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V CENTER

Iskreno pozdravljam šesto številko publikacije V center. Veseli me, da je to glasilo 
postalo vsakoletna tradicija Šolskega centra Kranj. 

Na Šolskem centru Kranj ponujamo pester nabor različnih izobraževalnih programov 
in nivojev izobraževanja, izobražujemo za kar 25 različnih poklicev. Ponujamo šolanje 
na področju srednješolskega strokovnega izobraževanja, strokovne gimnazije in v raz-
ličnih višješolskih programih. Poleg tega vsa izobraževanja, razen strokovne gimnazi-
je, izvajamo tudi za tiste, ki se izobražujejo ob delu.  

Vse to pomeni, da se na šoli dogaja veliko. Delček dogajanja na enotah Šolskega 
centra Kranj želimo prikazati tudi v glasilu, ki ga držite v rokah. 

»V centru« se dogaja. Preverite! 

        Jože Drenovec, 
direktor ŠC Kranj
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Podatke o dr. Angeli Piskernik je veči-
noma zbral zgodovinar Janez Stergar 
in sem jih črpala iz različnih virov, k če-
mur dodajam kak dodaten utrinek. Da 
bi jo lahko razumeli, je ključno poznati 
prostor, v katerem je rastla in delovala – 
gore na meji med Slovenijo in Avstrijo, 
ter čas, težavno obdobje prelomov 
po nacionalnih in nato še ideoloških 
kriterijih.

Dr. Angela Piskernik je bila rojena v 
kapelških grapah ob izteku 19. stoletja, 
točneje 1886 v Lobniku nad Železno 
Kaplo. Po ljudski šoli v Železni Kapli 
je nadaljevala na učiteljišču v Celovcu, 
maturirala v Gradcu in nato dokto-
rirala na Dunaju. Danes se zdi tak 
izobrazbeni lok razmeroma razumljiv, 
a za deklico, deseto v družini, je bila 
nenavaden in izjemen, saj je potekal v 
času nacionalnih trenj in političnih spre-
memb. Terjal ni le sposobnosti, ampak 
trdo delo in upornost. Ne vem, če jo 
danes še imamo, saj so okoliščine že 
več generacij ugodnejše. Angela, kot 
se je imenovala sama, je zmogla nada-
ljevati svojo življenjsko pot po številnih 
zaposlitvenih oz. delovnih zavrnitvah, ki 
nas danes izzivajo z vprašanjem: kako 
močni smo v pomanjkanju preizkušenj 
mi sami? Kot druga slovenska dokto-
randka naravoslovja namreč v svojem 
prostoru ni našla zaposlitve, saj tedaj 
(kot morda še vedno) Slovencem niso 
bili naklonjeni ter je tekma za delovna 
mesta v času predvojne recesije dajala 
prednost ljudem nemškega porekla, 
skoraj zagotovo tudi moškim. Po ob-
dobju aktivizma za slovenstvo – bil je to 
čas koroškega plebiscita – je pouče-
vala pri g. Janku Brejcu in z njegovo 
pomočjo našla službo v Ljubljani. 
Podobno kot številni mladi slovenski 
intelektualci oz. šolani ljudje je prišla v 
Ljubljano in se zaposlila v Kranjskem 
deželnem muzeju. Po nekaj letih je to 
delovno mesto morala zapustiti, po 

odloku iz Beograda, ki je ukinil več 
delovnih mest. Z odličnim znanjem / 
(tudi) nemščine je poučevala in bila 
»kazensko« premeščena v novomeško 
gimnazijo. 

Po vrnitvi v Ljubljano je sledila deporta-
cija v taborišče Ravensbrück, kjer se je 
s taboriščnicami lotila zbiranja recep-
tov. Tako je nastala edinstvena zapu-
ščina, predstavljena v dokumentarnem 
filmu RTV SLO Kuharska knjiga, ki nam 
je vsem spletno dostopen. Po vrnitvi 
je okrevala predvsem na Jezerskem in 
v krogu svoje družine ter nadaljevala 
strokovno delo: posodabljala je priljub-
ljeni t. i. Ključ, imenovan Piskernica in 
se posvetila naravovarstvu. V njem in 
z njim je dosegla svojo prepoznavnost 
in končno tudi javno priznanje. Odtis, 
ki ga dr. Angela Piskernik pušča za 
seboj, ni le njena bibliografija, ampak 
so mnoga zavarovana območja, revija 
Varstvo narave, danes društvo CIPRA, 
nekoč Komisija za varovanje Alp, 
katere pobudnica, ustanovna in častna 
članica je bila. Morda niti ni slučaj, da 
ob 70-letnici CIPRE pozornost posve-
čamo tudi njeni slovenski predstavnici, 

ki je razmišljala prek državnih, politično 
zarisanih meja. 

V mojih očeh njeno ime izžareva 
predvsem samozavesten značaj, 
garaško zbiranje vseh vrst podatkov in 
nepopustljivo narodno in naravoslovno 
zavest. Njena premočrtnost, mestoma 
humornost, si je včasih vrata pri odlo-
čevalcih tudi zaprla, a sadove njene 
razgledne upornosti uživamo danes mi. 
Zato je prav, da jo poznamo in še dalje 
in globlje spoznavamo. 

željo po zvedavosti, kar je tudi osnovni 
namen naših kart. Za vse, ki bi želeli 
doživeti umetniško fotografijo, kot jo 
v svojem tekstu omenja Gaberščik, si 
lahko ogledate fotografsko razstavo 
njegovega prijatelja, fotografa Stojana 
Kerblerja, v Galeriji MIC, na ŠC Kranj.

 Da se nam misil s predavanj ne bodo 
porazgubile nekje v etru tako kot 
Puharjev izum, bomo na  spletni strani 
ŠC Kranj  pod zavihkom  ISKRE (Šolski 
center Kranj - Iskrive podobe Iskrivih 
kart (sckr.si)) sproti  shranjevali filme 
predavanj, ki bodo dostopni vsem. 
Vse prispevke predavateljev bomo tudi 
objavili v posebni brošuri  Dobro je 
treba deliti.

 Polonca Hafner Ferlan in  
Marko Arnež 

Pikova dama–cikel predavanj 
Na dan Rudolfa Maistra, 23. 11. 2022, smo na Šolskem centru Kranj gostili  
dr. Nevenko Bogataj, ki smo jo povabili k pripravi 10. predavanja iz sklopa Iskrive 
podobe Iskrivih kart o pikovi dami dr. Angeli Piskernik. Naključje. Morda. Ali pač 
ne. Rudolf Maister in Angela Piskernik sta bila sodobnika in sta prijateljevala.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Za poklice prihodnosti
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Iskra lab

Prostori laboratorija se nahajajo 
zelo blizu jedilnice (za steklenimi 
vrati) ter vsebujejo najbolj napredne 
naprave za različne smeri izobra-
ževanja, kot so 3D-tiskalniki visoke 
kvalitete, CNC za obdelavo tiskanih 
vezij, različni projekti dijakov. 

Vodja laboratorija sta profesorja 
Matic Ržek in Luka Colarič. 

Vsaka smer izobraževanja ima svoj 
del v laboratoriju, ki pa vsebuje 
svojo pripadajočo računalniško 
opremo. Poskrbljeno je tudi za 
varnost z električnimi projekti, saj 
vsaka univerzalna miza vsebuje teh-
nološko razvite napajalnike z zaščito 
proti kratkemu stiku. V letu 2022 
laboratorij dnevno obiskuje več kot 
10 dijakov, ki želijo svoje izobraže-
vanje na naši šoli popestriti z novimi 
idejami, ki jih lahko uresničijo s 

pomočjo profesorjev, ki sodelujejo 
pri organizaciji laboratorija.  

Šolski center Kranj redno oskrbuje 
laboratorij z novimi napravami, po-
trošnim materialom ter materialom, 
ki ga dijaki potrebujejo za uspešno 
izdelavo projektov. Imamo 3 tiskal-
nike Creality, ki delujejo na različne 
filamente, ki pa so lahko tudi okolju 
prijazni. Na zalogi imamo veliko 
različnih filamentov, saj se lahko 
med sabo zelo razlikujejo (filamenti 
z dodanim bambusom, pluto, kar-
bonskimi vlakni, gumo itd.). V labo-
ratoriju se nahaja tudi resign printer, 
ki pa deluje na posebno tekočino, 
ki jo je po končanem tiskanju treba 
izpostaviti posebni UV-komori. Vsi, 
ki potrebujete kakšen nasvet glede 
zaključne naloge, imate možnost 
prejeti koristne informacije pri nas. 
V našem laboratoriju se je razvilo že 

ŠOLSKI CENTER KRANJ

SREDNJA 

TEHNIŠKA
ŠOLA

Iskra-Lab oz. FabLab je inovativni prostor na Šolskem centru Kranj, ki je  
namenjen nadobudnim ter vedoželjnim dijakom.  

ogromno različnih inovativnih izdelkov, kot so 
električno kolo, CNC-risalnik, različne predela-
ve 3D-tiskalnikov, električni hydrofoil, naprava 
za izdelavo sladolednih rolic (ki pa na žalost ni 
dosegla naših pričakovanj zaradi pomanjka-
nja moči električnih komponent) in še veliko 
drugih izdelkov, ki bodo, če še niso, izdelani v 
kratkem.

Vsi, ki bi se želeli pridružiti ekipi, ste prijazno 
povabljeni, če se le vidite kot vedoželjnega ter 
pridnega dijaka. 

Van Luka Treven

... imate možnost pre-
jeti koristne informacije pri 
nas.«
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Učitelj elektrotehnike

Intervju – Matej Mokricki

Katero šolo si obiskoval?
Po končani osnovni šoli sem obiskoval 
takrat imenovano Srednjo elektro in 
strojno šolo Kranj, ki je danes imeno-
vana Srednja tehniška šola Šolskega 
centra Kranj. Izobraževal sem se na 
programu elektrotehnik elektronik in po 
končanem srednješolskem programu 
nadaljeval visokošolski strokovni študij 
na področju elektronike na Fakulteti 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
ter študij uspešno zaključil. Za potrebe 
učiteljskega poklica pa sem v lanskem 
letu zaključil tudi pedagoško-andrago-
ško izobraževanje na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani.

Kaj oz. kje si delal, preden si postal 
učitelj na STŠ?
Že kot dijak in kasneje kot študent sem 
izkoristil vse počitnice za pridobivanje 
izkušenj na raznih področjih v gospo-
darskih družbah. V okviru študija je bilo 
treba opraviti polletno obvezno prakso, 
ki sem jo opravljal v podjetju Iskra 
Emeco, v oddelku razvoja predplačilnih 
števcev porabe električne energije. 
Delo v razvojnem oddelku podjetja me 
je zelo navdušilo z mnogimi izzivi, s 
katerimi se zaposleni na tem področju 
spopadajo. Po končanem študiju se mi 
je želja po delu v razvojnem oddelku 
tudi uresničila z zaposlitvijo v podjetju 
Iskra v poslovni enoti Merilni instrumen-
ti in stikala. Začel sem kot razvijalec 
na področju nizkonapetostne stikalne 

tehnike, nadaljeval kot samostojni 
razvijalec, za tem sem bil vodja progra-
ma v razvoju, kasneje vodja projektov 
ter na koncu še nekaj let produktni 
vodja in vodja razvoja obenem. Dolga 
leta sem bil poleg v Iskri vzporedno 
zaposlen tudi v razvojnem centru Nela, 
najprej kot vodilni raziskovalec in na 
koncu še kot direktor podružnice in 
njen prokurist. V obeh podjetjih sem 
deloval na izjemno širokem področju 
razvojnega dela, dela na mnogih velikih 
projektih med različnimi družbeniki, 
nudenju tehnične in druge podpore 
različnim službam znotraj matičnih 
podjetij, nudenju tehnične podpore 
kupcem itd. V moji petnajstletni karieri 
dela v razvojnem oddelku podjetja sem 
pravzaprav spoznal čisto vse funkcije 
in osvojil vsa potrebna znanja za vsako 
od njih. Delo razvijalca sem najprej 
začel z osvajanjem zahtev standar-
dov, raznimi električnimi meritvami in 
preskusi na obstoječih izdelkih ter kar 
kmalu pristal na samostojni poti razvoja 
novih izdelkov v razvojnih timih. Glede 
na mojo zagnanost in hitro učenje ter 
zelo dober napredek pri projektih sem 
postopoma hitro napredoval. Znanje ni 
bilo fokusirano le na reševanje elektro-
tehničnih izzivov, ampak je obsegalo 
tudi dobro poznavanje strojništva in 
materialov. S tem sem lahko suvereno 
vodil tudi projekte na področju tehnolo-
gije in v razvoj uvajal raznorazne nove 
kovinske, plastične in druge materiale. 

Na podlagi svojega vedno širšega in 
izjemnega znanja na področju razvoja 
nizkonapetostne stikalne tehnike sem 
imel v nekem trenutku tudi priložnost 
prevzeti vlogo produktnega vodje, vod-
je razvoja in vodje projektov ter prevzeti 
vodenja razvojnega centra, s tem si pa 
sem si pridobil še vse znanje in izku-
šnje s tega področja. Poleg delovanja 
v gospodarstvu imam še dolgoletne 
izkušnje s področja standardizacije na 
Slovenskem inštitutu za standardiza-
cijo, kjer sem še vedno polno aktiven. 
Sem namreč predsednik tehničnega 
odbora za stikalne in krmilne aparate, 
poleg tega pa še član dveh tehničnih 
odborov, in sicer tehničnega odbora za 
nizkonapetostne električne in komu-
nikacijske inštalacije ter tehničnega 
odbora za električni pribor.

Zakaj si izbral učiteljski poklic – 
zakaj nisi nadaljeval službe v gospo-
darstvu?
Tekom mojega zelo različnega delova-
nja in tudi napredovanja v razvojnem 
oddelku podjetja sem izoblikoval neko 
tiho željo po nekem povsem novem, 
drugačnem izzivu oz. še nekem dru-
gačnem osebnostnem razvoju in pa 
vseeno željo, da moje vrhunsko znanje 
s področja nizkonapetostne stikalne 
tehnike vseeno ne gre povsem v po-
zabo. Tako sem prišel na idejo, kaj pa 
morda šolstvo, saj tam sem bil pa tudi 
že kar nekaj let zunanji član komisije na 
zaključnih izpitih poklicne mature. Da 
sem to idejo zares zagrabil, je bilo pa 
krivo čisto naključje, ko sem slučajno 
zasledil potrebo po učitelju elektro 
stroke na Srednji tehniški šoli Šolskega 
centra Kranj. Zaradi radovednosti sem 
poslal prošnjo, nakar sem bil res pova-
bljen na razgovor z ravnateljem Srednje 
tehniške šole g. Aljažem Rogljem in 
direktorjem Šolskega centra Kranj g. 
Jožetom Drenovcem. Tista pozitivna 
energija z njune strani me je povsem 
fascinirala, pravzaprav se mi niti ni bilo 
treba kaj dosti potegovati za to delovno 
mesto, saj so moje reference obrnile 
razgovor v njuno povabilo. Kot pa velja 



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola 9

za vsako resno življenjsko odločitev, je 
bilo treba zadevo prespati, in ker je v 
meni še vedno vztrajalo tisto neverjetno 
pozitivno vzdušje, sem se tudi uradno 
odločil za korenito spremembo in pri-
stal v učiteljskem poklicu.

Katere prednosti in pomanjkljivosti si 
v okviru svoje stroke spoznal pri delu 
v podjetju in v šoli?
V podjetju je bilo izpopolnjevanje zna-
nja največkrat kar osnovno projektno 
delo pri razvoju novih izdelkov, veliko je 
stika s tehnološkimi rešitvami v proi-
zvodnji, rešujejo se razne materialne in 
produktne problematike itd. V šoli se 
je na drugi strani za lastno izobraževa-
nje potrebno posebej angažirati izven 
pedagoških ur, poleg tega so potrebne 
tudi kakovostne priprave za nemo-
ten potek poučevanja in si je treba 
kar dobro organizirati čas. Razumeti 
je treba, da so dijaki mladostniki, ki 
dojemajo stvari povsem drugače kot 

odrasli ljudje v podjetju. Zato je treba 
z dijaki postopati še posebej motiva-
cijsko, jih vzpodbujati, dajati upanje za 
dobro prihodnost in seveda tudi naučiti 
zahtevane osnove ter jih poskušati pri 
zainteresiranih preseči. Moram reči, da 
imajo dijaki radi razumevajoče dinamič-
ne učitelje z veliko vsebine, kar pa od 
učitelja zahteva dodatni izziv. V šoli je 
tudi veliko več neposredne komunikaci-
je z zelo velikim številom zelo različnih 
dijakov in se stalno krepijo komunikacij-
ske sposobnosti.

