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Na Šolskem centru Kranj smo ponosni, da lahko ponudimo tako pester nabor različnih izobraževalnih smeri in nivojev. Ponujamo šolanje na področju srednješolskega
strokovnega izobraževanja, strokovne gimnazije in višješolskega strokovnega izobraževanja. Praktično vsa izobraževanja, razen strokovne gimnazije, izvajamo tako za redne dijake in študente, kot tudi za tiste, ki se izobražujejo ob delu.
Poleg omenjenega lahko prav vsi izbirate med pestrim naborom strokovnih in splošnih usposabljanj na Medpodjetniškem izobraževalnem centru, ki je del Šolskega
centra Kranj. Živimo v družbi znanja in vseživljenjskega učenja. Učenje se nikoli ne
konča. Pridobljeno znanje posamezniku omogoča izbiro v življenju, dviga samozavest
in spodbuja njegov osebni razvoj.
Vsi zaposleni se zavedamo, da opravljamo odgovorno delo, zato delamo strokovno
in po svojih najboljših močeh. Želimo si tudi ustvarjalnega sodelovanja z našimi uporabniki.
Na svojem področju želimo biti najboljši, saj izobražujemo za poklice prihodnosti.
								 Jože Drenovec,
direktor ŠC Kranj
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Energetska sanacija objektov
Šolskega centra Kranj
V letu 2020 smo skupaj z zasebnimi partnerji izvedli energetsko sanacijo na večini objektov Šolskega centra Kranj. Sanirani so
bili naslednji naši objekti:
• kotlovnica Zlato polje,
• športna dvorana Zlato polje,
• centralna šolska stavba na Kidričevi cesti 55,
• centralna šolska stavba na Cesti Staneta Žagarja 33.
Glavni razlogi, da smo se na Šolskem centru Kranj odločili za izvedbo te investicije, so:
• zmanjšanje porabe energije v objektih,
• znižanje stroškov za energijo,
• povečanje bivalnega ugodja za vse uporabnike objektov,
• izboljšanje pogojev dela,
• zmanjšanje onesnaževanja okolja s toplogrednimi plini ali drugimi delci.
Finančna sredstva za izvedbo energetske sanacije smo zagotovili iz dveh glavnih virov. 40 % smo pridobili nepovratnih sredstev
iz evropskih strukturnih skladov, 60 % pa so zagotovili zasebni partnerji. Pri sanaciji objektov na Zlatem polju so bili naši partnerji
Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne. Pri objektu na Cesti Staneta Žagarja pa podjetje Interenergo.

Izvedeni ukrepi
Športna dvorana Zlato polje
• vzpostavitev energetskega upravljanja objekta,
• posodobitev toplotne postaje in ogrevalnega sistema,
• menjava razsvetljave,
• menjava celotnega stavbnega pohištva.
Vrednost ukrepov: 410.000,00 €
Centralna šolska stavba na Kidričevi cesti 55
• vzpostavitev energetskega upravljanja objekta,
• posodobitev toplotne postaje in ogrevalnega sistema,
• menjava razsvetljave,
• izolacija in sanacija celotne strehe,
• izdelava toplotne izolacije stavbe in nove fasade,
• menjava starega stavbnega pohištva.
Vrednost ukrepov: 1.080.000,00 €
Kotlovnica Zlato polje
• prenova ogrevalnega vira z vgradnjo toplotne črpalke voda/voda,
• prenova toplotnega omrežja,
• izdelava toplotne izolacije stavbe in nove fasade,
• menjava stavbnega pohištva.
Vrednost ukrepov: 1.330.000,00 €
Centralna šolska stavba na Cesti Staneta Žagarja 33
• vzpostavitev energetskega upravljanja objekta,
• prenova kotlovnice z nadzornim sistemom,
• vgradnja toplotne črpalke zrak/voda,
• menjava vseh radiatorjev po stavbi,
• toplotna izolacija plošče nad zadnjo etažo,
• vgradnja novih oken,

• vgradnja nove zastekljene fasade,
• vgradnja novih senčil,
• zamenjava starih svetil z LED svetili.
Vrednost ukrepov: 920.000,00 €
Operacijo smo izvedli v okviru Povabila posredniškim organom iz marca 2017 k oddaji »Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019« - »Energetska prenova
stavb širšega javnega sektorja v lasti države« (oznaka ŠJS_2017) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike
za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizko ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in
stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
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Uspehi projekta Erasmus+
Nadgradimo znanje z izkušnjami
Projekt Nadgradimo znanje z izkušnjami se je na Šolskem centru Kranj
odvijal od 1. 6. 2018 pa vse do 31. 5. 2020.
Dijaki, ki so izbrani na razpisu, imajo omogočeno opravljanje
praktičnega usposabljanja v tujini. Vrsto let že sodelujemo s
srednjimi šolami na Danskem, v Belgiji, v Italiji in v Estoniji. V
našo uspešno zgodbo pa smo dodali tudi nove partnerje, in
sicer Poljsko in Španijo. Šolsko leto 2019/2020 je najbolj zaznamoval spomladanski izbruh covid-19, ko smo imeli februarja dijake na mobilnosti v Torinu. Dijaki so imeli prav posebno
izkušnjo, saj so poleg izobraževanja in ogledov podjetij morali
spremljati še aktualno stanje v državi in sami regiji.

dnje tehnične šole in tamkajšnjim koordinatorjem Philippom
Gruwierjem, so spoznali tudi belgijski šolski sistem in lepote
pokrajine. Namen samih mobilnosti je, da poleg opravljanja
prakse v tujini dijaki spoznavajo tudi kulturo in šolski sistem države gostiteljice. Svoje doživljaje pa dnevno zapisujejo na blogih, ki so vsako leto objavljeni na Facebookovi strani Šolskega
centra.
Aleksandra Frelih, koordinatorica projekta

Za praktično usposabljanje v tujini se je tako ponovno dokazalo, da služi kot odlična priložnost, da dijaki izkusijo realno
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.
Poleg 15 dijakov v Torinu je v spomladanskem roku opravljalo
prakso tudi 5 dijakov v Belgiji. Tam so preizkušali belgijske
dobrote in opravljali praktično usposabljanje v različnih belgijskih podjetjih. Skupaj z gostitelji, dijaki GTI Mortsel sreŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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Luka Jelovčan se predstavi
Zlati maturant leta 2020 in avtor nagrajene zaključne naloge
Pred srednjo šolo sem obiskoval OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Za STŠ
Kranj sem se odločil, ker se že od
majhnega zanimam za tehniko, predvsem za področje elektrotehnike. Na gimnazijo pa nisem želel iti, ker sem hotel
imeti bolj praktično izobrazbo.
Na srednji šoli sem se imel lepo. Najraje
sem obiskoval predmete, kjer smo tehniko spoznavali v praksi. S sošolci smo
se dobro razumeli. Udeleževal sem se
tekmovanj iz matematike, fizike, astronomije, v prvem letniku tudi geografije
in skupaj osvojil 6 zlatih, 3 srebrna in
4 bronasta priznanja. Pri matematiki
in fiziki sem dosegel tudi prvo mesto.
Sodeloval sem tudi na Robotkovem
dnevu in informativnem dnevu.
Za zaključno nalogo sem izdelal robotsko roko. Celotni model roke sem zrisal
v CAD programu Solidworks, ki se ga dijaki mehatronike učijo v drugem letniku.
Za pogon sem si izbral koračne motorje, ki jih poganja krmilnik Arduino. Kose
sem izdelal s pomočjo 3D-tiskalnika
in za material uporabljal plastiko PLA.

8

Skupni čas tiskanja vseh kosov je bil
približno devet dni. Vso krmilno elektroniko sem vgradil v električno omaro.
Za izdelavo omare in montažo roke sem
potreboval en teden.
Po srednji šoli pot nadaljujem na
Fakulteti za elektrotehniko, smer univerzitetni študij. Prvi vtisi so zelo pozitivni
in sem z izbiro zelo zadovoljen. Kakšen
poklic me čaka po študiju, še ne vem,
saj je področje elektrotehniko obsežno
in še sam ne vem, kateri del me najbolj
zanima. A zato sem tudi šel študirat, da
to ugotovim.

Luka Jelovčan, Jolanda Škofic Zakotnik,
razredničarka



ker sem hotel imeti
bolj praktično izobrazbo.

Predstavitev primera dobre prakse pri
delu na daljavo (pouk slovenščine) v
okviru projekta pedagogika 1:1
V okviru projekta Pedagogika 1:1, v katerem sodeluje razred 3. Ma, so dejavnosti z uporabo digitalne tehologije za doseganje ciljev/standardov, znanja/kompetenc, opredeljenih v UN in širše, del ustaljene prakse, kar se je pri delu na daljavo izkazalo za precejšnjo prednost pred ostalimi oddelki.
oblikujejo zapiske za poglavje Števnik.
Zapiske so do določenega datuma oddali in dobili učiteljevo povratno informacijo.
Za uvod v poglavje Glagol so rešili kviz
v orodju Forms, skupaj smo pregledali
rezultate in jih komentirali.

Dijaki različna digitalna orodja uporabljajo že od 1. letnika dalje. Poudarek
je na dejavnostih/aktivnostih dijakov, pri
katerih je digitalna tehnologija sredstvo
za razvoj pojmov, za ustvarjanje ter učni
in komunikacijski pripomoček.
V času dela na daljavo smo z dijaki 3. Ma obravnavali tematski sklop
Poimenovalna vloga besed in besedne
vrste. Cilj je bil, da dijaki prepoznajo
poimenovalno vlogo posamezne besedne vrste, prvine za njihovo izražanje,
uporabljajo besedne vrste v povedih in
pridobljeno znanje znajo uporabiti tudi v

novih primerih.
Predstavila bom, katera digitalna orodja
smo uporabili za obravnavo določenih
poglavij.
Dijaki so se doma sami s pomočjo
e-učbenika pripravljali na obravnavo
posamezne besedne vrste. V aplikaciji
Teams so poslušali učiteljevo predavanje v živo in sodelovali v pogovoru z ostalimi sošolci.
S pomočjo aplikacije OneNote (spletni zvezek) so dobili navodilo, kako naj

Na koncu poglavja o besednih vrstah
pa so pripravili še povzetek, miselni vzorec o besednih vrstah, in ga oddali kot
nalogo v orodju Teams. Vse naloge sem
pregledala in podala povratno informacijo.
Dijaki so ob obravnavi sklopa razvijali
kritično mišljenje, reševanje problemov,
sodelovanje in seveda ves čas digitalne
kompetence.
Pri delu na daljavo, kjer ni neposrednega stika z dijaki, je najvažneje, da dijaki pogosto dobivajo učiteljevo povratno informacijo: ali je naloga ustrezno
opravljena, kaj je potrebno še popraviti,
spremeniti, izboljšati ...
Obravnava sklopa je bila zaradi uporabe digitalne tehnologije obogatena,
nekateri cilji zaradi uporabe tehologije
tudi višji, kompleksnejši. Dijaki so lahko
v zapiske in miselni vzorec vključevali
podatke s spleta, fotografije ter video
vsebine, ki jih drugače ne bi mogli.
Velja pa izpostaviti, da delo na daljavo
zahteva natančna učiteljeva navodila,
nadzor in hitre povratne informacije.

Sara Stevanović: Sova

Maja Jošt,
prof. slovenščine

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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Okusi angleščine
na virtualnem plakatu Padlet
Dijaki so telefone občasno uporabljali pri pouku tudi že pred učenjem na daljavo. Sama popestritev s tehnologijo in kombinacija papirja ter zaslona je takratnim
prvim letnikom predstavila malo drugačen začetek srednješolskih dni.
V 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja se učna snov začne s tematiko hrane, ki je vsem blizu in o kateri
nikoli ne zmanjka besed.

Kakšni so bili cilji učnega sklopa desetih učnih enot? Dijaki naj bi po koncu
sklopa prepoznali in imenovali hrano ter
jo znali opisati v angleščini, razlikovali
med določenimi podobnimi besedami,
opredelili besede kot besedne vrste,
načrtovali in napisali preprost kuharski
recept v angleščini, komentirali in kritično ocenili sosedov kuharski recept, opisali svojo prehrano ter se seveda naučili

uporabljati nova spletna orodja, vključno s spletnimi slovarji.
Po usvojitvi in utrditvi besedišča, za
kar smo uporabili tudi spletni orodji
Socrative in Kahoot, smo se odločili
spustiti se tudi v kuharske vode. Ker se
nismo mogli lotiti priprave hrane, so dijaki uporabili domišljijo in splošno znanje
ter zapisali nekaj preprostih receptov v
angleščini.
Sama učna ura je potekala v skupinah
več dijakov, kjer so si dijaki izbrali jed,
zapisali sestavine za recept in osnovne
korake pri pripravi jedi. Dijaki so svoje
recepte napisali v zvezke, nekateri so
jed tudi narisali ter sliko besedila in slike objavili na e-plakatu, ki ga omogoča
spletna stran Padlet. Dijaki so tako lahko prebrali kuharske recepte vseh skupin, objave všečkali ali jedi celo ocenili z
zvezdicami ter objave komentirali.
Dijaki so drugačen način poučevanje in
sodelovanja v skupini sprejeli zelo pozitivno. Ker je bil to prvi mesec pouka, je
bil eden izmed glavnih ciljev tudi spoznavanje uporabe spletnih aplikacij, vendar
je že večina dijakov uporabo Padleta,
Kahoota in spletnih slovarjev hitro usvojila. Dijaki so uživali v tekmovanju med

seboj v znanju besedišča, naučili so se
sodelovati pri izdelavi e-plakata, saj so
si velikokrat kar sami razdelili naloge v
skupini. Še vedno pa velja omeniti, da
je uporaba telefona lahko zelo koristna
kot tudi zelo zavajajoča, saj je dostop do
igric hiter, kar potem dijake lahko odvrne od dela pri pouku.
Rok Škrlec,
mag. prof. angleščine

Risbe je prispevala Sara Stevanović
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Drugačen obisk Madeire
Aljoša Špiler Bratuša je dijak, ki je karanteno nepričakovano preživel na Madeiri.
nisem imel ničesar s seboj, ker smo šli
tja v prvotnem planu na počitnice za 14
dni. Potem smo morali čakati 14 dni,
da je prišel računalnik, in šele nato sem
lahko začel delati za šolo. Ker to ni bil
moj računalnik, nisem imel ustreznih
programov in sem se s tem ukvarjal veliko časa. Nato smo dobili idejo, da se
povežem s svojim računalnikom doma
preko aplikacije TeamViewer in tako
dostopam do programov.
Potem sem lahko nekako normalno delal za šolo in lovil sošolce.

Kje in koliko časa si bil v tujini?
Bil sem na otoku Madeira, ki leži tisoč
kilometrov stran od Portugalske. Tam
sem bil tri mesece, od začetka marca
do konca maja.
Kje in s kom si živel?
Živeli smo v hiši v majhni vasici, ki smo
jo najemali vsak mesec. Živel sem z
očetom, njegovo punco in njenima
dvema sinovoma.
Kako je potekal tvoj vsakdanjik? Ali
se ti zdi, da je bilo drugače, kot če bi
bil doma?
Zjutraj sem se moral za šolo zbuditi
eno uro prej kot sošolci, nato sem se
usedel za računalnik in se pridružil videokonferenci. Potem sem vmes med
premorom peljal psa na sprehod in
pojedel zajtrk. Po šoli smo po navadi šli na kakšen sprehod ali do plaže.
Pred sončnim zahodom smo hodili na
igrišče in igrali košarko ter nogomet.
Zvečer sem jaz delal za šolo, potem pa
če je ostal čas, smo pogledali film ali
kartali.
Kako si se počutil v tuji deželi – ali
ste se čutili sprejete?
Sam otok mi je bil zelo všeč, vse naravne znamenitosti in podobno. Ker pa
se nismo mogli vrniti domov, se nisem
dobro počutil in sem hotel čim prej nazaj v Slovenijo.

Kako ste se navadili na podnebje, jezik, hrano, kulturo?
Marca, ko smo prišli, je bilo podnebje
malo bolj deževno, potem proti poletju
je bilo pa zelo toplo in smo se lahko
kopali, tako da sem se hitro navadil. Z
domačini je komuniciral predvsem moj
oče, saj zna portugalsko, ker je tudi turistični vodnik in vodi na Madeiri. Jaz
se jezika nisem učil, mi ni tako všeč.
Tradicionalne hrane nismo toliko jedli,
razen w, to so koščki mesa ali tune, nabodeni na palico, in nato moraš speči
to na žaru. Sicer smo jedli predvsem
tisto, kar jemo doma. Njihova kultura
je drugačna in smo se mogoče še najmanj navadili na to.
Koliko si lahko spoznal deželo glede
na razmere?
V treh dolgih mesecih smo spoznali
skoraj cel otok, predvsem najbolj pomembne znamenitosti. Največ smo
potovali za vikend, saj si moraš za neke
stvari vzeti skoraj pol dneva, kar med
tednom ni bilo mogoče zaradi šole.

Koliko si (po svoji oceni) uspel narediti za šolo v tem času?
Seveda sem uspel narediti manj kot
nekateri sošolci, ker nisem imel vseh
ustreznih pripomočkov. Prvih nekaj tednov sem zamudil veliko in sem nato
moral delati za nazaj in težko za sproti.
Katero dobro in katero slabo izkušnjo bi izpostavil?
Dobro je bilo, da sem bil lahko v naravi
ne skoraj zaprt doma. Slaba izkušnja je
pa bila, da nisem vedel, kdaj bom šel
lahko domov. Potem sem 28. maja sam
odpotoval domov, najprej iz Madeire v
Lizbono, nato sem na letališču čakal
osem ur in poletel na Dunaj, kjer so me
naši prijatelji, ki živijo v Avstriji, pripeljali do meje. Moja mami ni smela iti čez
avstrijsko mejo, zato me je pobrala v
Mariboru in končno sem bil doma.
Kako danes gledaš na to izkušnjo?
Sigurno je ne bi ponovil. Na Madeiro
bom mogoče še odpotoval, ampak v
normalnih razmerah.
Aljoša Špiler Bratuša in Maja Teran,
razredničarka

Kako si vzdrževal stik z domačimi?
Z mami sem se slišal skoraj vsak dan,
tudi s prijatelji in sošolci ter s sorodniki
smo se na vsake toliko časa pogovarjali.
Kakšen je bil stik s šolo?
Na začetku je bilo delati zelo težko, saj
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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Zaposlitvena kavarna
V okviru Vrtiljaka poklicev smo tudi v
letu 2019 organizirali Karierni dan. To je
bil že drugi po vrsti. Izkazalo se je, da je
format prireditve zelo primeren za ciljno
skupino dijakov in študentov Šolskega
centra Kranj. Sama prireditev je namenjena poklicnemu usmerjanju naših
udeležencev. Predstavimo jim možnosti
za nadaljevanje študija, uspešna podjetja z njihovimi zgodbami, hkrati pa jim
omogočimo še direkten stik s podjetji
na Zaposlitveni kavarni.
Idejo in spodbudo za izvedbo
Zaposlitvene kavarne smo dobili s
strani BSC – Regijske razvojne agencije Gorenjske in projekta Indukult. V
projektu so oživljali kulturni duh starih
industrijskih območij srednje Evrope.
Pripravljali so spodbude za šolarje za
povečanje njihovega interesa do industrijske kulture in jim predstavljali možnosti za delo na tem področju. Skupaj
smo se dogovorili da poskusimo z izvedbo Zaposlitvene kavarne po vzoru
hitrih zmenkov. Zahteve projekta so bile
zelo visoke, vendar smo zaznali priložnost za korak v pravo smer.
Po prvi izvedbi leta 2018 smo bili presenečeni nad pozitivnim odzivom delodajalcev in mlačnim odzivom dijakov.
Gostili smo 17 podjetij, sodelovalo pa je
20 dijakov in študentov. Naslednje leto
smo dali večji poudarek pripravi in mo-
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tivaciji dijakov in študentov, kar se nam
je močno obrestovalo. Odziv podjetij je
bil enako pozitiven, sodelovalo pa je že
preko 50 dijakov in študentov.
Kaj smo storili drugače? Že prvo leto
smo se močno potrudili glede priprave
dijakov na dogodek. V okviru razrednih
ur smo nagovorili vse dijake zaključnih
letnikov, jim dogodek predstavili, se z
njimi pogovorili o koristih za njih in delodajalce. Podali smo jim navodila za
pripravo na dogodek. Pozvali smo jih,
naj si ogledajo internetne strani sodelujočih podjetij, naj pripravijo življenjepis
Europass in vizitke s svojimi podatki,
da jih pustijo delodajalcem po opravljenem razgovoru. Povezali smo se z anglistkami in slovenistkami za nudenje
pomoči dijakom pri pisanju življenjepisa
Europass. Pa vse aktivnosti niso bile
dovolj. V drugi izvedbi smo vsem omenjenim dejavnostim dodali še posebno

usposabljanje za pripravo življenjepisa Europass, ki ga je izpeljala Špela
Pogačnik Nose iz CPI. Odziv vodstva in
dijakov je bil pozitiven, tako da bomo to
prakso še nadaljevali. Tudi sam dogodek smo organizirali tako, da smo omogočili vsem dijakom zanimive vsebine.
Vzporedno z zaposlitveno kavarno smo
organizirali zanimiva predavanja podjetij Creatim, Sibo Group in CDT Group.
Veliko energije smo vložili tudi v samo
koordinacijo dogodka in usmerjanje dijakov.
S tretjo izvedbo Kariernega dne bomo
morali zaradi epidemije virusa še malo
počakati. Imamo še veliko idej za izboljšave, rezultati dogodka pa so nam velika motivacija za nadaljnje delo.
Nataša Kristan

STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Projekt senčenja »Inženir za en dan«
Priznanje Inženirska iskra
z inženirskim poklicem. Dijakom je ponudila priložnost, da en dan preživijo v
podjetju in v živo spremljajo delo inženirja. Na ta način so iz prve roke doživeli,
kako izgleda delovno okolje inženirskega poklica in se spoznavali tudi z izzivi
vodenja in sodelovanja. Strokovna tehniška gimnazija je za projekt Inženir za en
dan od predsednika države, gospoda
Boruta Pahorja, junija 2020 prejela nagrado Inženirska iskra.

