMINI MATURANTOV
Zlati maturant Nejc Primc
komu povzročali kar veliko stresa. Po treh letih odličnega uspeha sem bil
tudi sam kar pod velikim pritiskom; predvsem zaradi sebe, saj sem hotel
maturo dobro opraviti. Po opravljenih ustnih izpitih sem imel kar dober
občutek, ki se je izkazal za pravilnega.
Na maturo smo bili zelo dobro pripravljeni. Vsak, ki je v mesecih pred
maturo vložil nekaj truda, je dosegel dober rezultat. Zato bi bodočim maturantom na Strokovni gimnazij položil na srce, naj si ne mislijo, da so dijaki
na drugih gimnazijah bolje pripravljeni, saj to zagotovo ni res.
Moja pot se nadaljuje na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer mi je
znanje matematike, fizike in elektrotehnike iz Strokovne gimnazije v veliko pomoč. Prvi kolokvij je za mano in moram reči, da sem zadovoljen.
Hvaležen sem vsem profesorjem, da so me tako dobro pripravili na zrelostni preizkus in nadaljnje šolanje.

Ko po petih mesecih, odkar sem zapustil
Strokovno gimnazijo ŠC Kranj, pogledam
nazaj na štiri leta, ki sem jih tam preživel, se
najprej spomnim vseh zabavnih trenutkov,
povezanosti s sošolci, dela v dijaški skupnost; seveda pa tudi marsikatere neprespane noči zaradi učenja, ki je bilo prepogosto
kampanjsko.
Naučili smo se marsičesa, pridobili smo veliko znanja, ki nam sedaj prav pride pri študiju,
pa tudi stvari, za katere smo se vedno spraševali :»Kdaj bom pa to potrebovali?« Toda
ravno ta splošna izobrazba omogoča širši
pogled na svet, ki ga vsak potrebuje.
Nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločil za
Strokovno gimnazijo; če bi moral izbrati še
enkrat, bi se odločil enako.
Z začetkom četrtega letnika se je vse več
dela posvečalo pripravi na maturo. Branje
maturitetnih knjig, reševanje starih izpitnih
pol in predmaturitetni preizkusi pa so marsi-



Na maturo smo bili
zelo dobro pripravljeni.

Izseki iz intervjuja z Nejcem Primcem
(Knjiga maturantov generacije 2017/2018)
Nejc, vsi, ki smo te učili, vemo, da te zanima veliko stvari, da si v
gimnazijskem času dosegal izvrstne uspehe pri fiziki, matematiki in
športu in da te najbolj od vsega zanima vse, kar je povezano z elektrotehniko. Kako se je začela tvoja predanost temu strokovnemu
področju?
Elektrika se mnogim kot področje, ki ga spoznajo pri fiziki, zdi neuporabna
in dolgočasna, kar je mogoče res za računanje sile na elektrone in podobne naloge. Z razširjanjem tega znanja in znanja o elektronskih elementih
in vezjih pa elektrotehnika postane zabavna, uporabna in zanimiva. Sam
sem se z elektroniko srečal pri sestavljanju daljinsko vodenih letal, imel pa
sem to srečo, da je oče po izobrazbi elektrotehnik in se je tudi sam s tem
veliko ukvarjal. Zato sem pri vsakem problemu dobil obsežno razlago, ki
mi je omogočila nadaljevanje. Pogosto kompleksnost in občasna pretirana uporaba strokovnih izrazov ljudi odvrne od elektrotehnike.
Nejc, zakaj je elektronika tako zanimivo področje elektrotehnike?
Elektronika je nova veda, velik razvoj pa je doživela po izumu tranzistorja,
ki je odprl povsem novo področje digitalne tehnike in računalništva. Sem
spada tudi programiranje mikro krmilnikov, ki me najbolj zanima. Sodobni
mikro krmilniki, ki so dostopni vsem, omogočajo še več zanimivih projektov in uporabnih rešitev. Mikro krmilnik kot je Arduino, ki ga uporabljajo
milijoni po vsem svetu, pa je poenostavljen ravno do te mere, da začetki v
programiranju niso preveč zahtevni. Učenje omogoča skoraj neomejen vir
informacij, idej, rešitev in projektov na internetu. Na spletnih straneh, kot
so Instructables in Hackaday, je toliko različnih projektov, da skoraj vso
kodo za idejo lahko skopiraš. Dostopne pa niso le informacije, ampak tudi
strojna oprema; cena večine elementov, ki se uporabljajo pri projektih, se
giblje okoli 5 €.
Intervju je pripravila Zdenka Varl, prof.
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GENERACIJE 2017/2018
Zlati maturant Aljaž Kolar
Kot maturant Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj imam svoja srednješolska leta v dobrem spominu. Še posebej bi izpostavil mnoge ekskurzije, na katere smo se v štirih letih odpravili s šolo. Prav tako bom kar
malo pogrešal razne tedne za vedoželjne in projektne tedne. Pa tudi redni
pouk je bil čisto v redu. Vsak učitelj je drugačen, ampak vsak se je na svoj
način trudil za najboljši uspeh svojih dijakov. Pomembno vlogo so imeli
tudi ostali zaposleni, kot na primer knjižničarka, ki je bila tudi vedno pripravljena priskočiti na pomoč na svojem področju.
Kot vsaka srednješolska zgodba pa se je tudi moja zaključila z maturo.
Tudi na tem področju se je pokazalo, da nam učitelji želijo res najboljši
uspeh - priprave nanjo so se pri nekaterih predmetih začele že v tretjem
letniku. Tako smo v času izven pouka pri profesorici Tatjani Zupan že v
tretjem letniku imeli povsem prostovoljne priprave na izpit iz nemščine,
pri profesorju Goranu Vujoviču pa smo imeli v četrtem letniku priprave
na višjo raven mature iz matematike vsak petek po pouku. Tudi pri ostalih
maturitetnih predmetih so nas profesorji odlično pripravili na maturo. Brez
vseh teh priprav in vsega vloženega dela in truda, tako z moje strani kot s
strani učiteljev, mi nikakor ne bi uspelo postati zlati maturant.



Two roads diverged in
a wood, and I – I took the
one less traveled ...

Izseki iz intervjuja z Aljažem Kolarjem
Kako se je sploh začela tvoja programerska pot?
Programiranje me je začelo zanimati že zelo zgodaj. Nekje v šestem razredu osnovne šole sem se začel učiti oblikovanja spletnih strani z jezikoma
HTML in CSS, kmalu zatem pa sem se lotil še PHP-ja, s katerim sem izdelal nekaj spletnih storitev. Storitve poleg mene sicer niso imele nobenega
uporabnika, ampak nekje je treba začeti!
Kdaj pa so se začeli večji projekti, ko storitve niso bile več zgolj za
osebno rabo?
V osmem razredu sva s sošolcem postavila svoj Minecraft strežnik. Najprej
sva uporabljala modifikacije (plugins), ki so bile javno dostopne; kmalu
zatem pa sem začel pisati svoje spremembe, ker mi obstoječe niso nudile
vsega, kar sem želel. Najprej sem začel s čisto preprostimi spremembami,
ki so sčasoma postajale vedno bolj zapletene.
In programiranje teh strežnikov te je pripeljalo do sodelovanja z velikim mednarodnim podjetjem?
Tako je. Že nekaj časa programiram za podjetje Hypixel, ki je trenutno največji Minecraft strežnik z več kot deset milijoni registriranih uporabnikov.
Sodelujem pri ustvarjanju novih iger za strežnik. Razvijam tudi nove sisteme, ki nam med drugim omogočajo boljšo komunikacijo z uporabniki,
dajejo pregled nad statistiko ipd.
Kako je prišlo do sodelovanja?
Pred tem sem kakšno leto programiral za svoj strežnik in druge manjše
strežnike, veliko svojih modifikacij pa sem tudi objavil na spletu, da jih je
lahko kdor koli uporabljal. Ko sem videl, da je podjetje objavilo razpis za
programerje, sem se na podlagi teh izkušenj prijavil.
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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ISKRA – MOJA ŠOLA
Maturant Timotej Vrtnik, sodelavec NT-films.si
Gimnazijska leta so zelo hitro minevala in vsako leto se mi je zdelo, da
se imamo še boljše. V četrtem letniku je bil verjetno največji izziv prebrati
knjigo za maturitetno branje pri slovenščini, ostalo je pa šlo kot po maslu.
Res je bilo super in z veseljem bi še enkrat preživel vsa štiri leta z isto ekipo
sošolcev in profesorjev.
Sedaj obiskujem prvi letnik Strojne fakultete v Ljubljani in s ponosom povem, da prihajam iz tehniške gimnazije v Kranju. Prav tako je dober občutek, ko vidim, da imam res trdno podlago za tovrsten študij.
Že od osnovne šole dalje se skupaj s prijateljem Nejcem Novakom ukvarjava z video produkcijo. Skozi leta sva tudi za gimnazijo posnela nekaj filmčkov, najbolj pa bo verjetno vsem vstal v spominu maturantski film 4.Gb
razreda: ISKRA - moja šola. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JrW9y9MOa-k
Ko sem prišel v prvi letnik, nisem bil siguren,
da je ta šola prava zame. Pri vseh predmetih
smo že takoj prvo uro slišali, kako težka je
matura in da bo v gimnaziji treba veliko delati,
če želimo uspeti. Po stresnih prvih mesecih
pa je postajalo vedno bolje in vsi smo se navadili novega sistema.
Ker smo bili relativno majhen razred, smo s
sošolci skozi leta postali zelo povezani. Če je
bilo kakšen teden težko iti v šolo zaradi ocenjevanj, si vedel, da boš vsaj srečal kolege, ki
so te vedno spravili v dobro voljo.
Poleg vseh dogodivščin, ki so se zgodile
v šolskih klopeh, smo se imeli super tudi
na šolskih ekskurzijah, ki so pustile nekaj
najboljših spominov na gimnazijo. Najbolj
nepozabna je bila zagotovo ekskurzija po
Balkanu, ko smo cel teden z avtobusom raziskovali države bivše Jugoslavije. Prav tako pa
so bile super ekskurzije v Nemčijo in Avstrijo,
kamor smo si šli ogledat tehniške muzeje in
tovarne avtomobilov in tovornjakov ter lepote
tamkajšnjih dežel.
Včasih smo tudi kaj ušpičili, ampak se je vse
za vse dobro izšlo.
Vsi profesorji, skupaj z gospo ravnateljico
Zdenko Varl, so zelo lepo skrbeli za vsakega izmed nas in nam predajali svoje strokovno znanje, ki nam je zelo koristilo na maturi,
sploh pa sedaj na fakulteti in nenazadnje v
življenju.
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Le-tega smo se lotili skupaj kot celoten razred. Kot odgovorni dijaki smo
se scenarija lotili že dovolj zgodaj, vendar smo zadnji teden mislili, da bo
vse skupaj padlo v vodo, ker je bila ideja preveč komplicirana in ni bila
dovolj pristna. Nato pa smo zadnji teden pred maturantskim plesom uspeli
dobiti novo idejo, s katero se lahko skoraj vsi poistovetimo in ki ni produkcijsko preveč zahtevna. Odločili smo se, da aktualiziramo prepoznavni
oglas Slovenija, moja dežela. Filmček smo analizirali kader za kadrom in



... da aktualiziramo prepoznavni
oglas Slovenija, moja dežela.
potegnili vzporednice z nami in našim šolanjem na Iskri.
Kot maturanti smo želeli s ponosom poudariti, da prihajamo iz ISKRE, najboljše šole v Kranju.
Z odličnim skupinskim delom in dobro organizacijo nam je uspelo filmček
posneti v enem dnevu in ga pravočasno realizirati.
Mislim, da nam bodo res vsem sošolcem ta leta ostala v najlepšem spominu.

