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Spoštovani dijaki/-nje in profesorji/-ice ter ostali/-e sodelav-

ci/-ke šole! 
 

Novoletne počitnice že trkajo na vrata, zato vam želim prijet-
no branje e-časopisa, ki nam razkriva delček tega, kar smo 

skupaj doživeli v letu 2018. 
 

V tem času je lepo, če se zahvalimo drug drugemu za vse, 
kar smo preživeli skupaj v tem letu in si zaželimo prijetno le-

to, ki se nam bliža.  
 

 
 

 
 

 
Naj se vam torej iskreno zahvalim za soustvarjanje in vas po-

vabim še k nadaljnjemu sodelovanju, da nam bodo tudi na-
slednje leto trkali lepi spomini na okna. 

  

Želim vam prijetno branje in vse dobro v novem letu 2019! 

 
 

Nina Železinger, urednica 
 
 

 UVODNIK 

»Kadar se bližajo prazniki, mi trkajo na okno 

spomini ...« (Ivan Cankar, Bobi) 



PREGLED 

AKTIVNOSTI 

V LETU 2018 



PLES, KI VEČNO 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 njihovi svojci in zaposleni na šoli.  
 
Z dijaki smo se pripravljali na maturantski ples že od septembra. Po uvodni predstavitvi 
maturantskega plesa maturantom je takoj stekla koordinacija plesnih vaj, tako da so se 
maturanti po jesenskih počitnicah že pridno začeli 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 na 
maturantskem plesu, izbira voditelja in lokacije za zabavo po dogodku, načrtovanje in 
izdelava predstavitev razredov in zahval razrednikom, izdelava vabil za učitelje in še 
marsikaj. 
Maturantski ples je bil čudovit dogodek. Takrat smo se tudi učitelji zavedli, da zdaj so pa to 
zares 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 torti smo se učitelji in svojci 
diskretno umaknili, dijaki pa so proslavljali naprej v izbranem lokalu.  
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. 

 

 

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž. 

računalništva  

 

 

 

 

 

 
Foto: ADS-efekt, d. o. o. 



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.  
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. 

 
Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž. računalništva 

 



 



 

DOGAJA TUDI POLETI – POLETNI TABOR FIT 

 

Poletni tabor FIT je namenjen predvsem osnovnošolcem, ki si želijo spoznati nekaj več na področju 

elektronike in računalništva. Tabor se je odvijal med poletnimi počitnicami, in sicer v sklopu petih 

dni. Osnovnošolci so imeli na izbiro več delavnic, in sicer: Izdelava mobilnih aplikacij za android OS,  

Izdelava in upravljanje mobilnega 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, ki so ga 

preko bluetooth modula povezali z brezplačno aplikacijo na svojem telefonu, ki je omogočala 

krmiljenje robota.  

 

 

Andrej Arh, dipl. inž. elektrotehnike 



OBISK TEKMOVANJA EUROSKILLS 2018 V BUDIMPEŠTI 
 

 

EuroSkills je prestižno evropsko tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let, ki vsake dve 

leti tekmujejo v več kot 37 različnih poklicnih panogah.  

Udeležba na EuroSkillsu omogoča mladim talentom edinstveno izkušnjo in znanje, da postanejo 

najboljši v svoji panogi. Ideja EuroSkills tekmovanj je skladna z idejo tekmovanj WorldSkills, ki imajo 

po svetu že več kot 50-letno tradicijo, ko je bilo potrebno prepričati mlade, njihove starše, učitelje in 

bodoče delavce, da njihova prihodnost temelji na učinkovitem sistemu poklicnega izobraževanja. 

Tekmovanje predstavlja izziv tekmovalcem, ki preizkusijo svoje spretnosti in znanje, strokovnjakom s 

posameznih področij, ki si delijo izkušnje in dobro prakso, ter obiskovalcem, ki si lahko pogledajo, kako 

uspešni so mladi na različnih poklicnih področjih.   