Ali je elektrotehnika tudi tvoj hobi in 
katere druge stvari te navdušujejo v 
življenju?
Elektrotehnika me pravzaprav navdi-
huje že od mali nog in sem zelo rad 
pregledoval električne in elektronske 
naprave. Doma sem imel vedno tudi 
vso potrebno osnovo opremo za 
elektrotehnike in sem kakšno stvar 
naredil oz. tudi naredim še danes, če 

ne drugega, se lotim popravila ali pa 
analize. Zelo rad spremljam novosti na 
področju električnih inštalacij in s tem 
področjem povezanimi standardi, novo-
sti na področju kovinskih in plastičnih 
materialov ter novosti na področju 
mehatronike. V prostem času, če ga 
imam, poleg vsega ostalega, počasi 
napredujem tudi pri izdelavi priročnika 
oz. preoblikovanju le-tega v učbenik za 
področje nizkonapetostne stikalne teh-
nike. V samorežiji se lotim tudi večine 
domačih popravil, obnov in nadgradenj 
ter se ne ustrašim niti kakšnega večje-
ga izziva.

Zelo rad imam daljše skoraj vsakodnev-
ne sprehode in pa ne smem pozabiti 
na družino, ki je od vsega najpomemb-
nejša in se ji z veseljem v največji meri 
tudi posvečam.

Maja Teran

Intervju – Peter Peternel 

Lep pozdrav Peter, bi lahko povedal 
nekaj besed o sebi in svojem športu?
Sem Peter Peternel, prihajam iz Škofje 
Loke. Ukvarjam se z rokometom, 
obiskujem drugi letnik srednje tehniške 
šole, smer računalništvo. 

Koliko časa že treniraš rokomet in 
kdo te je navdušil za ta šport?
Za rokomet me je navdušila moja 

mama, tudi sama bivša igralka. 
Treniram pa že 10 let.

V kateri ekipi treniraš?
Treniram v ekipi RK Urbanscape Loka, 
v kategoriji kadeti in mladinci.

Kateri so tvoji največji uspehi?
Uvrstitev v državno reprezentanco ter  
2. mesto pri kadetih. 

Kateri je tvoj sanjski klub?
Moj sanjski klub je Paris Saint-Germain 
Handball. V Sloveniji pa je to RK Celje 
Pivovarna Laško.

Kdo je tvoj najljubši igralec?
Jih lahko naštejem več? 
Seveda. Jim Gottfridsson, Nikola 
Karabatić. Najljubši slovenski igralec pa 
Aleks Vlah.

Na kateri poziciji igraš? 
Levi, srednji in desni zunanji igralec.

Kako usklajuješ šolske obveznosti s 
treningi?
Lani nisem imel problemov, saj sem 
prvi letnik zaključil s prav dobrim uspe-
hom. S profesorji sem lahko uskladil 
izostanke in nadomestil zaostale šolske 
obveznosti. 

Lani sem imel status športnika B, letos 
pa sem zaradi sodelovanja v državni 
reprezentanci pridobil status A. 

Dijak
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Kako izgleda tvoj dan?
Vstanem ob šesti uri, šola se običajno 
zaključi ob 15h. Po šoli sledi enourni 
počitek, nato pa trening, ki traja od 2 
do 2,5 ure. Po treningu je potrebno 
zaključiti šolske obveznosti (naloge, 
učenje), sledi spanje. Večkrat imamo 
tudi jutranji trening, tako da je usklaje-
vanja še nekoliko več.

Kakšne so tvoje želje glede šolanja v 
prihodnje?

Rad bi čim bolje zaključil šolanje na 
Srednji tehniški šoli. Svoje izobraževa-
nje pa bi rad nadaljeval na Fakulteti za 
računalništvo. 

Kje se vidiš čez 5 let?
Moje želje so dokončanje šolanja v 
Srednji tehniški šoli v Kranju. Želel bi si 
igrati profesionalno v tujini. 

V Parizu? 
(smeh) To bi bilo sanjsko. 

Peter Peternelj, hvala za sodelova-
nje. Želim ti uspešen zaključek šo-
lanja in uspešno rokometno kariero. 
Predvsem pa brez poškodb in upam, 
da te bomo lahko v prihodnje spre-
mljali tudi v članski državni reprezen-
tanci.

Anže Kralj

Zadnja leta se v šolah zelo velikokrat omenja medpredmetno povezovanje in 
vseživljenjsko učenje, ki v osnovi pomeni, da se k načrtovanju medpredmetnih 
oz. kurikularnih povezav pristopa na načrten in sistematičen način.

Medpredmetne ekskurzije 

Na Srednji tehniški šoli Kranj smo se 
odločili, da se učitelji strokovno teore-
tičnih predmetov in splošnih predmetov 
povežemo tudi pri organizaciji dejavno-
sti pouka, ki poteka izven šole, kot so 
strokovne ekskurzije. Na ta način želi-
mo dijakom pomagati pri sposobnosti 
videnja povezav, reševanja problemov z 
vidika različnih perspektiv, hkrati pa se 
dobro zavedamo, da je vključevanje in-
formacij z različnih področij ključno za 
življenje v hitro spreminjajoči se družbi. 

V jesenskem obdobju smo organizirali 

štiri medpredmetne strokovne ekskur-
zije za dijake programov srednjega 
strokovnega izobraževanja, od katerih 
vam letos predstavljamo dve.

Kočevsko

Najprej smo v Kočevju obiskali podjetje 
Yaskawo. Yaskawa Electric Corporation 
je največji proizvajalec industrijskih 
robotov na svetu. Yaskawa je izbrala 
Kočevje kot prvo lokacijo v Evropi za 
proizvodnjo robotov. Nova tovarna meri 

dobrih 11 tisoč kvadratnih metrov, ima 
nekaj manj kot deset tisoč kvadratnih 
metrov uporabne površine. Do konca 
leta 2023 naj bi zaposlovala približno 
200 ljudi, letno pa bo izdelala šest tisoč 
robotov. 

Po zanimivem ogledu podjetja smo 
pot nadaljevali v Kočevsko Reko, kjer 
smo si pogledali vojaški bunker K-35, 
ki stoji na robu vasi Škrilj. Zgrajen je bil 
leta 1957 za komunikacijsko podporo 
bližnjim vojaškim objektom v Gotenici, 
kamor bi se ob morebitnem sovjetskem 
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napadu za tri mesece umaknilo republi-
ško vodstvo. V 1500 metrih rovov in na 
okrog 2500 kvadratnih metrih površine 
bi našlo zatočišče sto ljudi. Vsa oprema 
v bunkerju je originalna. Električno 
oskrbo zagotavljata agregata, nameš-
čena v strojnici za debelimi svinčenimi 
vrati, ki še vedno delujeta. Poskrbljeno 
je za prezračevanje z rekuperacijo ter 
vzdrževanje stalne temperature 17 sto-
pinj Celzija in vlažnosti pri 50 odstotkih. 
Prav posebej zanimivo je bilo pogledati 
telekomunikacijsko sobo, v kateri so iz 
komandne centrale upravljali petnajst 
oddajnikov. 

Našo ekskurzijo smo zaključili z 
ogledom Ekološke kmetije Kocjančič. 
Njihova osnovna dejavnost je ekološka 
pridelava mleka. Na kmetiji predeluje-
jo ekološko kravje mleko v ekološke 
mlečne izdelke, kot so sir, sir z okusi, 
mladi sir, navadni in sadni jogurt ter 
skuto. Posebej smo bili navdušeni nad 
ogledom robotske molže, kjer človeška 
roka ni več potrebna. Ob koncu pa so 
nas prijazno pogostili s svojimi izdelki, 
tako da smo se siti in polni novih vtisov 
napotili proti domu.

Obisk podjetij Revoz in Krka

Dijaki so se priložnosti, da lahko 
obiščejo našo največjo tovarno, Revoz 
iz Novega mesta, zelo razveselili. V 
dvorani za komunikacije so nam najprej 
predstavili podjetje in njihove dosežke 
v zadnjem obdobju. Opremljeni s slu-
šalkami, očali in odsevnimi jopiči smo v 
enournem pohodu po tovarni prisluhnili 
tudi temeljiti razlagi poteka proizvodnje. 
Videti delo v novi karosernici, številne 
robote, mogočne stiskalnice v preserni-
ci, spremljati sestavo vseh treh avtomo-
bilov na montažni liniji, opazovati vso 
logistiko tovarne je bilo zelo zanimivo in 
navdušujoče.

Pot smo nadaljevali čez Krko v zelo 
uspešno slovensko podjetje Krka. 
Ogledali smo si najnovejši obrat Notol 
2. Po predstavitvenem filmu je sledi-
la manjša pogostitev, nato pa ogled 
objekta in proizvodnje, kjer smo videli 
proizvodnjo trdne oblike farmacevtskih 
izdelkov (tablete in kapsule). Gre za 
visokoavtomatizirane proizvodne in 
transportne procese. V objekt so vgra-
jeni najkakovostnejši in najsodobnejši 
materiali in tehnologije.

Andreja Pogačnik

Mobilnost –Job Shadowing 
Senčenje v gimnaziji Billrothgymnasium na Dunaju

V okviru projekta Erasmus+ 
Nadgradimo znanje z izkušnjami 
smo se v prvem tednu oktobra 
odpravili na Dunaj. Štirje dijaki 
tretjega letnika smeri elektroteh-
nik, profesorica Tina Rajhman in 
jaz smo se zbrali v Ljubljani in po 
petih urah vožnje z avtobusom 
prispeli na cilj. Dijaki so trenutno na 
praktičnem usposabljanju z delom 
v tujini, midve pa sva se udeležili 
job shadowinga oziroma senčenja v 
gimnaziji Billrothgymnasium. 

Šolo obiskujejo mladostniki po kon-
čani štiriletni osnovni šoli oziroma 
Volkschulle. Šolanje v gimnaziji traja 

osem let.  Učitelji večinoma pouču-
jejo dva predmeta, za naše razmere 
tudi precej nenavadne kombinacije,  
npr. matematiko in kemijo, pa tudi 
matematiko in geografijo ali celo 
matematiko in športno vzgojo. 

Za senčenje oziroma udeležbo pri 
pouku sem se odločila zato, ker me 
zanima, kako poteka poučevanje 
predvsem matematike v drugih 
državah. Senčenje poteka tako, da 
v razredu spremljaš dogajanje, se 
tudi aktivno vključiš in pomagaš 
dijakom pri njihovem delu ali pa jim  
kaj razložiš.
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Pri pouku sem bila vsak dan vsaj 4 šol-
ske ure. Večino ur sem bila pri pouku 
matematike, pa tudi opisne geometrije 
in kemije. Pouk pričenjajo nekoliko 
kasneje kot pri nas, ob 8. uri. Šolska 
ura traja 50 minut. Število dijakov pri 
pouku je zelo različno, veliko imajo tudi 
izbirnih predmetov. Pri nekaterih urah 
je v učilnici cel razred, sicer pa se glede 
na svoje interese razdelijo v skupine in 
sodelujejo pri drugem predmetu. Prvih 
nekaj minut šolske ure je namenjenih 
oddaji, pregledu oziroma vračilu izdel-
kov, ki so jih dijaki naredili za domačo 
nalogo. Sledi kratka razlaga, večina 
časa pa je namenjena reševanju nalog. 
Vmes je veliko pogovora učitelja z dija-
ki. Pogosto dijaki samostojno rešujejo 
naloge oziroma izpolnjujejo  učne liste. 
Veliko nalog je izbirnega tipa, izbrane 
odgovore morajo dijaki znati dobro 
utemeljiti. Pri reševanju nalog pogosto 
uporabljajo tehnologijo. Učitelj ima, po-
sebej v višjih letnikih, veliko bolj vlogo 
mentorja kot predavatelja. Pri mlajših 

dijakih je več poudarka na vzgoji, 
disciplini v razredu, pri starejših nisem 
opazila večjih vzgojnih težav. Telefoni 
dijakov so sicer na klopeh, a ostajajo 
nedotaknjeni.

Spremljala sem tudi delavnico izražanja 
z gibanjem, ki jo izvajajo v času podalj-
šanega bivanja za skupino otrok, ki 
kažejo znake hiperaktivnosti. Delavnica 
vzpodbuja kreativnost, krepi samoza-
vest, sodelovanje v skupini, poglablja 
medsebojne odnose. 

Obisk tuje dežele je namenjen tudi 
spoznavanju naravnih in kulturnozgo-
dovinskih znamenitosti, sporazume-
vanju v tujem jeziku, spoznavanju 
kulinarike, opazovanju utripa mesta in 
vsakdanjega življenja v njem. Prvi stik z 
velikim mestom je bila ogromna glavna 
železniška postaja Hauptbahnhof. Tako 
kot v vseh večjih mestih, tudi na Dunaju 
glavnina prometa poteka pod zemljo, 
kar s pridom uporablja velika večina 

meščanov, študentov, dijakov, obisko-
valcev. 

V popoldanskem prostem času sva si s 
kolegico Tino Rajhman ogledali center 
mesta, muzej Madame Tussauds, 
muzej Sissi, park Schoenbrunn, 
palačo Gloriette in živalski vrt, galeriji 
Belvedere, privoščili pa sva si tudi 
vožnjo z znamenitim kolesom Wiener 
Riesenrad. Seveda ni šlo brez za 
Avstrijo značilnega zrezka »Wiener 
Schnitzel« in znamenite »Sachertorte«, 
česar ob obisku Dunaja res ne smete 
zamuditi.

Vesela sem, da sem se lahko udeležila 
takšnega usposabljanja. Upam, da se 
bom še kdaj. Zdi se mi namreč zelo po-
membna izmenjava izkušenj z učitelji, 
ki poučujejo isti ali podoben predmet. 
Morda bi lahko bilo več časa namenje-
nega izmenjavi mnenj o poučevanju, o 
konkretnih učnih urah, o uporabi tehno-
logije.  Senčenje se mi zdi pomembno 
tudi v smislu poglabljanja znanja tujega 
jezika, poznavanja strokovnih izrazov 
v tujem jeziku. To omogoča sledenje 
tuji literaturi in s tem prispeva k zani-
mivejšemu in bolj privlačnemu pouku. 
Pomembna komponenta usposabljanja 
v tujini se mi zdi možnost spoznavanja 
naravnih, kulturnozgodovinskih zname-
nitosti.

Vsem, ki si želite spoznati življenje in 
delo v tuji deželi, toplo priporočam, da 
se udeležite kakšne od mobilnosti, ki 
jih v našem Šolskem centru uspešno 
izvajamo že vrsto let.

 Maja Arh

Projekt Erasmus+ je kljub epidemiji živel dalje.

Mobilnost – Nadgradimo znanje  
z izkušnjami

Dijaki STŠ so v lanskem šolskem 
letu 2021/22 kljub še vedno trajajoči 
epidemiji uspešno opravili praktično 
usposabljanje na delovnem mestu v 
tujini. Svoje znanje so urili v že usta-

ljeni partnerskih ustanovah Estoniji in 
Belgiji. Prvič pa so na prakso odšli tudi 
v Nemčijo in Grčijo.