Inženir mora biti vsestranski človek, ne
le dober v svoji stroki, pač pa tudi pri
timskem delu in komunikaciji kot tudi
organizaciji dela,' so povedali Aljaž,
Matija in Miha. Vsi trije dijaki so bili tisti
dijaki Strokovne tehniške gimnazije, ki

so se pilotno udeležili senčenja inženirjev in tako postali inženirji za en dan
v podjetjih Lotrič meroslovje, Iskratel
in Iskraemeco. Praksa senčenja predstavlja izvirno, izvedbeno enostavno, a
visoko učinkovito spoznavanje mladih

Maturant Aljaž Medič se je za to priznanje v predsedniški palači v svojem
govoru zahvalil skupnosti Inženirke in
inženirji bomo!, podjetjem, v katerih so
senčili, kot tudi svojim profesorjem in
profesoricam. V imenu vseh treh dijakov
je izrazil veselje in ponos, da so lahko
bili del te uspešne zgodbe, da so bili del
Strokovne tehniške gimnazije ŠC Kranj.
Na koncu je poudaril, da se Sloveniji za
nove generacije inženirjev in inženirk ni
treba bati.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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... ne le v svoji stroki,
pač pa tudi pri timskem
delu in komunikaciji kot
tudi organizaciji dela.

Po besedah ravnateljice je ideja, da dijaki Strokovne tehniške gimnazije za en
dan odidejo v podjetje in tam senčijo
enega inženirja, v osnovi povezana z
identiteto naše gimnazije, ki je tehniška
gimnazija in s tem v osnovi gimnazija
za bodoče inženirke in inženirje, saj v
resnici izobrazimo in pospremimo na
fakulteto veliko bodočih inženirjev in in-

ženirk. Kot šola želimo s senčenjem inženirjev dati dijakom tisto nekaj več, kar
bo razširilo obzorja, spodbujalo k razvijanju različnih kompetenc in omogočilo
mreženje s strokovnjaki, saj brez učenja,
truda in nenehnega izboljševanja ni napredka, brez napredka pa ni razvoja.
Dijaki so tako odšli za en dan vsak v drugo podjetje, kjer so bili vključeni v senčenje, kar pomeni, da so večino časa bili
senca svojega gostitelja inženirja, mu
sledili, ga opazovali pri njegovem delu
skozi običajni delovni dan. Prisostvovali
so tudi vodenju sestankov, na video konferencah, interakciji s sodelavci ali strankami, sprejemanju strokovnih odločitev
in drugih delovnih procesih inženirja.

Ugotavljamo, da je ta pristop dijakom
veliko prinesel in jih motiviral za nadaljnje delo ter doseganje zastavljenih
ciljev. S senčenjem inženirjev bomo na
naši gimnaziji nadaljevali tudi v prihodnje (tudi v večjem obsegu - z več sodelujočimi dijaki in več vključenimi podjetji),
pri čemer bomo glede na ugotovitve pilotske izvedbe pristop še izpopolnjevali
in izboljševali.
Lidija Goljat Prelogar,
ravnateljica SG ŠC Kranj

Kako o lastnostih podjetnosti
razmišljajo dijaki?
Vključeni v projekt Podjetnost v gimnaziji
Naša Strokovna gimnazija je vključena v projekt Podjetnost
v gimnaziji že od maja 2018 Strokovna gimnazija ŠC Kranj Podvig (sckr.si). Posebno pozornost posvečamo tudi razvijanju
pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo
izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.
Samoiniciativnost in podjetnost je kompetenca, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo
k zastavljenim ciljem.

Mreženje

Filip Jenko,1.Ga: Mreženje ni enostavno. Ugotoviti moramo, koga želimo oz. potrebujemo v svoji mreži. Že
s tem, ko sklepamo nova prijateljstva
na različnih prostočasnih in šolskih
dejavnostih, se mrežimo. Zavedati se
moramo, da smo sami bolj ali manj
nemočni, da je v današnji družbi zelo
pomembno sodelovanje in timsko
delo. To je pa težko, če smo nezaupljivi in brez nekega cilja.
Za mreženje že zdavnaj ni več nujna fizična bližina. Lahko izrabimo tudi spletne socialne mreže , kot so Facebook, LinkedIn,
Twitter in podobno. Pa naj še kdo reče, da so »brez veze«.

Sodelovanje

Marko Ahačič, 2.Gb: Mislim, da je sodelovanje pomembno
povsod, kjer je skupina ljudi: npr. športna ekipa, razred, druži-
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na in delo v službi. S sodelovanjem je
možno rešiti probleme, ki jih sami nikoli
ne bi mogli.
Pri sodelovanju je najbolj pomembna
komunikacija, in to taka, da zares poslušaš, kaj ima nekdo drug povedati; da
njegove ideje ne zavrnemo takoj, ker
mislimo, da imamo mi boljšo, ampak se
skupaj odločimo, katero idejo bomo uporabili; ali uporabimo iz
vsake ideje najboljši del. Sodelovanje je namreč del človeštva,
saj brez njega nikoli ne bi prišli tako daleč, ampak bi samotni
tavali po džunglah samo s svojo pametjo, ne pa s skupno inteligenco človeške rase.

Aktiviranje virov

Žiga Novak,1.Gb: Upravljanje z viri je
zelo uporabna vrlina. Pridobivanje informacij je pomembno vse od šolanja,
službe, do naključnih vprašanj, ki se ti
porodijo v glavi. Vprašanja, na katera
sam nikoli ne bi znal odgovoriti, zato
vzameš v roke knjigo ali računalnik,
poiščeš pravo temo in najdeš odgovor.
Včasih je zato potrebno več dela, včasih manj; odvisno od količine informacij in od tvojega znanja
pridobivanja le-teh.

Vztrajnost

Urban Klemenčič, 1.Gb: Vztrajnosti smo se tako ali drugače
priučili vsi, pomaga pa nam na vseh področjih. Prav vztrajnost nas popelje skozi življenje, skozi težke situacije, ki bi nas
pokopale, če ne bi vztrajali. Tako bo šlo naprej, tudi sedaj
gre, bo moralo iti – pa saj ni težko prižgati računalnika in se
prijaviti v videokonferenco – če ne drugega.
Vztrajnost je lastnost, vrlina uspešnih ljudi, kot so na primer
številni slovenski športniki.
Patrik Sluga, 1.Ga: Vztrajnost je nekaj, kar te žene do nečesa,
kar si resnično želiš. Vztrajni ljudje, ki jim je nekaj všeč, se bodo
vedno znova potrudili, da bodo tisto stvar izboljševali do popolnosti. Klub vsem težavam te ravno vztrajnost velikokrat pripelje
do zastavljenega cilja.
Egidij Grahek, 2.Ga: Biti vztrajen pomeni, da ne prenehamo z neko dejavnostjo, tudi če nam ne gre. Je zelo
dobra lastnost, kajti nekateri prehitro
odnehajo z nečim, čeprav bi lahko dosegli boljše rezultate, če bi vztrajali. To
pomeni tudi biti potrpežljiv, skoncentriran na eno stvar. Moraš se spopasti s
težavami, ki ti pridejo na pot. Ne smeš
se vdati.

Motivacija

oziroma ostati vsaj na istem nivoju. Pomanjkanje motivacije pripelje k nedelu in potencialno tudi vpliva na človekovo moralo v
smislu, da ga vleče navzdol.
Velikokrat je težko, a tudi sam se trudim biti motiviran za različna dela, saj menim, da dokler je stvar pozitivna in vredna tega
dela, se je zanjo pametno potruditi, ker se ti bodo dobra dela
poplačala že v tem življenju.
Miha Uranič, 2.Gb: Motivacija je ena najpomembnejših stvari
pri izobrazbi, saj predstavlja glavno omejitev pri učenju in posledično uspehu. Najpogosteje (tudi meni) je največja motivacija v šoli, da si dovolj uspešen, da si sprejet na faks, ki ti
bo omogočil opravljanje poklica, ki si ga želiš. Če veš, da boš
sprejet na faks tudi s slabšim znanjem, nimaš razloga, da bi
zapravljal čas z učenjem in si lahko tako popolnoma zadovoljen tudi z npr. zadostnim uspehom.
Na tej šoli mi je predvsem všeč, ker je motivacija dejansko edina ovira. Torej, če imaš dovolj motivacije, lahko s pomočjo profesorjev dosežeš vse zadane cilje.
Jošt Benedičič, 2.Gb: Motivacija je zame najpomembnejša.
Če vse, kar počneš, delaš za neko dobro, bo vse lažje.
Jaz se pred vsakim testom ali spraševanjem poskušam čim
bolj motivirati, za dobre ocene. Če se motiviram premalo, dobim slabše ocene. Motivacijo potrebujem tudi vsak dan pri plavanju , saj plavam zato, da bi dosegel čim boljše rezultate na
tekmah.
Motivacija je nekaj, kar se spreminja od posameznika do posameznika. Nekdo je bolj nadarjen, drugi manj, zato pa se tisti, ki
so manj nadarjeni, morajo za boljše uspehe še bolj motivirati.
Nik Jeromel, 2.Gb: Zastavim si dosegljiv cilj in ga razdelim na
majhna enostavna opravila, ki jih opravim v določenem času.
Lotevam se enega cilja naenkrat, da se ne počutim preobremenjenega. Pomemben je tudi samogovor in čas zase.
Redno pregledujem svoje cilje in napredek. Napredek je že
sam po sebi odličen motivator in izboljša tudi samozavest.

Jaka Kovačič, 2.Gb: Motivacija je kot
nekakšna gonilna sila, ki nas spodbudi,
da nekaj naredimo. Navadno je veliko
težje, da se za nekaj motiviraš, kot pa
da to že delaš. To pomeni, da se je veliko težje usesti za mizo in začeti delati
nekaj za šolo, kot pa potem, ko že sediš
za mizo in se učiš.

Še naprej si postavljam nove cilje. Premislim, kaj želim doseči
naslednji teden, naslednji mesec.
Včasih, ko mi zmanjka motivacije, se moram preprosto oddahniti in začeti znova.

Lahko pa pride tudi do amotivacije. To se na primer pojavlja
pri nekaterih predmetih v šoli. Učenec ne vidi smisla, zakaj bi
se določen predmet učil, saj je prepričan, da ga v življenju ne
bo potreboval.



... vztrajnost velikokrat pripelje
do zastavljenega cilja.

Jonatan Brumen, 2.Gb: Biti motiviran je ena najpomembnejših stvari, ki jih potrebujemo v življenju, če želimo napredovati
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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V tehniko me je vpeljal oče
Vsestransko nadarjeni dijak Kristjan Komloši je na državnem Tekmovanju ACM
iz znanja računalništva in informatike, v kategoriji programiranja, dosegel prvo
mesto, s tem pa osvojil tudi zlato priznanje.
splošno maturo, ki omogoča vpis na katero koli fakulteto.

Kristjan pozdravljen. Nam lahko za
začetek poveš, kdaj in kako si se
pravzaprav začel ukvarjati s tehniko.
V tehniko me je vpeljal oče, ki je inženir računalništva. Že zelo zgodaj sem
imel poln dostop do domače delavnice
s spajkalnikom in orodjem. V resnici ne
vem, kdaj točno sem prvič prijel za spajkalo, spomnim pa se, da sem se temeljito opekel. Podobno hitro sem se navadil
tudi na tipkovnico in prvi program napisal pred desetim rojstnim dnevom.
Kaj te je na začetku bolj navduševalo? Spajkalnik ali tipkovnica?
Odraščal sem z velikim zanimanjem
tako za računalništvo kot tudi za elektrotehniko. Zelo rad sem namreč razstavljal
in ponovno sestavljal elektronske naprave, ki so bile pogosto tudi računalniki.
Pri delu sem se opiral predvsem na
teoretično znanje, ki sem ga pridobil z
branjem velike količine strokovnih knjig
o programiranju in sistemski administraciji, ki so bile poleg spajkalnika in tipkovnice prisotne na domači polici.
Kdaj pa se je zgodil tisti večji trenutek, ko si spoznal, da se boš tehniki
še bolj intenzivno posvetil?
Pri elektroniki je bil nekakšen ognjeni
krst pri dvanajstih letih, ko sem brez
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hudih težav opravil radioamaterski izpit
(klicni znak S50KK). Pri računalnikih
sem imel malo sreče v nesreči, da kot
najstnik nisem imel veliko denarja za
nov hardver, tako da sem raziskoval in
uporabljal Linux in BSD operacijske sisteme, da sem lahko hitreje delal. Če bi
imel bolj sposoben računalnik, bi verjetno igral več iger in se ne bi toliko ukvarjal s programiranjem in vsesplošnim
brskanjem po Linuxu.
Kako pa si se odločil, da svojo izobraževalno pot nadaljuješ na Strokovni
gimnaziji?
Strokovna gimnazija je bila naravna izbira glede na to, da imam interes študirati
eno izmed tehničnih ali naravoslovnih
ved. Družboslovje me namreč ne zanima preveč. Zaradi bližine doma sem se
skoraj odločil za eno od splošnih gimnazij, a me je mama prepričala za obisk
informativnega dneva na Strokovni gimnaziji, ki me je navdušil. Na koncu je bila
odločitev zelo enostavna.
Ali bi vpis na to šolo svetoval tudi bodočim dijakom in zakaj?
Priporočal bi jo tistim, ki jih zanimata
naravoslovje in tehniška stroka, pa še
ne vedo, kam natančno bi se usmerili.
Konec koncev pa gre za gimnazijo s

Na fotografiji te vidimo s spektrometrom, ki ste ga izdelali s sošolci, a pod
tvojim mentorstvom. Lahko bralcem
zaupaš, kaj spektrometer pravzaprav
je in kako si se odločil za njegovo izdelavo?
Spektrometer je naprava za merjenje
spektrov, to je porazdelitve svetlobnega
toka po frekvenci ali valovni dolžini. Ideja
je zrasla v okviru projekta Podjetnost v
gimnaziji, kjer smo si izbrali področje
svetlobnega onesnaževanja. Zanimalo
nas je namreč, kakšno svetlobo oddajajo ulične svetilke, ki motijo živali. Ker
so profesionalne naprave za takšne meritve precej drage, smo se odločili izdelati svojega. Pri izdelavi smo zasledovali
natančno merjenje spektra vidne, infrardeče in UV svetlobe, primernost za delo
na terenu in nizko ceno. Projekt nam je
odlično uspel.
In še za konec: lansko leto si z zmago na državnem tekmovanju v računalniškem programiranju dosegel
prvo mesto, s tem pa osvojil tudi zlato priznanje. Kje je skrivni recept do
takšnega uspeha in kaj ti takšno priznanje osebno pomeni?
Skrivni recept pri računalništvu je po
mojem mnenju predvsem široka razgledanost. Najslabša stvar, ki jo lahko zase
naredimo, je, da se usmerimo v neko
izredno ozko področje in se ukvarjamo samo z njim. Menim, da mi zmage
ni prineslo samo znanje računalništva.
Enako ali še bolj pomembni sta matematika in logika. Program je le končna
metoda prelivanja postopka iz glave v
računalnik. Samo priznanje mi pomeni
predvsem neko potrdilo o osvojenem
znanju, ki sem ga vsa ta leta nabiral.
Kristjan, hvala za pogovor.
Gašper Strniša, mag. org. informatik

Pričakovanja dijakov 1. letnika
Jan Bukovec, 1.Gb: Na strokovno
tehniško gimnazijo sem se vpisal, ker
me veselijo predvsem naravoslovni
predmeti in področje računalništva, na
katerem želim pridobiti veliko novega
znanja, ki mi bo koristilo pri nadaljevanju študija in nasploh v življenju. Moja
pričakovanja glede vsega so se izpolnila, saj so ure pouka pri vseh predmetih
zelo zanimive in tudi sodelovanje med dijaki in profesorji je zelo
dobro. Sam sem vrhunski športnik, igram tenis in imam status športnika, šola pa ima pri tem posluh, da lahko nemoteno
usklajujem šolske obveznosti s treningi in tekmovanji na državnem in mednarodnem nivoju.
Luka Košir, 1.Ga: Pred začetkom šolskega leta sem si o šoli ustvaril predstave, ki so zelo podobne sedanji realnosti. Predstav o učiteljih pa nisem imel,
saj sem na informativnem dnevu videl
le nekaj učiteljev. Šola se mi zdi dobra,
sošolci so v redu, učitelji so večinoma
prijazni, tudi učilnica je bila zelo dobra,
a smo jo na žalost po enem mesecu
zamenjali. Z izbiro šole sem zelo zadovoljen in mislim, da je ta
šola prava zame.
Tim Rebolj, 1.Ga: Čeprav pred prihodom na šolo nisem imel kakšnih
posebnih pričakovanj, sem bil prijetno
presenečen. Učitelji se trudijo za dijake
ter nam nudijo pomoč, če jo potrebujemo. Všeč mi je tudi mnogo programov,
ki so namenjeni dijakom.
Všeč mi je zgoden začetek pouka, saj
sem v primerjavi z osnovno šolo ob šestih urah pouka doma
že dve uri prej. Všeč mi je raznovrstna malica, pri kateri lahko
izbiram med več meniji. Šola na izgled mi je všeč, a ker na njej
še nisem preživel veliko časa, nisem še mogel ustvariti mnenja.
Andraž Sedej, 1.Ga: Predstave o šoli
so se v celoti izpolnile, v bistvu sem se
prvi mesec šole prvič po devetih letih
spet rad zgodaj zbudil, odšel na avtobusno postajo in bil v šoli. Seveda pa
je zdaj drugi val korona virusa, zato se
bom o drugih pričakovanjih prepričal
po epidemiji.
Zelo zanimiva se mi zdi oblika šole, mogoče je malo problematična za nove učence, kot sem sam, zaradi orientacije. Mogoče
bi spremenil to, da bi delavci obnavljali šolo med počitnicami
in ne med poukom.