ZA

zaposlene.
http://www.munera3.si/

VIŠJA
STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

USPEHI
NAŠIH ŠTUDENTOV
Staš Modic – uspešen študent
programa mehatronika
Moje ime je Staš Modic in živim v Kranju. Letos oktobra sem dopolnil 20
let. Treniram lokostrelstvo v disciplini sestavljenega loka v kategoriji mladincev in članov.
Lokostrelstvo sem začel trenirati v četrtem razredu osnovne šole v Klubu
lokostrelcev Kranj, saj sem se nad tem športom zelo navdušil. Tako sem
nemudoma začel tekmovati, sprva sem tekmoval v disciplini golega loka
oz. bolj šolskega loka, saj sem se še vedno učil lokostrelskih prijemov in
veščin.
Tri leta kasneje sem postavil nov državni rekord. Po tem uspehu sem si zadal, da svojo lokostrelsko pot nadgradim in zamenjam slog. Tako sem že
čez tri mesece tekmoval s sestavljenim lokom, ki se v lokostrelskem svetu
razume kot najbolj precizen lok. S tem lokom sem že čez dve leti tekmoval
na državnem nivoju ter osvajal državna prvenstva in dosegal nove državne
rekorde.
Leta 2011 pa sem kot dvanajstletnik prvič nastopil na evropskem prvenstvu v italijanskem Montevarchiju. Samo tekmovanje me je tako prevzelo,
da sem želel trenirati še več in tekmovati na še večjih tekmovanjih. Leta

Lokostrelec Staš Modic,
študent 2. letnika programa mehatronika

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Višja strokovna šola
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2012 sem tako že osvojil svojo prvo mednarodno medaljo in
sicer ekipno 2. mesto na evropskem mladinskem tarčnem
prvenstvu na Danskem. Od takrat dalje so se mednarodna
in nacionalna lokostrelska tekmovanja, na katerih sem bil
prisoten, kar vrstila. Leta 2013 sem pri petnajstih letih osvojil naslov evropskega mladinskega podprvaka v poljskem
lokostrelstvu, na katerem so
tekmovali tekmovalci pod 21
let starosti. Leta 2015 sem se
prvič imel priložnost izkazati
na članski ravni tekmovanja
... to je moj
in sicer sem nastopil na članskem svetovnem 3D prvenstvu.
Tekmovanje je bilo zelo napeto, sam pa mislim, da sem se
izkazal odlično, saj sem zasedel končno 5. mesto. S tem uspehom sem postal edini slovenski lokostrelec, ki je imel naenkrat kar 3 perspektivne razrede, priznane pri Olimpijskem
komiteju Slovenije.



Leta 2016 sem se tudi kot najmlajši prebil v samo lokostrelsko smetano in dobil možnost nastopanja na lokostrelskih
tekmovanjih Pro archery series. To so tekmovanja, kjer na

stopajo samo povabljeni in profesionalni lokostrelci.
V letošnjem letu, torej letu 2018, sem bil že tradicionalno
na tekmovanju za svetovni dvoranski pokal v francoskem
Nimesu in tako osvojil končno 1. mesto v kategoriji mladincev. V tem času sem imel priložnost pridobiti kar nekaj
sponzorjev, ki mi nudijo opremo,
za kar sem zelo hvaležen.
Zaključil sem Srednjo tehniško
šolo ŠC Kranj, na kateri sem s
prav dobrim uspehom, tako v šoli
kot pri maturi, pridobil izobrazbo
tehnik mehatronike. Šolanje nadaljujem v višji strokovni šoli
znotraj istega centra, da bi pridobil znanja in veščine ter naziv inženir mehatronike. Prvi letnik sem uspešno zaključil s
povprečno oceno 8,5. Po končanem šolanju se želim zaposliti na področju športa ali mogoče v športni enoti slovenske
vojske.

način življenja.

V lokostrelstvo sem vpleten že dvanajsto leto, to je moj način življenja.
Staš Modic

Naši študenti v programu ekonomist pridobili mednarodni certifikat »Razume standarde GS1« kot prvi v Sloveniji
Posodabljanje programov
Višja strokovna šola ŠC Kranj od oktobra 2017 skupaj s še
20 fakultetami, visokimi in višjimi šolami sodeluje v projektu
»Vključitev in uvajanje vsebin GS1 za terciarno izobraževalno raven«, ki ga vodijo na GS1 Slovenija. V študijskem letu
2017/18 smo pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti uspeli prenesti vsebine GS1 študentom 2. letnika višješolskega programa ekonomist. Pri tem smo uporabili učbenik Upravljanje preskrbovalnih verig in pripadajoči
spletni delovni zvezek, ki so ju pripravili na GS1 Slovenija.
Standardi GS1 so mednarodni standardi, ki omogočajo, da
vsi partnerji v preskrbovalni verigi govorijo isti jezik.
Med študente pa smo povabili tudi dva njihova strokovnjaka, ki sta preko praktičnih primerov te vsebine nazorno predstavila. Na prvem predavanju so študenti pridobili
znanje o globalnem jeziku poslovanja GS1, o preskrbovalni verigi danes in uporabnosti globalnih standardov v njej.
Sledilo je še drugo gostujoče predavanje, kjer pa je strokovnjak GS1 predstavil vsebine Vodnika za črtno kodiranje in verifikacijo črtnih kod na praktičnih primerih. Poleg
predavanj so študenti preverjali svoje znanje z reševanjem
nalog v zgoraj omenjenem spletnem delovnem zvezku
Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig. V okviru predmeta smo skupaj z GS1 pilotno izvedli program certificiranja. Udeležilo se ga je vseh 15 študentov. 21. junija 2018 je
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13 mladih uspešno opravilo preizkus in pridobilo certifikat
1. stopnje – Razume standarde GS1. Za GS1 Slovenija je
to začetek procesa certificiranja študentov terciarnega izobraževanja, s katerim želijo študentom prenesti pomembna
znanja, ki jih potrebujejo za delo v gospodarstvu. Certifikat
je veljaven v mednarodnem okolju, ker so tudi standardi
GS1 globalni standardi. (Glej www.gs1si.org/Certificiranje/
Visja-strokovna-sola-SC-Kranj – Študentje v Kranju pridobili
certifikat GS1, 2018).
S stališča šole je to pomemben dosežek zato, ker so bili
naši študenti prvi, ki jim je to uspelo na tak način. V študijskem letu 2017/2018 smo postavili dobre temelje tega
sodelovanja, s čimer nameravamo nadaljevati oziroma to
sodelovanje še razširiti. Najprej bi želeli strokovnjake z GS1
vključiti v pripravo diplomskih nalog.
Vse to bo povečalo uporabna znanja naših študentov, ki
bodo tako tudi bolje zaposljivi tako doma kot tudi v tujini.

Mag. Lidija Grmek Zupanc,
predavateljica predmeta Ugotavljanje
in zagotavljanje kakovosti

BESEDO IMAJO NAŠI DIPLOMANTI
Diplomant višješolskega programa varovanje
Lovro Jovanovič
Višješolski program varovanje kot prava izbira
Ko sem se po srednji šoli odločal za študij, nisem bil seznanjen s tem,
da bi lahko študiral v programu varovanje. Tako me je pot po opravljeni
maturi vodila v drugo smer študija, ki je le delno povezana z varovanjem.
Ko se je približevalo novo študijsko leto, sem se vpisal v ta program. Vedel
sem, da je odločitev prava in da mi ne bo žal, saj sem že iz predmetnika
opazil zanimive predmete. Med študijem sem spoznal pomen varovanja,
in sicer pomen zasebnega (varnostne službe) in javnega varovanja (policija). Predmete, ki smo jih imeli, so predavali predavatelji, ki imajo dolgoletne izkušnje na posameznem področju in predavajo iz lastnih izkušenj.
Pri predmetu Oborožitev in streljanje smo imeli praktično usposabljanje
na strelišču. Predavatelji so nas peljali tudi na različne ekskurzije, npr. v
Nacionalni forenzični laboratorij, na Letališče Jožeta Pučnika, na ogled policijske postaje in zasebnih varnostnih služb. Pri predmetu Taktika osebnega varovanja smo imeli praktične vaje samoobrambe in varovanja drugih
oseb. Vadili smo v telovadnici in ko smo bili »pripravljeni«, smo po mestu
varovali varovano osebo.

koristi, saj razumeš, kako stvari delujejo, veš,
kje poiskati informacijo itd. Najbolj zanimiv
pa je bil vsekakor predmet, kjer smo lahko na
strelišču streljali v tarče (predmet Oborožitev
in streljanje). Zelo zanimive so bile tudi vaje
pri predmetu Specialistična vožnja, kjer smo
z avtomobili vozili malo hitreje in se izogibali
oviram.
Če bi še enkrat izbiral svoj študij, bi brez dvoma izbral program varovanje.

Lovro Jovanovič

Vse, kar smo počeli, ti ostane v spominu, saj smo stvari iz teorije spremenili
v prakso. Veliko znanja ti prinese praktično izobraževanje pri delodajalcu. Jaz sem imel srečo, da mi je delodajalec omogočil, da sem v času
prakse spoznal vse načine, kako deluje varnostna služba, se seznanil z
dokumenti, strankami itd. Znanje, ki smo ga pridobili v višji šoli, ti zelo

Diplomantka višješolskega programa organizator socialne mreže
Nogometna sodnica, ki ima občutek za stiske ljudi
Poleg rednega dela ste tudi nogometna sodnica. Ali nam lahko
predstavite vaše delo, še zlasti na nogometnem področju?
Redno zaposlena sem sicer v Zavarovalnici Triglav, kot strokovni sodelavec
za registre. Na nogometnem področju pa delujem v vlogi glavne sodnice.
Začela sem leta 2006 kot pomočnica in se leta 2013 »preusmerila« v vlogo
glavne sodnice, v kateri ostajam še dandanes. V Sloveniji sodim ženske
in moške tekme različnih nivojev (od prve ženske nogometne lige, tretje
moške lige, prve mladinske nogometne lige ...). Četrto leto pa delujem
tudi kot sodnica FIFA liste (svetovna nogometna organizacija, kar pomeni,
da z navodili, ki prihajajo iz evropske nogometne zveze UEFA, delujem oz.
sodim tudi v tujini. Nepisano pravilo, da vedno ženskam).
Za vaše odlično delo ste bili že tudi pohvaljeni in nagrajeni. Ali nam
lahko zaupate, kaj ste prejeli in kaj vam največ pomeni?
Seveda sem ponosna in vesela, da se trud in dobro delo tudi opazi – tudi
pri nas sodnikih. Konec koncev iz naših vrst prihajajo sodniki svetovnega
nogometnega kova (Damir Skomina). Prejela sem častno malo plaketo v

Skupaj s predsednikom Pahorjem ter svetovno
nogometno zvezdo Luisom Figom
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domači občini Cerklje na Gorenjskem, za delo mednarodne
sodnice in za prizadevanje na dobrodelnem področju; na
podelitvi diplom sem prejela tudi priznanje Višje strokovne
šole za posebne dosežke poleg podeljene diplome, ki mi je
prinesla naziv organizatorka socialne mreže. Obe priznanji
mi veliko pomenita. Največ pa mi načeloma pomeni, da v
moje delo verjamejo in so nanj ponosni moji domači, s hčerko Natalijo na čelu.

