
Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj je 
gimnazija, ki poleg gimnazijskega programa 
ponuja svojim dijakom tudi možnost učenja 
strokovnih področjih računalništva, strojniš-
tva in elektrotehnike. Tehniška gimnazija se 
je v tem šolskem letu pridružila projektu 
Inženirke in inženirji bomo!, ki združuje priz-
nane inženirke in inženirje, vrhunske mened-
žerje, predstavnike start-up podjetij in različ-
ne prodorne ter ustvarjalne posameznike. 
Osrednja aktivnost projekta so dogodki, ki se 
izvajajo na vodilnih slovenskih gimnazijah. 
Oktobra se je prvi tak dogodek odvijal tudi 
na Tehniški gimnaziji ŠC Kranj, ki je predstavi-
la inovacije svojih dijakov, o katerih ravnatel-
jica mag. Lidija Goljat Prelogar pravi: »Naši 
dijaki so zelo inovativni, kar pomeni, da jih že 
veliko inženirsko razmišlja, snuje, sestavlja ter 
preizkuša svoje inovacije. Poleg tega pa se z 
veseljem vključujejo v tudi projekte, ki spod-
bujajo inovativnost in podjetnost.« Strokov-
na tehniška gimnazija ŠC Kranj je kot prva 
slovenska gimnazija predstavila tudi pilotno 
izvedbo senčenja inženirjev v 
podjetjih. Senčenje je oblika 
izkustvenega učenja, kjer 
dijak opazuje inženirja, je nje-
gova senca in mu sledi ter ga 
opazuje, s čimer pridobi bolj-
še razumevanje inženirjevega 
dela. Senčenja so se v pilotni 
izvedbi udeležili trije dijaki 
tehniške gimnazije, ki so svoje 
vtise v obliki kratkega filmčka 
predstavili dijakom in gostom 
iz podjetij. 

Zelo zanimiv del dogodka pa 
je bila tudi okrogla miza na 
temo, kako izbrati karierno 
pot in biti pri tem uspešen, 
kjer so sodelovali med drugim 
tudi Jan Šinkovec, direktor 
podjetja Agromehanika, dobi-
tnik gorenjske Gazele 2019, 
Matevž Fazarinc, vodja inženi-
ringa v podjetju Knauf Insula-
tion Škofja Loka in Rok Okorn, 
direktor sektorja podpora v PE 
Dostop v Iskratelu.

Priložnosti za bodoče inženirke in inženirje 
na Strokovni tehniški gimnaziji

Na Tehniški gimnaziji z drugačnimi oblikami dela dijake spodbujajo  
k inovativnosti in podjetnosti ter mlade navdušujejo za inženirski poklic.

Jaka Kovačič, dijak Strokovne tehniške 
gimnazije ŠC Kranj (foto: Miha Meglič)

Prireditev Inženirke in inženirji bomo! mi je 
bila zelo všeč, tako predstavitve dijakov in 
njihovih izdelkov, kot tudi ideja, da pridejo 
uspešni podjetniki in direktorji na našo šolo 
in odgovarjajo na vprašanja. Všeč mi je bil 
tudi projekt senčenja inženirjev, saj je spre-
mljati inženirja in njegovo delo zanimiva 
izkušnja. Upam, da bom v višjem letniku 
tudi sam lahko šel na senčenje v podjetje.