Filip Jenko, 1.Ga: Žal mi je, da je tako kratek čas potekal pouk
v šoli, saj sem se tam dobro počutil. Profesorji in profesorice so
prijazni, dosledni in pripravljeni pomagati.
Spremenil bi malico, dobro pa je, ker smo ves čas v enem
razredu in ne izgubljamo časa med odmori za prehajanje iz
razreda v razred.
Kaja Sešek, 1.Ga: Ko sem se vpisala
na tehniško gimnazijo, sem si želela, da
bi imela tudi kakšno sošolko. Prav tako
sem si želela, da bi bili sošolci prijazni in
ustrežljivi. Kar se pa tiče učiteljev, sem
si pa želela, da bi nam na preprost in
zanimiv način razlagali snov. Vsa moja
pričakovanja so se mi v celoti izpolnila.
Povečala se je le potreba po učenju, saj
sem že v srednji šoli in je temu primerno tudi več snovi. Všeč
mi je, da se nam pouk začne ob 7.15 uri, ker tako s poukom
končamo dovolj zgodaj. Ko pridem domov in naredim nalogo,
mi ostane še dovolj časa za ostale popoldanske aktivnosti. Na
žalost pa sedaj, v času korona virusa, nimamo tople malice,
a vendar me to ne moti, saj imamo še vedno na voljo več
menijev.
Anže Stanonik, 1.Ga: Srednja šola me
ni ravno presenetila, vsaj negativno ne.
Predstavljal sem si jo kot deveti razred
osnovne šole, kjer poučujejo strožji učitelji in pričakujejo večjo samostojnost.
Predstavljal sem si tudi, da bomo imeli
zelo dolgo časa za malico ter tople in
večje obroke. Zaradi virusa je odšla malica po gobe in je bila nadomeščena s
sendviči, ki so po okusu zelo dobri, prebavi pa delajo rahle
neprijetnosti. Srednja šola je tudi veliko dlje od osnovne, zato
imam več časa, da se prebudim in manj časa za spanec. Vse
ostalo se mi zdi zelo dobro.
Med kratkim časom, ko smo bili v šoli, se ni zgodilo kaj preveč
zanimivega. Vse je bilo zelo normalno, edino, kar me je presenetilo, je bilo to, da sem v razredu takoj spoznal veliko prijetnih
ljudi.
Jan Štros, 1.Gb: Srednja šola je točno taka, kot sem pričakoval. Dijaki in
profesorji so jo na informativnem dnevu odlično predstavili. Zelo všeč mi je
tedensko število ur, saj imam konec
pouka vedno pred dijaki iz drugih programov. Še posebej všeč mi je, da je
odmor za malico krajši in sem tako še
prej doma. Ustreza mi, da imam predmete, ki me ne zanimajo preveč, le nekaj časa šolanja.
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Nejc
Tavčar,
1.Ga: Ko sem
se vpisal na tehniško gimnazijo,
sem pričakoval,
da bo šolanje
bolj
zahtevno,
kot je bilo v
osnovni šoli. Na
to sem bil pripravljen. Gimnazija zahteva
več dela in potrebno je bilo resno pristopiti k delu od prvega dne naprej.

Po prvem mesecu izobraževanja sem bil
zelo presenečen nad šolo. Vse je tako,
kot mora biti. Nič ni težje in nič ni drugače, kot sem si predstavljal. Seveda, četudi je vse tako dobro, se vedno najdejo
stvari, ki izstopajo. Recimo, ta šola je v
Kranju in ni več v kraju, kjer sem prej stanoval, kar pomeni, da na dan porabim
do dve uri za vožnjo in čakanje na avtobus. Če že moramo kaj spremeniti, bi
spremenil to, da bi imeli ure malo drugače razporejene. Druge stvari so popolne.



Ko pridem domov
in naredim nalogo, mi
ostane še dovolj časa za
ostale popoldanske aktivnosti.

Šolanje na daljavo
Prednosti in slabosti
Ko smo teden pred jesenskimi počitnicami po navodilih pristojnih presedlali
na način šolanja na daljavo, smo optimistično upali, da bo tovrstno delo trajalo
le do konca jesenskih počitnic. A na žalost se koronavirus ne ozira preveč na
naša pričakovanja, zato se do nadaljnjega lahko vidimo le preko računalniških
orodij. Kaj pa mislijo dijaki o tem načinu
dela?
Večino, ki ima ustrezen dostop do interneta in računalnika, sama tehnična
izvedba ne moti. Tudi Arnes se je veliko naučil od spomladanskega vala in
v vmesnem obdobju odpravil večino
ozkih grl, ki so s tehničnega vidika onemogočala normalen pouk. Platforme za
pouk so se uskladile med predmeti: vsi
uporabljamo kombinacijo MS Teams in
šolske spletne učilnice.

18

Razlike med profesorji in načini, na katere podajajo snov, so postale še bolj
očitne; nekdo ima redno predavanja,
nekdo le enkrat na teden, tretji snov
podaja v obliki listov in zapiskov. Skoraj
vsi načini dela so enako učinkoviti. Kot
nadvse uporabna se je izkazala funkcija
snemanja sestankov, kjer si lahko dijaki vnovično pogledamo uro pouka, če
nam kaj ni jasno oz. nam uide iz spomina. Pomemben dodatek so tudi grafične tablice, s katerimi profesorji nadomeščajo šolsko tablo.
Največji problem predstavljajo ocenjevanja, kjer nekateri profesorji, paranoični pred morebitnimi goljufi, zahtevajo
snemanje iz težko dostopnih in nemogočih kotov, kar nesorazmerno otežuje
normalno pisanje ali odgovarjanje na
vprašanja. Tu bi se dobra mera pragma-

tičnosti še kako prilegla, saj nekateri
nimamo pravih spletnih kamer, svojega
pametnega telefona pa niti v sanjah ne
bom obešal na tri metre visoko omaro,
da bo vidna moja celotna delovna miza.
Sploh za maturante, ki bomo tako ali
tako na koncu leta ocenjeni v živo, so
tovrstne zahteve odveč in znak (ne)zaupanja profesorjev.
Naj povzamem: veliko smo se naučili
od spomladi, premagati pa moramo še
nekaj ovir, ki nas ločujejo od optimuma.
Tako profesorji kot dijaki pa iskreno upamo, da se razmere čim prej izboljšajo in
se do konca šolskega leta še vrnemo v
klopi Šolskega centra Kranj.
Kristjan Komloši, 4. Ga

Lina Dečman Molan
Intervju z novo profesorico

Kako ste se odločili za študij in kakšna
je bila vaša študijska pot?
V moji mladosti ni imel vsak doma računalnika. Še telefon je bil redkost. Mi smo
imeli doma računalnik 286. Na njem
sem se sama veliko naučila. Tekom srednje šole sem dobila veselje do dela z
računalnikom in v zadnjem letniku se
je bilo potrebno odločiti za fakulteto.
Ne da bi se prej pozanimala, kako poteka študij na Fakulteti za računalništvo
in informatiko v Ljubljani, sem se nanj
vpisala. Po končanem študiju sem se
takoj zaposlila v podjetju Iskraemeco. V
bistvu sem v podjetju delala preko študenta že od leta 2000 in na ta način pridobivala pomembne izkušnje. Podjetje
mi je omogočilo študij podiplomskega
specialističnega študija na Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju. Tako sem
v enem letu končala dveletni študijski
program in si s tem odprla nove poti.
Kdaj je v vas dozorela želja po prenašanju znanja na druge?
Že v času študija sem imela doma pogodbo za štipendijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Težava je
bila le ta, da sem se vpisala na Fakulteto
za računalništvo in informatiko, in ne
na Pedagoško fakulteto. Pogodbe zato
nisem mogla podpisati. Naslednje leto
sem se prijavila na razpisano kadrovsko
štipendijo podjetja Iskraemeca, kjer sem
štipendijo v drugem letniku tudi dobila.
Še vedno me je vleklo v šolstvo, a bre-

me s kadrovsko štipendijo je bilo preveliko. Leta so tekla. V meni je še vedno
tlela misel, da bi nekoč učila. Letošnje
poletje sem zbrala pogum in sledila
svojemu srcu. Preskok iz gospodarstva
v šolske klopi je velik. V Iskraemecu
sem bila velikokrat mentorica dijakom/
študentom na praksi in mentorica seminarskim in diplomskim nalogam; ali pa
se je kdo obrnil name za pomoč pri kakšnem predmetu. Prenos znanja, predvsem prakse, na mlade se mi zdi velikega pomena. Delo v razredu je zame
nekaj novega in mi je v veselje oziroma
izziv. Vsak začetek je težak. Tudi sama
se vsak dan učim. V tem poklicu se veselim novih izzivov. Današnji čas nam
prinaša delo na daljavo, kar nikomur od
deležnikov v izobraževanju ni lahko. Bolj
kot kdaj koli se moramo zavedati, da bo
tudi to minilo, zato se že veselim dneva,
ko se bomo ponovno srečali v šolskih
klopeh.



V meni je še vedno
tlela misel, da bi nekoč
učila.
V vašem življenju ima pomembno vlogo tudi šport. Kakšne izkušnje vam je
prineslo igranje košarke?
Prihajam iz družine, kjer je šport vrednota, kar gojim tudi v svoji družini. V mlajših kategorijah sem bila reprezentantka, v času študija pa sem z Univerzo
v Ljubljani dvakrat osvojila naslov
evropske univerzitetne prvakinje. Svojo
igralsko košarkarsko pot sem končala
leta 2007. Po končani srednji šoli sem
aktivno pomagala pri košarkarski šoli.
Prevzela sem šolski krožek košarke
prvih treh razredov za deklice. Med
študijem sem postala predsednica KK
Trbovlje in na ta način še bolj pripomogla klubu pri delu z mladimi. Svojo košarkarsko pot sem končala v KK Škofja
Loka, kjer sem po končani igralski karieri pomagala še kot pomočnica trenerja

in bila tudi samostojna trenerka. Hkrati
od leta 2008 uspešno sooblikujem vodenje mednarodnega košarkarskega
tabora za dekleta U 15 FIBA European
Women's Basketball Summit, ki poteka v sodelovanju s Košarkarsko zvezo
Slovenije in FIBO Europe.
Zelo pomembno se mi zdi, da se otroci
ukvarjajo s športom, saj na ta način dobijo disciplino, si znajo načrtovati urnik,
oblikujejo delovne navade in pozitivno
samopodobo. Šport te obogati s socialnega vidika.
Kaj se vam zdi pomembno na poti
izobraževanja in zorenja mladega
človek? Kakšen nasvet bi dali svojim
dijakom?
Zelo je pomembno, da vsak najde svojo
pot do cilja. Da so vztrajni in da se po
vsakem padcu poberejo.
Dijaki naj se zavedajo, da so edina stalnica, ki jo imamo, spremembe. Ohranijo
naj svojo vizijo, kje se vidijo čez nekaj
let. Naj bodo zvesti sami sebi. Naj negujejo vrednote, ki so jih dobili v svoji družini. Negujejo naj čut do sočloveka. Le z
drugimi smo to, kar smo. Naj znajo ločiti
pleve od semena.
Lina Dečman Molan in
Romana Debeljak, knjižničarka
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Šport v času korona krize
Tek
V nepredvidljivih časih korona krize ter
primoranemu oddaljevanju drug od drugega so se poleg fitnes centrov bili prisiljeni zapreti tudi športni kljubi. Zaprle
so se večnamenske dvorane ter zunanji
športni objekti, vključno z zame kot atleta najpomembnejšimi površinami, atletskimi stadioni.
Tako smo vsi, ki ne služimo kruha s
športom, ostali vsak v svoji občini, velikokrat brez pripomočkov, ter se bili
primorani znajti. Najtežje je bilo trenirati
brez prisotnosti trenerja, ki nas je lahko
kadarkoli popravil pri vseh vajah.
Jaz sem k sreči tekač in sem že v predkoronskem času pretekel veliko kilometrov zunaj stadiona, sam. Vedno pa je
manjkala natančnost, ki jo dajeta trener
in bolj nadzorovano okolje, ki ju ne more
nadomestiti nobena GPS ura. Tudi tako
dolga odsotnost družbe na treningih
zagotovo ne pomaga; čeprav lahko ves

čas treninga občuduješ naravo, ti sotekmovalci dajejo motivacijo in prav zares
znižajo raven napora ali pa krajšajo čas
na daljših, bolj dolgočasnih tekih. Kot bivši igralec odbojke pa si lahko tudi predstavljam, kako težko je v tem času igrati
in trenirati skupinski šport, kjer je ekipa ključen del športa in neusklajenost
med soigralci lahko škoduje uspehu.
Prisotnost trenerja pa je v teh športih še
bolj pomembna, saj v večini ne temeljijo
le na moči in vzdržljivosti, temveč tudi
na tehniki in taktiki, ki jo običajno sestavi trener.
Vseeno pa lahko v času karantene športniki izpopolnimo osnove ter naberemo kondicijo, ki je zaradi s tekmovanji
polnim urnikom ne bi uspeli. Delno se
lahko tudi odpočijemo od tekmovanj in
stresa, ki ga prinašajo; seveda pa ta prinašajo motivacijo, ki se lahko izgubi. Vsi
pa si želimo, da bo stanje kmalu dovolj
dobro za odpravo omejitev treniranja in

tekmovanja. Upam tudi, da kmalu posije
sonce po dežju in da bomo vsi iz »deževnega« obdobja prišli močnejši ter še
bolje pripravljeni in željni osvajanja ciljev
in uspehov.
Blaž Grabnar, 4. Ga

Dijaka SG na olimpijskih igrah
Curling
To velja tudi za moje ukvarjanje s curlingom. Prišla sem, ker se je zanj navdušil
mož, se še bolj navdušila sama in ostala.
Da ne bi bila sama doma, sem s seboj
začela voziti svoja dva sinova, ta dva pa
svoje prijatelje; tako sta v curling prišla
tudi dijaka Strokovne gimnazije Kranj
Bine Sever in Jakob Omerzel. Takrat še
dokaj majhni otroci so bili živahni, željni
učenja in napredovanja. Zbudili so mojo
pedagoško žilico in tako se je začela
naša skupna športna pot.

V osnovi nisem zelo spontan človek.
Rada načrtujem, rada imam sezname in
preglednice. Ne glede na to pa priznam,
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da so se mi nekatere najboljše stvari v
življenju zgodile naključno, ali, kot pravi
moja prijateljica, ker je tako moralo biti.

V bolj tradicionalnih športih mladi športniki pridejo v klub z urejeno strukturo,
kjer jih sprejme nekdo, ki se je v svoji
aktivni karieri ukvarjal s tem športom in
navadno v njem dosegel tudi določene
uspehe, nato pa pridobil še formalno
trenersko izobrazbo. Pri nas pa smo se
športniki in njihova trenerka učili skupaj.

Zaradi takih okoliščin je tudi naš odnos
specifičen – ne temelji na hierarhiji, ampak na tovarištvu in medsebojnem spoštovanju.

Skupaj smo se urili v tehniki in taktiki.
Skupaj smo v tujih mestih iskali curling
dvorane. Učili smo se obnašati se na
mladinskih svetovnih prvenstvih in biti
sproščeni v formalnih oblačilih na banketih, s katerimi se ta prvenstva končajo.

Za nami je deset let igranja curlinga.
Deset let zmagovanja in izgubljanja,
razočaranj in zmagoslavij, novih spoznanj in poznanstev, oblikovanja, razpada in ponovnega združevanja ekip.
Vsekakor smo v tem času s trdim delom,
trmo in dobro voljo prišli dlje, kot smo
si upali predstavljati; za Jakoba, Bineta
in zame sta prvo desetletje ukvarjanja s
curlingom zaokrožili dve veliki tekmova-

nji: evropski festival olimpijske mladine
v Sarajevu in mladinske olimpijske igre
v Luzani. Tako sta dijaka Strokovne gimnazije Kranj kot prva slovenska igralca v
curlingu nastopila na olimpijskih igrah in
dosegla prvi slovenski olimpijski zmagi
v curlingu.
Radi počnemo, kar počnemo, zato z
veseljem pričakujemo vse, kar nas še
čaka.
Eva Sever, trenerka in Binetova mama

=
ŠOLSKI CENTER
POKLICE
KRANJ ZAPRIHODNOSTI
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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.
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SREDNJA EKONOMSKA,
STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Moj poklic
Zakaj frizer/-ka?
Špela, 2. Fb: V vlogi frizerja si predstavljam nekoga, ki s svojo
domišljijo in kreativnostjo z veseljem uredi pričesko. K temu
opravilu spadata tudi nega nohtov in ličenje. Ker me je vse to
že od nekdaj veselilo, sem se odločila za ta poklic. Všeč mi je,
da lahko stranki urediš pričesko, ona pa nato z nasmehom na
obrazu zapusti salon. Obiskujem drugi letnik in sem si do sedaj
pridobila že kar nekaj izkušenj pri praktičnem pouku, delodajalcu in v zasebnem okolju. Želim si uresničiti svoje sanje in
postati uspešna frizerka, a se pri tem zavedam, da me čaka še
veliko truda in vztrajanja.
Kristina, 2. Fb: Za frizerski poklic sem se odločila, ker sta mi
vrlini natančnost in urejenost zelo pomembni. To dvoje je pri
tem poklicu na prvem mestu, saj skrbimo, da gredo stranke iz
salona z urejeno pričesko, brado, brki, barvo las ipd. Obiskujem
2. letnik in sem se do sedaj že veliko novega naučila. Želim si
pridobiti še več znanja na tem področju in upam, da bom pri
svojem delu uspešna.
Lea, 2. Fb: Za poklic frizerke sem se odločila, ker me navdušuje že od malih nog. Uživam v opazovanju frizerk, ki z veseljem
opravljajo svoje delo, najraje pa opazujem postopek barvanja
las. Poklic frizerke odpira veliko možnosti, da lahko v svojem
življenju uspeš. Ko razmišljam o svoji prihodnosti, mislim na to,
da bi po končani srednji šoli odšla na študij in opravila različne

Nika, 2. Aa

tečaje. Odprla bi svoj salon, ki bi si ga delila s sestro. V njem
bi nudili frizerske in tudi nekatere kozmetične storitve. Hodila
bi na različne seminarje, kjer bi spoznavala nove tehnike striženja ter novo tehnologijo. To delo me veseli predvsem zato, ker
rada spoznavam nove ljudi in se z njimi pogovarjam. Kot frizerka bom še morala za uspeh veliko postoriti. Verjamem vase,
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da nikoli ne bom obupala nad tem poklicem in bom vztrajala,
dokler mi ne bo uspelo. Vedno pa si govorim, da v življenju
lahko uspemo samo s trudom in z malo potrpežljivosti.



Želim si uresničiti svoje sanje...

Selma, 2. Fb: Ta poklic me veseli, saj lahko nekomu polepšam
dan, morda tudi življenje. S tem, ko stranki prisluhnemo, se
lahko med nami zgradijo lepi in pristni odnosi. Pri tem čudovitem poklicu lahko izražamo svojo umetniško žilico in talent, ne
krepimo pa le zunanje lepote, temveč tudi samozavest stranke
in nenazadnje tudi svojo. Biti frizer pomeni polniti stranke s
pozitivno energijo danes ter jih izpustiti iz rok s svetlim žarkom
upanja za jutri.

Zala, 2. B

Zakaj slikopleskar-črkoslikar?
Žiga, 2. Ga: Poklic sem si izbral, ker me veseli. Všeč mi je, da
lahko opravljaš več opravil, in sicer pleskanje, kitanje, izdelovanje suhomontažne gradnje … Lepo je videti, ko je po končanem delu prostor čisto nekaj drugega, kot je bil prej.
Klavdija, 2. Ga: Od nekdaj sem rada pleskala po steni. Tudi
ostalo delo, ki ga opravlja slikopleskar, mi je bilo zelo všeč, saj
ni nič posebej zahtevnega.
Od vseh poklicev mi je ta najbolj všeč, saj pri delu uživam. Ko
neki prostor preoblikujem, samo sebe vedno znova presenetim.

Zakaj tesar?
Matic, 2. Gd: Ker rad delam na višini, sem se odločil za področje tesarstva. Poleg tega na tem področju primanjkuje kadra,
kar pomeni, da mi službe ne bo težko najti. Najbolj mi je pri
tem delu všeč njegova raznolikost, saj opravljaš z ročnimi stroji,
odkrivaš strehe, menjaš žlebove, vgrajuješ strešna okna ipd.
Ker rad opravljam fizična dela, vem, da bom na tem področju
tudi ostal.



Ker rad opravljam fizična dela,
vem, da bom na tem področju ostal.

Zakaj pečar-polagalec keramičnih oblog?
Jaka, 2. Gb: Poklic pečar sem si izbral, ker me taka vrsta dela
zanima. Pri tem delu moraš biti zelo natančen. Najbolj uživam
pri izdelavi kaminov in krušnih peči. S praktičnim usposabljanjem in poukom sem zelo zadovoljen, saj sem se naučil že veliko novega. Gotovo bom po končani srednji šoli delal na tem
področju.
Anže, 2. Gb : Za ta poklic sem se odločil zaradi njegove raznolikosti in zanimivosti. Do sedaj sem zelo zadovoljen z vse-
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mi izkušnjami, ki sem jih pridobil, zato mislim, da ga bom po
končani srednji šoli opravljal. Pri tem delu mi je najbolj všeč to,
da lahko delaš na več projektih, vsak izmed njih pa nudi nekaj
novega.
Samo, 1. Gtpti: Za poklic pečar-polagalec keramičnih oblog
sem se odločil, ker me gradbeništvo zanima, saj zajema veliko različnih del, ki jih lahko opravljamo. Med prakso in počitniškim delom sem si pridobil veliko novih izkušenj in znanj,

posledično tudi, kako delati s strankami. Vse izkušnje, ki sem
jih pridobil do sedaj, bom v prihodnosti še nadgrajeval. Sedaj
sem vpisan v program gradbenega tehnika, kjer se bom lahko
naučil še kaj novega, kar mi bo v življenju koristilo.
Rudi, 1. Gtpti: Pečarski poklic je star obrtniški poklic, kjer se
ukvarjamo z zidanjem, renoviranjem peči in kaminov, polaganjem keramike in kamna, z mozaiki ipd. Ta poklic priporočam
vsem, ki imajo v sebi malce ustvarjalnega duha in seveda radi
delajo fizično. Prednosti, ki jih vidim pri tem poklicu, so nasled-

nje: poklic je zelo iskan tako v Sloveniji kot drugod, zaradi svoje
razgibanosti delo ni nikoli monotono in dolgočasno, čaka te
svetla prihodnost, saj si lahko odpreš svoje podjetje, kajti delo
bo vedno aktualno.