Ena izmed vaših osebnih lastnosti je povezana s programom, v katerem ste študirali, to je vaš občutek za
soljudi in s tem povezana dobrodelnost. Na kakšne načine ste že pomagali?
Sem velika podpornica dobrodelnih dejanj, takšnih in drugačnih. Sama sem pred leti ugotovila, da najlažje pomagam
preko nogometnega sveta, v katerem sem že od malih nog.
Povezala sem torej dobrodelnost z nogometom in tako je
nastala ideja za prvi dobrodelni nogometni turnir, ki ga vedno znova priredim v domači vasi Velesovo. Z letošnjim letom
sem skupaj s pomočjo Joža Bukovinskega in seveda svojih
domačih priredila tretji dobrodelni nogometni turnir, tokrat
za malega Marka, za pomoč pri kritju stroškov pri okrevanju
oz. rehabilitaciji po operaciji na Floridi. Tudi prva dva turnirja sta bila za mala borca, prvi za malega Reneja in drugi
za malega Jakoba, obakrat prirejeno z namenom pomagati dečkoma pri operaciji/rehabilitaciji nogic. V treh turnirjih

smo skupaj zbrali več kot 18.000. Med drugim sem pomagala tudi preko sojenja na dobrodelnih tekmah (Bilje 2018,
Brcajmo za malo Mišo, dobrodelna tekma v Stožicah itd.).
Sama najlažje pomagam ljudem ravno preko nogometa
in do sedaj mi/nam uspeva, ker so konec koncev ljudje še
vedno zelo dobrodelni in pripravljeni pomagati.
Vsaj sama sem obkrožena s takimi ljudmi, na kar sem res
ponosna in me veseli. Veselim se takih in drugačnih dobrodelnih akcij tudi v bodoče!

Diplomirali ste v programu organizator socialne mreže.
Prosim vas, če nam čisto na kratko predstavite, s čim
ste se ukvarjali v svojem diplomskem delu.
V diplomskem delu sem pisala o izkušnjah v medkulturni
komunikaciji s poudarkom na elementih jezikovne kulture.
V medkulturnem procesu sta v komunikacijskem vidiku pomembna predvsem jezik in izražanje – na kar sem se najbolj osredotočila. Pisala pa sem iz lastnih izkušenj, ki sem
jih pridobila s potovanji v različne države, kamor sem bila
delegirana kot glavna sodnica različnih tekem UEFA, zato
sem v diplomski nalogi na podlagi ankete, opravljene med
mednarodnimi nogometnimi sodniki, ki prihajajo iz različnih
držav, raziskovala kulturo v njihovi domovini.
Pripravila Lidija Grmek Zupanc

Diplomant višješolskega programa informatika
Simon Gregorc predstavlja svoje delo v podjetju Bankart
jetju Bankart, kjer so me po končani
praksi tudi zaposlili. Pravijo, da zato,
ker sem se med opravljanjem prakse
v Bankartu izkazal.

Foto Simon Gregorc, Bankart

Kaj ste študirali in kje? Kako se je
potem nadaljevala vaša karierna
pot, kje ste se zaposlil?
Študiral sem v višješolskem programu
informatika v Višji strokovni šoli ŠC
Kranj. V času šolanja sem v obeh letnikih opravljal obvezno prakso v pod-
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Katere vsebine študija so vam bile
v pomoč, ko ste se zaposlili? Katera
znanja ste morali kasneje pridobiti
na delovnem mestu, da ste lahko
opravljali svoje delo?
Najbolj so mi bili v pomoč naslednji
predmeti: Operacijski sistemi 1 in 2,
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov ter Vzdrževanje
sistemske in programske opreme. Pri
vseh teh predmetih sem dobil dobro
osnovo, ki mi je bila v veliko pomoč pri
pridobitvi zaposlitve. Znanja, ki jih danes potrebujem za opravljanje nalog,
sem pridobil v Bankartu, uvodoma od
mentorja, ki mi je predstavil in pokazal tehnologije, ki se uporabljajo pri
našem delu, danes pa znanje nadgra-

jujem s prenosom le-tega od izkušenejših sodelavcev. Aprila letos sem se
službeno udeležil tudi Microsoftovega
»bootcampa« ter na ta način še dodatno razširil svoja znanja. Znanje na
področju VMWare virtualizacije je ena
izmed najbolj pomembnih znanj, ki jih
danes potrebujem na delovnem mestu.

Zaposleni ste v podjetju Bankart.
Kaj je tisto bistveno, kar določa
vaše podjetje, za kakšno dejavnost
pravzaprav gre?
Glavna dejavnost podjetja je procesiranje plačilnega prometa. Takole »po
domače« bi lahko rekli, da Bankart
poskrbi za izmenjavo podatkovnega
toka transakcij, opravljenih z bančnimi karticami na POS terminalih, na
bančnih avtomatih, pri spletnih nakupih tako doma kot v tujini, na osnovi
tega podatkovnega toka pa banke

poskrbijo za pravilna stanja na tekočih
računih fizičnih oseb in izvedejo medbančne poravnave denarnega toka.
Poleg omenjenega Bankart skrbi za
procesiranje celotnega SEPA – Single
European Payment Area – prometa (procesiranje SEPA kreditnih plačil in SEPA direktnih obremenitev).
Vzpostavili smo sistem za izmenjavo
E-računov, kjer skrbimo za procesiranje vseh tovrstnih transakcij. Za banke izvajamo storitve klicnega centra:
reševanje reklamacij imetnikov kartic
tistih bank, za katere Bankart procesira, in reševanje težav trgovcev, katerih
POS-terminali so v lasti bank, za katere
procesiranje izvaja Bankart). Za določene banke opravljamo storitve POS
servisiranja (inštaliranje, vzdrževanje,
servisiranje). Če povzamem: v podjetju
se nenehno razvija tehnološke in tehnične rešitve od tistih najvišje stopnje
zahtevnosti (npr. upravljanje sistemov,
platform ...), do tistih »a la carte« rešitev
po naročilu posamezne banke. Poleg
Slovenije delujemo še v petih državah
JV Evrope. V Bankartu je zaposlenih
200 visoko usposobljenih strokovnjakov. Poslovne usmeritve Bankarta

temeljijo na nenehnem razvoju in tehnični dovršenosti, upoštevanju želja in
potreb bank in drugih finančnih institucij, implementiranju razvojnih trendov
na področju sodobnega plačilnega
prometa in implementiranju zahtev
mednarodnih kartičnih organizacij
(MasterCard, Visa itd.).

Na kakšnem delovnem mestu ste
zaposleni sedaj, kakšne so vaše zadolžitve?
Zaposlen sem v sektorju IT-ja oziroma
bolj specifično v platformi Sistemska
infrastruktura. Največ časa na delovnem mestu posvečam upravljanju z
virtualizacijo (VMware ter Hyper-V),
na splošno pa moje zadolžitve obsegajo nadzor in upravljanje strežniške
infrastrukture. V moje področje dela
spada upravljanje s fizičnimi strežniki, nameščanje operacijskih sistemov,
konfiguracija strežnikov itd. Drugi del
obsega delo z virtualnimi strežniki,
katere moramo prav tako namestiti,
konfigurirati ter spremljati, da delujejo
v režimu 24/7. Lažje naloge obsegajo nameščanje programske opreme,
upravljanje protivirusne zaščite, dode-

ljevanje pravic uporabnikom do določenih virov.

Kakšne lastnosti mora imeti diplomant, da bo lahko uspešno delal v
vašem podjetju?
Diplomant, ki bi se želel zaposliti na
takem delovnem mestu, mora imeti
predvsem veselje do dela z informacijsko infrastrukturo in željo po konstantnem širjenju znanja na tem področju.
V veliko pomoč je vsako znanje s področja informatike, predvsem pa vsaj
osnovno znanje ter princip delovanja
domen, upravljanja aktivnega imenika,
DHCP, DNS ter virtualizacije. Veliko
znanja iz teh področij lahko diplomant
dobi v času šolanja ter opravljanja prakse na podobnem delovnem mestu.
Bolj podrobno znanje ter poznavanje
pa pridobimo na samem delovnem
mestu, pri tem so v veliko pomoč v
uvajalnem obdobju mentor, v nadaljevanju pa izkušenejši sodelavci.

Pripravila Lidija Grmek Zupanc

PROGRAM ERASMUS+
ERASMUS+ »NI MUS«, POMAGA
PA!
To je slogan, uporabljen v predstavitvah za študente in zaposlene. Pa je to
res?
Projekt izmenjav v VSŠ v okviru programa Erasmus+ sega že v obdobje
2007/08, ko smo prvič pridobili listino, ki nam omogoča izvedbo vseh
vrst »incoming in outgoing« izmenjav:
izmenjave študentov na študij in na
prakso, zaposlenih na poučevanje in
na usposabljanje v podjetja, in sicer v
vse države EU, ter tujih strokovnjakov
na našo inštitucijo. Zadnje pogodbeno
obdobje 16 mesecev se je zaključilo
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s 30. 9. 2018 in do takrat smo izvedli
83 izmenjav, države gostiteljice pa so
bile Nemčija, Španija, Anglija, Litva,
Belgija, Hrvaška, Danska, Avstrija,
Švedska, Italija in Madžarska.
V tujini je 26 študentov (nekateri med
njimi večkrat) opravilo 2- ali 3-mesečno prakso iz stroke oz. programa, za
katerega se izobražujejo: 3 so v okviru
3-mesečnega šolanja poslušali predavanja in opravili izpite v šoli, ki ima
tudi ECHE listino; 2 študenta sta opravila prakso v naši šoli; 46 zaposlenih
(predavateljev in drugih zaposlenih
v strokovnih službah) se je udeležilo
usposabljanja iz svoje stroke v podjetju v tujini; 2 zaposlena sta predavala
tujim študentom; 4 krat pa smo gostili
strokovnjake iz tujih podjetij, ki so izvedli predavanja za naše študente in
zaposlene.
Letošnje leto je bilo še posebej uspešno, saj smo od 24 načrtovanih izmenjav izvedli kar 32, od tega je 8 študentov opravilo prakso iz svoje stroke
in preko študijske komisije uveljavljalo
v tujini pridobljene KT; 1 predavatelj
je predaval tujim študentom; 23 zaposlenih pa se je udeležilo 2-dnevnega
usposabljanja. Ker je že vse od prve
izmenjave dobra praksa udeležencev, da napišejo poročilo s slikovnim
gradivom, ki ga objavimo na spletnih
straneh, vas na tem mestu vljudno
vabimo, da si preberete te neprecenljive zgodbe o uspehu, kakor smo jih
poimenovali že pred leti. Dostopne so
tule: http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/
program-erasmus-plus/144-erasmus-arhiv-dogodkov.html.
Pri izvajanju projekta si želimo, da bi
čim več študentov in zaposlenih prepoznalo prednosti mednarodnega
udejstvovanja in vpliva le-tega na osebnostno rast posameznika. Objavljen je
javni razpis za leto 2018/19 in do zapolnitve mest zbiramo prijave študentov in zaposlenih za izvedbo izmenjav
do 30. 9. 2019, obenem pa izvajamo
predstavitve projekta na različne načine.