Obdobje epidemije je močno pretreslo 

naše partnerske ustanove in nekatere 
za ponovno vzpostavitev uspešnih 
mobilnosti žal potrebujejo več časa. 
Mi smo priložnost dobro izkoristili in 
zapeljali mobilnosti na novih lokacijah. 
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Osem dijakov, iz smeri tehnik me-
hatronike Žiga ter sedem računal-
niških tehnikov Tilen, Žan, Yovan, 
Joshua, Gašper, Patrick in Bor, se 
je kot zadnja jesenska skupina v 
novembru 2021 odpravilo v mesto 
bogov, mitoloških živali in legend. 
Na obvezno opravljanje praktične-
ga usposabljanja sta jih spremila 
ravnatelj Aljaž Rogelj in podravnatelj 
Gašper Strniša. Vsak vikend pa jih 
je obiskala ena skupina spremljeval-
nih učiteljev, da so skupaj odkrivali 
znamenitosti mesta Aten 

Zaposleni so bili v podjetjih The 
Cube, Spaceers in Athens Insiders 

Dijaki poleg usposabljanja na delov-
nem mestu in pridobivanja strokov-

nih kompetenc prosti čas namenijo 
raziskovanju mesta in tuje kulture. 
V tujini so v večini držav nastanjeni 
v apartmajih, kjer si svoje obroke 
pripravljajo sami, prav tako morajo 
poleg kuhanja osvojiti tudi preostala 
gospodinjska opravila, kot je pranje 
perila in pospravljanje. Seveda pa 
nikakor ne moremo zanemariti 
pridobivanja kompetenc finančne 
pismenosti, saj so z dodeljenimi 
sredstvi primorani preživeti skozi 
celo obdobje mobilnosti, torej skozi 
en mesec.

Dijaki svoje misli, izkušnje in 
pustolovščine beležijo na blogu, ki 
je vsako leto objavljen na spletni 
strani Medpodjetniškega izobra-
ževalnega centra ter na Facebook 

strani Šolskega centra Kranj. Vabljeni k branju 
dijakovih izkušenj.

Aleksandra Frelih,  
koordinatorica projekta

Projekt mobilnosti tudi v četrtem letniku 
SSI programa in prvem PTI 
Projekti mobilnosti za dijake in osebje programa Erasmus+ ključnega ukrepa 1 
omogoča posameznikom mobilnost v tujini. 

Običajno se mobilnosti dijaki SSI-
programa udeležijo tekom redne-
ga praktičnega usposabljanja na 
delovnem mestu v tretjem letniku, 
vendar omogočamo nadgrajeva-
nje izkušenj tudi dijakom četrtega 
letnika. Ker dijaki SPI-programa te 
možnosti zaenkrat še nimajo, se 

lahko za mobilnost odločijo v prvem 
ali drugem letniku, ko so v nadalje-
valnem programu PTI. 

Prakso opravljajo tekom počitnic, 
dodatno pa jim opravičimo tudi 
odsotnost enega tedna pouka. 
Mobilnost tako skupno traja 14 dni. 

V šolskem letu 2021/22 je bila taka mobilnost 
v Nemčiji. Osem dijakov programa tehnik 
mehatronike: Erik A., Erik G., Miha, Nejc, Žan 
R., Rok, Žiga in Žan E. so dodatno nadgra-
jevali svoje znanje v Berlinu, v podjetjih Stel 
Maschinenbau in Mashinenbau Dünder. Delali 
so na rezkalnem stroju, CNC-stroju, obnavljali 
alternatorje in pomagali pri urejanju proizvo-
dnje.

Dijaki so ob prihodu z dela kuhali kot pravi 
kuharski mojstri, manjkala ni niti gorenjska 
goveja juha. Pred povratkom so dijaki spre-
mljevalnima profesoricama pripravili obilno 
zadnjo večerjo.

Vse njihove dogodivščine in pridobljena zna-
nja so opisana v njihovem blogu. Blog dijakov 
je dostopen na spletni strani MIC in FB strani 
Šolskega centra Kranj.

Aleksandra Frelih,  
koordinatorica projekta
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Zjutraj je bilo težko vstati, saj je bil 
odhod avtobusa že ob 5. uri. Zgodaj, 
ampak sam pomislek na to, kaj me 
čaka, kaj bom videl, česa se bom na-
učil in katere kraje bom obiskal – tako 
navdušenje takoj požene kri po žilah. 
Vožnja do Lamborginijevega muzeja 
v Sant'Agati Bolognese je bila dolga, 
pokrajina pa lepa, in ker sami z dru-
žino potujemo vsako leto po Evropi z 
avtomobilom, ni bila zahtevna, marveč 
sproščujoča, saj sem neke vrste hodofil 
(tisti, ki obožuje cesto, potovanja). Ko 
smo prispeli na cilj, je bil prvi pogled na 
obsežno tovarno Lamborghini in zraven 
muzej ter manjša trgovinica. V muzeju 
so imeli vse od diablo, cauntach do 
veneno. 

Naslednji po spisku je bil Museo Ferrari 
Maranello. Pred vhodom cel kup samih 
ferrarijev, pričaka te ogromen logo 
Ferrari in formula, ujeta v kovinsko 
konstrukcijo. Tisti trenutek se zaveš, da 

gre za nekaj resnega, napolni te adre-
nalin, to je tisti trenutek, ko ugotoviš, da 
tole ni več hec. Ob vstopu te pričakajo 
same legende iz F1, Le Mans 24 … 
Konceptov na pretek! Aja, pa zbirka 
Ferrarijevih formul skozi leta tudi ne 
zmanjka.

Prav tako smo obiskali še drugi 
Ferrarijev muzej v Modeni, posvečen 
ustanovitelju znamke. Od zunaj ni bilo 
videti veliko, z vrha je pa oblikovan 
kot športni pokrov motorja. Znotraj te 
hudičevo velike dvorane se skrivajo 
vsi največji uspehi Ferrarija in njihovih 
inženirjev. Kar napolni te s tistim nekim 
ponosom, ponosom, ki ga Italijani 
čutijo do Enza. Še isti dan smo obi-
skati tudi muzej Alfe Romeo. Navzen 
ni kaj prida stavba, vendar te prav 
preseneti. Celotna zgodovina znamke 
Alfa Romeo, letala, vojaška in policij-
ska vozila, stari koncepti, predstavitev 
legend in redka vozila. Nekateri med 

njimi so edini primerki. Kasneje smo se 
odpravili v hotel.

Zjutraj sta nas je čakala le še Milano ter 
Monza. Milano in njegovo staro jedro 
je bilo prečudovito. Ne bom izgubljal 
besed o modnem mestu, prepričajte se 
sami! Sam sem sicer že bil v Monzi v 
predkoronskem času in si nisem veliko 
novega ogledal, je bilo pa kljub temu 
zanimivo, ker so nam predstavili tudi 
tisto, česar si sam ne moreš ogledati. 
Samega ogleda proge pa ni bilo.

Če vse skupaj povzamem, ogledaš 
si veliko, res veliko za en vikend. Ja, 
naslednji teden si malo utrujen, a če si 
oboževalec, boš pretrpel. Priporočam 
vsem, ki jim avtomobilizem nekaj 
pomeni, kajti težko boš za tako ceno 
obiskal kaj podobnega. Še težje v taki 
družbi.

Klemen Rotar

Od nekdaj sem se zanimal za  
t. i. oldtimerje. Ko sem slišal za  
ponudbo nadstandardne ekskurzije 
Avtomobilistične italije sem si takoj 
rekel da tja pa moram it. 

Avtomobilistična Italija
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Offroad rolka  

Obiskali mednarodni industrijski sejem

Zaključne naloge

Na Srednji tehniški šoli izobražuje-
mo za poklice prihodnosti, zato smo 
naše dijake tokrat odpeljali na stro-
kovno ekskurzijo, kjer so si v okviru 
Mednarodnega industrijskega sejma v 
Celju ogledali najnovejše tehnologije v 
povezavi z elektrotehniko, mehaniko in 
računalništvom. To so namreč tudi glav-
ni izobraževalni programi na naši šoli. 

Da gre za pomemben regionalen se-
jem, ki se pojavi samo enkrat vsaki dve 
leti, pričata podatka, da je med razsta-
vljavci več kot 60 % tujih podjetij iz več 
kot 32 držav, med obiskovalci pa jih 

več kot 43 % prihaja iz 13 tujih držav. 
Na ta način lahko naši dijaki spoznajo 
podjetja, s katerimi bodo v svojem po-
klicnem življenju sodelovali ali pa se pri 
njih zaposlovali. Vidijo lahko tudi razne 
stroje, ki zaradi njihove visoke vrednosti 
običajno niso na ogled širši javnosti. 
Praktični prikaz novosti pri delovnih 
procesih, ki jih podjetja izvajajo, in so 
običajno skrita za štirimi stenami proi-
zvodnih obratov, so bila našim dijakom 
široko na vpogled, dobili pa so tudi 
odgovore na mnoga vprašanja, ki so 
jih lahko zastavili najboljšim strokovnja-
kom različnih tehničnih področij. 

Obisk takšnega sejma je tudi za dijake 
ena od najboljših priložnosti za mre-
ženje in sklepanje novih poznanstev. 
Industrijska podjetja trenutno beležijo 
veliko pomanjkanje tehničnega kadra, 
zato so naši dijaki izredno iskani na 
trgu delovne sile. Za konec pa smo tudi 
izjemno hvaležni, da so vsi naši dijaki 
za obisk sejma s strani različnih pod-
jetij, ki so na sejmu razstavljala, prejeli 
brezplačne vstopnice, saj naša šola 
odlično sodeluje z mnogimi izmed njih.

Maja Teran

Pozdravljen, Rok. Se lahko na kratko 
predstaviš?
Sem Rok Drol, doma sem iz 
Železnikov. Za Srednjo tehniško šolo na 
Šolskem centru Kranj sem se odločil, 
ker me zanima tehnologija in sem želel 
nadgraditi znanje. Program Tehnik 
mehatronike sem izbral zato, ker me 
zanimajo področja kot so CNC obdelo-
vanje in programiranje, konstruiranje v 
CAD programu (Solid Works), 3D tisk, 

robotika in podobno.

Kako si izbiral temo za zaključni izde-
lek na poklicni maturi?
Hotel sem narediti izdelek, ki je zame 
uporaben in zanimiv. Zaključnega 
izdelka nisem želel postaviti v kot, 
temveč sem ga naredil zato,  da ga 
bom uporabljal. Na internetu sem našel 
idejo za izdelavo rolke, ki je vzmetena. 
Offroad rolko ali vzmeteno rolko sem 

izbral zato, ker je do sedaj še nobeden 
ni naredil na tak način.  In zato, da jo 
bom veliko uporabljal. Vedno bom tudi 
imel možnost, da jo izpopolnjujem in 
nadgrajujem.

Prosim, na kratko opiši, kako je pote-
kalo tvoje delo.
Začel sem z 3D konstruiranjem v CAD 
programu Solid Works. Nato sem vse 
dele najprej natisnil na 3D tiskalniku. 
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Po pregledu natisnjenih delov in ugoto-
vitvi, da so dimenzije prave, je bilo pot-
rebno vse kose izdelati še iz aluminija. 
Obdelal sem jih na šolskem CNC stroju 
s pomočjo mentorja. Na koncu sem 
vse dele sestavil, jih oležajil in preizkusil 

delovanje. Rolka ima dva amortizerja, 
ki vplivata na drugačen način zavijanja. 
Rolka zavija glede na nagib celotnega 
ogrodja, preko osi, ki nagib pretvori v 
rotacijo kolesa v želeno smer. Trenutno 
je namenjena bolj spustom po hribu 

navzdol, saj je pogonski sklop še v 
izdelavi. Rolka bo dobila ob prvi prilož-
nosti še elektro motor, da bo možna 
tudi vožnja v klanec.

Kaj bi rad počel v življenju, kje se 
vidiš čez nekaj let?
Čez 5, 10 let se vidim v podjetju kjer bi 
lahko konstruiral in nato stvari izdeloval 
na CNC stroj ali 3D tiskalnik. Po maturi 
se bom  vpisal na univerzitetno smer 
na Fakultete za strojništvo v Ljubljani, 
po diplomi pa čim hitrejša zaposlitev v 
področju konstruiranja in 3D tiska.

Morda še zaključna beseda...
Menim, da sem izbral odličen projekt 
za svojo zaključno nalogo. Nanj sem 
ponosen in veselim se že, da bom rolko 
lahko dodelal in izboljšal.

Maja Arh

Električna samokolnica   

Pozdravljen, Anžej. Kaj te je nav-
dušilo, da si se odločil za Srednjo 
tehniško šolo Šolskega centra Kranj?
Pozdravljeni, sem Anžej Ulčar in 
prihajam iz Radovljice. Za to šolo sem 
se odločil, ker me zanima tehnologija 
in sem si želel osvojiti dodatnih znanj s 
tega področja. Izmed ponujenih smeri 
sem izbral program tehnik mehatroni-
ke. Zanj sem se odločil predvsem zato, 
ker me zanimajo CNC stroji. 

Na kakšen način pa si izbral temo za 
svojo zaključno nalogo?
Za zaključno nalogo sem izdelal ele-
ktrično samokolnico. Pri izbiri teme je 
pomembno to, da je končni izdelek tudi 
dejansko uporaben ne pa nekaj, kar bi 
po končani maturi vrgel v smeti.

Bi nam lahko na kratko pojasnil, kako 
je potekalo tvoje delo?
Najprej je bilo potrebno dobro načrto-
vanje. Vse sestavne dele sem najprej 
narisal v programu SolidWorks, zato 
je delo potekalo brez večjih težav. 
Ogrodje samokolnice je sestavljeno iz 
štirih delov, ki so skupaj zavarjeni ter 
pobarvani. Sledil je nakup motorja, kr-
milnika in stikal. Nakup sem opravil kar 
v spletni trgovini. Vse elemente je bilo 

potem potrebno povezati v delujočo 
celoto.

Kako pa delujoča samokolnica sedaj 
deluje?
Samokolnico poganja brez krtačni, 
enosmerni motor z močjo enega kilo-
vata. Nato motor skozi reduktor, ki ima 
razmerje 1:30, poganja eno od dveh 
koles. S pomočjo reduktorja se najvišja 
hitrost zniža na 6 km/h, navor pa povi-
ša na kar 170 Nm.

Kakšne so tvoje ugotovitve po opra-
vljenem delu?

Z končnim izdelkom sem zelo zadovo-
ljen, saj sem izpolnil vse cilje, ki sem si 
jih postavil na začetku.

Kje se vidiš čez 5, 10 let? Kaj boš po 
maturi? Študij, služba?
Upam, da bom opravil študij strojni-
štva, ter da bom našel dobro službo v 
bližnjem podjetju.

Anžej, najlepša hvala za pogovor. 
Želimo ti veliko uspeha na nadaljnji 
poti.

 
Maja Arh, razredničarka



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola 17

Laserski gravirnik 

Aljaž Razložnik je dijak, ki ne sili v 
ospredje, ne vzbuja pozornosti na prvi 
pogled z glasnim hvalisanjem in izgredi 
v razredu. Aljaž je miren, odgovoren, 
vedno skoncentrirano posluša preda-
vanja, zapisuje snov, postavlja strokov-
na vprašanja, kadar je to potrebno. 
Učitelju je vedno pripravljen priskočiti 
na pomoč, prav tako tudi sošolcem. 
Odlikujeta ga preprostost in dosto-
pnost.

Pozdravljen, Aljaž. Prosim, da se na 
kratko predstaviš. Kaj te je navduši-
lo, da si se odločil za našo šolo?
Pozdravljeni, sem Aljaž Razložnik in 
prihajam iz Kopačnice. Za to šolo sem 
se odločil, ker me tehnologija zanima 
in sem si želel znanja s tega področja. 
Program tehnik mehatronike sem izbral 
zato, ker povezuje skupaj tri področja, 
ki me zanimajo. Navdušil me je tudi 
oče, ki je po poklicu elektrotehnik. 

Na kakšen način si izbral temo za 
svojo zaključno nalogo?
Za zaključno nalogo sem želel izdelati 
nekaj, kar me veseli, torej CNC-stroji, 
3D-tiskalniki itd. 

Med prebiranjem predlogov za zaključ-
no nalogo sem naleten na 2D-risalnik, 
ki s pomočjo pisala riše razne oblike. 
Dobil sem idejo, da bi namesto pisala 
uporabil laser in tako izdelal laserski 
gravirnik. 