Letos je to tekmovanje potekalo v Budimpešti na Madžarskem. Poleg tekmovalcev iz evropskih držav 

so se tega tekmovanja udeležili tudi tekmovalci iz povabljenih držav. Tako smo lahko spremljali poleg 

evropskih tekmovalcev tudi tekmovalce iz Indije, Rusije, Kazahstana in drugih. Tekmovanje je tako 

preraslo evropske okvirje in ponudilo pravi globalni preizkus znanja in kompetenc na različnih 

poklicnih panogah. Slovenija sodeluje na tem tekmovanju od leta 2010 in vsako leto razširi nabor 

tekmovalnih panog. Letos smo sodelovali že v  desetih panogah, in sicer v aranžerstvu, cvetličarstvu, 

IKT, kamnoseštvu, mehatroniki, kuharstvu, slikopleskarstvu, strežbi, pohištvenem in stavbnem 

mizarstvu. Predizbor tekmovalcev je tekmovanje SloveniaSkills, kjer se pomerijo ekipe z različnih 

srednjih in višjih strokovnih šol Slovenije. 

 

Mene osebno sta najbolj zanimali področji mehatronike in IKT. Navezala sem stik z eksperti obeh 

področij, ki so mi predstavili nalogo, izmenjali smo informacije o metodah dela in razvoju obeh 

področij. Spremljala sem delo naših tekmovalcev in primerjala njihov napredek z ostalimi. Ekipa 

tekmovalcev v panogi IKT je na tem tekmovanju dosegla tretje mesto, kar je izjemen rezultat in 

pokazatelj visoke konkurenčnosti naših srednjih in višjih strokovnih šol. Krepila sem komunikacijske 

spretnosti ter utrjevala komuniciranje v angleškem jeziku.  

Po tekmovanju smo si ogledali še Budimpešto in lokalne navade prebivalcev ter kulturne značilnosti 

Madžarske. 

 
Gabrijela Krajnc, univ, dipl. inž. inf. 

 

 

 

Celotna galerija slik je dostopna na naslovu: 

https://www.flickr.com/photos/euroskills2018/sets/72157698577067942  

https://www.flickr.com/photos/euroskills2018/sets/72157698577067942


VRTILJAK POKLICEV 2018 

 

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.  

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.  

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 

 

 



 
 
 

 
ROBOTKOV DAN  

 
Na Šolskem centru Kranj na Srednji tehniški šoli in Tehniški gimnaziji je v mesecu novembru 2018 že deseto 
leto potekal dan odprtih vrat, imenovan Robotkov dan. 
Na Robotkov dan se povabi osnovne šole z Gorenjske in okolice ter različna podjetja. V avli šole se predstavijo 
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 naši dijaki. 

Na letošnjem Robotkovem dnevu so učenci izbirali med naslednjimi delavnicami: 

 Izdelava robota OTTO 

 CAD/CAM in CNC 

 Programiranje 

 Energetika 

 Avtomatika 

 Zabavna elektronika 

 Izdelava elektronskega vezja - utripajoče LED diode 

 Sprojektiraj svoje elektronsko vezje 

 Meritve z računalnikom 

 Pnevmatika 

 Detektor laži 

 Zabavno računalniško programiranje 

 Od 3D animacije do izdelka na CNC stroju 

 
 

 
Klavdija Stropnik, prof. kemije in fizike 



 
 
 
 
 
 

 

 



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 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 differ-
ent things in our short time there – the centre of London, walked across the Themes Riv-
er, went to the museums, took selfies with Madam Tussauds dolls and visited the Buck-
ingham 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. 
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. 
I also met some professors and students from our school that I hadn’t known before and al-
so 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 