36

V nadaljevanju navajamo mnenja letošnjih Erasmus+ študentov:

Andrej Rebula, Continental, Nemčija
»Lanskoletna izkušnja me je tako navdušila, da sem se za opravljanje
prakse preko projekta izmenjav v okviru programa Erasmus+ odločil še
enkrat. Tudi tokrat sem šel v mestece Gifhorn, ki leži na severu Nemčije,
in prakso opravljal v svetovno znanem podjetju Continental. Delo se mi je
zdelo letos še bolj zanimivo in dinamično kot lani, ker sem imel več stikov
z delavci, tako v proizvodnji kot tudi v upravi. Delo je bilo tudi bolj razgibano, saj ni bilo enega dneva, ki bi bil podoben drugemu. Ravno v času,
ko sem jaz opravljal izmenjavo, so v podjetju začeli uvajati novo politiko
dela na daljavo, tako da je vsak sodelavec, ki je opravljal delo prej z računalnikom, dobil prenosnik in je lahko delal tudi od doma. Pri tem sem bil
kar precej zaposlen, ker ima podjetje približno 1500 zaposlenih in večina
(približno 1000 oseb) v različnih oddelkih uporablja računalnike. Fizičnih
delavcev v proizvodnji je malo, saj je delovni postopek več kot 50 % avtomatiziran. Tako sem v času prakse v tem oddelku uspel za približno 120
delovnih mest pripraviti prenosnike za uporabo, uvajati zaposlene za novo
tehnologijo ter jim pomagati pri reševanju problemov z IKT. Med moje
naloge je spadalo tudi administriranje in izboljševanje procesov za delo, ki
sem jih opravljal na praksi lani. Tako se program, ki sem ga napisal lani, še
danes uporablja v podjetju. Projekt, ki sem ga skupaj s sodelavcem začel
lani, sem dokončal letos, saj je bila potrebna priprava na novejšo verzijo
informacijskega sistema, ki se je zamenjal lani ravno v času, ko sem jaz
odšel iz podjetja.
Naj zaključim, da mi je drugo praktično izobraževanje v tujini še bolj všeč
od prvega, saj sem se še bolj vključil dejansko v podjetje, ker sem že
imel stike od lanskega leta, ter znanje, kako interno potekajo delovni in
informacijski procesi. Opravljanje praktičnega izobraževanja priporočam
vsem, ki bi želeli osebno rasti ter pridobivati ne samo strokovno znanje,
temveč tudi spoznavati nove ljudi, kulturno in delovne navade v tujini.«
Nikola Grabež, podjetje QIKNET Sverige AB, Švedska »Direktor gostujočega podjetja se je zelo zavzel zame in me v času prakse izobraževal na
področju projektiranja, izgradnje in vzdrževanja optičnih omrežij ter me
vpeljal v osnove ekonomije in vodenja podjetja. Delo je bilo večinoma terensko, delno pa tudi pisarniško. V prvem tednu prakse sem večinoma
samo opazoval zaposlene pri delu in bil njihov asistent, nato so mi zaupali
vse več in več odgovornosti. Proti koncu prakse sem na podlagi načrtov
že samostojno varil optične kable v centralah. Prav tako sem odkrival in
odpravljal težave na omrežjih.
Zelo sem vesel, da sem imel možnost opravljanja prakse v tujini. Ta izkušnja mi bo koristila v nadaljnjem življenju, izkušnje, ki sem jih pridobil, so
neprecenljive. Poleg pridobitve novega znanja in izkušenj za delo in življenje v tujem poslovnem in kulturnem okolju smo v podjetju s sodelavci razvili nov izdelek, ki se že trži in uspešno prodira tudi na slovensko tržišče.«

Jakob Jeglič, obakrat podjetje Happy Foreigners World S. L.
Valencia, Španija
»V svojem motivacijskem pismu za prijavo na izmenjavo preko programa
Erasmus+ sem zapisal, da sem se na razpis za praktično izobraževanje v
Španiji prijavil zato, ker želim pridobiti nove življenjske izkušnje, se podati
v neznane situacije, raziskati nove interese ter izkoristiti možnost sporazu-

mevanja v španščini. V podjetju Happy Foreigners World
sem delal kot prodajalec stanovanj prek spleta. Predvsem
smo se osredotočili na prodajo stanovanj preko Facebooka,
saj smo imeli tam največ prometa, predvsem na skupinah
ERASMUS VALENCIA 2018/2019 in ERASMUS VALENCIA
ROOMS. Delo je bilo zelo zanimivo. Na dan sem bil v stiku
z okoli 30 različnimi ljudmi, iz različnih držav. Naučil sem se
veliko glede digitalnega marketinga, predvsem implementiranja SEO (Search Engine Optimization) v naše oglase po
Facebooku. Ogromno strank sem imel tudi preko aplikacije
Whatsapp, ki je v Valencii zelo popularna in jo ljudje uporabljajo ves čas. V mesecu juniju je veliko študentov začelo

težavah z računalniki ali upravljanjem ozadja spletne strani. Moja izkušnja z delom v tujini je bila odlična, okolje, v
katerem sem delala, je bilo sproščeno, odprto in prijetno.
Vodja in vsi sodelavci smo sestavljali dober in dinamičen
tim, v katerem je bilo užitek delati. Za boljše sodelovanje
smo imeli tudi nekaj ''teambuilding'' aktivnosti, ki so popestrile delavnik. Komunikacija je potekala v angleščini, tako
da sem angleščino praktično uporabljala in tudi nadgradila.
Poleg dela mi je bilo omogočeno tudi potovanje po Belgiji
in sosednjih državah. V Belgiji imajo mladi namreč možnost
nakupa karte za 10 voženj z vlakom, kar sem tudi sama izkoristila in raziskala Brugge, Antwerpen, Dinant, Leuven ter
tudi Luxembourg in Haag.
Moja izkušnja je bila taka kot prejšnja, odlična. Na koncu
lahko rečem, da je bila to ena izmed najboljših izkušenj v
mojem življenju. Razširila mi je obzorja in odprla nove možnosti vstopa na tuj trg dela. Vsakemu, ki ima možnost opravljati prakso v tujini, priporočam, da izkoristi to priložnost,
čeprav je na začetku potrebno vložiti nekaj več napora za
iskanje podjetja, vendar je na koncu vsekakor vredno. Že
sedaj se veselim prihodnjih praks v tujini.«

odhajati domov, zato je bilo treba narediti veliko odjav in
pregledov stanovanj. K sreči sem z uporabo javnega prevoza preko podzemne železnice in javnih koles to opravil brez
posebnih težav.

Lovro Pirjevec in Kristijan Janežič, podjetje: Cloud
Canary Services, Las Palmas, Kanarski otoki, Španija
Lovro: »S sošolcem Kristjanom sva sestavljala računalnike
in nameščala potrebno programsko opremo. Poleg osnovnih računalniških del sva tudi usposobila Samsung tablice

V podjetju sem tokrat imel kar 11 sodelavk, ki so bile vse
iz različnih evropskih držav in smo skupaj opravljali prakso
preko programa Erasmus+. Dekleta so bile zelo simpatične
in vedno smo našli kakšno priložnost, da se nasmejemo.
Velik razlog, da sem se vrnil v Valencijo, je bil tudi, da me
je tam čakalo moje dekle Lourdes, ki živi v Valenciji in sva z
njo preživela res odlično poletje, ko sva potovala v različne
kraje blizu Valencije.«

Darja Petrič, podjetje MuranoGlassItaly, Bruselj,
Belgija in MuranoGlassItaly, Benetke, Italija
»Kot novinka v podjetju sem začela z ustvarjanjem promocijskih in informativnih videov, ki smo jih objavili na kanalu
Youtube. Ob tem sem se predvsem spoznala z delom podjetja in njihovimi izdelki, kar mi je olajšalo nadaljnje delo.
Kasneje se je moje delo usmerilo večinsko v urejanje spletne strani. Raziskovala sem, kako jo najbolj optimizirati ter
na podlagi tega ustvariti primerno spletno stran za kupce.
Analizirala sem spletno stran in njene sestavne elemente
ter testirala najboljše možnosti. Moje delo je obsegalo tudi
razvoj kreativnih materialov za spletno stran in portfolije,
ki jih pošiljamo strankam. V času mojega dela v podjetju
pa sem s svojim znanjem pomagala tudi sodelavcem pri

za bližnje šole, ki so jih naročile. Delo v podjetju je bilo zelo
sproščeno, uslužbenci so bili zelo prijazni do naju in če sva
rabila kakšno pomoč, smo kljub jezikovnim težavam vedno
rešili informacijske probleme. Delovnik v podjetju nama je
zelo ugajal, saj sva začela šele ob 11. uri, zato sva imela
dovolj časa, da sva se naužila tudi nočnega življenja v Las
Palmasu.
Ker sva dobila izmenjavo v zelo obiskani turistični lokaciji,
so naju lahko za en teden obiskali tudi starši, s katerimi smo
prečesali skoraj celoten otok in uživali na sanjskih plažah, ki
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smo jih poznali z razglednic, jahali kamele, obiskali lokalni
živalski vrt in še kaj.
Ta izmenjava je bila ena izmed boljših stvari, ki sem jih doživel in bi jo priporočil vsakemu, ki jo lahko izkoristi, saj bi bilo
škoda zamuditi takšno čudovito izkušnjo.«
Kristjan: »Tovrstne priložnosti pripomorejo k večji stopnji
znanja tujega jezika in stroke. Izmenjave prav tako omogočajo spoznavanje novih ljudi, kultur, načinov dela, občutek
življenja na svojem, itd. Največja ovira za delo v podjetju
je bila jezikovna; midva nisva bila vešča španščine, oni pa
ne ravno najbolj angleščine. Z nekoliko truda in dobre volje smo to oviro seveda premostili in z različnimi orodji pomagali razumeti drug drugega. Delavnik se je začel pozno,
ob 11. uri dopoldne, a to nama je ustrezalo, da sva lahko
spala nekoliko dlje ter spoznavala nočno življenje domačinov. Časa, ki sva ga preživela v Španiji, pa nisva namenila le
delu, ampak tudi raziskovanju turističnih destinacij na otoku. Imela sva tudi možnost potovanja z avtom, kar je olajšalo popotovanje po oddaljenih delih otoka. Obiskala sva
res veliko znamenitosti in spomenikov. Spoznala sva kulturo
otočanov in spoznala zgodovino emigracije na otoke. Otok
Gran Canaria je nekako podoben Sloveniji; veliko različnih
podnebij in tipov pokrajin na zelo majhnem prostoru. Otok
meri počez okoli 40 kilometrov, a polurna vožnja z avtomo-

bilom lahko popolnoma spremeni podnebje in pokrajino
okoli nas. Izmenjave v tujini sem bom vsekakor še udeležil
in jih toplo priporočam tudi drugim, saj se poleg delovnih in
jezikovnih izkušenj pridobi tudi globlji pogled v način dela
in življenja v tujini.«
Poslala sta nam lepe pozdrave preko razglednice, kjer sta
zapisala »Erasmus je d best«.