Bi nam lahko na kratko pojasnil, kako 
je potekalo tvoje delo?
Najprej sem moral vse potrebne 

komponente naročiti, preden sem 
lahko začel s sestavljanjem laserskega  
gravirnika. Na začetku sem mislil, da 
bom večino komponent moral naročiti 
iz tujine, vendar sem ugotovil, da obsta-
ja veliko spletnih trgovin, ki prodajajo 
komponente za 3D-tiskalnike in podob-
ne stvari. Nekaj delov je bilo potrebno 
tudi 3D-natisniti, pri tem mi je pomagal 
znanec. Nato sem vse skupaj sestavil in 
povezal vse električne komponente na 
PCB- ploščo, ki sem jo izdelal. Celotna 
struktura pa je potem nameščena na 
leseno ploščo.

Kako deluje ….
Laserski gravirnik se po oseh premika 
s pomočjo treh koračnih motorjev, ki se 
gibajo po aluminjastih profilih s pomoč-
jo jermena. Krmiljeni so z gonilniki, ki 
so povezani na mikrokrmilnik ESP32. 
Na njega so povezana tudi vsa končna 
stikala, ki preprečujejo, da bi se laser 
premaknil izven delovnega območja. 
Na mikrokrmilnik je nameščen pro-
gram FluidNC, ki omogoča krmiljenje 
gravirnika preko telefona ali prenosnika 
brezžično. Program LightBurn omo-
goča pretvorbo slike v G-kodo, ki se jo 
nato preko spletnega vmesnika naloži 
na laserski gravirnik. Program nato 
samo zaženemo in laserski gravirnik bo 
vgraviral sliko, ki smo jo izbrali.

Si imel pri svojem delu kakšne teža-
ve?
Pri delu sem imel največ težav pri konč-
nih stikalih, ki so se vklapljala zaradi 
elektromagnetnega valovanja. To sem 
nato rešil z menjavo žic in spremembo 

delovanja stikala iz normalno odprtega 
v normalno zaprt način. Težave mi je 
povzročal tudi laserski modul, ki ga 
nisem mogel dobiti v Sloveniji in sem 
ga zato moral naročiti iz tujine.

Kakšne so tvoje ugotovitve po opra-
vljenem delu?
Po opravljenem delu sem ugotovil, da 
mi je znanje, ki sem ga dobil tekom 
šolanja, zelo pomagalo pri izdelavi 
zaključne naloge.

Kaj sicer še počneš?
V prostem času doma pomagam na 
kmetiji. Rad tudi kolesarim na okoliške 
hribe. Zvečer s prijatelji rad igram raču-
nalniške igrice ali pa poslušam glasbo.
Kje nameravaš nadaljevati svojo poklic-
no pot?

Poklicno pot bom nadaljeval na 
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. V 
srednji šoli smo elektrotehniko spoznali 
okvirno, na fakuleti pa bi rad znanje 
poglobil.

Kakšen je tvoj nasvet bodočim dija-
kom naše šole?
Za uspeh se splača potruditi in naj vam 
ne bo škoda časa za učenje.

Najlepša hvala za pogovor. Želimo ti 
veliko uspeha na nadaljnji poti.
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Dijaki – tehnika in umetnost

David, 2. Mc    Manc, 4. Ra

Marcel, 4. Ma

Manc, 4. Ra

Manc, 4. Ra Manc, 4. Ra

Manc, 4. Ra

Arne, 2. Mc (Lermontov - Jadro)
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Andraž Sitar - zlati maturant  
generacije 2018-2022  

STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Kako so potekale priprave na maturo?
S pripravami smo začeli že jeseni, saj bi nam 
v nasprotnem proti koncu leta zmanjkalo časa 
za učenje. Vzporedno z novo snovjo smo 
morali opravljati zadolžitve, katere so profe-
sorji običajno ocenili. Poleg teh zadolžitev 
sem se samostojno začel učiti dober mesec 
pred prvim pisnim delom izpita, moj nasvet za 
bodoče maturante pa je, da je treba začeti že 
prej. Kot pripravo na pisni del bi pa predlagal 
reševanje starih pol.

Zakaj si se odločil za študij fizike?
V četrtem letniku sem izbiral med študijem 
fizike, elektrotehnike in matematike. Ocenil 
sem, da bom na fiziki oziroma elektrotehniki 

Zakaj si se kot osnovnošolec 
vpisal na Strokovno tehniško  
gimnazijo?
Odkar pomnim, so me najbolj zani-
male tehnične vede, zlasti pa, kako 
določene naprave delujejo, ter njiho-
vo fizikalno ozadje. Zato sem vedno 
nameraval šolanje nadaljevati v šoli, 

v kateri bi pridobil tehnično znanje. 
Jasna odločitev bi bil srednješolski 
program na ŠC Kanj, kasneje pa 
so me začele zanimati tudi druge 
naravoslovne in družboslovne vede, 
katerih srednješolski program ne 
ponuja. Zato sem se nameraval vpi-
sati v gimnazijo, a sem bil še vedno 
v dvomih, saj običajno tak program 
ne poučuje tehničnih ved. Ko sem 
pa izvedel za Strokovno gimnazijo, 
ki ti dve vrsti izobraževanja združuje, 
sem to šolo brez zadržkov izbral.

Zakaj si se odločil za smer elek-
trotehnike?
Za elektrotehniko sem se odločil v 
prvem letniku, moja druga izbira bi 
bila pa mehanika. Za smer sem se 
odločil, ker me je posebno zanimalo 
delovanje elektronskih naprav, a mi 
je sicer manjkalo pobude, da bi se v 
zadostni meri elektrotehniko naučil 
sam.

... pogrešam Iskrin 
smisel za humor – duhovit in 
brez dlake na jeziku!
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Matematika se mi zdi 
zelo uporabna v vsakdanjem 
življenju!

uporabil znanje fizike in matematike, pri študi-
ju matematike pa le znanje le-te. Kljub izbrani 
smeri v gimnaziji sem se odločil za fiziko, 
ker ponuja bolj raznovrstno znanje in lahko 
rečem, da sem zagotovo izbral pravi študij.

Kakšni so spomini na tehniško gimnazijo?
Strokovno gimnazijo sem rad obiskoval. Učna 
snov me je praviloma zanimala, s sošolci smo 

Gal Grudnik letos obiskuje 2. letnik tehniške 
gimnazije.  Gal je zelo vedoželjen, bister, mar-
ljiv dijak, ki zelo rad rešuje matematične pro-
bleme, z odprtimi očmi in ušesi srka znanje in 
veščine, ki jih potem zna spretno uporabiti pri 
reševanju različnih problemov. Vsak trenutek 
je pripravljen pomagati sošolcem in jim potr-
pežljivo, nazorno razloži postopek reševanja 
naloge. 

se dobro razumeli in zelo pogos-
to zafrkavali, zato je bil pouk kar 
pester. Seveda so pa vse to omo-
gočili kakovostni profesorji in drugi 
delavci na šoli. Iskro bi zelo težko 
označil kot sovražno, namreč med 
dijaki je prevladovalo tovarištvo in 
dobra volja. Najbolj pa pogrešam 
Iskrin smisel za humor – duhovit in 

brez dlake na jeziku, četudi včasih 
grob. Take kulture si mnoge šole 
lahko samo želijo in menim, da je 
mnogi res ne cenijo dovolj.

Pogovarjala se je Simona Kert,  
prof. športne vzgoje

V soboto, 23. 4. 2022, je na 
Gimnaziji Franceta Prešerna v 
Kranju potekalo Državno tekmova-
nje srednješolcev v znanju matema-
tike za Vegova priznanja. Udeležil se 
ga je tudi Gal, ki je v močni kon-
kurenci 100 vrstnikov prejel zlato 
priznanje.

Galu iskreno čestitamo za odličen 
uspeh in mu želimo veliko vztrajnos-
ti, dobrih idej in originalnih zamisli 
pri razreševanju trdih matematičnih 
orehov. Pred dnevi se je udeležil 
tudi državnega tekmovanja v znanju 
logike, zdaj pa se skupaj s sošolci 
pripravlja na tekmovanje v znanju 
razvedrilne matematike. Ob reševa-
nju zanimivih, a ne čisto vsakdanjih 
nalog je nastal prijeten pogovor. 

Pozdravljen, Gal. Prosim, da se 
na kratko predstaviš. Od kod 
prihajaš?
Prihajam iz Zgornjesavske doline, iz 
Kranjske Gore. Hodil sem na osnov-
no šolo Josipa Vandota Kranjska 
Gora.

Kaj te je navdušilo, da si se odlo-
čil za našo šolo, tehniško gimna-
zijo?
Za tehniško gimnazijo sem se 
odločil, ker sem želel obiskovati 
gimnazijo, poleg tega me zanima 
tudi tehnologija. 

Iskrene čestitke za doseženo 
zlato Vegovo priznanje na tek-
movanju srednješolcev v znanju 
matematike. Kako si se pripravljal 
na to tekmovanje?
Pred tekmovanjem sem reševal na-
loge iz prejšnjih let in imel priprave 
pri prof. Maji Arh. 

Kaj ti pomeni matematika, te 
zanimajo tudi drugi predmeti?
Matematika se mi zdi predvsem 
zelo uporabna v vsakdanjem življe-
nju. Poleg matematike pa me zani-
majo tudi nekateri drugi predmeti, 
npr. mehanika. 

Ali se udeležuješ tudi drugih tek-
movanj v šoli in izven nje? Kaj še 
sicer počneš, kadar se ne ukvar-
jaš s šolskim stvarmi?
V šoli se udeležujem tekmovanj 
povezanih z matematiko. V prostem 
času igram golf in se seveda udele-
žujem z njim povezanih tekmovanj. 
V prostem času poleg golfa rad tudi 
smučam in se družim s prijatelji.

Pogovarjala se je Maja Arh,  
prof. matematike

Gal Grudnik na državnem tekmovanju 
srednješolcev v znanju matematike  
dosegel odličen uspeh
Zlato vegovo priznanje
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Državno tekmovanje iz geografije

Tjan Borovnica, dijak 3.Gb, je prejel  
zlato priznanje

podatkov iz člankov. Dobro pa je, da je vklju-
čen tudi splošni del, ki ni vezan na članke, 
ampak vsebuje splošno znanje geografije.

Kaj bi svetoval ostalim, ki bi se radi udeleži-
li tekmovanja?
Ko ste v tujih krajih, se ozrite naokoli in 
opazujte reliefne oblike, podnebje, rastje – 
nikoli ne veš, kdaj ti bo to znanje prišlo prav. 
Pomembno je tudi natančno branje člankov, 
saj naloge, ki se nanje nanašajo, prinesejo 
dobršen del točk. 

Kakšne se ti zdijo teme tekmovanja? 
Katere bi predlagal ti?
Teme se vsako leto menjajo, zato so mi neka-
tere bolj všeč, nekatere manj. Letošnja tema 
Geografija voda ni ravno med priljubljenimi. 
Najbolj všeč pa mi je bila tema izpred nekaj 
let, ki je obravnavala podnebne spremembe.

Hvala lepa za tvoj čas in uspešno na nas-
lednjih tekmovanjih.

Pogovarjal se je Matej Lavtižar, 
prof. geografije.

Kako to, da si se odločil za tek-
movanje iz bolj družboslovnega 
predmeta, glede na to, da si dijak 
tehniške gimnazije? Geografija 
mi je bila všeč že od nekdaj. Rad 
potujem, potovanja pa so seveda 
povezana z geografijo. 

Ali si se že v osnovni šoli udeležil 
tekmovanja iz geografije?
Da, tekmovanja sem se udeležil že v 
sedmem, osmem in devetem razre-
du. V osnovni šoli sem se dvakrat 

tudi uvrstil na državno tekmovanje, 
žal pa se ga takrat nisem mogel 
udeležiti. Prvič sem bil v Londonu, 
drugič pa je odpadlo zaradi pande-
mije.

Kakšen se ti zdi način tekmova-
nja? Kaj ti je pri sedanjem načinu 
tekmovanja všeč, kaj bi spreme-
nil?
Na šolsko raven bi vrnil terenski del, 
saj se mi zdi opazovanje okolice po-
membnejše od na pamet naučenih 
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Kako ste se odločili za študij fizike?
Odločitev za študij naravoslovja – točno fizike, 
je bila izbrana že v zgodnji mladosti. Takrat 
tega sicer še nisem vedela, a če pomislim 
nazaj, je bilo točno tako. Kot otrok sem bila 
vedno radovedna in vsak zakaj je moral imeti 
svoj zato. Že takrat se nikoli nisem zadovo-
ljila samo z enostavnim odgovorom, vedno 
je temu sledilo še kup podvprašanj. Nekako 
sem vsako stvar morala poskusiti, raziskati ali 
videti. Že v osnovi šoli sem bila navdušena 
nad naravoslovnimi predmeti. Po prejšnjem 
sistemu izobraževanja, ko je bila še osem-
letka, sta v 7. razredu osnovne šole predmet 
naravoslovje nadomestila predmeta fizika in 
kemija. Fiziko me je poučeval starejši profesor, 
ki je bil znan po tem, da je bil zelo strog in so 
se ga učenci bali (če danes pomislim na to, se 
verjetno niso bali njega, ampak neznanja pri 
predmetu – fizike). V meni pa je namesto stra-
hu vzbudil zanimanje. Zanimanje za predmet, 
ki ga je poučeval s strastjo in predanostjo. 

Po osnovni šoli še nisem vedela, kaj si želim 
početi v življenju. Vedela sem le to, da bi rada 
izbrala nekaj, kar bo povezano z naravoslov-
jem. Pri izbiri srednje šole sem oklevala med 
gimnazijo in srednjo tehnično šolo – smer 
strojništvo. Izbrala sem gimnazijo. V tretjem 
letniku gimnazije, tik preden sem morala izbra-
ti študij, sem dobila priložnost, da nekaj dni 
prisostvujem pri pouku na osnovni šoli. Želela 
sem pridobiti kakšno izkušnjo glede pouče-
vanja in spoznati, kako poteka izobraževalni 
sistem iz perspektive učitelja. Ta izkušnja je za-
črtala mojo študijsko pot. Takrat sem spozna-
la, da želim poučevati, svoje znanje predajati 
in deliti z drugimi. Zato sem se po končani 
gimnaziji vpisala na Pedagoško fakulteto v 
Mariboru, smer enopredmetna fizika. 

Po zaključenem študiju sem začela iskati služ-
bo v izobraževanju. Zaposliti se nisem mogla, 
saj je bil na vseh razpisih kot pogoj za sprejem 
v delovno razmerje naveden opravljen strokov-
ni izpit. Ampak strokovnega izpita ne moreš 
opraviti, če nimaš delovnih izkušenj. Zato sem 
se prijavila na prostovoljno pripravništvo, ki 
sem ga eno leto opravljala na gimnaziji. Tukaj 
sem se prvič resno srečala z delom v vzgoji in 
izobraževanju. Po pripravništvu sem opravila 
strokovni izpit, a žal takrat v šolah ni bilo pot-
rebe po fizikih. To me je sprva nekoliko potrlo, 
ampak me ni ustavilo. Zaposlila sem se na 

Inštitutu Jožef Stefan, kjer sem na 
Izobraževalnem centru za jedrsko 
tehnologijo usposabljala bodoče 
jedrske strokovnjake in informirala 
javnost o jedrskih tehnologijah. Še 
vedno pa sem imela stik z izobra-
ževanjem učencev in dijakov, saj so 
k nam prihajale tudi šole iz celot-
ne Slovenije. Čeprav je bilo delo 
na inštitutu izredno dinamično in 
zanimivo, sem ves čas spremljala 
možnosti za zaposlitev v šoli. Po 
nekaj letih se je le sprostilo mesto 
za profesorja fizike v srednji šoli in 
takoj sem se odločila, da se prijavim 
na razpis. Tako sem bila končno 
sprejeta na delovno mesto profesor-
ja fizike in pričela s poučevanjem v 
razredu. Poučevanje ni nikoli nekaj 
enostavnega, samoumevnega. Meni 
delo v razredu vedno predstavlja 
velik izziv; vsako uro in v vsakem 
razredu je drugače. Poučevanje 
bi lahko primerjala z maratonskim 
tekom čez ovire, s katerimi se sreču-
jemo v današnjem izobraževanju. 