Najbolj uživam pri izdelavi kaminov in krušnih peči.

Zakaj ekonomist/-ka?
Nia Kristina, 1. A: Za izbrani poklic sem se odločila, ker me
je od nekdaj zanimalo gospodarstvo in vodenje podjetja.
Inspiracijo sem dobila od očeta, ki se z ekonomijo in podjetništvom ukvarja več kot 20 let. Veselim se znanja in izkušenj,
ki jih bom v štirih letih pridobila, saj bosta dobra podlaga za
študij ekonomije.
Nekaj izkušenj že imam, vendar nič večjega. Z očetom se
večkrat pogovarjava o splošnem stanju trga. Enkrat sem bila
prisotna tudi na sestanku, kjer so se pogovarjali o oddajanju
poslovnega prostora v najem. Z očetom včasih pogledava
borzne trge in trge, kjer prodajajo in kupujejo zlato.



... pogledava borzne trge, kjer
prodajajo in kupujejo zlato.

To delo me veseli, ker je zelo razgibano; lahko delaš v skupini
ali kot posameznik. Poklic se mi zdi zelo uporaben tudi v vsakdanjem življenju, saj pridobljeno znanje s področja financ in
organizacije lajšajo vodenje lastnega doma in družine.

Številke in matematični problemi so mi od nekdaj predstavljali
izziv, zato je bil dodaten razlog več, zakaj ta šola. Ta program
nam omogoča pridobitev sodobne izobrazbe in s tem veliko
možnosti za zaposlitev na različnih delovnih mestih v različnih
podjetjih, zavodih … V šolo hodimo malo več kot en mesec in
za zdaj mi je zelo všeč. Ob šoli lahko nemoteno opravljam tudi
različne dejavnosti in se družim s prijatelji.
Mislim, da je bila moja odločitev o izboru šole pravilna in se
zelo veselim nadaljnjega dela.
Mejrema, 2. B: Moja odločitev za ta poklic je dozorela konec
osnovne šole. Starši prihajajo iz ekonomskih vod, zato mi je
to področje znano. Izbrala sem ga, ker odpira številna vrata v
poklicni karieri ter omogoča razvoj poslovne poti. Zanimivo mi
je, da se bom ukvarjala z menjavo denarja, plačevanjem računov, najemanjem kreditov, bilancami stanja ipd. Z vsem tem se
bomo srečevali tudi v zasebnem življenju.
Jerca, 1. Etpti: Zaključila sem program administrator in se
odločila nadaljevati s šolanjem. V času prakse sem delala na
svoji bivši osnovni šoli. Imela sem se odlično, saj sem se naučila veliko novega. V delu sem resnično uživala. Sanje se mi
uresničujejo, saj si želim nekoč voditi svoje podjetje.

Nik, 2. B: Velikokrat imam težave pri odločanju, še posebej pa
sem jih imel pri izbiri poklicne poti, saj je možnosti res veliko.
Že od samega začetka osnovne šole me zelo pogosto osupnejo dosežki vrhunskih podjetnikov, saj znajo posebno dobro
uporabljati danes, po mojem mnenju, najkoristnejšo človeško
sposobnost – svobodomiselno kreativnost. Le-to si tudi sam
želim izvleči iz sebe in menim, da je poklic ekonomskega tehnika pravšnji za to. Opravljanje poklica ni samo fizična prisotnost,
ampak ga moraš opravljati s srcem.
Amra, 1. A: In je prišel ta dan, ko se mora vsak odločiti za svoj
poklic. S tem pa tudi za srednjo šolo, ki jo bo obiskoval. Vsi
pravijo, da je to zelo pomemben in odločilen dogodek v našem
življenju. V tem času se moraš poglobiti vase in ugotoviti, kaj
imaš zares rad in kaj bi rad počel do konca življenja. To vprašanje je mnogim nam povzročalo velike težave, a na koncu se
je vsak odločil za nekaj, čeprav ni nujno, da je bila ta odločitev
pravilna.
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
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Naš prosti čas
Pot do uresničitve cilja
Kristijan, 3. B

Moja želja, predvsem pa cilj je, da postanem poklicni športnik, natančneje nogometaš. Nogomet treniram od petega
leta. Sprva mi je igranje nogometa bila
zgolj zabava ter krajšanje otroških dni,
sčasoma pa je vse postajalo resneje.
Pri štirinajstih letih sem podpisal svojo
prvo štipendijsko pogodbo z NK Triglav
Kranj. Po podpisu sem se začel še bolj
zavedati, da imam v nogometu priložnost doseči nekaj več kot le zabavo in
hobi.
Nogomet mi pomeni način življenja, saj
se mi vse vrti okoli njega. Menim, da v
življenju ni lepšega in boljšega občutka, ko človeku uspe konjiček pretvoriti
v posel oz. službo. Zavedam se, da je
malo ljudi, ki hodijo v službe, ki jih navdihujejo, osrečujejo in jim v življenju predstavljajo cilje ter motivacijo za nadaljnje
delo. Poleg nogometa redno in uspešno
opravljam šolo, saj se zavedam, da človek potrebuje cilje in izzive na več področjih, poleg tega pa tudi rezervni načrt
v življenju, na katerega se lahko zanese.
Letos v letu 2020 sem pri sedemnajstih
letih prestopil v NK Bravo. Klub je iz
Ljubljane, za njega pa sem se poleg številnih drugih ponudb odločil predvsem
zaradi dobrega dela z mladimi. Občutki
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ob prestopu so pozitivni, saj gre za menjavo okolja, nove izzive, predvsem pa
bom imel več možnosti za napredek v
nogometnem smislu. Šolanje bom nadaljeval v Kranju po prilagojenem programu, kar mi bo omogočalo še večji
napredek. Na življenje gledam tako, da
vse posvetim in podredim nogometu.
V planu imam opraviti tudi študij, če bo
možno med kariero ali po njej. Zanimiva
možnost se mi zdi tudi poklic športnega
fizioterapevta, se pa trenutno osredotočam na nogomet in šolo v Kranju.

Maks, 1. A

Kaja, 1. A
Treniram umetnostno kotalkanje v klubu
DKK Kranj. Za ta šport sem se odločila,
ker se mi je zdel neobičajen. Ni mi žal,
da sem izbrala ta šport, saj je zanimiv,
občasno zelo boleč in predvsem naporen. Ko ljudem omenim, kaj treniram, si
vsi predstavljajo, da je to samo kotalkanje sem in tja po dvorani. Treninge imam
štirikrat tedensko po več ur. Moj vsakdanji trening poteka tako, da se ogrejemo,
se lotimo piruet in za na konec še veliko
enojnih ter dvojnih skokov.

V prostem času rad igram bobne. Igram
jih že osem let. Navdih sem dobil od
očeta, ki ima svojo glasbeno skupino,
imenovano Bečo & Company. Najprej
sem imel učne ure na domu – to je trajalo eno leto. Nato sem se vpisal v zasebno glasbeno šolo v Trbovljah, tja sem
hodil 6 let. Sedaj pa obiskujem zasebno
glasbeno šolo v Kranju. Bobni niso tako
lahek inštrument, kot se zdi. Potrebuješ
dober ritem in posluh. Uživam ob igranju na bobne, saj imam rad rock in metal glasbo. Ob njej in ob igranju se sproščam in zabavam.

Ta šport me zelo motivira pri vsakdanjem življenju, saj naredim tudi nekaj
zase, ko ne sedim za šolsko mizo ali
doma za računalnikom. Moj cilj je med
drugimi tudi to, da v kotalkanju uspem.

Natalija, 2. Fa

Umetniško ustvarjanje

(Lara, 3. A)

b

Zala, 2. F

Bila je hladna noč
in mrzel veter je kazal svojo moč.
Polna luna je sijala
in s prsti name je kazala.
Ta noč je bila posebna,
saj so bila moja čustva izrazito pomembna.
Julija, 1. Fa
Sedela sem na terasi in globoko v sebi se spraševala,
kdaj spet bom videla tebe in tvoje oči,
po katerih mi hladne solze divjajo na rob moči.

SREČA
(Kristijan, 3. B)
Sreča je kot polna vreča,
vreča, ko nekaj ljubljenega sreča,
saj veste, je vsa, prav vsa goreča.
Sreča je res velikokrat minljiva,
da oseba postane kar ranljiva.
Ko pogledaš jo – osebo to, solze
izliva.
Zato je to drugačna sreča,
njen namen je, da preseneča,
za njo ni premočna nobena ječa.
V ljudeh zbudi občutek,
da so naša telesa lebdeča.

Pogrešam te tako zelo,
da bi te najraje objela z vso močjo.
Povedala bi ti marsikaj o sebi,
pa tudi tiste stvari,
ki se jih običajno ne govori.
S tabo bi bila noč in dan
in vedno bi ti bila na voljo,
tudi ko si sam.
Sanjala sem te noč in dan
in vedno si bil ob meni ves nasmejan.
Ko sem bila žalostna,
si bil žalosten tudi ti
in vedno si mi kazal ljubezen z vseh strani.
Ko si me objel in me pogledal v oči,
se ti je roka tresla od vseh teh energij.

. Fa

Monika, 2

Ko sem se nazaj v realnost prebudila,
je luna svojo sled izgubila.
Veter je še vedno pihal z vso močjo
ter ptički so peli melodije tako lepo.
Medtem ko so me obdajale globoke misli o tebi,
se mi je pogosto iskrilo pred očmi
in videvala sem posebno svetlobo,
takšno, ki jo v realnosti sploh ni.

Zala, 2. Fb

Vem, da bo prišel pravi čas,
ko se bova srečala in
vpila na ves glas.
Ko bo prišel ta dan,
se bo osmica ulegla na tla
in pokazala neskončna ljubezenska dna.
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Naše zmage
Najboljši v reševanju konkretnega poslovnega izziva
pedagoško metodo začeli uporabljati v 30-ih letih na Harvard
Business School.

V petek, 24. januarja 2020, je na Fakulteti za organizacijske
vede Univerze v Mariboru potekalo tekmovanje v študiji primera (Case study). Sodelovale so ekipe različnih srednjih šol
ekonomskih usmeritev. V reševanju realnega izziva iz poslovanja podjetja La Popsi je ekipa naših dijakinj 3. a razreda,
smeri ekonomski tehnik, predstavila najboljše rešitve in osvojila prvo mesto. Ocenjevalno komisijo tekmovanja so navdušili
z izvirnostjo in argumentiranimi predlogi, katere so podprli s
podrobno analizo ustreznega tržnega segmenta in svoje predloge suvereno predstavili in zagovarjali.
Tekmovanja se je, letos prvič, udeležila tudi ekipa dijakov gradbene usmeritve 3. Gt razreda. Z nekoliko drugačnimi pogledi
in razmišljanji so popestrili tekmovanje, bili odlični konkurenti
ostalim ekipam in navdušili komisijo.
Študija primera (Case Study) je ena izmed svetovno priznanih
interaktivnih pedagoških oblik dela z dijaki in študenti, pri kateri le-ti dobijo skozi samostojno in neodvisno iskanje konkretne rešitve za obstoječ problem, pozitivno izkušnjo, ki jo lahko
uporabijo kasneje v praksi. Dijaki se z realno situacijo oz. problemom (v timu ali samostojno) sprva soočijo, postavljajo v
vlogo podjetnikov oz. vodij in jo s svojimi izvirnimi predlogi
poskušajo rešiti. Svojo rešitev oz. predlog za rešitev ustrezno
predstavijo pred komisijo. Študijo primera so kot učinkovito

Letošnji izziv za študijo primera, ki ga je pripravilo podjetje La
Popsi, d. o. o. iz Kranja, je bil »Izbor novega slogana in izdelava
kreativnih vsebin za oglaševanje«. Dijaki so s pomočjo svojih
mentorjev podali rešitve, v katere so poleg znanj, pridobljenih
v matičnih srednjih šolah, zajeli tudi znanja, ki so jih pred zadanim izzivom pridobili na kratkih predavanjih s področij študije
primera, marketinga in iskanja poslovnih rešitev, ki so jih izvedli organizatorji tekmovanja. Dijaki so imeli tri dni časa, da so
pripravili rešitev za predstavljen izziv. Najprej so določili namen
in cilj študije primera s postavitvijo vprašanj, zbiranjem in organiziranjem podatkov, raziskovanjem, postavljanjem hipotez in
analiziranjem ter določitvijo končnih zaključkov. Za reševanje
izziva so uporabili metodo brainstorming (možganska nevihta), s katero so pridobili ideje ter si pomagali z informacijami, ki
so jih lahko neposredno pridobivali od zaposlenih v podjetju.
Na podlagi rešitev so oblikovali predstavitev, pri kateri je vsak
pripravil svoj del govornega nastopa. Vsaka od ekip je delovala zelo povezano in ustvarjalno.
Dijaki skozi študijo primera, poleg priložnosti za mreženje z
delodajalci, pridobijo tudi veščine in znanja, ki v času izjemnega tehnološkega napredka prinašajo prednost iskalcem
zaposlitve: timsko sodelovanje, spretnost za reševanje kompleksnih težav, komunikacija in javno nastopanje, iznajdljivost, ustvarjalnost, razsodnost, itd. Na temelju problemskega
učenja dijaki prepoznajo uporabno vrednost teoretičnega
znanja, pridobljenega v šoli, saj ga skozi realno situacijo lahko
koristno uporabijo.
Študijo primera (Case study) so organizirali: Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Gimnazija Franceta
Prešerna in podjetje La Popsi, d.o.o.

29. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Gorenjske
V torek, 26. maja 2020, je bilo v Biotehniškem centru Naklo
29. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Gorenjske v okviru
projekta Gibanje znanost mladini.
Dijaka Luka Zadnikar in Klara Slatnar iz APT sta pod mentorstvom profesorja Janeza Černilca na področju ekonomije in
turizma z raziskovalno nalogo Festival Udin boršt 2020 dosegla 1. mesto.
Ljubomira Jazbec, prof.
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Mentorici Nina Hladnik in Gabrijela Jošt

Festival Udin boršt 2020
ki bi lahko izvajala oglede za zainteresirane ciljne skupine.
Navedeni organizaciji, bi lahko poskrbeli, da bi bila trasa ogleda ustrezno očiščena (pokušena trava, praprot …).

Ogled dreves na terasi Nacovke je poučen iz vidika spoznavanja dreves iz botaničnega, gospodarskega in mitološkega vidika. Na trasi spoznamo tudi naravne in družbene znamenitosti,
ki so tu prisotne, npr. konglomeratni kras, mejnice, villo rustico. Gre pa tudi za rekreacijo, saj moramo prehoditi 4,5 km.

V okviru Festivala Udin boršt 2020 so bile izvedene naslednje aktivnosti: pohod po konglomeratnem krasu Udin boršta,
delavnici – drevesa v Udin borštu in konglomeratni kras Udin
boršta ter ogled dreves na terasi Nacovke (Strahinj). Izvesti nismo uspeli kolesarjenja po Udin borštu.
Pohod po konglomeratnem krasu Udin boršta je poučen iz
vidika spoznavanja geografije iz področja geologije, gozdarstva itd. Hodimo po lepih gozdovih in naseljih, poskrbimo pa
tudi za osebno telesno aktivnost, kajti prehoditi moramo okoli
sedem kilometrov. Poleg tega se lahko družimo z ljudmi na
pohodu. Gre za zanimiv turistični produkt, ki bi bil interesanten za različne ciljne skupine (šole, upokojence, podjetja …),
ki jih zanimajo naravni pojavi. Predlagamo, da se vključita pri
trženju turističnega produkta tudi TD Naklo in Občina Naklo,

Delavnici drevesa v Udin borštu in konglomeratni kras v Udin
borštu predstavljata zanimiv didaktični pristop. Udeleženci
delavnic s pomočjo reševanja križank spoznavajo značilnosti
dreves in konglomeratnega krasa v Udin borštu. Delavnici sta
predvsem primerni za šolske skupine in upokojence.
Velik doprinos projekta Festival Udin boršt 2020 je spletna
stran: http://lebinca.com/udinborst-2020, ki nudi vse potrebne informacije o Udin borštu in dogodkih, ki so se odvijali v
okviru festivala Udin boršt 2020. Poleg tega omogoča tudi interaktivni stik zainteresiranih z organizatorji preko googlovega
obrazca. S pomočjo googlovega obrazca lahko ljudje dobijo
vse želene informacije iz »prve roke«.
Janez Černilec, prof.

Podelitev priznanja Aviana
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
je podelil priznanje Aviana, ki ga je prejela Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola (SESGŠ), ŠC Kranj. Dogodek
se je odvijal v soboto, 3. 10. 2020, v Grajski pristavi v Ormožu.
SESGŠ je prijelo priznanje, ker ima na zunanjih stenah
podstrešja dve niši, v katerih gnezdita para kavk in postovk.
Za nišama sta zgrajeni dve leseni gnezdišči. Postovka ima
tla posuta z žagovino, medtem ko imajo kavke gola tla, ker v
gnezdišče same nanosijo vejice. Letos sta postovki imeli spomladi sedem mladičev, ki so vsi uspešno odrasli. Ko se je to
zgodilo v mesecu dni, so mladiči zapustili gnezdilnico. Kavki
sta imeli dva mladiča. Odrasla je samo ena kavka, medtem ko
je druga poginila. Vse dogajanje v zvezi z gnezdenjem kavk in
postovka sta posneli inštalirani kameri v gnezdiščih. Nekatere
posnetke si lahko ogledate na spletni strani: https://sites.google.com/view/gnezdisca/domov.
Uspešno gnezdenje kavk in postovk in predstavitev dogajanja
v gnezdiščih in izven njih so omogočili:
Î Dare Fekonja in Aljaž Mulej iz DOPPS s strokovnimi nasveti in obročkanjem;

Î Grega Belovič z namestitvijo kamer, povezavo le-teh z
računalniki preko spleta, pripravo in vzdrževanjem gnezdišč, informiranjem o dogajanju v gnezdiščih;
Î dijaki 3. Ee razreda (STŠ, ŠC Kranj), ki so za projektno
nalogo napeljali internet na podstreho SESGŠ, ŠC Kranj,
mentor Aleš Bregar, razrednik Nina Železinger;
Î Janez Černilec z izdelavo spletne strani – gnezdišči na
Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, ŠC Kranj in
objavljanjem preko Facebooka o dogajanju v gnezdiščih;
Î Terezija Erman z idejami in strokovnimi nasveti, predstavitvami gnezdišč v javnosti.
DOPPS je na podelitvi obrazložil odločitev za podelitev nagrade Aviana SESGŠ z naslednjimi argumenti:
Î dijakom je omogočeno, da se navdušujejo nad pticami;
Î ozaveščanje in izobraževanje mladih je izjemnega pomena za bodoče varstvo ptic in za dobrobit celotne družbe.
Več dogajanja iz prireditve si lahko ogledate na povezavi:
https://youtu.be/oM-s8o8VMkk.
Janez Černilec, prof.
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Dogajalo se je
Energetska sanacija šolskega poslopja
je namreč zamislil osvetljeno avlo in objekt brez nadstreškov,
kar je bilo v tistem času neobičajno in težko razumljivo, v današnjem času pa je razumevanje itak podrejeno finančnim in
političnim interesom.
Spomeniško varstvo je do objekta zaščitniško, nima pa izdelanih kriterijev za hierarhijo vrednot posameznih delov objekta,
pa tudi vzvodov, ki bi omogočali obdržati logiko in kontinuiteto
objekta, ki je v koliziji z današnjo energetsko zakonodajo in
ekonomsko upravičenostjo obratovanja.