EKSKURZIJA V SALZBURG  
 
21. aprila 2017 smo dan pričeli že zelo zgodaj, saj smo iz Kranja  odšli ob 5.30. Na poti proti 
Avstriji smo se ustavili še v Radovljici, da so se nam pridružili še ostali sošolci. Naša pot se je 
nadaljevala proti rudniku soli v Halleinu. Na poti smo naredili krajši premor, da smo lahko po-
jedli zajtrk ter spili kavo.  
Do rudnika smo prispeli pol ure prezgodaj, zato smo naslednje minute presedeli v avli. Našo 
skupino je prevzel vodič, ki je s pomočjo zvočnika predvajal predstavitev v slovenščini. Naše 
prvo prevozno sredstvo v rudnik je bil vlakec, ki nas je odpeljal do prve postaje, kjer smo si 
ogledali krajši film. Po ogledu smo se peš odpravili po dolgem ozkem jašku, ki nas je peljal čez 
mejo v Nemčijo ter do našega drugega prevoznega sredstva, imenovanega “drče”. Po dva in 
dva smo se spustili 50 metrov niže ter počakali, da se nam je pridružil še vodič, ki nam je do-
volil, da smo poskusili vodo s 25 % soli. To je največja količina soli, ki jo voda lahko veže nase. 
Ker je bila voda preslana, se nismo predolgo zadržali. Odpravili smo se v sosednji prostor, 
kjer nas je za  velikimi lesenimi vrati čakal lesen čoln, ki nas je popeljal preko slanega jezera. 
Na drugem koncu jezera smo našo pot nadaljevali peš po majhnih ter ozkih jaških, ki so nas 
vodili od postaje do postaje. Na vsaki postaji smo si ogledali video predstavitev o zgodovini 
rudnika soli. Po tekočih stopnicah smo se povzpeli do postajališča našega vlakca, ki nas je od-
peljal na površje.  



 
Naša vodička nam je privoščila pol ure odmora za malico. Nato pa je pot sledila v Salzburg. 
Tam smo si najprej ogledali vrtove grofa Wolf-Dietrich von Raitenaa, ki pa svojih vrtov na 
žalost ni nikoli videl, saj so ga prej zaprli. Peš smo hodili vse do Haus der Natur, kjer je 
razstava živih bitij, človeških organov ter čutil, planetov, kamnov ter celo prazgodovinskih 
najdb. 
Po ogledu hiše smo v spremstvu vodičke odšli na glavni mestni trg. Nato smo imeli uro in 
pol prosto za ogled mesta ter kosilo. Po ogledu smo se vrnili na avtobus. Ker smo bili zelo 
pridni, smo si prislužili tudi ogled znamenitega Red Bullovega Hangarja 7, v katerem so 
razstavljena letala, formule, motorji, helikopterji in vse, po čemer je Red Bull znan. Po 
ogledu smo se odpravili proti Sloveniji, kamor smo prispeli v poznih večernih urah.  
Zahvaljujemo se naši vodički Janini ter našim spremljevalcem profesorjem Alenki Potoč-
nik Zadrgal, Klavdiji Stropnik, Magdi Papić in Mihu Balohu. 

 
 

Žiga Šircelj, 4. Rb 



 
 

 



 
Ko so dijaki SESGŠ in STŠ na zadnji strokovni ekskurziji predlagali Pariz, smo se sprem-
ljevalke spogledale in si rekle: » Pa naj bo Pariz!« Pol leta kasneje se polni lepih vtisov vra-
čamo iz mesta luči in vam sporočamo: 
 
 

 Zelo zanimiva ekskurzija. Spomini so zelo lepi in taki bodo tudi ostali.  
 Ekskurzija je bila polna lepih razgledov in trenutkov. 
 Prečudoviti ogled z izjemno posadko in odlično družbo. 
 Izredno dobra ekskurzija. Vedno se bom spomnil Disneylanda, visokih cen in vonja 

po urinu na metro postajah. 
 Najlepši ognjemet v Disneylandu, kar sem ga kdaj videl. 
 Ekskurzija je bila zanimiva in zabavna. Družba z najboljšim vodnikom je bila odlična 
 Odličen razgled z Eifflovega stolpa :-) 
 Super ekskurzija! Prečudoviti razgled iz ladjice, krasen ognjemet v Disneylandu, vi-

soke cene, krasna družba. 
 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 pri-
kazal odlične pevce in plesalce, katerim sem se želela kar pridružiti.  

 Pariz je zelo lepo mesto. 
 Pariz je zelo zanimivo mesto z lepo zgrajenimi stavbami. 