Vemo, da ste tudi vsestranska 
športnica. Kaj vam pomeni šport?
Šport je moj »drugi poklic«. Je 
nekaj, kar me ponovno napolni z 
energijo, zadovoljstvom, je moj hobi. 
Nudi mi impulze adrenalina, hkrati 
pa me pomirja in krepi. Predstavlja 
mi sprostitev po »maratonskem teku 
čez ovire v šoli«. 

Nad vsakodnevnim udejstvova-
njem z enim od mojih priljubljenih 
športov (plavanje, kolo, tek) sem se 
navdušila, ko sem si v živo ogledala 
svetovno prvenstvo Ironman 70.3 
na Floridi. Prevzelo me je, ko sem 
na tekmi med tekmovalci zasledila 
kar nekaj hendikepiranih tekmoval-
cev. Takrat se je v meni nekaj pre-
maknilo in nikoli več nisem pomisli-
la, da česa ne zmorem, da obstajajo 
ovire, kot na primer slabo vreme in 
vsi možni izgovori, da se mi ne da, 
ker…  Takrat sem se odločila, da se 
tudi sama preizkusim v triatlonu, ki 
je zame postal šport številka 1 in 
vedno zapolni moj prosti čas. Danes 

enostavno ne gre brez tega vsako-
dnevnega impulza adrenalina. 

Kaj se vam zdi pomembno na poti 
izobraževanja in zorenja mladega 
človek? Kakšen nasvet bi dali 
svojim dijakom? 
Pomembno se mi zdi smiselno 
postavljanje ciljev in motivacija za 
doseganje le-teh. Postavljanje ciljev 
in njihovo doseganje je lahko zelo 
težko. Zato je smiselno, da si dijaki 
najprej postavijo dosegljive cilje in 
jim sledijo po majhnih korakih. Če 
je cilj naravnan na nekaj, kar jim 
je v življenju pomembno, je velika 
verjetnost, da bodo bolj motivirani 
in posledično uspešni. Ko bodo prvi 
cilji doseženi, naj si postavijo nas-
lednjega in naslednjega in nasled-
njega. Dijak naj si izbere cilje, ki ga 
bodo vodili po pravi poti v življenju. 
Naj pri tem vztraja. Namesto besed 
»hočem« ali »želim si«, naj vedno 
uporabi besedo »bom«. 

Naj zaključim z rekom velikega fizika 
in matematika Alberta Einsteina: 
»Življenje je kot vožnja s kolesom. 
Da bi ohranil ravnotežje, se moraš 
premikati.« 

Pogovarjala se je Lina Dečman 
Molan, prof. računalništva

Nataša Medved - naša nova profesorica
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Na razglasitvi Inženirke leta 2022
Inženirke in inženirji bomo!, so naše dijakinje 
pripravile vprašanja za nominiranke, ki jim jih 
je na odru Linhartove dvorane zastavila Zala. 
Inženirke so med razgovorom podale veliko 
poučnih nasvetov, modrih misli. Zaupale so, 
kje najdejo motivacijo za delo, kdo jim je oz. 
jim je bil na njihovi poti v največjo podporo, ter 
nam svetovale, kako naj se sami spopadamo s 
problemi, s katerimi se same srečujejo vsako-
dnevno. Njihove besede nas bodo spremljale 
še dolgo.

Po okrogli mizi je inženirko leta 2022, Rosano 
Kolar, razglasila njena lanskoletna predho-
dnica, ob izjemnem dosežku pa ji je čestitala 
prva predsednica Republike Slovenije dr. 
Nataša Pirc Musar, ki se je tudi v preteklosti 
znašla v vodah računalništva in informatike.

Spomnimo, Rosana Kolar nas je še kot no-
miniranka kot obiskala na dogodku Inženirke 
in Inženirji bomo! 2022. V pogovoru na naši 
okrogli mizi nam je predstavila svojo življenj-
sko pot, izzive, s katerimi se srečuje pri svojem 
poklicu in nam kot dijakom zaupala nekaj nas-
vetov o naši bodočnosti. Posnetek dogodka 
Inženirke in Inženirji bomo! 2022 ter intervjuja 
z gospo Kolar si lahko kadarkoli ogledate na 
našem YouTube kanalu.

Urban Klemenčič,  
3.Gb

Letos je v torek, 10. januarja 2023, 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma, potekala že peta razglasitev 
inženirke leta, kjer je bila je bila med 
desetimi finalistkami kot zmagoval-
ka izbora razglašena Rosana Kolar, 
letalska mehaničarka v podjetju 
Adria Tehnika d.o.o.

Prireditve se je udeležila tudi 
delegacija naše šole. Ravnateljica 
Strokovne tehniške gimnazije Lidija 
Goljat Prelogar se podelitve prizna-
nja za inženirko leta udeležuje že od 
samega začetka, letos pa se ga je, 
po dvoletnem premoru, ponovno 
lahko udeležila tudi v živo. Letos se 
je prireditve v udeležilo kar nekaj na-
ših dijakinj, urednik Instagram profi-
la Urban Klemenčič ter profesorica 
za računalništvo in informatiko (tudi 
sama inženirka), gospa Dečman 
Molan in seveda naša ravnateljica.

Dogodek v organizaciji skupnosti 
Inženirke in inženirji bomo!, že 
petega po vrsti, je ob 18. uri in nekaj 
minut otvoril voditelj dogodka Jure 
Longyka, sicer radijski voditelj. 
Sledila je glasbena točka sloven-
skega glasbenika in fizika, ki nam je 
zaigral s pomočjo laserjev. Uvodne 
misli je dopolnila Medeja Lončar, 
direktorica Siemensa Slovenija, 
pobudnica izbora inženirka leta. 
Nadaljevala sta predsednik projekta 

Inženirke in inženirji bomo! Miha 
Bobič ter lanskoletna inženirka leta 
Nataša Kovačević.

Sebe, svoje delo in njihov pogled 
na predstavnice nežnejšega spola 
v stereotipno moških poklicih so 
v kratkih videoposnetkih predsta-
vile nominiranke za inženirko leta. 
Nagovorom in videoposnetkom je 
sledila okrogla miza, ki jo je vodila 
dijakinja naše tehniške gimnazije, 
tretješolka Zala Šenk.

Ker je komisija za izbor inženirke 
leta sestavljena iz petih enakoprav-
nih žirij, ena od njih so tudi dijakinje 
šol, s katerimi sodeluje iniciativa 
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JAKOB NIKOLIĆ, 1.GA: 

Za strokovno gimnazijo sem se odločil, 
ker še nisem bil odločen, kaj bi v priho-
dnosti rad delal, vedel pa sem, da sem 
bolj tehnični tip človeka. 

Pričakoval sem precej moderno šolo, 
kar ŠC Kranj tudi je. Pričakoval pa sem, 
da je šola malo večja.

Tu sem našel veliko novih prijateljev in 
se zbližal s starimi prijatelji, ki so se tudi 
odločili za to šolo. Edini problem mi 
predstavlja dolga vožnja z Bukovice do 
Kranja.

MIHA ŠLIBAR, 1. GA: 

Prve dni na šoli sem bil v dvomih, če 
je to prava šola zame. Ko pa sem se 
spoznal s sošolci, sem ugotovil, da je 
bila to dobra odločitev. Profesorji so mi 
všeč, saj niso prestrogi, vzdušje pa je 
sproščeno.

Šola je lepo urejena in dobro vzdrže-
vana. Malica pa je nad mojimi pričako-
vanji.

MELANI GJORGIEVA, 1.GA: 

Za strokovno gimnazijo sem se odloči-
la, ker me zanimata strojništvo in me-
hanika. Profesorji so zelo dobri in imajo 
dober odnos z nami. Dobila sem nove 
prijatelje, tako da mi ni žal, da sem se 
vpisala na strokovno gimnazijo.

EVA AVSEC, 1.GA: 

Na šolo sem se vpisala, ker me zanima-
jo strokovna področja. Mislim, da bom 
dobila dobro podlago za študij strojni-
štva. Všeč mi je program in vsi predme-
ti, najbolj pa nemščina in fizika. 

Ni mi žal, da sem se vpisala v to šolo, 
saj je uresničila moja pričakovanja. Tudi 
fantje so zelo prijazni do mene in se 
zelo dobro razumemo.

BLAŽ ŠUBIC, 1.GA: 

Za strokovno gimnazijo sem se odločil, 
ker se mi zdi zelo dobra alternativa 
med gimnazijo in strokovno šolo. 
dnevih. Všeč mi je sam potek pouka, 
predmeti in na splošno veliko stvari. 
Upam, da bo tako tudi ostalo. Sošolci 
so v redu in z njimi sem stkal veliko 
novih prijateljstev.

MARK BEVK, 1.GA: 

Vedno so me zanimale tehniška stvari, 
hotel sem pa iti na gimnazijo. Odločil 
sem se za tehniško gimnazijo, ker je 
kombinacija obojega. Sicer sem mislil, 
da bo že v prvem letniku več strokov-
nih predmetov, ampak nič hudega, saj 
imamo krožke. Všeč mi je pozitivna 
energija na šoli, ki kar kipi iz sošolcev.

Dijaki prvih letnikov SG so zadovoljni  
z izbiro šole

... ralog za vpis na to šolo pa so bile moje  
sanje: želim si postati pilotka potniškega letala. 
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JURE KOFLJAČ FLERIN, 1.GA: 

Za šolo sem se odločil, ker sem tehnič-
ni tip človeka. Zanima me predvsem 
programiranje, zato bom v drugem 
letniku verjetno izbral računalniško 
smer. Z veseljem v roke primem tudi 
fotoaparat in naredim kakšen portret 
ali posnamem kratek film. Velik del 
mojega življenja predstavlja tudi glasba. 
Obiskujem glasbeno šolo, igram v 
glasbenih skupinah in v orkestru. Vesel 
sem, da ima super sošolce in sošolke, 
profesorje in profesorice ter ravnatelji-
co. S sošolci smo se super ujeli. Vesel 
sem pa tudi, da sem v skupini Glave 
skupaj, kjer trenutno pomagam pri or-
ganizaciji dogodka Inženirji in inženirke 
bomo! Moja pričakovanje glede šole so 
se vsekakor uresničila.

ADAM ŠAMPERL, 1.GB: 

Za SG sem se odločil, ker imamo doma 
podjetje, ki zahteva tehniško znanje, a 
tudi zato, ker se mi zdi tehnika zanimi-
va. Sicer sem razmišljal tudi o splošnih 
gimnazijah, a me je oče prepričal, da 
mi bo znanje, ki ga bom dobil na tehni-
ški gimnaziji, v življenju najbolj koristilo.

Moja pričakovanja so se povsem ures-
ničila; šola se mi ne zdi tako težka, ker 
imam zaenkrat še dobre ocene. Med 
sošolci pa se počutim skoraj tako, kot 
sem se med sošolci v osnovni šoli.

ANJA ŠPAN VIDIC, 1.GB: 

Šolo sem izbrala zaradi predmetnika, 
saj ni le splošna gimnazija. Večji razlog 
za vpis na to šolo pa so bile moje sanje: 
želim si postati pilotka potniškega leta-
la. Mislim, da bom v štirih letih dobila 
dovolj tehniškega znanja za naprej. 
Glede šole nisem imela velikih priča-
kovanj, saj sem že prej vedela, da bom 
v razredu skoraj s sami fanti. Po dveh 
mesecih se na šoli počutim v redu.

ŠTEFAN ČOP, 1.GB: 

Za strokovno gimnazijo sem izvedel 
šele dan pred informativnim dnevom, 
ki je potekal na daljavo. Šola mi je bila 
zelo všeč. Danes mi ni žal, da sem se 
odločil zanjo, saj je pouk zanimiv in 
se s sošolci dobro razumemo. Če kdo 
ne ve, ali bi prišel na našo šolo, mu 
svetujem, naj se nam pridruži, saj mu 
zagotovo ne bo žal.

TIJAN STANJKO, 1.GB: 

V 9. razredu osnovne šole sem se ude-
ležil informativnega dne in postal dijak 
za en dan, kar mi je dalo zelo dober 
vpogled v delo šole in kar mi je poma-
galo pri odločitvi. Za strokovno gimna-
zijo sem se odločil predvsem zato, ker 
ne nudi le splošnega znanja, ampak 
tudi učenje stroke. Šola je super, z res 
dobrim programom in seveda malico. 
Vesel sem, da sem se odločil zanjo.

ANDREJ PONIKVAR, 1.GB: 

Za strokovno gimnazijo sem se odločil, 
ker želim postati inženir. Ta šola se je 
izmed vseh gimnazij mojim željam naj-
bolj približala. Inženirstvo me zanima, 
ker to počne moj oče in je pri tem tudi 
zelo uspešen. Na šoli sem zelo zadovo-
ljen in prepričan, da sem izbral pravo 
šolo.
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Ekskurzija Magistrala 2022

S sošolci smo obiskali države bivše 
Jugoslavije. Spoznali smo nam tujo 
kulturo, drugačne navade in drugačni 
vsakdanjik. Zelo pomembno mi je bilo 
zgodovinsko ozadje krajev , ki smo 
jih obiskali. Nekakšna zgodovina na 
terenu. Prvi dan smo obiskali Jajce, 
kjer smo si ogledali dvorano druge-
ga zasedanja Avnoja, kjer je nastala 
socialistična Jugoslavija. Najbolj sem 
bil navdušen nad staro črnogorsko 
prestolnico Cetinje, njegovim posebnim 
ozračjem, klimo in seveda sladoledom. 
Všeč mi je bilo tudi obzidje Dubrovnika, 
mesto Kotor…  Posebej pa mi ostaja v 
spominu prosti čas, ki smo ga izkoristili 
za svoje želje.  

 Filip Grm,  
dijak 3. letnika 

Po “kovidnem premoru” smo se  
septembra z dijaki tretjih letnikov 
odpravili na petdnevno tradicional-
no ekskurzijo proti jugu, v države 
naše bivše Jugoslavije:  Bosno, 
Hrvaško in Črno Goro. Predstave 
o naši bivši skupni državi so pri 
dijakih zelo nejasne, vežejo se pred-
vsem na pripovedovanja njihovih 
staršev in starih staršev. Zato je to 
potovanje za dijake še kako zani-
mivo. Spoznati drugačno kulturo je 
res velika priložnost. Tudi narediti 
primerjavo med današnjo Slovenijo 
in našimi bivšimi sodržavljani in 
spoznati okoliščine ter vzroke naše 
slovenske osamosvojitve. Tudi ceniti 
druge kulture, vere in načine življe-
nja . Tudi spoznati iz kakšnih okolij 
prihajajo nekateri njihovi sošolci in 
prijatelji .Pa seveda spoznati vojno 
na Balkanu v devetdesetih letih in 
njen nesmisel.

Začeli smo z Bosno in Hercegovino: 
Jajce, Sarajevo, Jablanica, Mostar. 
To so kraji, ki vedno znova navdu-
šujejo z arhitekturo, džamijami, pra-
voslavnimi in katoliškimi cerkvami, 
s hrano in vzhodnjaškim načinom 
življenja. Baščaršija je dijake po-
polnoma prevzela, Mostar še bolj. 
Žal nismo dočakali skoka z mos-
tarskega mostu, ogledali pa smo si 
tradicionalno muslimansko hišo.

Na poti proti Dubrovniku smo 
prevozili nov pelješki most- kdo se 
ne bi navdušil nad lepoto gradbe-

ništva in arhitekture. Dubrovnik je 
biser evropskega srednjega veka, 
primerjamo ga lahko z Benetkami. 
Povzpeli smo se na obzidje in 
občudovali Stradun in staro mestno 
jedro, žal pa tudi velike križarke, 
ki pripeljejo v mesto čisto preveč 
turistov.

Črna Gora nam je ponudila Kotor, 
Budvo in Cetinje. Cetinje so stara 
črnogorska prestolnica, kjer so 
imeli sedež črnogorski vladike. Na 
Lovčenu (1749m nad. višine) stoji  
mavzolej pesnika Petra 2. Petroviča 
Njegoša. 