V letošnjem letu se je po večletnih pripravah začela sanacija objekta, ki še traja in bo zaključena pred zimo. Glede na
vedno višjo ceno energentov in splošen trend varčevanja je
bila več let prisotna dilema, kako zastaviti energetsko sanacijo.
Poleg tega je objekt uvrščen v arhitekturno dediščino in kot
tak obravnavan tudi v konceptu celotnega posega.
Za lažje razumevanje moje kritike celotne sanacije je smiselno
razložiti prednosti in slabosti objekta in njihov vpliv na načrtovani poseg. V prvi vrsti je potrebno omeniti, da je objekt z
arhitekturnega vidika izredno inovativno in tehnično korektno
zasnovan in na srečo do sedaj brez posegov. Edina do sedaj nerazumljena intervencija je nadstrešek nad vhodom, ki
je nastal v osemdesetih letih, ko so toplotno izolirali streho in
s tem povzročili nastanek ledenih sveč, ki so ogrožale varnost
vstopajočih.
Objekt je nastajal v petdesetih letih in do današnjega časa niso
bile prepoznane njegove kvalitete. Projektant Emil Navinšek si

Mi smo eko
Dijaki naše šole že vrsto let sodelujejo na tekmovanjih
Ekokviza, v sklopu projekta Ekošole. Tudi to letošnje leto so
bili nekateri še posebej uspešni in so se udeležili tudi državnega tekmovanja, ki je potekal na Gimnaziji Jožeta Plečnika v
Ljubljani.
Ko so se šolska vrata zaradi pandemije koronavirusa zaprla,
pa so se odprle nove možnosti za raziskovanje in širjenje ekološke ozaveščenosti. Odločili so se, da bodo poskušali zmanjšati količino odpadkov z majhnimi koraki. Tako so na način
»ponovne uporabe« podaljšali življenjsko dobo določenim izdelkom. Uporabljali so različne materiale: odpadna plastična
embalaža, tekstil, papir …
Sandra Zec, prof.
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Stanje razumevanja objekta je lepo razvidno iz besedila predsednice DAL in ZDAS Maje Ivanič, ki apelira na ustrezne organe, da bi zaščitili Gimnazijo Bežigrad iz leta 1936 in na spletni
strani društva piše:
Navinškove šole (okrog 50 objektov) stojijo po celi Sloveniji,
nekaj pa, kot nam je znano, tudi na Hrvaškem. Šole so zlasti v
zadnjem obdobju zaradi svoje starosti izpostavljene številnim
prenovam, prezidavam in dozidavam. Ker pa niso zaščitene in
ker se ob tem tudi večina ravnateljev, županov in arhitektov, pa
tudi odgovornih za investicije na občinah in Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ne zaveda arhitekturne in
ambientalne vrednosti šol, je večina prenov popolnoma neprimernih, saj uničujejo originalno Navinškovo zasnovo, s tem pa
tudi slovensko arhitekturno dediščino.
Društvo arhitektov Ljubljane in Zveza društev arhitektov
Slovenije dajeta pobudo, da se šole Emila Navinška celovito
spomeniško zaščiti, saj bomo tako ohranili del slovenske arhitekturne dediščine in identitete.
Anin Sever, prof.

Naši ekoizdelki

Barbara, 3. Fb: Izdela
va okraskov

Kristina, 3. Fa: Dihalka za rastline

Manca, 2. Etpt

i: Maska

cije
: Nove krea

Rebeka, 3. Fa: Nove kreacije

Nika, 3. Fb

Podjetništvo na drugačen način – Start up vikend
Sandra Zec, prof.: Drugi konec tedna v oktobru je na Srednji
ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Kranj, ŠC Kranj, potekal
Start up vikend. Dijaki različnih poklicnih smeri so se v okviru
projekta Spirit preizkusili v vlogi podjetnikov.

Mikhail, 2. Fa: »Delavnice so mi bile všeč, ker je bilo drugače
kot pri pouku.«
Jaka, 2. Gtpti: »Veliko novega sem se naučil in bolje spoznal
podjetništvo.«

V prvem delu so dijaki s pomočjo ustvarjalnih delavnic spoznavali glavne koncepte podjetništva. Prav tako so bili deležni
predavanja o pomenu neverbalne komunikacije v poslovnem
svetu. Krepili so timsko delo in razvijali svoje potenciale. V drugem delu pa so s pomočjo mentorja-podjetnika skušali oblikovati lastne ideje o novem izdelku oz. storitvi. Skozi oblikovanje
podjetniške ideje so se dijaki soočali z različnimi izzivi, ki so jih
tudi uspešno opravili.
Valentin, 2. Fa: »Zame je bila to res super izkušnja, saj sem se
v kratkem času precej novega naučil.«
Blaž, 1.Etpti: »Posebna in zanimiva izkušnja.«
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
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Potujemo in hodimo
Ogled živalskega vrta in pohod na Cankarjev vrh
Nato smo se spustili ob ograji živalskega vrta v Rožno dolino
in si ogledali živalski vrt. V sklopu ogleda je potekal enourni
vodeni ogled. Vodiča sta nam pokazala eksotične živali, ptičjega pajka in kačo, pred katerimi ima večina strah. Namen te
predstavitve je spoznati živali in njihovo obnašanje ter zmanjšati strah oz. se seznaniti, kako se moramo ravnati ob morebitnem srečanju s tako živaljo. Potem so si dijaki še samostojno
ogledali živalski vrt.
Iz meglenega jutra se je naredil krasen topel sončen dan in z
lepimi vtisi smo se prijetno utrujeni vrnili v Kranj.
Foto: Zala, 2. Fb
Marjeta Potočnik, prof.: Prvega oktobra smo izvedli naravoslovni dan za 2. letnike SSI in SPI programov na SESGŠ.

Selma, 2. Fb: Verjamem, da ima vsak izmed nas rad eno žival.
Tako kot si človek sočloveku, kažeš odnos do živali. Ko žival
pogledamo v oči, ne vidimo več samo živali, ampak živo bitje
– prijatelja.

Iz Tivolija smo krenili proti Rožniku oz. Cankarjevemu vrhu,
kjer je v hiši, nasproti gostilne, Cankar nekaj časa tudi živel.

Spoznavamo šolsko okolje
Kranj, Creina, Krainburg, Carnium – staroveško mesto v objemu reke Save in Kokre, nekoč sedež Kranjske krajine, danes
mesto kulture, ki so ga s svojim delovanjem in ustvarjanjem
gradili in zaznamovali veliki kulturniki, arhitekti ter izumitelji slovenskega rodu. Skupaj smo se sprehodili po ulicah, po katerih
so nekoč hodili tudi oni. Vsaka zgodba se začne na začetku, mi
pa smo začeli na koncu. Najprej smo obiskali spominski park
Prešernov gaj, zadnje počivališče pomembnih Kranjčanov:
Franceta Prešerna, Simona Jenka, Janeza Puharja, Mavzolej
družine Majdič in Prešernove hčere Ernestine Jelovšek. Po
petih minutah hoje smo iz spominskega parka prispeli na
Slovenski trg, kjer je Lojze Dolinar pustil svoj kiparski pečat
s Spomenikom revolucije. Od Slovenskega trga nas je pot vodila v staro mestno jedro do hiše, kjer je zadnja leta svojega
življenja preživel naš največji poet dr. France Prešeren (1800–
1849). V notranjosti hiše je spominski muzej, kjer stojita na
ogled avtentično opremljeni odvetniška pisarna in spalnica.
Blizu Prešernove hiše ulico krasi ena najpomembnejših spomeniških stavb na Slovenskem, Mestna hiša. V pritlični stebriščni dvorani občasno prirejajo likovne in muzejske razstave.
Nasproti Mestne hiše smo videli primer bogate meščanske
stavbe, okrašene s fresko. Pavšlarjevo hišo je skozi čas oblikovalo več umetniških slogov, zato je kot nalašč primerna za
stalno galerijo Prešernovih likovnih nagrajencev. Kljub mrazu
smo nadaljevali do nekdanjih spodnjih mestnih vrat, kjer stoji
vodnjak, obdan z arkadnim stopniščem, impresivno delo arhitekta Jožeta Plečnika. Po ozki ulici, ki vodi nazaj do severnih
vrat, smo prišli do Gradu Khiselstein – nekdanjo prvo obrambo mesta. Danes grad služi kot muzej, v katerem je na voljo
stalna razstava Prelepa Gorenjska, nekoč pa je s svojimi stolpi
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in mogočnim obzidjem varoval prebivalce Kranja. Naš kulturni
dan smo zaključili s postankom pred mitnico. Mitničarska hiša
oz. zgodovinski dom mitničarjev iz 16. stoletja se je z bogato
razčlenjenim pročeljem ohranila do danes in poleg cerkve sv.
Kancijana velja za eno najbolj znamenitih prič gotske arhitekture.
Staro mestno jedro je biser arhitekture in kulture, v mozaik izredne zgodovinske vrednosti je prav vsak od naštetih umetnikov, pisateljev ter pesnikov, arhitektov in izumiteljev položil svoj
kamenček in s svojim doprinosom ustvaril vrhunec kulturne
dediščine.
Nia Kristina, 1. A

Obiskali smo angleško prestolnico
Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja in še zadnjič pred uradnim brexitom smo se dijaki in dijakinje SESGŠ ter profesorici spremljevalki Lidija Hren in Irena Lončar v sodelovanju s
Turistično agencijo Orel Celje udeležili strokovne ekskurzije v
London. Navdušeni nad izjemnim vodenjem g. Tadeja Strnada,
ki nam je na slikovit, strokoven in duhovit način opisal in prikazal mesto, smo si v treh dneh ogledali največje znamenitosti (Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, The
Shard of Glass, The Tower of London, The Tower Bridge, St
Paul's Cathedral, The Millenium Bridge, Shakespeare's Globe
Theatre, o2 Arena), se sprehodili mimo Buckinghamske palače, kjer domuje kraljica Elizabeta II., si ogledali finančni center Londona ter vstopili v drugo največjo stolpnico v Londonu
One Canada Square.

mijo ter v Tate Modern galerijo, kjer smo občudovali fantastičen London »skyline«. London smo si imeli priložnost ogledati
tako z zračne kot tudi rečne perspektive, peljali smo se namreč tako z gondolo nad reko Temzo kot tudi s katamaranom
po reki Temzi. Spoznavali smo se s sistemom podzemne železnice in izkusili njen tipični »rush hour«. V muzeju voščenih
lutk smo se slikali z znanimi in slavnimi, se popeljali v znamenitem londonskem taksiju in si na koncu ogledali še kratek
4D Marvel film. Mestni vrvež smo občutili tako na Piccadilly
Circusu kot Trafalgar Squaru, funte pa smo zapravljali v eni
največjih nakupovalnih ulic Oxford Street. O pregovorno muhastem angleškem vremenu ni bilo ne duha ne sluha, tri dni
nas je večinoma razvajalo sonce.
Odločeni, da se še kdaj vrnemo ...

Nismo pozabili niti na Greenwich, kjer smo pri Royal
Observatoryju na ničelnem poldnevniku uradno stali na vzhodu in zahodu našega planeta. Pogledali smo v notranjost
Britanskega muzeja, kjer smo iskali kamen iz Rosette in mu-

So long. Till next time.
Lidija Hren, prof.

Pouk na daljavo
V sodelovalnem »Objem-u« branja in znanja
ESS projekt OBJEM

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

1. Projekt Bralne pismenosti in razvoja slovenščine –
OBJEM (ozaveščanje, branje, jezik, evalvacija, modeli)
Člani širšega projektnega tima OBJEM si prizadevamo s svojim ustvarjalnim razmišljanjem in razvojnim delovanjem po vertikali (od vrtca, osnovne in srednje šole) ozaveščati in prepričevati, da je jezikovna oz. komunikacijska zmožnost, pogojena
in prepletena z bralno oz. funkcionalno pismenostjo, zagotovo
ključna posameznikova sposobnost med t. i. splošnimi kompetencami 21. stoletja.
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S premišljenim in doslednim spodbujanjem aktivnih metod
učenja in poučevanja (temelječih predvsem na formativnem
spremljanju) ter sistematičnim uvajanjem gradnikov bralne pismenosti v pouk (so)ustvarjamo učitelji in dijaki modele inovativnih učnih okolij in razvojno usmerjenega oz. naravnanega
pouka, osnovanega na timskem ter sodelovalnem učenju in
poučevanju. V njem je namesto samozadostnega učitelja razmišljajoč dijak, zmožen (samo)kritičnega branja in kreativnega
pisanja ter pripravljen prevzemanja (so)odgovornosti za razvijanje komunikacijskih idr. veščin in posledično pridobljenega
znanja, iz udobnega ozadja potisnjen v ospredje in središče
dinamičnega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Uspešnost omenjenih prizadevanj, ki jih skozi večletno načrtovanje ter uresničevanje projektnih aktivnosti v učenje in
poučevanje uvajamo postopoma ter hkrati stopenjsko, periodično preverjamo in domišljamo z raznolikimi evalvacijskimi
spremljavami, kot so npr. anketni vprašalniki. Z njimi skušamo
sistematično spremljati in prepoznavati dvig bralne pismenosti
v posameznih ciljnih skupinah (pri otrocih, učencih in dijakih)
ter s konkretnimi učinki pri razvijanju in usvajanju sporazumevalnih veščin spodbujati ter beležiti željeni in pričakovani napredek.
2. Timsko razmišljanje in (so)delovanje
Uvajanje prelomnih sprememb in izboljšav v pouk, ki so sprotni in obenem končni cilj aktivnosti razvojnega projekta, je
lažje in učinkovitejše tedaj, če/ko izvajalci razmišljajo in (so)
delujejo tvorno in predvsem timsko. Zato so pozitivni zgledi
iz lastne ali tuje teorije in prakse ter kolegialne spodbude na
srečanjih članov širšega projektnega tima OBJEM za vodje
šolskih projektnih timov (ŠPT) vselej ugodno strokovno in motivacijsko izhodišče za usmerjeno vodenje razvojnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Z delavniškim načinom izmenjave informacij, izkušenj in (s)
po(d)bud, ki je največkrat prevladujoč način sodelovalne interakcije med udeleženci skupnih srečanj ožjega in širšega projektnega tima (strokovnih sodelavcev ZRSŠ in vodij razvojnih
VIZ), pa so vsakokrat znova premišljeno ustvarjeni pogoji za
stremljivo učečo se skupnost, ki se kolegialno in stanovsko
razume, podpira ter dopolnjuje pri razvojnih premislekih in
del(ovanj)u.
3. Vodja ŠPT kot razumni usmerjevalec in neutrudni
navduševalec
Predpogoj za uspešno delovanje ŠPT je, da vsak izmed članov pozna in razume skupne zadolžitve in obenem opredeli
svoja individualna pričakovanja. Zato ima vodja pomembno
povezovalno vlogo in nalogo, saj mora premišljeno načrtovati,
(pre)poznati in usklajevati cilje skupnega z željami in potrebami posameznikovega strokovnega razvoja in pedagoškega
poslanstva. Ker je spreminjanje ustaljenega prepričanja in navad pogosto ne samo negotovo, ampak tudi utrudljivo in tvegano prizadevanje, ko marsikdo, ki se je sprva zdel prepričan,
nenadoma (po)dvomi, okleva ali celo omahuje ter obupuje, je
vodja tisti, ki ve in zna ter predvsem zmore s svojim (pred)zna-
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njem, izkušnjami in zgledi prepričevati ter navduševati. Tako
postaja tisto, kar zaradi neustaljenosti ter drugačnosti sprva in
nekje vmes (z)moti ter utruja, postopoma spet ali kljub vsemu
sprejemljiva možnost in priložnost za ustvarjalen izziv, spremembo ter naposled tudi razvojni premik. Kolegialno podpiranje in vzajemno sodelovanje je zato v prelomnih trenutkih ter
situacijah bistvena in nepogrešljiva odlika ter hkrati prednost
uspešno vodenega in homogeno delujočega ŠPT, v katerem
je vodja prepozna(ve)n kot prepričan motivator in (pre)drzen
mediator, ustvarjalni tvorec ter smeli uresničevalec razvojnih
usmeritev in sprememb.
4. ŠPT – gibalo razvoja in preboja (vznemirljiva razpetost med prizanesljivo skepso in evforično gotovostjo)
Članstvo v ŠPT ne sme in ne more biti naključno, kot tudi ne
brezpogojno: če se je že dovoljeno in občasno celo zaželjeno
konstruktivno motiti in prizanesljivo dvomiti, pa je treba še vedno prepričano verjeti in predvsem pogumno ciljno stremeti.
Ker je ŠPT tisti, ki razvojne spremembe in pridobitve predlaga ter preizkuša, ima hkrati tudi (ne)samoumevno prednost in
privilegij, da jih (pre)ostalemu učiteljskemu zboru, ki jih (še) ne
pozna, razume ali vanje celo bolj ali manj očitno dvomi, premišljeno predstavi, približa ter jih neprikrito in čim bolj spontano
uvaja v vzgojno-izobraževalni proces.
ŠPT OBJEM se je v času trajanja in izvajanja projektnih aktivnosti soočal z mnogimi pomisleki in nevšečnostmi ter jih tudi
precej uspešno premagoval: poleg že omenjenih, ki zadevajo težavnost pri uvajanju (ne)nujnih sprememb, so se mnoge
druge nevtralizirale s prepričanjem in zavedanjem, da sta za
uspešnost prelomnih razvojnih prizadevanj poleg volje, pripravljenosti, gotovosti in zagnanosti neizbežni tudi predvidljiva
(pre)drznost in številčnost zagovornikov sprememb, še bolj pa
prepričanost ter zaupanje v skupno poslanstvo in posameznikove individualne sposobnosti.
Če hoče in ker mora ŠPT navznoter in navzven delovati čim
bolj enotno in povez(ov)a(l)no, je bistveno, da ga pri tem poleg
ožjega tima nosilcev projekta (ZRSŠ idr.) dosledno podpira in
spodbuja tudi vodstvo šole, saj so in bodo le tako lahko razvojna prizadevanja z doseženimi rezultati zares skupna in trajna.
5.

Razvojna in kolegialna naravnanost, ki prebuja in

spodbuja, povezuje ter združuje
Način, kako se člani ŠPT dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo svoje znanje, prepričanje in način poučevanja od individualnega k skupnemu in sodelovalnemu, predstavljajo t. i.
kolegialne hospitacije. Z njimi smo v ŠRT projekta OBJEM
predvsem na pobudo in z zgledi zunanjih sodelavcev (svetovalcev in skrbnikov ZRSŠ) postopoma usvojili prepričanje in
razvili zavedanje, da se lahko največ (na)učimo drug od drugega, zato vsaj občasno namesto zaprtih puščamo vrata učilnic
odprta. Tako postanejo prostor in priložnost za konstruktivno
medsebojno opazovanje, sodelovanje, strokovne in pedagoške (s)pobude ter ustvarjalni »nemir«, ki nas v razvojnem zagonu vseskozi ustvarjalno bogati, žene ter potiska d(a)lje in
(še) višje.

cev izvajal le še na daljavo, smo v spletni aplikaciji MS Teams
z videokonferenčnimi srečanji kljub začetnim pomislekom in
negotovosti, a s konstruktivno naravnanostjo, uspeli z dijaki
in projektnimi sodelavci ohraniti ter tudi nadaljevati sodelovalno učenje in poučevanje ne samo z namenskimi srečanji in
druženji med poukom ter sestanki na daljavo, marveč celo s
kolegialnimi hospitacijami. Zato smo vsaj sčasoma posta(ja)li
še bolj navdušeni, zavzeti in povezani tudi v kriznih razmerah,
ki še trajajo, a bomo zaradi navedenega uspeli ohranjati upanje in prepričanje, da je, če/kadar (si) zaupamo in verjamemo,
tudi daleč lahko skoraj enako blizu ...
Polonca Tomac Stanojev,
vodja ŠPT OBJEM

6. Povezani od blizu in na daljavo
V obdobju izrednih okoliščin zaradi epidemije koronavirusa,
ko se je pouk v srednjih šolah nekaj spomladanskih mese-

Od blizu in (na) daleč s(m)o učitelji mostovi do ljudi, ki puščajo sledi ...
Negotove in nepredvidljive okoliščine, v katerih smo se učitelji
in dijaki znašli v prelomnem obdobju poučevanja na daljavo,
pričakovano oboji obvladujemo in premagujemo različno: z
vnaprejšnjo vdanostjo v usodo in apatično prepričanostjo, da
so in bodo učinki predvidljivo (pod)povprečni, ali z zavedanjem in gotovostjo, da je marsikaj kljub vsemu odvisno samo/
zlasti od naših prizadevanj in ravnanj.