Nastja Beznik, univ. dipl. org., predavateljica VSŠ,
vodja projekta mobilnosti za VSŠ ŠC Kranj

UMETNIŠKO USTVARJANJE
NAŠIH ŠTUDENTOV
Avtorica portreta: študentka
Dragana Lazarova, 2. letnik
programa ekonomist

Portret ravnateljice Lidije Grmek Zupanc
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Portret direktorja ŠC Kranj Jožeta Drenovca

SREDNJA EKONOMSKA,
STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

RAZLIČNOST NAS
BOGATI
Ljudje so se od nekdaj preseljevali. Iščoč boljše preživetvene možnosti so
se pomikali z juga na sever, z vzhoda na zahod, iz države v državo, s celine
na celino. Sodobni čas je ta pojav še zaostril, saj svet postaja premajhen.
SESGŠ ni otok, ki bi se ga priseljevanje ne dotaknilo, prav nasprotno. Zato
predstavljamo »osebne izkaznice« par dijakov, ki pričajo o pisanosti naše
šole.

Joža Primožič
Adriana Delgado, 3. Fb
Država rojstva Venezuela
Leto prihoda 2001
Prednosti/slabosti Slovenije
Mir, varnost, narava, čistoča. Ljudje so zelo
zaprti, hladni.
Jezikovne težave
Za špansko govoreče je učenje slovenščine
kar velik izziv, ker nimamo dvojine, veliko težav
imamo pri sklanjanju in končnicah. Laže je,
če si tu od malih nog in se učiš jezika, kot če
prideš kasneje, tako imajo moji starši še vedno
težave s slovenščino.
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Enis Avdija, 2. Ga
Država rojstva Kosovo
Leto prihoda 2016
Prednosti/slabosti Slovenije
Slovenija nudi več možnosti za študij in
zaposlitev. Dobro sodelujem z ljudmi, ki živijo
v Sloveniji. Slovenščina je težka. Profesorji se
težko sporazumejo s tistimi, ki ne razumemo
slovensko. Mislijo, da Albanci povzročamo
državi samo težave.
Jezikovne težave
Slovensko slabo govorim, čeprav dobro razumem. Težave z jezikom imam, ker sem imel
lani preveč albanskih sošolcev, s katerimi smo
se pogovarjali v maternem jeziku.

Nevena Stanojić, 3. a
Država rojstva Srbija
Leto prihoda 2017
Prednosti/slabosti Slovenije
Slovenija je bolj čista kot Srbija. Nudi več
možnosti za študij in službo. Ljudje v Srbiji pa
so bolj družabni kot v Sloveniji.
Jezikovne težave
Težave imam s pravilno izgovorjavo in naglaševanjem besed, z besednim redom, ne znam
pravilno izbirati prislovov tam/tja, prav tako mi
težave povzroča raba dvojine.

Mihail Milov, 1. Fa
Država rojstva Rusija (Moskva)
Leto prihoda (avgust) 2018
Prednosti/slabosti Slovenije
V Sloveniji se mi zdi zelo lepo. Odnos
ljudi je dober. Zadovoljen sem s šolo.
Počutim se zelo domače. Kakšnih slabosti
nisem opazil.
Jezikovne težave
Z novim jezikom se je vedno težko spopasti.
Ampak če si se pripravljen učiti, se ti bo vse
posrečilo.
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USVAJAMO ZNANJE IN VEŠČINE
Zlata angležinja Vesna Gačnik, 3. Fa

Državno tekmovanje iz angleščine za programe srednjega
poklicnega izobraževanja Poliglot 3 vsako leto praviloma
organizira srednja šola, s katere prihaja zmagovalec/ka
preteklega šolskega leta. Prijavijo se lahko dijaki vseh treh
letnikov z zadovoljivo stopnjo znanja, ki ga najprej izkažejo
na šolskem tekmovanju.
Tako šolsko kot državno tekmovanje je zelo podobno izpitnim polam poklicne mature. Dijaki v prvi poli pokažejo
svojo ustvarjalnost, saj morajo napisati spis, dolg 200 besed, izbirajo pa lahko med dvema naslovoma. Sledi slušno
razumevanje besedila, ki se nadaljuje z bralnim razumevanjem, s slovničnimi nalogami, s poznavanjem idiomov na
določeno temo, ki se vsako leto spremeni, ter poznavanjem
besedišča. V uri in pol morajo tako za uspeh pokazati bogato znanje.

Na angleško tekmovanje Poliglot 3 sem že skoraj pozabila. Ker sem na tekmovanju že bila, sem mislila, da ne bom
živčna ali prestrašena, vendar sem se motila. Še v sanjah si
nisem predstavljala, da bom zmagala. Prepričana sem bila,
da so drugi dijaki bolje pripravljeni in bolj učeni od mene.
Sama angleško govorim in pišem zaradi angleških filmov,
knjig ter interneta, odkar pomnim, zato se na tekmovanje
nisem pretirano pripravljala.
Ko smo po tekmovanju, malici in kratkem spoznavanju
mesta čakali na podelitev priznanj, sem bila rahlo nervozna:
upala sem na dober dosežek, a sem se hkrati zavedala, da
bi bila v tem primeru deležna pozornosti množice ljudi. Ko
nisem slišala svojega imena vse do 2. mesta, sta me oblili dve čustvi: olajšanje in razočaranje. Ko so poklicali moje
ime, sem bila v popolnem šoku. Šele po čestitkah, darilih in
rokovanju me je prešinilo: »Zmagala sem!«

V šolskem letu 2017/18 je tekmovanje Poliglot 3 potekalo marca v Kopru. Prvi trije s šolskega tekmovanja, Vesna
Gačnik (2. Fa), Matic Likar (2. aT) in Tim Jakara (3. aT), so
dosegli neverjeten uspeh. Tako Matic kot Vesna sta prejela
zlato priznanje. Slednja se je povzpela še korak više in premagala 80 sovrstnikov ter tako postavila SESGŠ na zemljevid šol, ki so zmagale. Jubilejno 10. tekmovanje iz angleščine Poliglot 3 bo torej gostila naša šola. Želimo si, da bi se
tradicija uspehov nadaljevala tudi v prihodnje.

Vesna Gačnik

Lidija Hren, prof. ang., mentorica Poliglot 3
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Prvi finančnik Jaka Maradin, 4.a
Zakaj si se odločil tekmovati?
Ker me je profesorica spodbudila, češ da se na tekmovanju preverja samo
praktično uporabno finančno znanje za življenje. Ko sem se pripravljal na
tekmovanje, se mi je učenje o tem, kako ravnati z denarjem, zdelo res zanimivo in sem svoje vedenje o denarju zelo poglobil. Pritrdil bi reku: Vse se
začne in konča pri denarju.
Kaj je bilo najtežje na tekmovanju?
Poleg zahtevnega testa, ki je zahteval široko znanje iz osebnih financ, tudi
ustno spraševanje pred komisijo finančnih strokovnjakov.
V času srednješolskega izobraževanja si prejel še eno zlato priznanje
in osvojil prvo mesto v državi. Za katero tekmovanje je šlo tedaj?
V letu 2017 sem na državnem tekmovanju iz računovodstva dosegel odlično uvrstitev, prvo mesto v državi in osvojil zlato priznanje. Prejel sem tudi
lepo finančno nagrado, ki sem se je zelo razveselil.
Kakšne so tvoje ambicije glede študija?
Nameravam študirati kaj v zvezi z ekonomijo, ker mi zelo ustreza. Všeč
mi je, da sem med šolanjem na ekonomski smeri pridobil že ogromno
strokovnega znanja.
Na 4. državnem tekmovanju iz finančne pismenosti za mlade 2018 se je pomerilo 66
dijakov in učencev s 23 različnih slovenskih
šol, med njimi tudi Jaka Maradin, ki je prejel
zlato priznanje.

Kaj bi priporočil sedanjim in bodočim dijakom SESGŠ?
Učite se za znanje, ki bo trajno. Če nastopijo težave pri razumevanju, se
najprej poizkusite z njimi soočiti sami, šele nato se obrnite na profesorje,
ki vam bodo radi pomagali.
Ljubomira Jazbec, prof.

Izvirni frizer Jan Jerala, 2. Fa
Dva dijaka frizerske smeri SESGŠ sta se marca v Pragi udeležila prikaza najboljše frizerske storitve v šolskem letu 2017/18. Poleg Čehov in Slovencev
so sodelovali tudi madžarski in slovaški dijaki. Jan Jerala je z modelom
Nino Novak (po treh tednih strokovnih vaj pod mentorstvom Lene Vesne
Špehar) osvojil laskavo priznanje za najboljšo tehniko izdelave lasnih rogov
z dodatki, nad čimer je bil presenečen in hkrati zelo zadovoljen s svojim
prvim mednarodnim uspehom.

Mentorica/svetovalka Lena Vesna Špehar
Na frizersko šolo sem se vpisal, ker rad ročno oblikujem in izdelujem. Ne
vidim se v nobenem drugem poklicu. Želim biti frizer.
Marca sva s sošolko zastopala Slovenijo na frizerskem srečanju v Pragi.
Najprej smo pripravili modele – obleka, make-up, trepalnice, obutev – nato
smo morali v uri in pol oblikovati pričesko. Izdelek mi je bil več kot le všeč,
tudi drugi so zelo pohvalili moje delo lasnih rogov z zavesami ter druge tehnike. Po opravljeni nalogi nas je organizator povabil na kosilo, prigarali smo
si tudi nekaj prostega časa. Za zaključek smo si ogledali številne praške
znamenitosti, se popeljali z ladjo in pohajkovali po trgovinah.