Na poti domov smo se ustavili v 
Splitu ter si ogledali Dioklecianovo 
palačo. Rimski cesar Dioklecian je 
bil doma iz Splita. Zelo dobro so 
se ohranile kleti palače, kamor so 
več stoletij odmetavali odpadke, po 
rekonstrukciji pa so nam na ogled 
čudovite dvorane bivše palače.

Dijaki so bili zelo zadovoljni s poto-
vanjem. Marsikdo je povedal, da se 
bo v te kraje še vrnil.

Jerca Kebe,  
prof. zgodovine

Sarajevo - Baščaršija

Lokrum

Obzidje Dubrovnika
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Tedni vseživljenjskega učenja  
in parada učenja 

Tedni  vseživljenjskega učenja (v 
nadaljevanju TVU) so potekali od 9. 
5. do 12. 6. 22, Parada učenja pa 
25. 5. 2022. 

Na TVU smo sodelovali z dogod-
koma Pilates in Body balance. V 

okviru TVU pa smo 25. 5. 2022 
sodelovali na Paradi učenja, ki se 
je odvijala na Planini. Dogodek 
je namenjen vsem generacijam, 
željnim učenja. Parado je sestavljalo 
kar 47 stojnic z različno rekreativno, 
prehransko, zdravilno, duhovno in 

SREDNJA EKONOMSKA, 
STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Na TVU smo sodelovali z dogodkoma Pilates in Body balance. 

storitveno ponudbo. Pester in zanimiv je bil 
tudi spremljevalni program, ki se je dogajal 
skozi ves dan na glavnem odru. Predstavili so 
se vrtci, različne športne skupine, organiza-
cije starejših občanov (pevski zbori, folklorne 
skupine, rekreativne sekcije ipd.). 

Kot šola smo se predstavili s stojnico vseh 
poklicev, za katere izobražujemo, z delav-
nico Kitke na tisoč in en način ter z dvema 
plesnima točkama: skupina frizerjev s točko 
Chocholate  in Petja Florjanič ter Amra Kostić 
s trebušnim plesom Zikrayet.

Špela Mihelčič,  
koordinatorica TVU
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Znam, torej veljam

Pri prof. Nini Hladnik je dijake zmo-
tila gora plastenk, ki kot odpadek 
konča večinoma tam, kjer zanesljivo 
ni prostora zanjo. A kako to omiliti, 
kako zmanjšati ta odpadek? Morda 
je rešitev za to stiskalnica? S tem in 
vsemi zapleti celotnega postopka 
so se spopadali dijaki in iskali ter 
našli rešitev.

Dijaki pri prof. Luku Zazvonilu so se 
lotili opremljanja učilnice. Pripravili 
so načrt, časovni in stroškovni 
plan. Podjetjem so poslali različne 
ponudbe za donacije. Na koncu so 
učilnico opremili z materialom, ki 
so ga prejeli, nekaj pa so tudi sami 
izdelali. Dijaki so se naučili osnov 
risanja preprostih objektov za 3D 
tiskalnik.

Pri prof. Aninu Severju so projekt 
zastavili zelo ambiciozno. Z velikim 
navdušenjem so začeli s projektom 
združitve sejne dvorane z razredom 
v prizidku. Po končanih meritvah 
so prikazali shematski 3D model z 
vrisano programsko shemo dejav-
nosti. Računalnik so uporabljali kot 
orodje (program CorelDraw) in ne 
kot nadomestek razmišljanja. 

Dijaki so se pod mentorstvom 
prof. Janeza Černilca predstavili 
z raziskavo Naravna kopališča ob 
pisateljski pešpoti po Sloveniji. 
Predstavili so nam tudi kviz Ugani, 
kje leži. Vsak obiskovalec se je 
lahko preizkusil v vlogi poznavalca 

naravnih lepot naše Slovenije.

Predstavitve je z nežno melodijo 
popestrila mlada harfistka Evelina 
Zazvonil, temperaturo pa so dijaki 
frizerji dvignili s plesno točko 
Čokolada in se predstavili s kostumi 
ter z lasnimi kreacijami.

Na dogodku so se kot spremljevalni 
program predstavili tudi dijaki sli-
kopleskarji, ki so obiskovalce sezna-
nili z najnovejšimi slikopleskarskimi 
trendi.

Delo svojih dijakov je na ogled 
postavil tudi prof. Jože Verbič z 
odprtimi vrati pečarske delavnice. 
Obiskovalci so si lahko ogledali 
izvirne pečarske izdelke in spoznali 
delo pečarja.

Ob koncu prireditve je sledila 
predstavitev delodajalcev, s kateri-
mi šola tesno sodeluje že vrsto let. 
Svoje delo so predstavili Mercator, 
Gorenjska gradbena družba, Penzel 
in Frizerski studio Tia. Dijaki si želijo 
še več sodelovanja z delodajalci, saj 
jim lahko ti s svojimi izkušnjami po-
nudijo potrebno znanje in veščine 
za reševanje postavljenega izziva. 
Predvsem pa jih usmerjajo k sku-
pnemu cilju ter jim nudijo potrebna 
sredstva za realizacijo ideje.

Metka Hegler,  
prof. matematike

Konec maja smo organizirali dogodek, ki je 
povezoval poslovne ideje, kreacije dijakov ter 
delodajalce. Na šoli si že vrsto let prizadevamo 
razvijati podjetnost in spodbujati podjetništvo. 
Predvsem si želimo, da bi dijaki pridobljeno 
teoretično znanje prenesli v čimbolj avtentično 
izkušnjo.

Celoten dogodek predstavitev dijakov je 
spremljalo vodilo – pogled v lepšo prihodnost. 
Skozi oči babice povezovalke programa (prof. 
Metke Hegler), ki je svoje poglede na življenje 
humorno primerjala z današnjim, je svoje delo 
predstavilo šest skupin dijakov. 

Pod vodstvom prof. Jane Jemec so dijaki 
izhajali iz vizije preoblikovati učilnico tako, da 
bo postavila dijaka v svoje središče. Uredili 
bi računalniško učilnico, ki bo spodbudno in 
optimistično naravnana na dijake, da bodo 
z veseljem opravljali svoje delo. Dijaki so 
zasnovali učilnico, kjer se bodo dobro počutili 
in dodatno razvijali dobro mero radovednosti, 
odgovornosti in samostojnosti.

Dijaki prof. Gabrijele Jošt so oblikovali projekt 
Modra soba. Modra soba je skupen kotiček 
na šoli, namenjen druženju, učenju, uživanju, 
sproščanju ... Dijaki so izdelali načrt in se tudi 
fizično lotili dela. Po skupinah so si razdelili 
delo: skrb za čiščenje prostora, napeljava 
novih oz. dodatnih inštalacij, prenova sten in 
tal, oprema prostora in promocija. 
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Projektni teden

Izdelava sivkinih krem

V času od 19. do 23. 9. 22 je na 
šoli potekal jesenski projektni teden 
na temo Ogljični odtis in trajnostni 
razvoj.

Z dijaki smo obravnavali teme, 
povezane z ogljičnim odtisom in 
trajnostnim razvojem, ter izdelovali 
različne izdelke. Računali smo 
ogljični odtis ogrevanja, svetil in 
električnih naprav. Spoznali smo, 
kako temperatura prostorov, izbira 
svetil, ugašanje luči in elektron-
skih naprav vplivajo na ogljični 
odtis. Pozornost smo namenili tudi 
vampirskim napravam in razmišljali, 
kaj lahko storimo, da bi zmanjšali 
njihovo energijsko porabo. S po-
močjo rezultatov smo ugotovili, kako 
lahko prispevamo k trajnostnemu 
razvoju. Pripravili smo načrt ukrepov 
za zmanjšanje ogljičnega odtisa, ki 
ga bomo upoštevali v vsakdanjem 
življenju.

Želeli smo tudi spodbuditi ponovno 
uporabo materialov in jih seznaniti 
s krožnim gospodarstvom. Iz blaga 
smo izdelali dišeče vrečke s sivko in 

elastike za lase. Dijaki so v šolo pri-
nesli ostanke blaga, iz katerih smo 
sešili vrečke in elastike. Vrečke smo 
napolnili s posušeno sivko, ki smo 
jo nabrali na šolskem vrtu. 

Elastike so dijaki preizkusili pri izde-
lovanju frizur. Pri frizerstvu smo iskali 
recepte za izdelovanje preprostih 
šamponov in mask iz domačih 
sestavin. 

Na šolskem vrtu imamo postavljene 
visoke grede, ki so bogate z zelišči. 
Dijaki in dijakinje, ki se izobražujejo 
na frizerski smeri, so ravno zaradi 
bogastva, ki nam ga nudijo zelišča, 
zasnovali načrt njihove uporabe.

Že jeseni so obrezali zeli, kot so: 
poprova meta, timijan, melisa, 
žajbelj in sivka. Skupaj so obreza-
na zelišča povezali v šopke ter jih 
postavili v suhi prostor, kjer so se 
zelišča posušila. V času spomla-
danskega projektnega tedna (25. 
3. 22 – Pomladni dan) so se dijaki 
navdušili za domiselno idejo. Pričeli 
so z načrtovanjem izdelave sivkine 
kreme. Kar nekaj časa so porabili 
za iskanje ustreznih receptov za 
izdelavo, saj so želeli, da bi bila 
krema zasnovana na čimbolj naravni 

osnovi ter ne bi vsebovala umetnih 
snovi. Tako so se odločili, da poleg 
sivke uporabijo še mandljevo olje in 
čebelji vosek. Celoten potek izdela-
ve krem v šolskem laboratoriju je bil 
zelo zabaven. Sem in tja so naleteli 
tudi na kakšno težavo, ki pa so jo 
složno in hitro odpravili. Tako so v 
tem času izdelali čudovite negoval-
ne in dišeče sivkine kreme za kožo.

Sandra Zec,  
prof. kemije

Dijaki so tudi okrasili staro tablo z različnimi 
materiali in jo postavili v avlo šole. Tabla je 
sedaj namenjena pisanju pozitivnih in spod-
budnih misli. 

Svoje izdelke, ideje in ugotovitve so dijaki ob 
koncu projektnega tedna predstavili drug 
drugemu.

Špela Likovič,  
prof. naravoslovja
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Kulturni dan, posvečen trajnostni Evropi

Obisk Centra trajnostne mobilnosti Kranj

in drugih posledic onesnaževanja, 
organizacija čistilnih akcij ipd. Sama 
vsakodnevno ločujem smeti in jih ne 
mečem na tla. Prav tako se vozim 
v šolo z avtobusom, za sabo vedno 
ugašam luči in tudi varčujem z 
vodo. Pazim na to, da se ne tuširam 
predolgo.« 

Lotti Klara Kovačić: »Usmerjenost 
v trajnostni razvoj pomaga člo-
veštvu, da ne propade. Zdi se mi 
pomembno, da se stalno izobražuje-
mo in da se na pot namesto z avtom 
odpravimo peš ali s kolesom.«

Neja Vončina: »Trajnostni razvoj 
je nekaj, v kar bi morale biti vpete 
vse generacije. Zelo veliko lahko 
naredimo z recikliranjem starih 
stvari, saj jih lahko čez čas na novo 
uporabimo.«

Rok Draksler: »Trajnostni razvoj 
vidim kot skrb, da se potrudimo 
ohraniti čim bolj čist planet, ki bo 
omogočil kvalitetno življenje tudi na-
slednjim generacijam. Udeležujem 
se čistilnih akcij in skrbim za okolje, 
v katerem živim.«

Jaka Marolt: »Vsakodnevno varču-
jem z vodo tako, da jo zapiram, med-
tem ko si umivam zobe. Po pranju 
sadja, vodo, ki mi je ostala, porabim 
še za zalivanje rož. Pazim tudi na to, 
da se ne tuširam predolgo.«

Anej Mavri: »Doma se ogrevamo s 
pomočjo sonca. Ko sonca ni, zaku-
rimo v peči na drva. Če ugotovimo, 
da je v gozdu lubadar napadel 
drevesa, jih posekamo in odstrani-
mo ter posadimo nova. Vozimo se z 
električnim avtomobilom.«

Cineplexx Kranj. Tam so si brez-
plačno ogledali dve dokumentarni 
oddaji Zadnja generacija in Film 
o podnebnem planetu. Filmske 
projekcije je omogočil inovativen 
projekt pod imenom EU Youth 
Cinema: Green Deal (Mladinski kino 
EU: zeleni dogovor jeseni 2022), 
ki je posvečen trajnostni Evropi in 
ki predstavlja zelene cilje Evropske 
unije. Ozaveščanje o podnebnih 
spremembah in posledicah global-
nega segrevanja je nujno za vred-
notenje in razumevanje Zelenega 

dogovora EU med mladimi gledalci. 
Prepričani smo, da sta filma vzbu-
dila razmišljanje dijakov in dijakinj o 
skrbi za naš planet in izzivih, ki nas 
čakajo v prihodnosti na področju 
energetike in podnebja.

Ana Penko,  
mag. soc.

V tednu med 16. in 22. septembrom 2022 je 
potekal Evropski teden mobilnosti. Pomena 
trajnostnega razvoja in mobilnosti se zavedajo 
tudi naši dijaki, ki so v septembru obiskali 
Center trajnostne mobilnosti Kranj (v nadalje-
vanju CTM). Miha Juvan, predstavnik CTM, 
je dijake informiral o možnostih potovanj na 
trajnostni način, dijake pa je seznanil tudi s 
storitvami centra (izposoja navadnih in ele-
ktričnih koles, hramba in njihovo popravilo). 
Dijaki so izurili svoje praktične veščine. Naučili 
so se, kako servisirati kolo in osnove njego-
vega vzdrževanja, kot je menjava pnevmatik. 
Zaradi dežja dijaki niso mogli voziti e-koles, so 
pa imeli priložnost preizkusiti Kranvaj. 

Ana Penko, mag. soc.

Žana Kajnih: »Zame trajnostni razvoj pomeni, 
da imam omogočen dostop do pitne vode, 
razvoj novih metod za izkoriščanje naravnih 
virov, ozaveščanje o globalnem segrevanju 

Po končanih krompirjevih počitnicah je kmalu 
sledil kulturni dan, znotraj katerega so se 
dijaki in dijakinje SESGŠ Kranj odpravili v kino 
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Aktivno državljanstvo

Naši dijaki pri predmetu aktivno državljanstvo skozi različne aktivnosti v 
razredu in zunaj njega pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, 
demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni 
ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih 
procesih in institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in glo-
balnih izzivih človeštva. 15. septembra praznujemo mednarodni dan demo-
kracije. Omenjeni dan je za dan demokracije novembra 2007 z resolucijo 
razglasila Generalna skupščina ZN. Iz tega razloga smo uro pri predmetu ak-
tivno državljanstvo namenili razmišljanju, v kakšni državi živimo. Svobodni? 
Demokratični? Pravični? 

Ana Penko,  
mag. soc.

Mednarodni dan demokracije

DEMOKRACIJA  

Demokracija naša je pravica,
to v Sloveniji je resnica.

Vsaka država potrebuje meje,
zato vsak glas majhnega človeka šteje.
Svoje politične predstavnike izbiramo,

da se kasneje večinoma strinjamo.
Da zakon je sprejet,

vsak glas za eno je štet.
Greš na volišča,

da mogoče na drugo stran premakneš 
težišča.

Demokracija je fajna stvar, 
saj ljudem za spremembe je res mar. 

Jaka Marolt, 2. Gb                    
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Medgeneracijsko sodelovanje –  
(ki) je učenje za življenje in  
povezovanje za znanje

Umetniški kotiček

Osebno zbliževanje in stanovsko pri-
jateljevanje je učiteljici slovenščine 
Nino Železinger in Polono Tomac 
Stanojev spodbudilo k medkolegial-
nemu povezovaju ter medrazredne-
mu sodelovanju. Dijaki zaključnega 
letnika programa ekonomski tehnik 
SSI so med marčevskimi pripravami 
na poklicno maturo (z)druž(e)no 
spoznavali, da je medgeneracijsko 
timsko učenje (še bolj) učinkovito, 
kratkočasno in zabavno.