Spodnje ilustracije so nastale kot nasledek VK srečanja pri
obravnavi Kafkove Preobrazbe v zaključnem letniku programu SSI ekonomski tehnik. Avtorica je Ajla Jogić, dijakinja 4. A.
Polona Tomac Stanojev, prof

S sodelovalnim razmišljanjem in razvojnim delovanjem, predvsem pa z lastnim pozitivnim zgledom in naravnanostjo zmoremo in moramo učitelji zagotavljati in (so)ustvarjati inovativna
učna okolja, ki jih tudi dijaki zlahka prepozna(va)jo kot spodbudo in navdih za tvorno razmišljanje in aktivno (so)delovanje
celo v težavnih razmerah, ko pouk poteka (tudi) na daljavo.
Aplikacija MS Teams omogoča z vsem, kar (že) ponuja, učinkovito sodelovalno interakcijo med učiteljem in dijaki z navdušujočimi rezultati in prepričljivimi dokazi, da je lahko uspešno
ter navdihujoče tudi učenje in poučevanje na daljavo.
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Pouk na daleč
Leto 2020 je zagotovo leto, ki se nam bo vtisnilo v spomin, saj
so se naša življenja iz danes na jutri obrnila na glavo. Strinjava
se, da je virus na nas vplival tako pozitivno kot tudi negativno.
Vse se je začelo 13. marca, ko sva z nasmeški in z mislijo zapustili šolo, da za 14 dni odhajava na počitnice, za katere se je
izkazalo ravno nasprotno. Šolali smo se na daljavo vse do konca šolskega leta. To je bila zelo zanimiva in hkrati tudi naporna
izkušnja, ki naju je pripeljala do priznanja, kako pomembni so
na naši izobraževalni poti profesorji. Koronavirus ni vplival le

na naše šolanje, temveč tudi na naše osebno življenje. Kar naenkrat se nismo smeli več družiti z našimi prijatelji ali s komerkoli. Postali smo ujetniki v svojem lastnem domu. Meniva, da
je leto 2020 polno presenečenj, tako dobrih kot slabih. Upava,
da bomo ljudje v prihodnosti začeli bolj ceniti življenje, ki nam
je dano, brez pretiranega oziranja na preteklost za boljšo in
lepo prihodnost.

Pesmi o koroni

Korona I
(Zala in Karin, 2. Fb)

Virus
(Kristijan, 3. B)

Korona je prišla
in vse uničila.

Vstopili smo v novo leto,
ko iznenada padel je med nas,
opozoril na ves glas,
pretvoril leto je v prekleto!

Zdravnike postavil je na rob,
borili so se vsepovsod.
Preizkušal njihove moči,
premikal človeške zmožnosti.

V svetu povzročil je skrbi,
kaj skrbi – solze, kri!
Življenj je mnogo vzel,
svojce mrtvih prizadel.

Dolga bitka je za nami,
mi v usodo se nismo vdali.
Usoda je na naši dlani,
ni pojava, ki bi se ga bali!

Za paniko je poskrbel,
svobodo svetu je vzel,
na obraze maske nam nadel,
vojno stanje je pričel,
ves svet virus je zajel.

Odvisni od moči smo lastne,
dokler virus ne ugasne.
Maske, razkužilo,
tega je obilo.
Le strpno nič ne gre na silo,
kmalu življenje virusa bo ugasnilo.

Zdaj ali nikoli,
združiti moramo moči,
čim manj hoditi naokoli
ter usodo izzivati.
Virus postavil nas je pred izziv,
veliko strahu svetu vlil,
ljudi veliko pomoril,
prevlado si je izboril.

O virusu govorijo prav vsi,
zato nobenega miru zdaj več ni.
Koncertov več ni bilo,
to je za nas zelo slabo.
Upam, da se bo kmalu končalo
vse to,
da bomo lahko vsi skupaj zapeli
v slovo.

Korona III
(Lea, Medina, Arhxhenta 1. Etpti
in Enis, 1. Gtpti)
Korona je prišla,
s seboj prinesla veliko slabega.

Šole so zaprli,
načrte nam vse podrli.
V šolo nismo hodili,
ampak vseeno smo se učili.
Šolo smo zaključili
in naziv si pridobili.
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Ana in Eva, 3. B

Korona II
(Sajra in Aljaž, 2. B)
Korona naš sovražnik je,
ker vedno nam pokvari plane
in zdravje nam žre.
O koroni govorijo prav vsi,
zato nobenega miru zdaj več ni.
Razkužilo in masko moramo imeti
zavozlano,
drugače bo bolano.
Zato zdravniki se trudijo in
svojo pomoč nam nudijo

VIŠJA
STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Strokovnjak na dveh različnih področjih,
ki razume dogajanje v ozadju
ROLAND KOPAČ – inž. informatike in izredni študent v programu Ekonomist
Najprej ste se vpisali v program
Informatika na naši šoli. Zakaj ste
izbrali ravno to smer?
V program Informatika sem se vpisal
predvsem zaradi zanimanja za računalništvo in vseh ostalih znanj, ki sodijo v to
področje. Torej omrežje, programiranje,
strojna in programska oprema, to pa so
področja, zaradi katerih je vsa računalniška tehnika končnim uporabnikom tako
enostavna, a tudi tako skrivnostna. Želel
sem izvedeti več, predvsem pa sem si
želel znati razložiti, kaj se v ozadju dogaja, ko na primer pošljemo elektronsko
sporočilo, ko odlagamo datoteke v oblak, kako deluje upravljanje računalnika
na daljavo. Seveda pa vse to izvira iz radovednosti, kajti že kot otrok sem opazoval očeta pri sestavljanju računalnika,
zanimalo me je igranje računalniških
igric in užival sem pri prvih povezavah
na splet.

Kakšne spomine imate na študij?
Na študij imam prijetne in pozitivne spomine. S sošolci in sošolkami smo bili
izjemna ekipa, vsi smo se odlično razumeli med seboj, navdušile pa so me
tudi ideje, ki so se rojevale med našimi
pogovori, pa naj bo to o računalništvu,
poslovnih priložnostih, kriptovalutah ali
pa rešitve, povezane z vsakdanjim življenjem.
Vzdušje znotraj učilnic je bilo vedno pozitivno, tudi s strani predavateljev, se je
pa potrebno zavedati, da ima največjo
zaslugo za to prav gotovo sprotno delo
nas vseh, ki smo bili v ta učni proces
vpeti.
Nam lahko zaupate, s katerega področja je bila vaša diplomska naloga, s
čim ste se pravzaprav v njej ukvarjali?
Odločil sem se, da bom v diplomski na-



kako postopati v poslovnem svetu.

logi pisal o strojni opremi sodobnega
računalnika, nekako pa je ideja temeljila
na vprašanju, kako kot podjetje v panogi računalništva pristopiti do končnega
kupca in mu ponuditi najboljše po ugodni ceni, ki jo trg dopušča. Tako sem
na podlagi umetnih kupčevih zahtev,
ki sem jih prepoznal iz okolice, nakupil
ustrezne računalniške komponente in
jih predstavil tako fizično kot tudi primerjalno z utemeljitvijo odločitev. Za tem je
sledilo pisanje tehnične dokumentacije
ali priročnika, kako na pravilen način
po standardu in navodilih komponente
sestaviti skupaj in jih tako zapakirati v
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kupcu končen izdelek. Sledila je še primerjava končnega izdelka s podobnimi
izdelki s trga, na koncu pa sem z anketnim vprašalnikom izvedel še okvirno
oceno poznavanja računalniške strojne
opreme med anketiranci.
Kje ste zaposleni? Ali vam je delo,
ki ga opravljate, v zadovoljstvo, vam
nudi dovolj izzivov?
Moja zadnja formalna zaposlitev se je
končala konec julija leta 2020 kot tehnični inženir v podjetju Iskratel d. o. o.
Ne morem reči, da mi delo ni bilo v izziv,
še posebno na samem začetku sem pridobil ogromno strojnega znanja na področju CNC strojev znamke VHF in konstruiranja orodij v programih ZWCAD in
SolidEdge. Ogromno znanja s strani informatike sem lahko izkoristil na tem delovnem mestu, vendar ker se s časom
ljudje spreminjamo, s tem pa tudi naša
zanimanja, sem že od prej gojil idejo o
vzpostavitvi lastnega podjetja. Zaradi
križanja interesov, delno pa tudi zaradi
same epidemije, smo se odločili za prekinitev sodelovanja, da se lahko čim bolj
osredotočim na novi izziv v življenju.
Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste
se izbrali našo šolo še enkrat? Vpisali
ste se še v program Ekonomist.
Za študij v programu Ekonomist na va-

šem višješolskem programu sem se
odločil zato, da bi se bolj približal znanju in tudi zavedanju, kako postopati v
poslovnem svetu. O ekonomski smeri
izobraževanja sem razmišljal že ob koncu osnovne šole, pa me je takrat zaneslo v bolj splošno smer gimnazije, da bi
premislek o moji karierni usmeritvi lahko
prestavil na bolj zrela leta. Vedno sem
sanjal o tem, da bi imel svoje podjetje,
da bi energijo in znanje usmerjal v posel, ki je moj, ki temelji na mojih odločitvah in raste na delu, ki ga ustvarjam
s svojimi rokami in znanjem. Ob vpisu
mojega brata na študij ekonomije in
ob informaciji, da šolanje podpira tudi
projekt Munera, sem se zavedal, da je
to enkratna priložnost za nadaljevanje
mojega izobraževanja.
Znotraj programa Ekonomist ste
izbrali računovodsko smer. Prosim
pojasnite vašo izbiro.
Računovodska smer se mi je zdela
ustreznejša, kajti že po naravi me zanimajo številke, pravila in zakoni. Tako
kot plačilne liste ali davčna napoved, ko
imaš na kupu ogromno številk, ki se na
prvi pogled zdijo nemogoča izpeljanka ene iz druge, vendar pa, ko poznaš
pravila ali zgodbo za njimi, opaziš njihov
red in smiselnost. To si želim doseči tudi
pri vodenju svojega podjetja, poznati

sliko za številkami, pravila in zakone, po
katerih se moram ravnati ali pa doseči
napovedan rezultat.
Vse skupaj je podobno kot pri študiju
informatike, za katerega sem se odločil pred leti, da bi spoznal dogajanje v
ozadju računalništva in informacij. Tako
si sedaj želim poznati ozadje poslovanja, kaj vse je potrebno v ozadju podjetja in predvsem pravila, po katerih se
mora podjetje ravnati.
S čim se ukvarjate v prostem času?
Prosti čas najraje preživljam s svojo družino in prijatelji. Obožujem dobro kavo in
prijetne mirne pogovore, ki lahko obrodijo nove ideje. Višek svoje energije izčrpam na daljših sprehodih ali z obiskom
katerega izmed vrhov v okolici Tržiča.
Ob toplejših dnevih pa se navdušujem
tudi nad vzponi z gorskim kolesom.
Podobno kot pri hribolazenju je največji
užitek pri kolesarjenju, ko dosežeš zadani cilj in razgled, spust pa poskrbi še za
tisti adrenalinski del v meni, ki ga človek
na vsake toliko časa tudi potrebuje.
Roland Kopač in Lidija Grmek Zupanc,
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj

Uspešen športni plezalec
Luka Potočar – študent 1. letnika programa Informatika
Kdaj ste v mladosti spoznali, da vas
privlači plezanje?
S plezanjem sem se začel ukvarjati, ko
sem bil star pet let. Takrat je bilo vse
skupaj bolj kot ne zabava, ki pa je pomembna, da otrok šport začne gledati
drugače in seveda v pozitivni luči. Skozi
igro mi je plezanje priraslo k srcu, zato
sem se kasneje v osnovni šoli odločil,
da bo to šport, v katerega bom vložil ves
svoj trud.
Katero srednjo šolo ste obiskovali in
kakšne spomine imate na šolanje?
Obiskoval sem tehniško šolo v Kranju,
smer tehnik računalništva. Vožnja z
Jesenic mi je vzela precej časa, vendar
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sem si lahko urnik opravil po šoli prilagodil in bil redno prisoten pri pouku.
Lepe spomine imam tudi na profesorje,
ki so mi bili v pomoč pri dodatnih razlagah, ki sem jih izpustil zaradi tekem ali
treningov. Po zaključenih štirih letih šolanja ter opravljeni maturi sem pridobil
ogromno tehničnega znanja, tako teoretičnega kot tudi praktičnega, ki mi bo v
prihodnosti prišlo zelo prav.
Vpisani ste v 1. letnik programa
Informatika. Zakaj ste izbrali to smer?
Za to smer sem se odločil, ker me zanima delo z računalniki. Predvsem sem
navdušen nad programiranjem, ker lahko redno nadgrajujem znanje in projek-

tov nikoli ne zmanjka. Informatika je tudi
izjemno privlačna stroka za ogromno
delodajalcev, zato upam, da po končani
športni karieri ne bom imel težav z iskanjem zaposlitve.
Poleg študija se boste intenzivno
ukvarjali tudi s športom. Ali nam lahko o tem zaupate nekoliko več?
Svoj urnik treningov bom poskušal čim
bolj prilagoditi, da bom lahko redno prisoten na predavanjih. V času, ko izobraževanje poteka na daljavo, imam precej
več časa za šolo in treninge. Veliko nalog pa lahko opravim tudi na daljavo, kar
mi velikokrat precej pomaga.

težavnosti na svetovnem mladinskem
prvenstvu v Moskvi leta 2018.

Katere uspehe ste že dosegli?
Zame največji uspeh na svetovni ravni je
četrto mesto v težavnosti na svetovnem
pokalu v Brianconu (Francija). Z dobrimi nastopi in zmagami na evropskih

pokalih z mladinsko reprezentanco sem
leta 2017 prvič zastopal Slovenijo tudi v
majici članske reprezentance na svetovnem pokalu v Kranju. Najboljši rezultat
iz mladinskih vrst pa je drugo mestu v

Kakšna so vaša pričakovanja v življenju, kaj bi želeli doseči na področju
informatike in kaj na področju plezanja?
Na področju informatike imam seveda
precej manjša pričakovanja, kar pa ne
pomeni, da niso visoka. Svoje znanje in
izkušnje bom prenesel v poklic, ki ga
bom z veseljem opravljal in mu po končani športni karieri posvetil veliko časa.
Pri plezanju je zagotovo eden najpomembnejših ciljev nastop na olimpijskih
igrah 2024 v Parizu. S pričakovanji pa se
nočem preveč obremenjevati, kajti hitro
lahko postanejo veliko breme.
Luka Potočar in Lidija Grmek Zupanc,
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj

Pridobivanje izkušenj skozi
učenje z delom
Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje (PRI) predstavlja pomemben del višješolskih študijskih programov. Študenti ga opravijo
v različnih organizacijah, odvisno od
študijskega programa, v skupnem obsegu 800 ur (400 ur v prvem in 400 ur
v drugem letniku). Študenti lahko PRI
opravljajo tudi v tujini v okviru projekta
mobilnosti programa Erasmus+. Cilj PRI
je, da študent na PRI pridobi znanje in

spretnosti ter razvija kompetence tistih
strokovnih področij, ki ustrezajo izbranemu študijskemu programu. Te lahko
pridobi le v realnih delovnih okoljih, na
konkretnih delovnih mestih, zato PRI
predstavlja povezavo med teoretičnimi
vsebinami izobraževanja v šoli in praktičnim delom v realnih delovnih okoljih. V tem procesu aktivno partnersko
sodelujejo študent, organizacija, kjer

študent opravlja PRI in višja strokovna
šola. Naša šola se lahko pohvali, da je
v mrežo podjetij, ki sodelujejo s šolo in
prevzemajo izvajanje praktičnega dela
študija, vključenih že več kot 500 podjetij in organizacij.
Izvajalca PRI predlaga študent sam ali
pa mu pri tem pomaga višja šola. Kako
pomembno je pridobiti občutek realne-
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ga delovnega okolja in izkušnje učenja
z delom že med študijem, potrjujejo odzivi študentov po zaključenih praktičnih
usposabljanjih v izbranih podjetjih in organizacijah. Svoje izkušnje pridobljene
na usposabljanjih v izbranih podjetjih so
z nami delili:

Denis Likozar,
1. letnik, mehatronika,
POLYCOM ŠKOFJA LOKA D.O.O.:
Prakso sem opravljal v podjetju
Polycom d.o.o., kjer se ukvarjajo s predelavo plastičnih mas ter izdelavo zahtevanih orodij za brizganje plastičnih mas.
Izdelujejo izdelke za različna področja,
med drugim: avtomobilsko industrijo,
kompresorsko tehniko, elektroindustrijo, gospodinjske aparate ter izdelke za
osebno nego. Moje delo je bilo pomagati pri vzdrževanju ter popravilu strojev za
brizganje plastike ter perifernih naprav
kot je na primer temperirna naprava.
Vključen pa sem bil tudi pri popravljanju
montažnih linij za sestavljanje končnih
izdelkov. Od začetka sem bil precej nervozen, saj sem prišel v dobro utečeno
ekipo vzdrževalcev, sam pa nisem imel
še praktičnih izkušenj z vrsto strojev,
ki se uporabljajo v podjetju, a sem se
sčasoma navadil na delovno okolje, sodelavce ter stroje. Med prakso sem pridobil veliko znanja o brizganju plastike
ter strojih vključenih v ta proces. Med
iskanjem okvar stroja sem precej izpilil
opazovanje ter domnevanje, saj včasih
na napako pokaže že majhno kapljanje
oziroma je možno predvidevati napako
že iz odzivanja stroja. Imel sem možnost
reševati konkretne probleme na strojih
ter pokazati tudi nekaj samoiniciative,
saj sem ob čiščenju strojev prav tako
očistil filtre, ker je s tem manj dela, ko
je stroj že enkrat odprt. Odnos z mentorjem ter sodelavci je bil super, saj sem
se med sodelovanjem z njimi veliko naučil, njim pa tudi ni bilo nikoli težko odgovoriti na še tako preprosto vprašanje.
Podjetje, kjer sem delal, bi priporočil
drugim, a bi jih opozoril, da je potrebno
pokazati dovolj interesa za delo. Praksa
je pripomogla tudi k izboljšanju študija,
saj sem lahko prenesel teoretično pridobljeno znanje v prakso ter nadgradil
do sedaj pridobljene izkušnje iz drugih
podjetij. Dobil sem tudi vpogled v obsežnost dela na področju vzdrževanja
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v podjetju ter potrebno iznajdljivost, ki
pripomore k lažjemu ter hitrejšemu odpravljanju napak.

Matevž Florjančič,
2. letnik, mehatronika,
CNC STRUMAT D.O.O.: V podjetju
CNC Strumat d.o.o. se ukvarjajo s struženjem različnih obdelovancev iz različnih kovin in plastike. Za obdelovanje
uporabljajo klasične in dolgostružne
CNC stroje proizvajalca Maier, Miyano
ter Schaublin. Pri delu na praksi sem
še bolj poglobil znanje o CNC programiranju ter različnih funkcijah. Prav tako
sem dobil izkušnje iz iskanja napak na
strojih ter odpravljanja le-teh. Za odpravljanje napak na strojih so mi bile v
veliko pomoč sheme elektroinštalacij
ter pnevmatike, s tem pa sem se naučil branja shem. Med obdobjem prakse
sem obnavljal različne dele CNC stružnice, ki jo je podjetje kupilo rabljeno iz
Nemčije. Ko sem se soočal s težavami,
ki jih nisem znal odpraviti, mi je bil moj
mentor v veliko pomoč. Izvedba PRI je
bila po mojih ocenah odlična in sem
brez pripomb. V podjetju sem se že dogovoril za sodelovanje in prakso tudi v
naslednjem šolskem letu. Menim, da se
na praksi v podjetju naučimo stvari, ki
si jih v učilnicah ne moremo praktično
predstavljati. Pri delu v podjetju se prvič
soočimo z problemi, postopki ter različnim potekom dela, česar se v učilnici ne
moremo naučiti. Prav tako pa na praktičnemu izobraževanju spoznavaš nove
ljudi ter mogoče tudi bodoče sodelavce
po končanem študiju, saj se po navadi
študentje zaposlijo, kjer so opravljali
PRI.