 

PARIS – JE T'AIME 

                                            Barbara Potočnik Zadrgal 



 
Ekskurzije v Pariz so se udeležili dijaki SESGŠ in STŠ vseh letnikov in smeri, spremljale pa 
smo jih profesorice: Magda Papič, Klavdija Stropnik, Nina Železinger in Alenka Potočnik Za-
drgal. 
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 Walt Disney studije, dan pa namenili 
druženju z Disneyjevimi junaki in najrazličnejšim atrakcijam. V parku smo ostali vse do nje-
govega zaprtja, ko smo si tudi ogledali ognjemet nad Trnuljčičinim gradom.  
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 pohajkovati po muzeju. Tam smo preizkušali razne eks-
perimente in si ogledali predstavo v planetariju. Čisto za konec smo si ogledali še film v zna-
meniti 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 



 
Naše znanje, ki smo ga pridobili v 
Parizu, smo na koncu ovrednotili z 
reševanjem kviza, ki nam ga je 
pripravila prof. Alenka Potočnik 
Zadrgal. Preko mobilnih telefonov 
so dijaki rešili kviz in ugotovili, da 
JE T'AIME ne pomeni ŽE V TE-
MI! :-)  
 
Zmagovalci kviza so dobili tudi 
praktične nagrade. 



 
 

 

Eifflov stolp — 8 for 1 €      :-) 



Mobilnost 

Danska 



V nedeljo zjutraj se je pet dijakov tretjega letnika Srednje tehniške šole odpravilo na prakti-

čno 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 Sonder-

borg na jugu Danske. Pozno zvečer nas je v Sonderborgu na železniški postaji pričakal tak-

si, ki nas je peljal v dijaški dom. Tam so nas prijazno sprejeli. Namestili smo se v sobe, nato 

pa so nam razkazali dom. Po kratih 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. Mes-

tece je prijetno, lepo urejeno, trudijo se za lep izgled. Ustavili sva se v informacijskem cen-

tru, 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 Kobenhav-

nu. Po prihodu v hotel sva se odpravili v mesto, ogledu sva namenili celo popoldne. V sre-

do zjutraj sva se odpravili na letališče, uredili formalnosti in po dveh urah leta prispeli na 

Brnik.  

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 zani-

miva izkušnja tudi zame.  

 

Maja Arh, profesorica matematike 



Profesorja Aljaža Roglja sem spoznal pri urah CNC-ja v drugem letniku. Dajal 

je vtis komunikativnega, neodvisnega in pa predvsem samozavestnega člove-

ka. 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 obup-

ni birokraciji, s katero je imel veliko opravka, me je podpiral pri dveh projek-

tih.  

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? 

AR: 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? 

AR: 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 veliko povpraševanje po tem stro-

kovnem  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 dija-

ki iz klasičnih gimnazij veliko prednost zaradi osvojenega strokovnega znanja. 

INTERVJU Z NOVIM RAVNATELJEM 

»Zdi se mi, da mladi premalo poznajo tehniške 
poklice; ne vedo, da je lahko tehnika tudi zabavna, 
ne samo koristna.« 



 

 

 

Kateri dogodek vam je iz srednje šole ostal najbolj v spominu? 

AR: 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 dru-

gega smo gledali in smo bili ponosni nase, profesorica Dragica Debeljak pa na nas.  Gle-

de 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? 

AR: 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 spo-

znal 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? 

AR: Na svojem strokovnem področju sem kot učitelj dosegel pomemben razvojni nivo. 

Postavil sem nov center obdelovalnih tehnologij, pogosto in tesno sem sodelovali z 

industrijo in tudi vodil izobraževanja. Po  vsem tem sem si želel, da bi imel več vpliva 

oziroma možnosti odločanja pri strokovnem razvoju dijakov in posledično pri dvigu nji-

hovega strokovnega kakovostnega dela. To pomeni več projektnega dela oziroma pou-

darek na povezovanju s podjetji, mogoče tudi uresničenje kakšne podjetniške ideje. Ta 

močna in iskrena želja je botrovala moji odločitvi. 

 

Kaj počnete v prostem času? 

AR: 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. 



 

Opišite se s tremi pridevniki. 

AR: Uffff. Strokoven, mladosten in pa komunikativen. 

 

Katere so vaše vrednote v skladu z vizijo ŠC Kranj? 