Polona Tomac Stanojev,  
prof. slovenščine

Kdor daje, tudi prejema, in ko/če (pri)dobiš, tudi deliš ...

Inicialke imen – dijaki 2. Gt , Poslikave obrazov – dijaki 3. Fb
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Ljubezen

Kamorkoli grem, tam si ti.
Koraki v daljavi v temni noči,
srce mi na polno poskoči.
Vprašam se: »Kaj sva si?«

Vse se zgodilo neke je zime,
ljubezen na prvi pogled je bila.
Vse v življenju zelo hitro mine,
tako nastala rima je ta.

Bodi vedno na istem naslovu,
mogoče nekoč poiščem te spet.
Spomni se najine vožnje v predoru
in mojih besed: »Kako si prelep!«

Tako minila ljubezen je najina,
na koncu postala je zlo.
Ko me vprašajo, kaj si želim,
jim odgovorim: »Ko le ponovila bi zima se ta.«
 

Ana Nikolić, 4.b                                                                                                                             

Slutnja mladosti

Stol.
Kje sem?
Diham.
Ne diha!
Pokojnost.
Živim.
Svetloba sonca.
Tišina.
Ni miru!
In slutnja mladosti.
                                                                                 

Marcel Ropret 4. b in Matej Kuštrin, 3. b

Lara Prača, 2. b                                                                                                    

Poslikave obrazov – dijaki 3. Fb, Portreti obrazov – dijaki 2. Fa                                                                                                    
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Sanjski frizerski salon  

V »objemu« (za)misli o ljubezni in življenju

Dijaki, ki so si za svojo poklicno pot 
izbrali poklic frizerja, v prvem letniku 
pobliže spoznavajo frizerski poklic. 
Poleg vseh kompetenc, ki jih ta poklic 
zahteva, pa dijaki spoznajo tudi zakono-
dajne okvirje, ki zajemajo postavitev in 
delovanje delovnega prostora za frizer-
je. Pomembno je, da so frizerski saloni 
dovolj veliki, da imajo izjemno dobro 
regulirano svetlobo, da je poskrbljeno 
za dobro prezračevanje, pomembni so 
tudi materiali, ki jih uporabimo za tla in 
stene. Ker smo želeli malce popestriti 
ta del učnih vsebin, smo se z dijaki 
dogovorili, da bodo poskušali narisati 
svoj sanjski frizerski salon. Nekatere 
dijakinje so se odločile in skicirale tudi 
načrte kozmetičnih salonov, dijaki pa 
so povečini načrtovali brivnice za ureja-
nje moških pričesk in brad. Nastale so 
krasne skice sanjskih salonov.

Sandra Zec,  
prof. kemije

Literarno-ustvarjalno druženje, s ka-
terim smo učitelji in dijaki dejavno in 
povezovalno obeležili Prešernov dan, 
smo zasnovali kot priložnost in uresniči-
li kot izziv za simbiozo učenja in znanja, 
življenja ter sodelovanja.

Dijaki so ob premišljeno izbranih slo-
venskih pesmih in mislih domačih ter 
tujih avtorjev tvorno razmišljali, (do)mi-
selno (po)ustvarjali in spontano razvijali 
sporazumevalno zmožnost ter krepili 
pripadnost šoli, kulturi in skupini.

Polona Tomac Stanojev,  
prof. slovenščine

Sodelovanje za znanje, učenje za življenje!
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Projekti, v katerih sodelujemo

(Šele) če/ko učitelji razmišljajo homogeno, (so)delujejo pobu-
dno in inovativno, zaradi česar so večinoma tudi dijaki bolj in 
dovolj zavzeti, ustvarjalni ter povez(ov)a(l)ni. 

S priložnostnimi (ob)šolskimi dogodki, kot so npr. bralno-lite-
rarna druženja, ki so po horizontali medvrstniška in vertikali 
medgeneracijska, se ko/ker lahko od blizu in na daljavo 
dejavno in tvorno sodelujemo sočasno in sčasoma tudi vse-
stransko združujemo ter zbližujemo. 

Če, kar povezuje, zavezuje, tudi (p)ostaja bolj(e), več in dlje ...  
Zato so nasledki drznejših učiteljevih prizadevanj dolgotrajni 
le/predvsem tedaj, ko se pot in cilj približata tako in toliko, da 
sta, če že ne eno oz. ista, vsaj vedno bolj in zares skup(n)a(j).

Ker tudi, kar je daleč, lahko (p)ostane blizu, če/ko pobudna 
ideja preraste v stremljivo vzajemno željo in uresničljivo 
realno možnost; sta tudi pouk oz. delo na daljavo sprejemljiv 
izziv in tvorna priložnost za timsko razmišljanje ter dejavno 
sodelovanje.

Gradnik bralne pismenosti odziv na besedilo in njegova 
tvorba, ki smo ga člani ŠPT v operativnem načrtu* premi-
šljeno izbrali kot temeljno izhodišče skupnih prizadevanj 
pri razvijanju dijakovih sporazumevalnih (z)možnosti, pa 
predstavlja dovolj »odprto« ambiciozno izhodišče za hori-
zontalno in vertikalno širjenje ter (raz)rast tako realn(ejš)ih (z)
možnosti in konkretn(ejš)ih pričakovanj kot manj določ(e)nih 
ter splošn(ejš)ih brezčasnih stremljenj. Zdi se, da med njimi 

je in bo želja ter hkrati potreba po dvigu ravni bralne pisme-
nosti pri posameznikih in v družbi, sploh ker ni več tako 
samoumevna, vse bolj prednostna razvojna usmeritev, stalna 
družbena naloga in človekova vseživljenjska vloga.

ŠPT SESGŠ Šolskega centra Kranj:  
Nada Šmid (ravnateljica), Nina Hladnik, Darja Košnik, Julijana 
Prevc, Miha Povšič, Polona Tomac Stanojev, Sandra Zec, 
Nina Železinger

* Kako s tipološko raznolikimi (ne)umetnostnimi besedili spodbujati razvoj 
bralne pismenosti?

Polona Tomac Stanojev,  
vodja ŠPT OBJEM

Namen projekta, ki ga izvajamo pod okriljem Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo, je sistematično razvijanje 
spodbudnega učnega okolja na ravni celotne šole. Članice 
projektnega tima se usposabljamo na spletnih seminarjih, 
ki so razdeljeni v obvezne tematske sklope (psihosocialni 
odnosi in vodenje razreda, čustveno in socialno učenje, ne-
zaželeno vedenje in nasilje, podpiranje procesov v kolektivu 
ter načrtovanje na ravni pouka in šole) in izbirne module. Pri 
slednjih smo se odločile za teme, ki se nanašajo na vodenje 
skupinskih procesov, vpeljevanje sprememb, kolegialno pod-
piranje, integriteto, odnosno kompetenco strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju ter sodelovanje s starši. Seminarji 
vključujejo razne aktivnosti oz. vaje in forume, kamor odla-
gamo refleksije o izvedenih aktivnostih. Vsebine in aktivnosti 
razvojne naloge VSUO prenašamo na kolektiv (predavanja, 
delavnice na pedagoški seji), vključujemo jih v pouk in inte-
resne dejavnosti. Na eni izmed delavnic smo se pogovarjali 

o integriteti, profesionalizmu, odgovornosti in avtonomiji. 
Razmišljanja smo zapisali na plakate. Od dejavnosti, ki jih 
izvajamo pri pouku, bi izpostavili aktivnosti pri urah nemščine 
in knjižnično-informacijskih znanj. Pri nemščini so dijakinje 
govorile o svojih čustvih v nemškem jeziku, pri urah knjižnič-
no-informacijskih znanj pa smo se z dijaki najprej pogovarjali 
o vrednotah in dobrih značajskih lastnostih izbranih literarnih 
junakov. Nato so s pomočjo vprašanj opazovali, prepoznava-
li, odkrivali svoje pozitivne lastnosti oz. pozitivne poteze pri 
drugih.

Julijana Prevc,  
članica ŠPT VSUO

Kadar (s)po(d)buda (p)ostane izziv, je motiv obet, želja dosežek,  
pričakovanje obveza in stremljenje  zaveza ... 

Varno in spodbudno učno okolje (VSUO)
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Pripravljeni za 21. stoletje

V šolskem letu 2020/21 se je naša šola pridružila projektu 
Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Z veliko entuziazma 
in dobre volje smo se vsi profesorji, vključeni v razvojni tim, 
podali k raziskovanju, kaj moramo še dopolniti pri svojem 
delu, da bomo pripravljeni za vse izzive, ki nas čakajo v pri-
hodnosti. Tekom projekta smo s pomočjo številnih dejavnosti 
največ pozornosti namenili izboljšanju podajanja povratne 
informacije. 

Sprva smo v razvojnem timu dodobra pregledali vsa doseda-
nja prizadevanja za izboljšanje podajanja kvalitetne povratne 
informacije in določili aktivnosti, ki smo jih nato izvajali. V 
sklopu planiranih aktivnosti je naš učiteljski zbor obiskal tudi 
Aljoša Bagola, ki je pripravil delavnico Kako biti v redu, z 
namenom izboljšanja učiteljeve samopodobe in sprejemanja 
samega sebe, saj lahko le učitelj, ki sprejema svoje dobre 
in slabe lastnosti, sprejema takšne lastnosti tudi pri drugih. 
Poudarek delavnice je bil na podajanju kvalitetne povratne 
informacije z namenom, da se bolje razumemo in smo bolje 
razumljeni tudi sami.

Čeprav smo v našem učiteljskem zboru v dosedanjem času 
že naredili pomembne premike na tem področju, bomo z 
ozaveščanjem in tematskimi delavnicami še v prihodnje kre-
pili pomembne kompetence, potrebne za učitelje 21. stoletja.

Miha Povšič,  
vodja ŠPT UUO

Dekleta v gradbenih poklicih

Mojca Krek, 3. Ga : Sem dijakinja tret-
jega letnika programa slikopleskar-čr-
koslikar. Veliki večini se to zdi zanimiva 
odločitev, saj v tem programu ni veliko 
deklet. Za to smer sem se odločila, 
ker od nekdaj rada delam z barvami 
in si rada »umažem roke«. V razredu 
se počutim odlično in me ne moti, da 
imam okoli sebe same fante, saj sem 

tudi odraščala predvsem med njimi. 
Pouk se ne razlikuje od ostalih smeri, le 
da imamo nekaj strokovnih predmetov, 
ki pa so zanimivi in nam pomagajo pri 
delu na tem področju, pri samem prak-
tičnem pouku pa usvajamo osnovna 
znanja in tehnike slikopleskarstva. 

Da sem se odločila za ta poklic, mi ni 
žal, saj me slikopleskarstvo zanima in 
osrečuje. Zavedam se, da bo z leti ta 
poklic vse bolj iskan, saj nas ni veliko, 
ki ga znamo opravljati.

Klavdija Sodja, 1. Gtpti: Zakaj sem 
si izbrala tak poklic? Všeč mi je, da 
lahko vsak prostor spremeniš v nekaj 
posebnega. Zelo uživam pri dekoraci-
jah, saj si lahko veliko bolj ustvarjalen 
in preizkušaš nove tehnike. Program 
slikopleskar-črkoslikar sem že zaklju-
čila, vendar sem se odločila, da bom 
šolanje nadaljevala, saj si želim postati 
gradbena tehnica. Rada bi se preiz-
kusila tudi v drugih gradbenih delih 
in mogoče v prihodnosti odprla svoje 
podjetje. 

Vanessa Dobre, 1. Gb: Že od nekdaj 
me je zanimalo fizično delo, ki se ukvar-

ja z gradbeništvom. Všeč mi je logistika 
in sestavljanje materialov v neko logič-
no celoto, saj si po končanem delu 
lahko s ponosom ogledujem svoj do-
sežek. Pečarstvo je že na splošno zelo 
spoštovan poklic, zato sem ponosna na 
to, da sem dekle, ki jo zanima »moško 
delo«. Pri delu moraš biti natančen ter 
spreten in ravno to me navdušuje. V 
tem programu se počutim odlično in 
komaj čakam, da bom začela funkcio-
nirati kot samozavestna posameznica v 
keramičarstvu.

Igor Pinter,  
projektni sodelavec
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Nadgradimo znanje z izkušnjami 3
Projekt mobilnosti

»poljski Rim«. Mestu  dajejo pečat 
tudi številni študenti, ki študirajo na 
kateri od univerz.

Tudi midve s profesorico sva imeli 
čas, da sva si ogledali najlepše 
kotičke mesta s kolesom, peš in s 
tramvajem. Najbolj zanimivo je bilo 
staro mestno jedro, največji trg v 
državi Rynek Główny (Glavni trg) 
in grad Wawel s prekrasno kralje-
vo rezidenco. Mesto ima številne 
muzeje, ogledali sva si jih kar nekaj. 
Še posebej sva bili navdušeni nad 
Zgodovinskim in narodnim muze-
jem Krakova ter Schindlerjevo tovar-

no – muzejem, kjer sva si ogledali 
življenje Poljakov med II. svetovno 
vojno. Ogledali sva si tudi svetovno 
znani rudnik soli Wieliczka.

Pet dni na Poljskem je hitro minilo. 
Profesorici sva se vrnili domov, 
dijaki pa so še en teden preživeli na 
svojih delovnih mestih in se vrnili 
sami nazaj.

Jana Jemec,  
profesorica ekonomije

Nuša Ribnikar, 3. A: Na delovnem 
področju sem se naučila marsikaj 
novega in zanimivega, kljub temu 
pa sem spoznala Krakov. Vsak dan 
smo se po delu odpravili pogledat 
kaj zanimivega – stari del mesta, 
galerije, grad in vse druge lepe 
kotičke. Spoznala sem tudi navade 
prebivalcev ter njihov način življenja 
in opazila, kako se vse razlikuje od 
naše države. Všeč sta mi bili tudi 
svoboda in odgovornost, ki smo ju 
imeli. Vse to mi bo ostalo za vedno 
v spominu, saj je bilo to zame nepo-
zabno doživetje.

V nedeljo, 23. 10. 2022, je skupina petih 
dijakov iz 3. in 4. letnika ekonomskega tehnika 
skupaj s profesoricama Metko Hegler in Jano 
Jemec odšla na Poljsko.

V okviru projekta Nadgradimo znanje z 
izkušnjami 3 so dijaki odšli na 14-dnevno 
delovno prakso na Poljsko v mesto Krakov. 
Mobilnost dijakov je res lepa priložnost, da 
dijaki pridobijo veliko novih izkušenj, ki so tudi 
povezane s samostojnostjo, iznajdljivostjo  in 
novim znanjem iz tujine. Na delovnem mestu 
usvojijo nove veščine in si izmenjujejo primere 
dobre prakse, spoznajo nove ljudi ter navežejo 
stike. Prav ta raznolikost dijake bogati in jim 
da nepozabno izkušnjo v življenju.

Na letališču nas je pričakala koordinatorica 
Anna, ki je poskrbela za celotno organizacijo 
prakse za dijake pri različnih delodajalcih 
s področja prodaje, nabave in marketinga. 
Dijaki so bili nastanjeni v svojem apartmaju, 
kjer so sami kuhali in opravljali tudi vsa druga 
gospodinjska dela. Dopoldne so delali v pod-
jetjih, popoldne pa so raziskovali in si ogledo-
vali različne znamenitosti mesta ter si ogledali 
športne dogodke.

Krakov je mesto, kjer je na vsakem koraku 
čutiti pridih preteklosti, ki se prepleta s seda-
njostjo. Zaradi številnih cerkev in samostanov 
v starem mestnem jedru mu pravimo tudi 

Žiga Čanadi, 3. A: S sošolko sva prejela 
možnost opravljanja prakse v podjetju Peak11. 
Podjetje je specializirano na področju razvoja 
spletnih strani in izdelave aplikacij. Po uvod-
nem spoznavanju zaposlenih in podjetja nama 
je bila dodeljena naloga analize konkurenčnih 
podjetij. V času najinega bivanja v Krakovu 
sva živela še s tremi dijaki  4. letnika v najetem 
stanovanju. Upoštevati smo morali splošna hi-
šna pravila, sicer pa smo bili čisto neodvisni in 
smo si samostojno organizirali prosti čas. Tako 
smo si ogledali staro mestno jedro, muzeje 
in druge kulturne ustanove. Izmenjava mi je 
prinesla mnogo novih izkušenj in poskrbela za 
lepe spomine. Dala mi je možnost samostoj-
nega odločanja pri premagovanju vsakdanjih 
izzivov. 