Jan Jerala
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Zmagoviti kickboxer Iron Kryeziu, 3. Gt
V prostem času se rad ukvarjam s kickboxom. Že nekaj let treniram v klubu
Black Panther Kranj. Trener me je vprašal, če bi decembra 2017 tekmoval
na mednarodnem turnirju kickboxa v Sevnici. Vedel sem, da bom moral
trdo delati, a sem privolil, saj me to veseli. Z ostalimi člani kluba smo se
začeli intenzivno pripravljati na turnir. Z ekipo sem treniral petkrat na teden,
med vikendi še sam. Moč, kondicijo, tehniko in hitrost, vse je bilo potrebno
pridobiti v kratkem času.
Tekma se je približala in jaz sem bil pripravljen! Tekmoval sem v kategoriji
do 74 kg. Na vrsti sem bil zelo zgodaj zjutraj, zato sem se moral dobro ogreti. Bil sem uspešen in se uvrstil v finale, kjer me je čakal hrvaški nasprotnik,
ki je bil od mene precej višji. Zmolil sem in odšel v ring brez strahu. Tekmo
sem uspešno zaključil že v prvi rundi s tehničnim nokavtom v prvi minuti.
Vsa težavnost treningov je bila poplačana, saj je bilo tekmovanje ena boljših
izkušenj v mojem življenju.

Iron Kryeziu

Odlični slikopleskar Aljaž Žvokelj
Februarja smo na SESGŠ skupaj s CPI in OZS organizirali
državno tekmovanje slikopleskarjev. Med štirimi tekmovalci je dosegel prvo mesto Aljaž Žvokelj in si s tem zagotovil sodelovanje na mednarodnem tekmovanju Euroskills v
Budimpešti.
Aljaž se je vse od zmage dalje vestno pripravljal na tekmovanje, vadil je naloge s prejšnjih tekmovanj, mesec dni
pred tekmovanjem pa so tekmovalci seznanjeni z nalogami, ki bodo na tekmovanju. Tekmovanje je potekalo tri dni.
Tekmovalci so si lahko razporedili vrstni red opravljanja
nalog po lastni presoji in izbiri, lahko so prinesli tudi svoje
orodje in pripomočke.
Udeleženci so morali dokazati svoje znanje pri polaganju
tapet, pleskanju vratnega krila in podbojev, izdelavi grba ter
kreativnost in verziranost pri izbiri proste tehnike. Sodniki,
ki so tekmovalce ves čas spremljali, so pregledali in ocenili
izdelke.

Tudi sam si želim kdaj izdelati podobne.
Želim opravljati svoj poklic in se še izobraževati.
Slikopleskarstvo v Sloveniji moramo dvigniti na višjo raven.

Aljaž Žvokelj se je uvrstil na 15. mesto.
Na Euroskills 2018 sem z veseljem sodeloval.

Mentorica Irena Lončar
Aljaž Žvokelj
Euroskills je res zahtevna preizkušnja. Ozračje je bilo zelo
napeto in tekmovalno. Tekmovanje sem začel z veliko resnostjo in odgovornostjo. Najbolj sem bil vesel, da mi je uspelo dokončati prav vse naloge.
Videl sem veliko fint drugih tekmovalcev, kar me je fasciniralo. Ko sem se med pavzo sprehodil in gledal izdelke drugih,
sem začel spoznavati, kje sem šibek in kaj mi še manjka za
dober rezultat. Izdelki, ki sem jih videl, so bili res vrhunski.
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Najprodajalec Matic Likar, 3. aT
Matic Likar je na 42. državnem tekmovanju v tehniki prodaje na Srednji šoli
Domžale osvojil 2. mesto oz. zlato priznanje v kategoriji mali gospodinjski
aparati.
Tekmovanje vsako leto organizira ena od trgovskih šol v Sloveniji, udeležijo se ga dijaki vseh sedemnajstih šol. Prvič je bilo organizirano leta 1976.
Poteka v naslednjih strokah: živila, konfekcija, obutev, mali gospodinjski
aparati, veliki gospodinjski aparati, barve in laki, športna oprema, kozmetika. S posamezne šole lahko tekmuje toliko dijakov, kolikor je razpisanih
strok.
Tekmovalci se glede na stroko pomerijo v različnih prodajalnah. Tričlanska
komisija med nastopom ocenjuje prodajne spretnosti dijakov, pri čemer se
osredotoči predvsem na to, kako bodoči prodajalci s pozdravnim nagovorom sprejmejo potencialne kupce in kako jim postrežejo (razkazovanje ter
predstavitev izdelkov, svetovanje pri nakupu, pojasnjevanje, kompletiranje,
dodatna ponudba).
Naši dijaki zelo radi sodelujejo na tekmovanju. Vedno so nadvse uspešni.
Tudi v skupinski razvrstitvi ponavadi dosežejo eno od prvih treh mest.

Marjeta Potočnik, prof.

USTVARJAMO
Napišiva pesem
Vem, da rad bi... a ne upaš.
Vem, da zmoreš... a ne poskušaš.
Vem, da rad bi, a ne priznaš.
Vem, da hočeš, ampak ne znaš.
Zaideš neznano kam,
Jaz žal najti te ne znam.
Poiščiva pravo smer,
Hodiva po poti brez zamer,
Greva v neznano
Pisat, kar še ni bilo prebrano.

Ostani zbran ali pa se prepusti,
Naj ti pokažem, kako se čuti.
Predvidevam, da občutek ti ni znan,
A zanesi se nanj.
Včasih najini verzi bodo kruti,
In to zraven spada seveda tudi.
Želim si te in hočem to,
Daj, dovoli si, da doživiva jo,
Pa naj bo, kar bo,
Pisala bova, dokler bo šlo.

Ariana Abdić Kralj, 2. ETPTI
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RAZVIJAMO BRALNO KULTURO
Projekt OBJEM
SESGŠ se je 1. 6. 2017 kot razvojna šola pridružila projektu
Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (ozaveščanje, branje, jezik, evalvacija, modeli), ki bo trajal do 30.
6. 2022 in ima 4 delovne time, zadolžene za spodbujanje
razvoja bralne pismenosti in slovenščine ter širjenje inovativnih pristopov pri poučevanju znotraj ožjih vsebinskih področij:
ÎÎ bralna pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik,
zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine,
motivacija za branje),
ÎÎ pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v
predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ,
ÎÎ slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce,
Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
ÎÎ šolska knjižnica.

V širšem smislu in dolgoročno bomo sodelujoči v projektu
sistematično sledili primarnemu cilju, ki je “razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle
k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov”. (Vir: https://www.
zrss.si/objava/projekt-objem.)
Ker je končni cilj projekta vzpostaviti oz. nadgraditi ustvarjalno in inovativno učno okolje za dvig splošnih kompetenc
(predvsem sporazumevalne zmožnosti), si želimo ustvariti
podporno okolje za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela po vsej VI
vertikali (od vrtcev, OŠ in SŠ) ter s strokovno podporo javnih
visokošolskih zavodov sproti spremljati dejavnosti projekta in naposled evalvirati dosežke. Zato sodeluje v projektu
poleg 19 razvojnih VI zavodov tudi 40 implementacijskih,
predstavniki Pedagoškega inštituta, Filozofske fakultete,
Fakultete za računalništvo in informatiko, Pedagoške fakultete ter Zavoda RS za šolstvo, ki je tudi nosilec projekta
OBJEM.
Šolski projektni tim OBJEM bo skušal s tipološko raznolikimi besedili spodbujati razvoj bralne (in digitalne) pismenosti s poudarkom na motivacijskem in kritičnem branju ter
razumevanju in tvorjenju besedil; pri mladih pa uzaveščati
prepričanje, da je branje vrednota in s tem tudi privilegij.

Polonca Tomac Stanojev, vodja projekta OBJEM

Naša šola je vključena v zadnjo delovno skupino, ki se
ukvarja z razvojem modela šolske knjižnice, po katerem bo
ta v naslednjih letih s svojimi dejavnostmi postala kulturno in
informacijsko središče šole, knjižničarka in učitelji pa bomo
mlade bralce z zgledi ter različnimi aktivnostmi spodbujali
za obvezno in navduševali za prostočasno branje.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
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OBLIKUJEMO ODNOS DO TRAJNOSTNE GRADNJE IN ARHITEKTURNE
DEDIŠČINE
Paradigme trajnostne gradnje in krožnega gospodarstva smo iskali na terenu
Osrednja shema trajnostne gradnje združuje gradbene prakse, usmerjene v gradnjo, katere karakter je v sozvočju z okoljem in s prostorom, v katerega je umeščena. To pomeni, da že načrtovanje zgradbe ustreza pogojem, ki jih ponuja za zidavo primerna prostorska lokacija. Za kvalitetno arhitekturno rešitev velja gradbeni objekt, ki je v dialogu z okoliško stavbno
maso in naravnimi danostmi kulturne krajine. Ozaveščeni oblikovalski koncept moderne zgradbe črpa iz likovnih kvalitet
identitetne arhitekturne dediščine in tradicionalnega stavbnega izročila; oblika in velikost hiše sta torej v merilu okolice, gradivo ali izvedbeni materiali pa so po možnosti kombinacija avtohtone in konvencionalne materije, katere pridobivanje ima
čim manjši negativni vpliv na okolje. Sodobna, moderna in družbeno aktualna gradbena stvaritev pomembno prispeva h
kvalitetni nadgradnji obstoječega pozidanega prostora, pri čemer v celotnem življenjskem ciklusu zagotavlja minimalni, če
že ne nični, ogljični odtis na okolje, ob koncu svojega poslanstva pa omogoča ponovno uporabo.
Kako čisto, v smislu trajnostnega razvoja, je pridobivanje in izdelovanje slovenskih gradbenih produktov, so dijaki gradbene
smeri naše šole spoznavali pod vodstvom učiteljev strokovnoteoretičnih modulov.
Izpeljali smo primerjavo med načinom izdelovanja klasičnega opečnega bloka in med izvedbo lesenih lepljenih nosilcev.
Obema proizvodoma je lastna naravna surovina, značaj nadaljnje obdelave in predelave, katere cilj je končni okolju čim bolj
prijazni produkt, pa se bistveno razlikuje.

Za izdelavo opečnih blokov in korčne kritine
Goriške opekarne uporabljajo ilovico, pomeša no z
laporjem. Taka zmes omogoča večjo trdnost njihovih končnih izdelkov.

Osnovna surovina za izdelavo lesenih lepljenih
nosilcev v Hoji je smrekovina.

Terensko delo smo popestrili z ogledom karakterističnih arhitekturnih stvaritev. V osrčju Primorske smo občudovali skladnost avtohtone kraške hiše in ocenjevali primernost prenove zapuščenih bivališč vasice Štanjel.
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Prenova nekdanjega vaškega naselja Štanjel očitno ni deležna strokovnih priporočil.