AR: 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 doga-

janja v šoli in izven nje res potrebno. Seveda k temu lahko prištejem še svojo zagna-

nost za delo in pa možnost nujne in tesne povezave z industrijo. Menim, da bi se mora-

le 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 teh-

niko. 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 osnov-

nošolcih bi poskusili prebuditi tehnične žilice, da bi spoznali, da jih to veseli in da bi pri-

šli na našo ali pa na katero koli tehnično šolo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Kakšne spremembe boste uvedli na Srednji tehniški šoli? 

 

AR: Sprememb bo več na različnih področjih. Prva stvar, ki jo želim vpeljati znotraj uči-

teljskega zbora, je izboljšanje delovnega vzdušja, torej dobro počutje na delovnem 

mestu. Ena izmed mojih prioritet je strokoven razvoj zaposlenih, torej ustrezna napoti-

tev na različna izobraževanja. Vemo, da le kompetenten učitelj lahko naredi kompetent-

nega 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 razvoj-

ne platforme, imamo dober CNC strojni park, imamo veliko učiteljev z znanji na različ-

nih 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 člo-

veka. Financiranje bi spremenil tako, da bi ponudil odkup šele na koncu, ko bi bile nalo-

ge že narejene.  

In sledilo bo še okrepljeno povezovanje z osnovnimi šolami. Začenjamo že v tem mese-

cu, postavili smo svojo infrastrukturo tako imenovanih mobilnih delavnic. Ideja je, da 

gremo na osnovno šolo z obstoječo infrastrukturo. Sedaj imamo 16 prenosnih računal-

nikov in na osnovnih šolah bomo izvajali delavnice, kot so android, arduino programira-

nje, 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 pre-

dnostnih razvojnih strategij, torej mlade navdušiti in jim približati tehniko. 

 
        Matic Vrečar, 4. Mb 



NAŠ PROSTI ČAS 
 
 
 
 
 

 
    ŠPORTNIKI NA KRATKO 



Ime, razred: Luka Potočar, 3. Ra 
Starost: 16 let 
Športna disciplina: športno plezanje 
Kaj me pri športnem plezanju navdušuje? 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. 
Moji športni dosežki:  

mesto na evropskem mladinskem pokalu v letu 2016 med 
starejšimi dečki v težavnosti 

2. mesto v težavnosti na mladinskem svetovnem prvenstvu 
v Moskvi 2018  

2. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti 
v letu 2018  

15. mesto na svetovnem pokalu v Villarsu 2018 
zmagovalec skupnega seštevka evropskega mladinskega 

pokala v težavnosti 2018 



Ime, razred: Žan Keršič Ahlin, 2. Ra 
Starost: 16 let 
Športna disciplina: karate 
Zakaj karate? Za ta šport me je navdušila starejša sestra. 
Športni dosežki: 

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

 



Ime, razred: Maj Tavčar, 4. Ra 
Starost: 18 let 
Športna disciplina: hokej na ledu 
Kaj me navdušuje pri tem športu? Navdušuje me dinamična, 
hitra igra hokeja 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.  
Športni dosežki:  

državni prvak pri dečkih, kadetih in mladincih 
zlata medalja na Svetovnem prvenstvu mladincev U18–D1B 
bronasta medalja na Svetovnem prvenstvu mladih 

reprezentanc U20–D1B 
 



Ime, razred: Jan Bombek, 2. Ee 
Starost: 16 let 
Športna disciplina: smučarski skoki 
Zakaj ta šport? Smučarski skoki me navdušujejo, saj je ta šport 
zelo adrenalinski. Za ta šport sem se navdušil z gledanjem 
smučarskih skokov po televiziji. 
Športni dosežki:  

1. mesto DP mladinci do 16 let  
1. mesto DP mladici do 20 let (ekipno)  

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 



Ime, razred: Uroš Vrbek, 1. Ea 
Starost: 15 let 
Športna disciplina: nordijska kombinacija 
Zakaj nordijska kombinacija? 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. 
Športni dosežki:  

državni podprvak med dečki do 14 let 
večkratno 3. mesto na državnem prvenstvu v kategorijah: 

dečki do 13 let, dečki do 15 let in dečki do 12 let 



 