Aljoša Olivo,
1. letnik, elektroenergetika,
ELEKTRO LJUBLJANA D.D.: Elektro
Ljubljana d.d. je podjetje za distribucijo električne energije. Pokriva osrednji
del Slovenije. Prav tako pa tudi gradi in
vzdržuje omrežje. V podjetju sem delal
v službi za izgradnjo distribucijskega
omrežja, ki se deli na tri delovne skupine (NNO-nizko napetostno omrežje,
KB-skupina za polaganje kablov in TPskupina za transformatorske postaje).
Po opravljenem izpitu iz varstva pri delu
sem bil dodeljen v skupino TP, ki je specializirana za vzdrževanje, prenovo in

izgradnjo transformatorskih postaj po
Ljubljani. Čeprav so večino del zajemali
postopki kot so vzdrževanje TP (čiščenje TP, menjava transformatorskega
olja) in pa prenova TP (menjava transformatorja, menjava NN omaric, menjava SN omaric), smo se večkrat medskupinsko združili. Takrat sem spoznal
tudi npr. uvlek in izvlek kablov, izdelavo
spojk za povezavo kablov, montažo
in obnovo električnih omaric ipd. Med
opravljanjem PRI sem opazil, da imam
šibko tehnično znanje s terena, vendar
so bili sodelavci zelo potrpežljivi ter mi
pokazali in razložili vse, česar nisem vedel. Čeprav sem se na začetku še zelo
»lovil«, se mi zdi, da sem čez čas dobil
potrebno znanje za opravljanje skoraj
vsakega dela, zato sem na koncu že
sam opazil delo, ki bi ga lahko opravil
in se ga lotil. Všeč mi je predvsem to, da
ima VSŠ Kranj sklenjeno sodelovanje
z Elektro Ljubljana d.d. in so mentorji
izvrstno pripravljeni na študente, zato
so nam odlično predstavili, v kakšnem
delavnem okolju se bomo znašli. Prav
tako pa mi je všeč, da se lahko študentje
že med prakso dogovorijo za nadaljnje
opravljanje prakse ali pa kar za zaposlitev, odvisno od potrebe podjetja.

Luka Novak,
2. letnik, elektroenergetika,
ELEKTROMONTAŽA D.D.: Podjetje
Elektromontaža d.d je prodajno, proizvodno in storitveno podjetje, ki je na
trgu prisotno že od leta 1957. Glavno
področje njihovega dela je načrtovanje
in izvedba kompletnih elektroinštalacijskih del na objektih različnih kategorij.
Praksa se mi je zdela odlična, saj sem z
vsemi sodelavci v zelo dobrem odnosu,
poleg tega pa sem se med prakso naučil
mnogo novih stvari. Na začetku so me
toplo sprejeli, nato pa so me pripravili na
samo delo v delavnici. Ker je bila delavnica preurejena, so mi pokazali, kje se
nahaja novo orodje in material, kam se
odlaga smeti in kako se skrbi za orodje
in opremo. Prav to se mi zdi bistvenega
pomena za vsakega, ki bi prišel delat na
novo, saj bi se lahko s čim poškodoval
ali pa naredil kakšno hujšo napako pri
samem delu. Veščine, ki sem jih izboljšal, so definitivno sodelovanje, skupno
delo, razmišljanje v pravi smeri ter hitre
in pravilne odločitve. Naučil sem se tudi

hitreje delati, saj sem sedaj že veliko bolj
navajen na orodje ter različne električne
elemente, stikalne bloke ali energetske
sestave, ki jih šef delavnice dodeli v delo
delavcem. Lahko dodam tudi, da sem
izboljšal ročne spretnosti. Tudi sam sem
predlagal nekaj rešitev pri izvedbi stikalnih blokov in namestitvi elementov. Med
prakso sem se srečal s kar nekaj težavami in sicer z raznimi tehničnimi problemi, ki jih sam nisem znal odpraviti in
sem za to rabil pomoč. Sodelavci so mi
pomagali pri reševanju teh problemov.
Odnos mentorja in sodelavcev do mene
bi ocenil z najvišjo oceno, saj si ne bi
želel biti drugače vključen v delo, kot
tako, da se z njimi odlično razumem.
Z vodstvom podjetja se tudi dogovarjam
glede zaposlitve po končanem študiju.

Luka Janežič,
1. letnik, informatika,
ARNE D.O.O.: Arne d.o.o. je podjetje,
ki se ukvarja z IT storitvami, s servisiranjem računalnikov in drugih storitev.
Podjetje skrbi za brezhibno delovanje
računalnikov. Pri delu s strankami se mi
je zdelo odlično ravno to, da so stranke
tudi mene spraševale določena vprašanja povezana s tehnologijo, tako sem
se počutil kot del njihove ekipe. Delo
na terenu se mi je zdela izjemna priložnost za širjenje svojega znanja, ki sem
ga pridobil v šoli in ga nadgradil. Med
drugim bi rad omenil tudi to, da so mi
sodelavci pri delu pustili svobodo, s tem
sem pridobil še več novega znanja in se
učil iz lastnih napak/izkušenj. Sodelavci
v podjetju, pri katerem se opravljal PRI,
so mi na začetku razkazali podjetje in mi
razložili, kako njihovo podjetje deluje ter
s čim se ukvarjajo, kar se mi je zdel odličen način za vpeljevanje praktikantov.
Ob izjemni pomoči sodelavcev in mentorja sem izpopolnjeval svoje naloge in
se med drugim učil tudi iz njihovih izkušenj. Pomagali so mi stopiti izven meje
udobja in me naučili novih stvari, kot je
na primer delo na terenu in delo z drugimi ljudmi, kako se organizirati in kako se
v določeni situaciji obnašati.
Pridobil sem nova znanja, kot so različne vrste komunikacije in načine
pristopov do stranke, s katerimi lažje
opravljam svoje delo. Prav tako sem se
naučil, kako delati v skupini in prevzeti

odgovornost za določene težave. Med
drugim sem pridobil izkušnje, kako se
organizirati, si pravilno razporediti čas in
delo, da sem lahko v enem delovnem
dnevu naredil vse, kar je bilo potrebno.
Prav tako sem pridobil veliko znanja na
tehničnem področju računalnikov, strojne in programske opreme. Reševanje
konkretnih primerov in svojo iniciativnost sem pokazal predvsem v podjetju,
kjer sem kopiral stari disk na novega in
pregledoval bedblocke diska. Izvajalca
Arne d.o.o. bi predlagal tudi drugim, ker
ima organizacija zelo izkušene in prijazne zaposlene, ki vedo pomagati ob
vsaki težavi. Zelo dobro znajo oceniti
sposobnosti praktikantov in tudi na podlagi tega razdelijo težavnost dela. Z izvajalcem sem se dogovoril za nadaljnje
sodelovanje, za delo kot tudi izvajanje
praktičnega usposabljanja v drugem letniku, ker sem pokazal dovolj znanja in
interes. PRI vsekakor prispeva k izboljšanju znanja študentov ter možnosti zaposlitve, saj študenti na tak način dobijo
nove izkušnje, katerih nikoli ni preveč.
Študent pridobi veliko praktičnega znanja, s katerim si razširi obzorje. Prav tako
ob opravljanju PRI študentje ugotovijo,
če je ta poklic pravšnji za njih ali ne, saj
ga poskusijo opravljati sami pri določenem delodajalcu.

Miha Remic,
2. letnik, informatika,
PLINOVODI D.O.O.: Praktično izobraževanje sem opravljal v podjetju
Plinovodi d.o.o., ki deluje kot operater prenosnega Sistema zemeljskega
plina. Glavne naloge podjetja so prenos zemeljskega plina po slovenskem
prenosnem sistemu ter načrtovanje in
razvijanje prenosnega Sistema. Sam
sem deloval na oddelku za transport
kot razvijalec programske opreme. Na
začetku PRI sem delal na realizaciji
Enotnega portala po predefinirani shemi. Aplikacija Enotni portal bi omogočala lahek dostop do internih aplikacij
z odzivnim GUI dizajnom, prav tako pa
bi bila podprta v vseh glavnih spletnih
brskalnikih. Pri izdelavi spletne aplikacije sem uporabljal ogrodje Angular 2+, za
zaledje pa sem uporabljal ogrodje NET
Core. Poleg izdelave same aplikacije pa
je bil moj cilj tudi analiza zgoraj naštetih
ogrodij, ki so novejše verzije že obsto-

ječih ogrodij, ki se uporabljajo v podjetju (NET Framework in AngularJS). V
drugem delu PRI sem delal na projektu, katerega cilj je bila avtomatizacija
nekaterih delovnih procesov v podjetju
(prav tako še vedno z uporabo najnovejših možnih tehnologij). Pri tem projektu
sem ustvaril aplikacijo za pridobivanje
podatkov iz drugih virov (ter zapis teh
podatkov v lastno bazo), aplikacijo za
delo z Excel dokumenti (grafi v Excelu)
ter končno še aplikacijo za dinamičen
prikaz grafov. Prvi dve zgoraj našteti aplikaciji sem pisal v programskem
jeziku C#, spletno aplikacijo pa sem
ustvaril s pomočjo naslednjih tehnologij:
NET Core 3.1 za API vmesnik aplikacije,
Angular 10, Bootstrap za spletno stran,
ngx-echarts knjižnico za prikaz grafov
na spletni strain, ngx-translate knjižnico
za večjezičnost aplikacije. Vse opisano
zgoraj so dokaj nove tehnologije, s katerimi prej nisem delal (sicer sem delal s
starejšimi različicami tehnologij), glavni
del programiranja pa je bil v jezikih C#
in TypeScript oz. JavaScript. Kadar sem
potreboval usmeritev, mi je bil mentor v
podjetju vedno na voljo. Prav tako sem
se dobro razumel z ostalimi sodelavci.
Z izvajalcem smo se po končni predstavitvi neuradno dogovorili za možnost
nadaljnjega sodelovanja. Menim, da
PRI veliko prispeva k izboljšanju študija,
prav tako pa študenta dobro pripravi za
delo.

Izkušnje študentov kažejo,
da se v času opravljanja
PRI pod vodstvom mentorja
uvedejo v delo in pridobijo
znanja, veščine in izkušnje,
ki jim bodo na njihovi poklicni poti omogočale kakovostnejše in učinkovitejše
delo v stroki. Tovrstna oblika
partnerskega sodelovanja
med šolo in gospodarstvom
je primerljiva z uspešno
evropsko prakso, ki skozi
številne projekte izpostavlja
pomembnost izvajanja sistemov učenja z delom.
Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič,
organizatorici PRI na VSŠ, ŠC Kranj
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Praktično izobraževanje kot pomemben
integralni del študija
Program Organizator socialne mreže (OSM)
Sem študentka tretjega ciklusa v programu Organizator socialne mreže, kar
pomeni, da sem izredna študentka. Moj
primarni poklic, za katerega sem se izšolala, je grafični oblikovalec, vendar pa
tega poklica zaradi poškodbe hrbtenice
in posledično invalidnosti ne zmorem
več opravljati. Delo organizatorja socialne mreže je veliko manj statično in ravno
zaradi tega ter zaradi čuta za sočloveka
sem se v okviru poklicne rehabilitacije
odločila za omenjeni študij. Praktično izobraževanje za prvi letnik sem opravljala na Osnovni šoli Prežihovega Voranca
na Jesenicah, in sicer v šolski svetovalni službi pri svetovalni delavki Alenki
Robič, o kateri tako kot o mentorici kot
tudi o osebi najdem samo superlative.
Pod njenim vodstvom sem spoznala
celoten sistem delovanja osnovne šole
in imela možnost delati z vsemi ciljnimi
skupinami učencev na njej.
Pri omenjenem praktičnem izobraževanju sem spoznala mnogo področij, iz
katerih črpam znanje, ki ga bom uporabila tako v nadaljnjem procesu študija
kot tudi pri pripravi diplomske naloge ter
kasneje pri zaposlitvi. Med praktičnim
izobraževanjem sem se večkrat znašla
v vlogi mediatorja in tako pripomogla k
umirjeni komunikaciji med vpletenimi.
Samo na ta način smo lahko našli skupno rešitev, ki je ustrezala vsem deležnikom. Izpovedi mladostnikov z različnimi
težavami so bile izhodišče za pogovor,
z mladostniki smo iskali poti iz situacij,
ki so bile za njih težke oziroma skoraj
nerešljive. Znotraj takšne komunikacije smo ustvarili vzdušje medsebojnega
zaupanja, ki pa ne nastane v minuti,
pač pa so pogoj za to potrpežljivost,
empatija in aktivno poslušanje. Ter seveda čas. Vedenjske in čustvene težave
mladostnikov običajno izhajajo iz neprimernih socialnih stikov, gre za neurejene razmere doma, v šoli, med prijatelji
ali znanci. Omenjeni razlogi močno
zaznamujejo mladostnika, njegovo sa-
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mopodobo, sprejemanje in dojemanje
sveta, to pa kasneje, kot sem že omenila, močno vpliva na čustva in reakcije ter
vedenje mladostnika. Pri svojem praktičnem izobraževanju sem naletela na
mladostnika s hudimi vedenjskimi in čustvenimi težavami. Spremljala sem njegove odzive, se z njim pogovarjala, bila
prisotna pri obravnavah na Centru za
socialno delo in pri pogovorih s starši ter
tako pripomogla k njegovemu usmerjenju, ki pa se v času mojega praktičnega izobraževanja še ni zaključilo.
Sodelovanje na roditeljskih sestankih,
pomoč pri vpisu bodočih prvošolcev in
pri vpisu devetošolcev v srednje šole mi
je osvetlilo tudi birokratsko plat svetovalnega dela. Prisotna sem bila tudi pri
individualnem svetovanju in usmerjanju
devetošolke v bodočo srednjo šolo ter
pri evalvacijah za učence z odločbami
DSP. Spremljanje slepega učenca mi
je razkrilo zakulisje ranljivih skupin in s
tem njihovih potreb. Pri izvajanju prakse
mi je bilo omogočeno tudi samostojno
vodenje ure v okviru delavnice na temo
spoštovanja in sprejemanja.
Hvaležna sem učiteljem in ostalemu
osebju v šoli, ki me je sprejelo z odprtimi
rokami, vedno pripravljeno pomagati.
Pri našem bodočem delu poleg znanja
šteje tudi srčnost, empatija in usmerja-

nje energije v reševanje in pomoč ljudem, mladostnikom v stiskah. Delo v
svetovalni službi, ki sem ga opravljala v
okviru praktičnega izobraževanja, je polno izzivov in nepredvidljivih dogodkov,
kar zahteva od človeka iznajdljivost, fleksibilnost ter predvsem interdisciplinarna znanja. Vsi delavci v sociali morajo
po mojem mnenju imeti čut za sočloveka, razvito empatijo, pri izvajanju pomoči morajo biti nesebični. Ravno zato
menim, da je veliko število ur obveznega
praktičnega izobraževanja pomemben
dejavnik v času študija, saj se tako študentje (bodoči OSM-jevci) prepričajo,
da zares spadajo v ta poklic.
Praktično izobraževanje je izredno pomemben sestavni del višješolskega
študija. Na podlagi izvajanja in opravljenega praktičnega izobraževanja (v nadaljevanju: PRI) tudi menim, da bi naš
profil OSM moral biti klasificiran in sprejet kot dodatna pomoč oziroma podpora osnovnošolski svetovalni službi. Za
vso podporo in usmerjanje v času PRI
se zahvaljujem tako imenovani osnovni
šoli kot tudi mag. Jelki Bajželj, predavateljici in organizatorici PRI na višji strokovni šoli, kjer študiram.
Katarina Špendov,
študentka 3. ciklusa OSM

Praktično izobraževanje mi je prineslo
veliko novega znanja
V podjetju Sauter automatika
Praktično izobraževanje, ki je obvezno
za opravljeni prvi letnik Višje strokovne
šole ŠC Kranju, sem opravljal v Sauter
Automatiki d.o.o. na naslovu Letališka
cesta 5 v Ljubljani in sicer v 2. nadstropju poslovno-trgovskega objekta PTC
DIAMANT na območju BTC Ljubljana.
Podjetje se uvršča med tehnološko vodilne družbe na področju avtomatizacije
zgradb, integracije sistemov in energetskega upravljanja. V skladu s to usmeritvijo delujejo na štirih ključnih področjih:
sistemi, komponente, servis in energetsko upravljanje.
S tem delom in sistemi sem se srečal
prvič, vendar sem na praktičnem izobraževanju izvedel veliko o panogi, s katero
se ukvarjajo in o komercialnem delu. Na
začetku sem spoznal, kako poteka delo
na terenu. Skupaj s servisno-tehnološko
ekipo sem šel pogledat objekte, kjer
imajo vgrajene svoje sisteme. Obiskali

smo približno 20 objektov, kjer so mi pokazali, kakšno je njihovo delo, s čim se
ukvarjajo, kakšni so njihovi sistemi (sistemi ogrevanja, hlajenja, klimatizacije,
prezračevanja in razsvetljave) ter kako
poteka daljinsko vodenje teh sistemov
(CNS). Sodeloval sem tudi pri novem
projektu, kjer smo morali opraviti zagon
klimata. Videl sem, kako izgledajo načrti
in kako se pripravijo na same projekte.
Moje delo se je nato preselilo v pisarno
in sicer v komercialni del, kjer sem dobil
tudi svoj delovni prostor. Vodja komerciale me je naučil, kako se pripravljajo
ponudbe, s katerimi programi delajo
(Pantheon), kako se izvede nabava materiala, prevzem blaga, priprava računov
za blago, na podlagi teh informacij pa
sem nato lahko tudi sam opravljal določena dela. Največ sem izdajal račune za
opravljene storitve (vzdrževanje – servis). Na podlagi delovnih nalogov, ki so
jih prinesli sodelavci iz servisne ekipe, je

bilo potrebno izdati in poslati račune za
delo, ki so ga opravili (pregled sistemov,
zamenjava delov itd.) Račune se lahko
pošilja po pošti, preko e-maila ali e-računa, odvisno od zahteve strank. Kopije
računov in delovnih nalogov sem moral
tudi arhivirati. Delal sem tudi popise prejetega oz. naročenega blaga. Vse blago
je bilo treba prešteti in pripraviti pakete
na odpremo. Pakete sem moral tudi
ustrezno oštevilčiti, označiti in oddati na
pošto.
S sodelavci in mentorjem sem odlično
sodeloval, vsa podana navodila so bila
jasna in razumljiva in vedno so bili pripravljeni odgovoriti na moja vprašanja.
Ponudili so mi veliko novega znanja, ki
ga bom lahko uporabljal v prihodnosti.
Tadej Franko,
študent 1. letnika programa EKN

Varnost kot človekova potreba
Program Varovanje na Višji strokovni šoli Kranj
Eden izmed temeljnih ciljev študijskega
programa Varovanje na Višji strokovni šoli ŠC Kranj je izobraziti inženirje z
zadosti širokim strokovno-tehničnim
in praktično uporabnim znanjem za
uresničevanje nalog s področja menedžmenta, načrtovanja, organiziranja in
spremljanja aktivnosti na področju varovanja.
Varnost je dokaj pogosto obravnavano
področje, kar pravzaprav ne preseneča,
saj je oblika javne dobrine, ki mora biti
dostopna vsem, največkrat pa se tega
zavedamo, ko smo izpostavljeni oblikam varnostnih tveganj, pa naj bo to na
osebnem, lokalnem ali državnem nivoju.
Zagotavljanje varnosti postaja v dana-

šnjem varnostnem prostoru tudi izrazita
tržna kategorija – blago, ki ga zainteresirane stranke kupujejo pri pristojnih podjetjih in agencijah. V nadaljevanju moramo varnost razumeti kot celostni pojav,
ki ga je skoraj nemogoče praktično in
teoretično absolutno obvladovati kot celoto v vsej njegovi razsežnosti.
Vsekakor pa varnost razumemo kot eno
izmed eksistenčnih potreb človeka, ki
pa se v polni meri dojame pri posamezniku, ko se ta znajde v kritičnih varnostnih situacijah, ko je ogroženo življenje,
zdravje ali premoženje posameznika.
Varnost je torej tisti temelj, brez katerega
ni moč pričakovati napredka in razvoja.