Dekorativni stavbni členi so na avtohtoni kraški hiši
kamnoseško mojstrsko obdelani.

Na Ljubljanskem barju pa ne gre brez obiska Plečnikove cerkve sv. Mihaela v Črni vasi.

Dekorativni stavbni členi so na avtohtoni kraški hiši
kamnoseško mojstrsko obdelani.

Detajl mešanega kamnitega zidu apside, ki ji je
Plečnik namenil vlogo stopnišča.

Stališča dijakov o kvaliteti prostorske zasnove svetišča in likovnih rešitvah, ki jih je avtor izpeljal v tej preprosti primestni
cerkvi, so zelo različna. Nekatere je posebna oblikovalska poteza navdušila, drugih pač ne, a sem prepričana, da je bil namen dosežen – izrazili so lastno mnenje, to pa je že korak bliže k argumentiranemu kritičnemu presojanju.

Tatjana Božič Ogrin, univ. dipl. ing. arh., učiteljica stavbarstva
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HODIMO
Dan zdravja in športa

Na dan zdravja in športa, 28. septembra, smo se odpravili
na pohod okoli Brda. Cilj je bil, dijakom približati pomen
gibanja, četudi je to samo hoja po ravninskih poteh. Hoja je
osnovna oblika gibanja vsakega zdravega človeka. Če hodimo, sleherni dan naredimo nekaj za svoje zdravje in počutje,
sami ali v družbi, ne glede na vreme. Popularizacijo hoje je
omogočilo še lepo jesensko vreme. S tovrstnimi akcijami želimo dijakom sporočiti, da naše telo ni ustvarjeno za sedenje,
ampak za gibanje. Vsi vemo, da je gibanje življenje. Hoja je
najbolj naraven, najbolj učinkovit način človekovega gibanja.
Vedno si želimo hoje – ko gledamo dojenčka, si želimo čim
prej videti njegove prve samostojne korake, če poškodovani
in bolni obležimo na bolniški postelji, si želimo, da bi bili čim
prej samostojni, da bi se čim hitreje postavili na svoje noge.
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Za hojo ni potrebno plačevati članarine v fitnes centrih,
zanjo ne potrebujemo posebnih oblačil ali pripomočkov.
Hoja je brezplačna. Mnoge raziskave so dokazale, da pozitivno vpliva na fizično in psihično počutje posameznika.
Tudi zdravniki priporočajo, da si vsak dan vzamemo uro za
hojo in tako pripomoremo k svojemu dobremu počutju in
zdravju.
Torej: hodimo!

Milena Milovanovič, prof.
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VRTILJAK POKLICEV IN
KARIERNI DAN

V lokalnem okolju smo kot eden izmed večjih ponudnikov strokovnega
in poklicnega izobraževanja zaznali, da je poklicno in strokovno izobraževanje potrebno promovirati. Vse manjše generacije, gospodarska rast,
slabšalni odnos do poklicnega izobraževanja in potrebe na trgu dela kar
kličejo k aktivnemu reševanju nastale situacije. V ŠC Kranj kot izobraževalni instituciji smo aktivno pristopili k spreminjanju podobe poklicnega in
strokovnega izobraževanja v regiji.
V sodelovanju z BSC Kranj smo v okviru projekta InduCult2.0 izpeljali dve
odmevnejši prireditvi v regijskem okviru: Vrtiljak poklicev in Zaposlitveno
kavarno v okviru Kariernega dne.
V projektu InduCult2.0, kjer BSC Kranj sodeluje z 10 partnerji iz 8 držav,
poskušajo oživeti kulturni duh starih industrijskih območij srednje Evrope.
V nenehnem sodelovanju z različnimi deležniki raziskujejo in spodbujajo
kulturne vsebine za reaktivacijo starih industrijskih objektov. Pri tem se ne
osredotočajo le na industrijo, ki je bila nekoč močno prisotna, ampak tudi
na tisto, ki še živi in predstavlja možnosti za prihodnje generacije.

Vrtiljak poklicev
Vrtiljak poklicev je dogodek, na katerem želimo povečati zanimanje mladih za delo v industriji in promovirati možnosti, ki jih predstavlja industrijska kultura. Predvsem sodobna industrija in inovativni pristopi predstavljaŠOLSKI CENTER KRANJ - Medpodjetniški izobraževalni center

49

jo številne možnosti za mlade, da le-ti razvijejo spretnosti in
znanja, ki lahko obogatijo obstoječo industrijo. Z medsebojnim sodelovanjem muzejev, podjetij in izobraževalnih institucij bomo na dogodku prikazali šolarjem tudi industrijske
panoge in poklice, ki so bili v preteklosti delovno intenzivni,
danes pa uporabljajo sodobne tehnologije in so razvojno
usmerjeni.
Letos smo dogodek organizirali v četrtek, 18. 10. 2018. Na
tokratni prireditvi je poklice predstavljalo vseh osem gorenjskih srednjih šol, ki izobražujejo v tej smeri:
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Srednja šola za lesarstvo, Šolski center Škofja Loka
Srednja šola za strojništvo, Šolski center Škofja Loka
Srednja šola Jesenice
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Biotehniški center Naklo – Srednja šola
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola,
Šolski center Kranj
ÎÎ Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj
Poklice, za katere izobražujemo, smo šole predstavile v
Športni dvorani Zlato polje in v 32 delavnicah, ki so bile organizirane v učilnicah ŠC Kranj. Na vrtiljak poklicev se je
prijavilo 26 osnovnih šol iz Gorenjske regije. Skupno si je
vrtiljak ogledalo preko 1300 udeležencev.
Z dogodkom smo želeli učence opozoriti na našo industrijsko dediščino. V Športni dvorani Zlato polje smo v sodelovanju z Gorenjskimi muzeji pripravili razstavo: Naše tovarne,
naš ponos, v avli ŠC Kranj pa smo razstavili stare fotografije,
na katerih je predstavljena zgodovina »Iskrške šole«.
Za učence osnovnih šol smo pripravili krajšo evalvacijo
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dogodka. Ker smo v letošnjem letu v dogodek vtkali idejo
»Industrija včeraj/danes/jutri«, smo jih povprašali o prikazu
starih spretnosti in orodij, koliko poznajo industrijsko preteklost regije in koliko je po njihovem mnenju le-ta vplivala na
življenje. Zanimalo nas je tudi, katera predstavitev poklica se
jim je zdela najbolj zanimiva.
Prejeli smo 69 odgovorov na vprašalnik. Odgovori so bili
sledeči:

So te stari predmeti na stojnicah presenetili?

45 21 5

Bi znal rokovati z njimi?

21 40 7

Razstava »Naše tovarne, naš ponos« je prvič
del prireditve Vrtiljak poklicev. Poznaš predstavljena podjetja?

15 28 24

Ali meniš, da so imela ta podjetja velik vpliv
na življenje v naši regiji?

47 20 2

Učenci so stare predmete na stojnicah opazili. Niso bili ravno prepričani, ali bi z njimi znali rokovati. Zagotovo jim ne bi
bilo težko, če bi jih kdo o postopkih dela podučil.
Izkazalo se je, da je poznavanje industrijske preteklosti med
osnovnošolci nizko. Se pa po drugi strani zavedajo, da so
imela uspešna podjetja iz preteklosti velik vpliv na življenje
v naši regiji.
Na vprašanje, katera delavnica se jim je zdela najbolj zanimiva, so bili odgovori zelo različni. Ti odgovori so nas zelo
razveselili, saj to pomeni, da so v naši regiji mladi, ki imajo
različna zanimanja, kar pomeni, da se bodo razvili v strokovnjake na veliko različnih strokovnih področjih.

Karierni dan
Karierni dan smo v ŠC Kranj organizirali za dijake in študente našega centra ter nezaposlene osebe. Namen dogodka je bil:
ÎÎ navdušiti mlade za tehnične poklice (področje mehatronike, elektrotehnike, računalništva, ekonomije), jih seznaniti s poklicnimi trendi
ter možnostmi zaposlitve;
ÎÎ pokazati tako mladim kot delodajalcem in drugi širši javnosti, da
življenje današnje Gorenjske v veliki meri opredeljuje njena bogata
industrijska preteklost;
ÎÎ povezati področje šolstva z gospodarstvom, z namenom povečanja
zaposljivosti mladih in boljše povezave izobraževanja z gospodarskimi trendi, zmanjšanje razkoraka med znanjem, pridobljenim v šolah,
in potrebnim znanjem za uspešen vstop in integracijo na trg delovne
sile;
ÎÎ pokazati javnosti, da je karierna pot v tehniških poklicih zanimiva tako
s finančne kot strokovne plati.
Karierni dan je bil namenjen dijakom zadnjih letnikov srednješolskih programov SPI, SSI in PTI ter študentom zadnjih letnikov višje strokovne šole.
V okviru Kariernega dne smo organizirali dve predavanji:
ÎÎ g. Primož Zupan, Podjetje MBILLS d. o. o;
ÎÎ ga. Daniela Žagar, Obrtna zbornica Kranj, s predavanjem »Delal bom
to, kar me veseli in pri tem bom uspešen«.
Vzporedno je potekala »Zaposlitvena kavarna«, organizirana po principu
hitrih zmenkov (»speed dating«). Dijaki in študentje so imeli 7-minutne zaposlitvene razgovore s podjetji. Po poteku 7 minut se je pričel nov razgovor z novim podjetjem.

Sodelujoča podjetja:
BRINOX,
www.brinox.si
CENTERKONTURA d.o.o.,
www.centerkontura.si
ELAPHE,
www.elaphe.si
GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES,
https://goodyaer-slovenija.si
GOOYA,
www.gooya.si
GORENC,
www.gorenc.si
HENNLICH,
www.hennlich.si
INTEC MDK,
www.intec.si
ISKRA D.D.,
www.iskra.eu
ISKRAEMECO,
www.iskraemeco.com
ISKRA ISD,
www.iskra-isd.si
KALMIA,
www.kalmia.si
KOLEKTOR,
www.kolektor.com
LASER ČEPIN,
www.laser-cepin.si

V okviru »Zaposlitvene kavarne« so imeli delodajalci priložnost spoznati,
kako razmišljajo mladi, kakšne so njihove vrednote, kateri so njihovi življenjski cilji, kaj jim predstavlja motivacijo za delo. Dijaki in študentje so se
lahko pobliže seznanili z možnostmi za zaposlitve v lokalnem okolju. Hkrati
so lahko ob pripravah na razgovore z delodajalci razmislili o svojih ambicijah in ciljih ter videli, kako poteka »ta pravi« razgovor za delo.
Odziv podjetij na zaposlitveno kavarno je bil zelo dober. Sodelovalo je 17
podjetij. Povratne informacije so bile večinoma pozitivne. Izkazalo se je, da
je dogodek koristen in dobro obiskan, tako da ga bomo zagotovo ponovili
še v naslednjem letu.