MOJA ZGODBA 
 

GAL BIZJAK – IGRALEC BADMINTONA 
 

Sem Gal Bizjak, 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 Badmin-

tonski zvezi Slovenije in član evropske ter svetovne badminton 

zveze. V tekmovalni sezoni 2018/19 igram v mednarodni konku-

renci posameznikov, moških ter mešanih dvojic v starostnih 

skupinah U17 in U19 kot tudi članski konkurenci. Prav tako zas-

topam klubske barve v slovenski ligi in tekmujem v okviru slo-

venske 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 badmin-

tonskimi osnovami. Danes je to moja strast, moj stil življenja. Navdušuje me 

sama igra, saj jo odlikujeta dinamičnost ter taktika. Badminton je namreč naj-

hitrejši 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, koordi-

nacija, 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«. Sestav-

ljajo jo dva badminton trenerja, športni psiholog, kondicijski trener, svetova-

lec 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 večdnev-

nega tekmovanja posežejo v delovni teden, se zahvaljujem sošolcem in profe-

sorjem za njihovo razumevanje, pomoč in podporo pri podajanju snovi oz. delje-

nja zapiskov vsebin, ki jo zaradi odsotnosti zamudim. 

 

Moj največji športni vzornik je Viktor Axelsen, danski profesionalni badminto-

nist, ki je trenutno številka 1 svetovnega badmintona na BWF svetovni lestvici. 

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  
 
 
Ţe od šestega leta naprej imamo obvezno šolanje. Po navadi je osnovna šola blizu našega 
domačega kraja. V svojem kraju smo navajeni ţiveti, saj tam stanujemo ţe od otroštva. V 
šolo hodimo peš ali pa se vozimo z avtobusom. Mogoče obiskujemo podruţnično šolo in se 
potem vozimo v osnovno šolo. Čez devet let se moramo odločiti, kam v srednjo šolo. Sred-
njih 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. Ţivim v kraju Cerkno. Od Kranja je mes-
to oddaljeno 50 km, od Ljubljane 60 km in od Nove Gorice 50. To so tri najbliţja mesta, v 
katerih je srednja šola, ki sem jo izbral za svoje nadaljnje šolanje. Odločitev je bila zame kar 
precej teţka. Gorica je na Primorskem, jaz sem sicer Primorec, ampak povezava z Gorico je 
slabša kot z Gorenjsko. Imel sem tudi moţnost, da bi se vpisal na Vegovo šolo v Ljubljani, a 
bi moral od doma ţe 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 bliţal, 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 ţe moj brat.  
 
Moj sostanovalec v domu je sošolec iz osnovne šole. Šok ni bil tako velik, saj sem imel v 
domu tudi druge prijatelje iz osnovne šole. Zdaj, ko to pišem, sem v domu ţe dva meseca. 
Všeč mi je, da sem izbral Kranj za mesto svojega šolanja. Malo mi je dolgčas po domačem 
kraju, a sem se ţe privadil. Verjamem, da je za vsakega prehod v srednjo šolo prelomnica. 
Mnogi pravijo, da je lahko čas srednješolskega izobraţevanja najlepši čas. V srednji šoli se 
učiš za to, kar te v ţivljenju zanima. Spoznaš nove prijatelje in se naučiš ţiveti bolj samostoj-
no. Si stran od domačega kraja, druţine, prijateljev. Dijaški dom je tudi ţivljenjska šola, saj se 
naučiš ţiveti samostojno ter skrbeti sam zase. Tukaj ni podpore ali potuhe staršev. Prepuš-
čen si samemu sebi.  
 
Ţivljenje si sam pri sebi predstavljam kot igro šaha, če delaš premišljene poteze in gledaš 
naprej v prihodnost, boš zmagal. Nepremišljene poteze pa se hitro maščujejo, a tudi iz napak 
se lahko kaj koristnega naučimo. Nenazadnje je tudi pomembno pravilno ravnanje z denar-
jem. Moja odločitev za bivanje v dijaškem domu je bila teţka, ampak se je ţe izkazala, da je 
bila tudi pravilna.  

 
Miha Močnik, 1.Ea 

 

 

 



UMETNOST 
 

 



 

 



 

 

PIKICA 
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. 
 

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 



 

 

MOJA RAZTRGANA ZVEZDA 
Žariš v mojem vesolju, 
žariš okoli železnega, 
nedostopnega srca … 

 
… 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 
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