Res pa je, da je varnost spremenljivka,
ki se spreminja vsak trenutek ob pojavu
različnih varnostnih tveganj, med katerimi v zadnjem obdobju zlasti prepoznavamo epidemiološka tveganja. Pri tem
pa ne smemo pozabljati ostalih tveganj,
kot so kriminal, elementarne nesreče in
drugi varnostni dogodki, katere je potrebno obvladovati.
Za to pa je potrebno specifično znanje,
ki ga posameznik pridobi skozi študij
različnih strokovnih vsebin predmetnika
na Višji strokovni šoli v Kranju. Študent/
študentka v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.
Tako pridobi sposobnost opravljati naloge na različnih področjih, od področja
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samem programu pa je sodelovanje pri
izdelovanju načrtov varovanja in posameznih načrtov varovanja, spremljanje
izvajanja projektov varovanja, sodelovanje pri pripravi ponudb in pogodb ter
predstavitvi projektnih rešitev. Celotno
delovanje pa mora biti v skladu s predpisi in kodeksi na tem področju.
Mag. Marjan Miklavčič
in Boris Grilc, mag.

varnostnega svetovanja, opravljanja nalog v zasebnih varnostnih agencijah do
opravljanja različnih varnostnih nalog v
javnem sektorju (vojska, policija, obveščevalno-varnostnih službah).
Temeljni cilji študijskega programa so
tako izobraziti bodoče inženirje varovanja z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za
uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja. Ključna
naloga je pridobiti kompetence, ki bodo
omogočale razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih
kompetenc za samostojno reševanje
strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik. Prav gotovo pa študentje v celotnem
obdobju študija razvijejo sposobnosti
za povezovanje znanja in informacij na
strokovnem področju ter spremljajo novosti stroke z uporabo strokovne literature. Pri vsem tem pa seveda oblikujejo
svojo samozavest in odločnost za pravilne odločitve in reševanje konkretne
strokovne problematike na področju
zagotavljanja varnosti, oblikujejo odnos
do zagotavljanja kakovosti svojega dela,
sposobnost za organizacijo lastnega
dela, poznavanje in izvajanje predpisov,
standardov, kodeksov in protokolov na
področju varovanja.
Študent/študentka (v nadaljevanju študent) v programu pridobi generične
in poklicno-specifične kompetence.
Generične kompetence so predvsem
usmerjene v pridobitev znanja s pod-
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ročja uspešnega strokovnega komuniciranja tako v domačem kot v mednarodnem okolju, uporabo znanja s področja
pravnih predpisov in posebnih predpisov v stroki za zagotavljanje zakonitosti,
sposobnosti evidentiranja problema in
njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v procesih organizacije,
sposobnosti obvladanja standardnih
metod, postopkov in procesov pri izvajanju strokovnih nalog, vodenju in
reševanju konkretnih delovnih problemov z uporabo standardnih strokovnih
metod in postopkov, razvijanju moralnega in etičnega odnosa, natančnosti
in vestnosti pri delu ter obvladovanje
poslovnega bontona, sposobnosti povezovanja znanja z različnih področij pri
uporabi in razvoju novih strokovnih rešitev, sposobnosti stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije
na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju, postavitvi temeljev za
samostojen razvoj poklicne identitete,
strokovne odgovornosti in profesionalnosti.
Višješolski študijski program Varovanje
temelji na zagotavljanju varnega dela
varnostnemu osebju, poznavanju tehničnih sredstev za varovanje oseb in
premoženja, obvladovanju in vzdrževanju tehničnih sredstev in sredstev prisile v osebni rabi, obvladovanju taktik
varovanja, rokovanja z orožjem, poznavanju taktik varovanja z vozili, naročanju
in uporabi projektne in tehnične dokumentacije, varnostne situacije in sprejemanje ter razumevanje zahtev naročnika ter svetovanje naročniku. Ključno pri

Dragana Lazarova, 2. letnik EKN

Državno tekmovanje
Tekmovanje na področju informatike Sloveniaskills
kjer udeleženci ob uspešno opravljenih
izpitih pridobijo mednarodno priznani
certifikat, ki dokazuje, da je udeleženec
pridobil spretnosti in znanja na področju omrežij, dostopa do omrežja, povezljivosti IP, storitev IP, temeljev varnosti
ter avtomatizacije in programabilnosti.
Ti certifikati predstavljajo osnovo za nadaljevanje v kompleksnejših – profesionalnih tečajih.

SloveniaSkills tekmovanje je sistem tekmovanj v poklicnih spretnostih za mlade
od 18. do 25. leta. Od leta 2010 to tekmovanje poteka na dve leti in je izbirno
tekmovanje za udeležbo na tekmovanju EuroSkills. Že od samih začetkov
se tekmovanja na področju informatike
udeležujejo študenti in dijaki Šolskega
centra Kranj. Naloga, ki jo morajo rešiti tekmovalci, vedno odraža aktualne
potrebe podjetij in je sestavljena iz postavitve celotnega informacijskega sistema navideznega podjetja. Strežniška
postavitev temelji vedno na osnovi dveh
najbolj popularnih operacijskih sistemov (Linux in Windows). Brez omrežja
dandanes ni podjetja, torej je potrebno
vzpostaviti tudi vso omrežno infrastrukturo ter poskrbeti za varnostne mehanizme. Postavitev omrežja temelji na opremi podjetja CISCO, ki je vodilni sponzor
tekmovanja na evropskem in svetovnem
nivoju (EuroSkills in WorldSkills). Ker
želimo, da lahko dijaki in študenti pridobijo potrebno znanje in spretnosti za

udeležbo na tem tekmovanju, smo na
Šolskem centru Kranj pridobili licenco
in postali regionalna CISCO akademija. Izobraževanje v okviru CISCO akademije je za sodelovanje na takšnem
tekmovanju nujno. V okviru omenjene
akademije poteka izobraževanje CCNA,

V dveh dneh, ko je potekalo tekmovanje, sta tekmovalca iz iste ekipe postavila vse strežniške vloge in servise, poskrbela za omrežne nastavitve in zaščito,
pripravila spletno stran za intranet in internet in vzpostavila centralo ter nastavitve za IP telefonijo. Vsi tekmovalci so na
tekmovanju pokazali izjemno znanje in
sposobnost dela v timu ter pod pritiski.
Gabrijela Krajnc,
univ. dipl. inž.

Logična topologija naloge tekmovanja Informativa.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Višja strokovna šola
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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

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, MOJSTRSKI, DELOVODSKI ALI POSLOVODSKI IZPIT

priložnost za dokončanje izobraževanja;
 brezplačna učna pomoč za odrasle udeležence izobraževanja;
 pot do znanja, prilagojena tvojim potrebam.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Skupaj do cilja in naprej!

e-naslov: atena@sc-nm.si, www.atena-v.si
Razpis je objavljen na: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Načrt za gradbeništvo
Predstavljamo glavne izzive gradbene industrije v Evropi
Šolski center Kranj je eden izmed
24 evropskih partnerjev mednarodnega projekta Skills Blueprint for
the Construction Industry, skrajšano
Construction Blueprint, slovensko Načrt
znanj in spretnosti za gradbeno industrijo (Načrt za gradbeništvo). Internetna
stran projekta v slovenskem jeziku:
http://constructionblueprint.eu/sl/domaca-stran/.
Projekt, v katerem sodelujemo in ga
aktivno sooblikujemo, je financiran iz
razpisa programa Erasmus+ Evropske
unije za leto 2018 in je vključen v ključni ukrep 2 Koalicij sektorskih spretnosti
(sklop 3) za izvajanje novega strateškega pristopa (načrta – Blueprint) k
sektorskemu sodelovanju na področju
spretnosti.
Glavni cilj projekta Construction
Blueprint je razviti nov strateški pristop
(načrt – Blueprint) na področju gradbeništva za zmanjšanje pomanjkanja
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Medpodjetniški izobraževalni center
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Fundación Laboral de la Construcción
iz Španije.

spretnosti, vrzeli in neusklajenosti v
spretnostih na trgu dela s sodelovanjem
med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter potrebami trga
dela na področjih energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva.
Za uspešno uresničitev tega cilja projekt
združuje tri sektorske evropske organizacije, devet nacionalnih sektorskih
organizacij ter dvanajst ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja
(PIU) ter visokošolskega izobraževanja
iz dvanajstih držav Evropske unije. V
Sloveniji smo partnerji v projektu Šolski
center Kranj in Gospodarska zbornica
Slovenije.
Projekt bo trajal 4 leta, zaključil se bo
konec leta 2022. Vrednost projekta je
4 mio. EUR, glavni koordinator pa je

Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) bo dosežen v skladu s strategijo sektorskih spretnosti. Združeval bo
izkušnje pridobljene iz drugih pobud,
celostno bo predstavljen tako, da bo
opredelil politične, gospodarske, socialne, tehnološke, pravne in okoljske
dejavnike, ki lahko vplivajo na sektorske
spretnosti in ponudbo usposabljanja.
Dejavnosti, mejniki in rezultati bodo
med projektom usmerjali razvoj naslednjih dejavnosti:
Î zbiranje dobrih praks na nacionalni
in regionalni ravni za prikaz in spodbujanje drugih pobud na področju
zmanjševanja vrzeli v spretnostih;
Î oblikovanje in izvedba MOOC
(Massive Open Online Course) za
ozaveščanje gradbenih delavcev o
novih področjih znanj in spretnosti:
digitalizacija, energetska učinkovitost in krožno gospodarstvo;
Î oblikovanje orodja (observatorij) za
zagotavljanje dragocenih informacij
o posebnih spretnostih in znanjih
na najmanj regionalni/nacionalni
ravni;
Î nadgradnja metodologije revizije
gradbenih strokovnih profilov in
kvalifikacij;
Î izvajanje promocijskih aktivnosti
na področju gradbeništva z name-

nom, da gradbena industrija postane privlačnejša za mlade in ženske,
ter za opredelitev in spodbujanje
rešitev za lažjo mobilnost gradbenih delavcev v Evropi;
Î oblikovanje novega virtualnega
orodja (spletne strani), kjer bodo
deležnikom na voljo vsi rezultati
projekta, prav tako pa tudi platforma koalicije sektorskih spretnosti
za sodelovalno delo.
Rezultate smo predstavili na 2.
Gradbeno-prostorsko-okoljski
konferenci, ki je potekala v začetku oktobra
v organizaciji podjetja Tax-Fin-Lex d. o.
o. Odziv sodelujočih na konferenci je bil
zelo pozitiven, saj so v dokumentih naslovljene trenutne razmere na področju
gradbeništva. Na dogodku je situacijo
na področju izobraževanja predstavila
Nada Šmid, ravnateljica Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole
Šolskega centra Kranj.
Projekt pa sooblikujejo s priporočili in
predlogi tudi člani Nacionalne svetovalne skupine, ki izhajajo tako iz zasebnega kot tudi javnega sektorja.
Igor Pintar,
koordinator projekta

DIOS - Didactic Innovations Labs
Poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) si ne predstavljamo več brez uporabe digitalnih
orodij. Pridobitev celovitih kompetenc
za uporabo digitalnih medijev je osnovna spretnost posameznika, le-te pa se
ne nanašajo le na uporabo v učilnici,
ampak vse pogosteje tudi za učenje na
delovnem mestu. V projektu sodelujejo
partnerji iz Nemčije, Cipra, Nizozemske
in Češke.
V okviru projekta načrtujemo vzpostavitev didaktičnih inovacijskih laboratorijev
(„DIOS“), v katerih bo zagotovljeno tehnično, pedagoško in socialno okolje za
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preizkušanje tehnologije, izmenjavo in
prenos znanja. Njihov namen je spodbuditi digitalno razmišljanje med učitelji
PIU in v podjetjih za kreiranje ustreznega učnega okolja za učence.
V okviru transnacionalnega projektnega
konzorcija „DIOS: Laboratoriji za didaktične inovacije«, bodo strokovnjaki za digitalizacijo v PIU z uporabo AR, VR, 360°
videoposnetkov, IoT in 3D-tiskanjem
razvijali, preizkušali in ovrednotili izobraževanje, obogateno s tehnologijo.
DIOS bo podpora raziskovalnim dejavnostim, spremljanju znanj na področju

novih tehnologij, razvijanju učnih vsebin
v okolju Media-Lab ter krepitev kulture
poučevanja znotraj organizacij.
Sašo Stanojev,
koordinator projekta

Valence - advancing machine learning in
vocational education
V zadnjih letih so znanja s področja strojnega učenja vse bolj zaželena s strani
delodajalcev. Podjetja si prizadevajo zaposlovati ljudi, ki razumejo temeljna načela dela z velikimi količinami podatkov
(big data) in uporabljajo metode strojnega učenja za načrtovanje in uvajanje
inteligentnih sistemov. Takih zahtev nimajo več samo podjetja, katerih glavna
usmeritev je področje informacijske tehnologije, temveč se te zahteve pojavljajo
tudi v drugih panogah.

izobraževanja za vse: dijake, študente
ter udeležence izobraževanja odraslih.
Projekt jim želi omogočiti napredovanje
v poklicni karieri ali zamenjavo le-te. Za
dosego tega cilja želimo združiti strokovna znanja in izkušnje vseh partnerjev v projektu: Univerza Cirila in Metoda
iz Skopja (Makedonija), Srednja šola za
elektrotehniko »Mihajlo Pupin« (Srbija),
Šolski center Kranj (Slovenija), Inštitut
Jožef Štefan (Slovenija), Srednja strokovna šola »Ilinden« (Makedonija).

Cilj projekta VALENCE je zvišanje znanja mladih na področju strojnega učenja in povečanje kakovosti omenjenega

Osnova projekta je kreiranje platforme
za poučevanje na področju strojnega
učenja, ki bo prilagojena izobraževal-

nim potrebam ciljnih skupin. Platforma
bo temeljila na brezplačni programski
opremi v skladu z Evropskimi politikami o odprtih inovacijah, odprti znanosti
in odprtem svetu. Uvajanje take platforme v izobraževalni proces bo povečalo
vrednost/valenco ciljnih skupin učečih.
Nataša Kristan Primšar,
vodja MIC

SWW - Smart World Wins
Eden bistvenih ciljev v strokovnem in
poklicnem izobraževanju ter usposabljanju je razviti praktična znanja in veščine,
ki vodijo k hitrejšemu prilagajanju realnemu delovnemu okolju in večji konkurenčnosti dijakov na trgu dela. V skladu
s tem menimo, da je v šolah ključnega
pomena razviti spletno učenje kot inovativen pristop k poučevanju in učenju.
Enako pomembno je tudi, da učenci
razvijajo kritično mišljenje, timsko delo
in tekmovalni duh. Vse te pomembne
vidike izobraževanja smo vključili v projekt.
Glavni motiv za pripravo projekta je vedno večja potreba po razvoju znanja in
veščin za načrtovanje, izdelavo in programiranje pametnih naprav. Koncept
povezovanja tovrstnih pametnih naprav
v internet stvari najdemo na vseh področjih življenja. Učitelji bodo s projektnimi aktivnostmi širili svoja znanja in
kompetence na področju uporabe mikrokrmilnikov ter jih uvajali v šolske in
obšolske dejavnosti. Z uvajanjem novih
trendov bo poučevanje sodobnejše.
Dijake bomo lahko na svež, zanimiv način uvajali v svet novih tehnologij in povečali njihovo motivacijo.

Glavna aktivnost v projektu je razvoj
spletnega tečaja za učitelje in dijake o
uporabi mikrokrmilnikov za ustvarjanje
pametnih naprav, kar doslej v rednih
učnih vsebinah ni bilo dovolj zastopano.
Posebnost in inovativnost tega predmeta/tečaja je, da bodo dijaki poleg znanja
na področju programiranja mikrokrmilnikov v procesu izmenjave idej razvijali
proaktivno razmišljanje. Poleg spletnega tečaja bomo pripravili tudi učna
gradiva z istega področja. Vsi učitelji,
ki bodo sodelovali pri razvoju tečaja in
gradiv, se bodo usposobili za praktično
delo s pametnimi napravami in izpopolnili svoje znanje s tega področja.

V projekt so vključene štiri šole iz treh
držav, Srbije, Slovenije in Makedonije.
Z organizacijo zaključnega dogodka
v vsaki od sodelujočih držav bomo
predstavili rezultate projekta, inovativne
rešitve dijakov in razvoj partnerstev med
sodelujočimi državami.
Nataša Kristan Primšar,
vodja MIC

Da bi povečali zanimanje za področje
uporabe pametnih naprav, bomo organizirali tekmovanje, na katerem bodo
dijaki predstavili svoje inovativne rešitve.
S tem tekmovanjem bomo povečali interes dijakov za programiranje mikrokrmilnikov in povezovanje pametnih naprav z
internetom stvari.
Poleg razvoja izdelkov bodo dijaki pridobivali znanja s področja komunikacije
in trženja svojih izdelkov.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Medpodjetniški izobraževalni center
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Mobilnosti
Konec maja 2020 smo uspešno zaključili še enega od projektov Erasmus+ mobilnosti: »Nadgradimo znanje z izkušnjami«, katerega smo uspešno prijavili po
pridobitvi Listine kakovosti Erasmus+ za
mobilnost v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju. V okviru projekta sodelujemo z različnimi državami in partnerskimi šolami.
Praktično usposabljanje v tujini je odlična priložnost, da dijaki izkusijo življenje
na lastni koži. Spoznavanje delovnega
okolja v tuji kulturi je za dijake velik izziv,
kako se z njim spopadejo pa je odvisno
od njihove iznajdljivosti, še posebej, ko
se znajdejo v okolju, v katerem poteka
komunikacija le v njim nerazumljivem
jeziku.
Dijaki odhajajo na različna delovna mesta v Italijo (Modena, Torino), na Dansko
(Sønder-borg), v Estonijo (Narva, Jõhvi),
Belgijo (Mortsel), Poljsko (Krakov),
Španijo (Salamanca), Malto (Valetta) in
Združeno kraljestvo (Plymouth). Vsako

leto poskušamo nabor naših partnerjev
razširiti. Dijaki v tujini poleg opravljanja
prakse spoznavajo tudi kulturo in šolski
sistem države gostiteljice. Svoje doživljaje pa dnevno zapisujejo na blogih, ki so
sproti objavljeni na spletni strani in na
socialnih omrežjih ŠC Kranj. Dijakom
smo ob koncu mobilnosti, ob prejemu
Europass dokumentov, razdelili prostovoljne ankete, na katerih so s pomočjo
lestvice 5 (najbolj se strinjam) do 1 (se
absolutno ne strinjam) ocenili naslednje
izjave:
Î V času mobilnosti sem lahko izpopolnil znanje na svojem strokovnem
področju.
Î V času mobilnosti sem imel priložnost spoznati kulturne znamenitosti, pokrajino, zgodovino itd. dežele
gostiteljice.
Î V deželi gostiteljici sem imel priložnost predstaviti Slovenijo in naš šolski center.
Î V času mobilnosti sem imel možnost spoznati in se družiti z vrstniki
dežele gostiteljice.

Î Zadovoljen sem bil z namestitvijo v
času mobilnosti.
Î Vsebino strokovnega usposabljanja sem dobro poznal že pred odhodom na mobilnost.
Î Bil sem dobro obveščen o poteku
mobilnosti.
Î Denarna podpora v okviru projekta
je bila dovolj visoka za kritje stroškov: nočitve, prevoz, ekskurzije,
hrana.
Î Komunikacija s spremljevalnimi
profesorji je bila dobra.
Na grafu so prikazani rezultati vprašalnika, na katerega je odgovorilo 49 dijakov.
Dijaki so se v splošnem najbolj strinjali
s tem, da so imeli priložnost spoznati
kulturne znamenitosti, pokrajino, zgodovino dežele gostiteljice (2. vprašanje).
Najmanj pa so se strinjali z izjavo, da
so imeli možnost spoznati in se družiti
z vrstniki dežele gostiteljice (4. vprašanje). Omembe vredne dobre izkušnje
so imeli pri namestitvi in komunikaciji s
spremljevalnimi učitelji, kar kaže na dobro sodelovanje s profesorji in koordinatorjem dežele gostiteljice. Evalvacija ob
koncu projekta nam bo pomagala pri
našem delu in načrtovanju novih mobilnosti. Z uspešno prijavljenim projektom
»Nadgradimo znanje z izkušnjami 2«
bomo nadaljevali z mobilnostmi v šolskem letu 2021/2022, ko se razmere s
COVID-19 umirijo.
Aleksandra Frelih,
koordinatorica projekta
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ZA

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

ŠOLSKI CENTER
POKLICE
KRANJ ZAPRIHODNOSTI

Vabimo na
informativne dneve
www.sckr.si

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

STROKOVNA GIMNAZIJA

Î mehatronika
Î elektrotehnika
Î računalništvo

Î tehniška gimnazija
Področja: elektrotehnika, mehanika in računalništvo
Programi: računalnikar,
tehnik računalništva, elektrikar,
elektrotehnik, mehatronik operater,
tehnik mehatronike.

Kidričeva
Kidričeva cesta
cesta 55,
55, Kranj
Kranj

Kidričeva cesta 55, Kranj

petek, 15. februar in sobota, 16. februar | www.sckr.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Î
Î
Î
Î
Î
Î

mehatronika
informatika
elektroenergetika
ekonomist
varovanje
organizator socialne mreže

Kidričeva cesta 55, Kranj

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA
IN GRADBENA ŠOLA
Î
Î
Î
Î

ekonomija
trgovina
frizerstvo
gradbeništvo

Programi: ekonomski tehnik, administrator, trgovec, ekonomski tehnik –
poklicni tečaj, frizer, gradbeni tehnik,
tesar, slikopleskar - črkoslikar, zidar,
pečar - polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje.

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

| www.sckr.si