MERKUR TRGOVINA,
www.merkur.si
TRELLEBORG SLOVENIJA,
www.savatech.si
ELEKTRO GORENJSKA,
www.elektro-gorenjska.si
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MUNERA 3
S 1. junijem 2018 smo v okviru projekta MUNERA 3 pričeli
z izvedbo programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja
in usposabljanja za zaposlene. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in so za
vse udeležence v obdobju od junija 2018 do oktobra 2022
brezplačni. Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb
v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Izbira se lahko med različnimi programi:
ÎÎ prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI, V. stopnja izobrazbe). Prekvalifikacija traja
približno 1 leto;
ÎÎ programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so sprejeti po postopku, določenem za sprejem izobraževalnih
programov in so namenjeni poglabljanju in razširjanju
poklicnega in strokovnega znanja. Praviloma trajajo pol
leta;
ÎÎ programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi
šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme

svet šole. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter
poklicnih zmožnosti. Gre za krajše programe, ki trajajo
najmanj 50 ur;
ÎÎ programi usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikaciji in so namenjeni dopolnjevanju usposobljenosti
posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter so vezani na potrebe trga dela;
ÎÎ izobraževalni programi višjega strokovnega izobraževanja (VIŠ) so namenjeni za pridobitev višje strokovne
izobrazbe ali prekvalifikacije na višješolski ravni izobraževanja. Programi trajajo do 2 leti;
ÎÎ študijski programi za izpopolnjevanje na ravni višjega
strokovnega izobraževanja (VIŠ) in so namenjeni poglabljanju in posodabljanju znanj, ki so si ga diplomanti
pridobili v rednih študijskih programih za pridobitev izobrazbe.
V projektu sodeluje 85 poklicnih in strokovnih
šol ter višjih šol.

PEOPLE IN WBL
Projekt bo usmerjen v izboljševanje kakovosti poklicnega in
strokovnega izobraževanja v urbanih središčih. Partnerji v
projektu bodo analizirali obstoječe sisteme v svojih državah
in s pomočjo primerov dobrih praks poiskali ideje in rešitve za izboljšanje sodelovanja vseh deležnikov na področju
strokovnega in poklicnega izobraževanja. V času projekta
bomo največji poudarek namenili učnim izidom. Proces določanja, beleženja, ocenjevanja in certificiranja bomo razvili
v skladu z ECVET priporočili.
V Sloveniji bomo proces vrednotenja učnih izidov oblikovali skupaj ŠC Kranj in podjetje Iskraemeco. S podjetjem
Iskraemeco na področju praktičnega usposabljanja z delom zelo dobro sodelujemo vrsto let. Projekt bo priložnost,
da sodelovanje med strokovnjaki v podjetju, učitelji stroke
in dijaki še izboljšamo in proces praktičnega izobraževanja
z delom še bolj osmislimo in vsebinsko še bolje povežemo
s kurikulom.
Cilji projekta so:
ÎÎ večja vključenost strokovnih in poklicnih šol v razvojne
aktivnosti lokalnih skupnosti;
ÎÎ prilagoditev programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja potrebam lokalnega urbanega okolja;
ÎÎ s sodobnimi šolskimi programi, v katerih bodo novosti
na področju stroke sistemsko vključevane, povečati
interes in motivacijo študentov poklicnega in strokov-
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nega izobraževanja;
ÎÎ razvoj inovacijskih potencialov strokovnih in poklicnih
šol;
ÎÎ večja zaposljivost mladih.
Partnerji v projektu:
ÎÎ Istituto statale d'istruzione superiore »VINCENZO
MORETTI«, Via Castellammare Adriatico, 3, 64026
Roseto degli Abruzzi (TE), Italija (www.iismoretti.it ),
vodilni partner
ÎÎ PROGETTO AUTO s.r.l., Scerne di Pineto, Via del
Commercio, 64026 Pineto, Italija(http://www.earlall.
eu/)
ÎÎ Ilmiolavoro srl, Via Carrese 9, 64012 Campli (TE), Italija
(www.ilmiofuturo.it)
ÎÎ FEDERACION VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL,
Plaza de Euskadi 9 Bajo, 48009 Bilbao, Španija (www.
fvem.es)
ÎÎ Heziketa Teknikoko Elkartea, Andra Mari 5, bajo,
48200 Durango, Španija (www.hetel.org)
ÎÎ Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj,
Slovenija (www.iskraemeco.com)
ÎÎ Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj,
Slovenija (http://www.sckr.si/)

PEOPLE
in WBL

PROJEKT iCAP
Projekt iCAP teče
v naši šoli že drugo leto. V projektu
sodelujemo skupaj
z Združenim kraljestvom, Romunijo,
Španijo in Grčijo.
V slovenski ekipi
so dijaki strokovne gimnazije, ki se
učijo inovativnega
razmišljanja in ob
Dijaki so se predstavili tudi na
Robotkovem dnevu, 28. 11. 2018
tem raziskujejo, kaj
pomeni podjetnost.
Projekt je iz faze raziskovanja okolice prešel v fazo izdelave, kar za dijake pomeni, da morajo svoje ideje prenesti na
končni izdelek. Sami so si zaradi vročine, ki se je pojavila
med poletjem, zamislili avtomatsko zalivanje vrta oziroma
zelenja. Izdelek so poimenovali »Pametna Rož'ca« in je produkt mehatronike, računalništva in elektronike. Avtomatski
zalivalni sistem predstavlja rešitev za težavo pozabljanja ali
nezadostnega zalivanja rož oziroma vrta. Pri tem sistem
sam, s pomočjo tipal v zemlji, odmerja zadostno količino
vlage oziroma potrebo po njej. Dijaki so uspešno naredili

prototip in ga tudi predstavili na Robotkovem dnevu, 28. 11.
2018.
Prav tako so se dijaki udeležili tretjega mednarodnega delovnega sestanka, ki je v okviru projekta potekal v Grčiji. Na
delovnem sestanku so si sodelujoče države izmenjale izkušnje z delom na projektu in dijaki. Slovenija je s svojo podjetno idejo o avtomatskem sistemu zalivanja izstopala, saj so
se edini odločili za rešitev konkretne težave. S stani vodilnih
partnerjev smo bili tako zelo pohvaljeni in z navdušenjem
pričakujejo naslednji mednarodni delovni sestanek, ki bo v
februarju 2019 potekal pri nas, v Šolskem centru Kranj.

Dijaki so se udeležili tretjega mednarodnega delovnega sestanka, ki je potekal v Grčiji

NADGRADIMO ZNANJE
Z IZKUŠNJAMI
Po pridobitvi Listine Erasmus+ za mobilnost v poklicnem
izobraževanju smo uspešno prijavili nov projekt mobilnosti »Nadgradimo znanje z izkušnjami«, ki bo trajal do maja
2020. V okviru projekta smo za letošnje šolsko leto izvedli
mobilnosti že v petih različnih državah, spomladi pa jih načrtujemo še v štirih. Letos prvič sodelujemo tudi z novimi
partnerskimi šolami in podjetji, ki se ukvarjajo s praktičnim
usposabljanjem dijakov v tujini. Do sedaj so izkušnje z novimi lokacijami vzpodbudne in jih bomo utrdili tudi v naslednjem šolskem letu.

rat so bili dijaki prežeti s pozitivnimi izkušnjami iz tujine.
Prvič smo sodelovali tudi z dvema novima lokacijama, Malto
in Anglijo. Na obe lokaciji smo poslali dijake tretjega letnika
Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, usmeritve
trgovec in ekonomski tehnik. Dijaki so bili z mobilnostjo zelo
zadovoljni, navezali so nove stike in pridobili kar nekaj novih
izkušenj.

Praktično usposabljanje v tujini je odlična priložnost, da dijaki izkusijo življenje na lastno pest. Spoznavanje delovnega
okolja v tuji kulturi je za dijake velik izziv, kako ga opravijo pa
je odvisno od njihove iznajdljivosti, še posebej, ko se znajdejo v okolju, ki ne govori angleškega jezika.
Najprej so se v začetku oktobra na praktično usposabljanje
v tujini odpravili dijaki Srednje tehniške šole. 10 dijakov tretjega letnika smeri tehnik računalništva in 2 dijaka tretjega
letnika smeri tehnik mehatronike so odšli na različna delovna mesta v Modeno (Italija), Sønderborg (Danska), Jõhvi in
Narva (Estonija). Vse lokacije so nam že poznane in tudi tok-

Dijaki v Italiji
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Te zanima izobraževanje, pa si pri tem
naletel na ovire?
“Sredi težavnosti leži priložnost”
A L B E RT EI N S T E I N

PROMOCIJA, ANIMACIJA IN
UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022
NAMEN:
povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati
kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJ:

PROMOCIJA, ANIMACIJA IN
UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022

dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z
izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter zagotavljanjem učne pomoči.

PROMOCIJA,
ANIMACIJA IN
NAMEN:
UČNA POMOČ
OD 2018 DO 2022
povečati vključenost v vseživljenjsko

AKTIVNOSTI:

učenje te
kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi po
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega r
NAMEN:
lovanja v sodobni družbi.
povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati
kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu
CILJ: in mobilnosti ter osebnega razvoja in dedela, večje zaposljivosti
dvigniti
izobrazbeno raven in poklicne kompetenc
lovanja v sodobni
družbi.
izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti te
njem učne pomoči.
CILJ:

Promocijske aktivnosti vključujejo izvedbo promocijskih dogodkov v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (zbornicami, delodajalci, območnimi službami za zaposlovanje, šolami ...)
ter informiranje o izobraževalnih programih in izvajalcih teh programov v statistični regiji.
Animacijske aktivnosti spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje, ga nadaljujejo ali zaključijo obveznosti. Organizirajo
se v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov.
Brezplačna učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih
pomaga odraslim, vpisanim v srednješolske izobraževalne programe, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski,
poslovodski izpit,
vključno s pripravami
na izpite do uspešnega
SREDNJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE,
MOJSTRSKI,
zaključka šolanja.
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VEČ INFORMACIJ:

www.panup.si
Razpis je objavljen na:
www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/

Brezplačna učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih
zaključka šolanja.
pomaga odraslim, vpisanim v srednješolske izobraževalne programe, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski,
poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite do uspešnega
VEČ INFORMACIJ:
zaključka šolanja.

VEČ INFORMACIJ:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.panup.si
Razpis je objavljen na:
www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_

www.panup.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupaj do cilja in naprej!

Naložbo
Republika
Razpissofinancirata
je objavljen
na: Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega
sklada. www.atena-v.si
e-naslov: socialnega
atena@sc-nm.si,
www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/
Razpis je objavljen na: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/
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Se tudi vaše podjetje
želi vključiti
v Združenje konektor?
Več informacij dobite na spletni strani www.sckr.si ali
pišite na info@sckr.si.