USPOSABLJANJE 
MENTORJEV
2021-2023

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v na-
daljevanju: OP 2014-2020), v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 
prednostne naložbe 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek meh-
anizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na 
delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; ter specifičnega cilja 10.2.2: izboljšanje kompetenc 
izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Brezplačno usposabljanje za mentorje,  
ki v podjetjih opravljajo praktično  
usposabljanje ali izobraževanje  
dijakov in študentov.

OPRAVLJENO USPOSABLJANJE OMOGOČA  
VERIFIKACIJO DELOVNEGA MESTA.
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Tim Stare, tisoči diplomant na  
Višji strokovni šoli ŠC Kranj  

VIŠJA
STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Tim Stare je zagovarjal svoje diplomsko delo 26. 9. 2022, mentorica je bila  
Branka Balantič, univ. dipl. org. 

jih potem uporabljali pri igri. Zelo rad sem tudi 
raziskoval in reševal izzive. Oboje je močno 
prisotno v video igrah, zato je razumljivo, da 
so me začele zanimati takoj, ko sem jih odkril. 
Reševanje izzivov je tudi razlog, da sem se 
spustil po programerski poti.

Katero srednjo šolo ste obiskovali in kakšne 
spomine imate na šolanje?
Obiskoval sem Gimnazijo Kranj, na šolanje 
imam lepe spomine. Tam sem pridobil veliko 
znanja ter prijateljev, ki mi še danes veliko 
pomenijo.

Bili ste tisoči diplomant na Višji 
strokovni šoli ŠC Kranj, najprej 
iskreno čestitam. Morda bi se 
najprej dotaknili vašega otroštva, 
kaj vas je takrat najbolj zanimalo?

Že od mladih nog sem vedno 
rad ustvarjal. Z bratoma smo kot 
otroci radi pomešali lego kocke 
in tekmovali, kdo ustvari najboljše 
robote, vozila in druge stvari, ki smo 

Podjetje sem ustvaril v 
letu 2018. .
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Vključevanje študentov s posebnimi po-
trebami v višje strokovno izobraževanje

Študirali ste v programu Informatika. 
Zakaj ste se odločili za to smer?
Računalništvo in informatika sta bila 
vedno prisotna v mojem življenju. V 
tistih časih pa še nisem imel dovolj 
praktičnega znanja za začetek lastnih 
projektov. Mojo odločitev je vodila želja 
po pridobivanju praktičnega in upo-
rabnega znanja, ki bi mi omogočalo 
realizacijo lastnih idej. 

Vaše diplomsko delo nosi naslov 
Poslovni načrt za obstoječe podjetje 
Tim team, razvoj programskih aplika-
cij, Tim Stare s. p. S čim se ukvarjate 
v diplomskem delu?
Diplomsko delo predstavlja načrt za 
nadaljnje poslovanje že obstoječega 

podjetja Tim team, Tim Stare s. p., ki 
bo podjetju omogočil uspešen vstop 
na trg videoiger, z razvojem lastnih 
produktov. 

Kdaj se je pravzaprav začela vaša 
podjetniška pot? S čim se ukvarjate?
Podjetje sem ustvaril v letu 2018. 
Ukvarjam se z razvojem mobilnih in 
računalniških aplikacij za različne 
naročnike, usmerjam pa se tudi v razvoj 
samostojnih mobilnih, računalniških in 
konzolnih iger. 

Kakšne načrte imate za prihodnost?
V prihodnosti načrtujem vstop na trg 
videoiger z izdajo in prodajo lastne vi-
deoigre za več igralcev. Načrtujem, da 

se bo to zgodilo na koncu leta 2023. 

S čim se najraje ukvarjate v prostem 
času, ki vam ga verjetno ne ostane 
prav veliko?
Ker trenutno poleg običajnih projektov 
delam tudi na razvoju lastne videoigre, 
moram veliko prostega časa vložiti v sa-
mostojno izobraževanje in razvoj. Tisti 
prosti čas, ki pa mi ostane, pa najraje 
preživim s svojim dekletom na različnih 
sprehodih, potovanjih in druženjih. Oba 
obožujeva igre, tako da veliko časa pre-
živiva skupaj z raziskovanjem različnih 
svetov videoiger.

Tim Stare in Lidija Grmek Zupanc,  
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

V življenju posameznika študentska 
leta predstavljajo pomembno obdob-
je. Prinašajo številne lepe trenutke, a 
tudi mnoge izzive. Ti so za študente s 
posebnimi potrebami lahko še posebej 
veliki, saj se zaradi svojih oviranosti in 
primanjkljajev srečujejo z obremenit-
vami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo 
učinkovito vključevanje v študijski 
proces. 

S ciljem ustvariti enake možnosti za 
pridobitev znanj in kompetenc ter 
uspešen zaključek študija vseh štu-
dentov, si Skupnost Višjih strokovnih 
šol RS prizadeva ustvariti podporno 
okolje za vse deležnike, ki so vključeni 
v izobraževanje študentov s posebnimi 
potrebami. V ta namen je bila v okviru 
razvojnega projekta »Individualizacija in 
študenti s posebnimi potrebami« v letu 
2020 oblikovana projektna skupina, 
katere vodja je ga. Branka Balantič. 
Skupina si zadnji dve leti skozi različne 
aktivnosti prizadeva oblikovati podlage 
za sistemsko sprejemanje, spodbujanje 
in podporo študentom s posebnimi 
potrebami na njihovi karierni poti.

Ena od aktivnosti je tudi organizacija 
posvetov, katerih namen je izpostavitev 

tem, ki lahko prispevajo k boljšemu 
odzivanju višjih strokovnih šol na potre-
be študentov s posebnimi potrebami. 
Na prvem posvetu, ki ga je skupina 
organizirala oktobra 2021 na daljavo, 
smo skozi predavanja strokovnjakov in 
izmenjavo mnenj in izkušenj na okrogli 
mizi skušali odgovoriti na vprašanje, 
kako izboljšati celovitost izobraževa-
nja študentov s posebnimi potrebami 
v višjih šolah. Na letošnjem posvetu 
„Vključevanje študentov s posebnimi 
potrebami v višje strokovno izobraže-
vanje“, ki je potekal  v hibridni obliki 

v prostorih ŠC Kranj v četrtek, 29. 9. 
2022, pa so udeleženci dobili vpogled 
v stanje ureditve posebnih skupin štu-
dentov v višjem strokovnem šolstvu.

V uvodnem predavanju je predavatelji-
ca mag. Branka Jarc Kovačič predstavi-
la analizo stanja na področju izobraže-
vanja študentov s posebnimi potrebami 
v višjem strokovnem šolstvu ter odzive 
predavateljev na izvajanje tutorstva 
študentom s posebnimi potrebami. 
Analiza je pokazala, da študenti s po-
sebnimi potrebami v višjem strokovnem 
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šolstvu predstavljajo manjšinsko skupi-
no in da se izredni študenti zelo redko 
odločajo za pridobitev statusa študenta 
s posebnimi potrebami. Izpostavila je 
tudi obetavne prakse, ki kažejo, da so 
nekatere višje strokovne šole v zadnjih 
petih letih postale bolj vključujoče. To 
se izkazuje skozi vzpostavljene siste-
me tutorjev – predavateljev, strokovno 
ustrezne prilagoditve študijskega proce-
sa, svetovanje študentom s posebnimi 
potrebami preko individualnih konzulta-
cij (predavatelji, vodstvo šole, sodelavci 
v referatih) ter študentom prilagojeno 
opremo, pripomočki ter primerno 
dostopnostjo do študija. Med prilo-
žnostmi, ki bi po ocenah predavateljev 
tutorjev pripomogle k uspešnejšemu 
izvajanju tutorstva, pa predavatelji iz-
postavljajo izpopolnjevanja na področju 
dela s študenti s posebnimi potrebami 
ter povezovanja z inštitucijami, ki bi jim 
v primeru težav nudile ustrezno strokov-
no pomoč.

Sledilo je predavanje dr. Adrijane Bibe 
Rebolj, strokovne direktorice inštituta 
Ribon, ki nam je predstavila temo 
»Opolnomočenje študentov s poseb-
nimi potrebami«. V predavanju je s 
konkretnimi primeri iz lastne prakse 
predstavila reševanje kompleksnih 
situacij, s pomočjo katerih študente s 
posebnimi potrebami lahko spodbudi-
mo, da postanejo sposobni samostoj-
nega organiziranja študijskega proce-

sa. Pravo začudenje med udeleženci 
pa je povzročilo predavanje doc. dr. 
Polone Kelava, direktorice Irlen klinike 
Slovenija, ki nam je predstavila skoto-
pični sindrom ali sindrom Irlen. Slednji 
je motnja  vidnega zaznavanja, ki lahko 
povzroča zelo blage težave (oteženo 
branje po daljšem času branja), ali pa 
resnejše težave (popačenje besedila 
pri branju že po krajšem času branja, 
glavobole, vrtoglavice, slabosti, boleče 
in pekoče oči). Izpostavila je, da se ga 
pogosto zamenjuje z disleksijo in da ob 
poznavanju in/ali prepoznavanja njego-
vih simptomom s preprostimi ukrepi in 
ustreznimi pripomočki lahko olajšamo 
ali celo odpravimo težave. 

Dodano vrednost posveta pa so 
predstavljali primeri dobrih praks, ki 
so jih opisali in predstavili študenti 
višjih strokovnih šol, ki se zaradi svojih 
oviranosti in primanjkljajev srečujejo 
z obremenitvami pri izpolnjevanju 
študijskih obveznosti. Lastno izkušnjo 
spoprijemanja z izzivi, ki jih pred njih 
postavlja študij na višji strokovni šoli, so 
delili z nami: Kristjan Agrež in preda-
vateljica Alenka Pečnik Kranjec iz VSŠ 
Brežice, Alja Krašovec iz BIC Ljubljana, 
Natalija Slivšek iz GRM Novo mesto, 
Lovro Pirjevec iz VSŠ, ŠC Kranj in Lana 
Tepeš iz ŠC PET Ljubljana. 

 Študentom s posebnimi potrebami 
pogosto velik izziv predstavlja tudi 

prehod iz izobraževanja na trg dela. Na 
višjih strokovnih šolah najprej v okviru 
praktičnega izobraževanja, ki v svojem 
obsegu od študentov zahteva kar 2 x 
po 400 ur aktivnosti v izbranih podje-
tjih in organizacijah, nato pa v okviru 
zaposlitve po zaključku študija. Zato 
smo k sodelovanju na posvetu povabili 
tudi mag. Karmen Vodenik, da nam je 
predstavila odzive mladih na ponujeno 
pomoč znotraj projekta »Prehod mladih 
na trg dela«, ki je od leta 2018 do 2022 
potekal po vsej Sloveniji, ter kakšni so 
izzivi projekta v prihodnosti.

Dinamika posveta, predvsem pa 
navdihujoče zgodbe študentov, so 
potrdile pravo smer našega dela in nas 
opogumljajo, da nadaljujemo z aktiv-
nostmi še naprej. Najprej na področju 
pridobivanja stališča vseh predavateljev 
in sodelavcev do poučevanja in dela 
s študenti s posebnimi potrebami 
ter povratnih informacij o kakovosti 
vključevanja v študijski proces s strani 
študentov s posebnimi potrebami. Nato 
pa na podlagi njihovih odzivov pripraviti 
strategije in ustrezne prilagoditve, ki 
bodo omogočile uspešno vključevanje 
študentov s posebnimi potrebami v 
študijski proces.

Branka Balantič in mag. Branka Jarc 
Kovačič

Stopimo skupaj za naš planet  
Študenti 2. letnika programa Ekonomist smo 
sodelovali v okviru predmeta Poslovno pravo 
pri raziskovalni nalogi z naslovom Inovativne 
rešitve za trajnostni razvoj in družbeno 
odgovornost do okolja na primeru podjetju 
Iskraemeco d.d. Kranj.

Pritegnila nas je vsebina vprašanj, ki se nave-
zujejo na preživetje našega planeta. Trenutne 
podnebne razmere, ki se kažejo v spremembi 
ekosistema na planetu, so posledica človeko-
vega vedenja. Če želimo ohraniti naš planet, 
se moramo začeti obnašati bolj trajnostno oz. 
racionalno. Misel trajnostnega razvoja ne sme 
zajemati le podjetij, ampak tudi posameznike, 
pri katerih se trajnostna prihodnost začne. 
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Sami lahko naredimo največ, čeprav si 
tega mogoče ne znamo predstavljati. 

V raziskovalni nalogi smo ugotavljali, 
kako inovativnost in digitalna preo-
brazba lahko vplivata na  trajnostni 
razvoj. Za primer smo vzeli podjetje 
Iskraemeco d. d. Podjetje je izredno 
dobro informirano o problematiki naše-
ga planeta in vedno znova iščejo rešit-
ve, s katerimi bi odpravili te probleme. 
Njihova miselnost nam je bila najbolj 
všeč, ker ozaveščajo tako zaposlene 
kot poslovne partnerje.

Na primeru mlade okoljske aktivistke 
Grete Thunberg vidimo, da mladi 
postajajo vse bolj aktivni in zahtevajo 
odločne spremembe. Mladi se sicer 
bojimo, da je Greta Thunberg preveč 
pod vplivom staršev in ljudi, kateri ima-
jo korist zaradi njene izpostavljenosti 
medijem. Morda so razlog za to njena 
leta in neizkušenost. Zagotovo pa nam 
njeno sporočilo lahko pove marsikaj. 
Odgovornost za počasne spremembe 
na področju zaščite okolja pa pripisu-
jejo svetovnim voditeljem. Prav tako je 

pomembno, da podjetja in posamezni-
ki skrbijo za prihajajoče generacije. 
Na podlagi pogovorov s sovrstniki 
smo mnenja, da so mladi ljudje dobro 
ozaveščeni glede trajnostnega razvoja 
in skrbi za naš planet. 

Na podnebni konferenci COP27, ki 
je potekala od 7. novembra do 18. 
novembra v Sharm El- Sheiku v Egiptu, 
so se zbrali svetovni voditelji. Menijo, 
da se človeštvo katastrofi izogne le s 
sodelovanjem v boju proti podnebni 
krizi. Namen konference je bil spodbu-
da, da potrdijo zavezo za zmanjševanje 
izpustov toplogrednih plinov in s tem 
omejevanje segrevanja ozračja. Upajo, 
da je konferenca prinesla dodaten 
veter v jadra političnem delu boja proti 
podnebnim spremembam. 

Kot smo omenili že na začetku, smo 
posamezniki najbolj odgovorni za naš 
planet. Veliko lahko naredimo vsak 
dan. Npr. uporaba papirnatih vrečk na-
mesto plastičnih, recikliranje odpadkov, 
uporaba javnega prevoza, odgovorno 
ravnanje z vodo, kupovanje živil z ekolo-

ško embalažo … Veliko mladih se že 
odziva na vse našteto in se vsakodnev-
no poslužuje tovrstnih ukrepov. Vedno 
pa obstaja možnost izboljšanja in še 
večjih prizadevanj in naporov. 

Za konec bi radi povedali, da nam je 
raziskovalna naloga pomagala pri boljši 
ozaveščenosti o problemu. Zavedamo 
se, kako pomembna je obravnavana 
tema za naše življenje in za življenje 
generacij za nami. Pohlep je dandanes 
največji problem. Naravi moramo vra-
čati, ne pa samo jemati. Hvaležna nam 
bo, predvsem pa bomo hvaležni mi. Ne 
delajmo si medvedje usluge. Stopimo 
skupaj za naš planet. 

Maša Omerza in Lana Novak,  
2. letnik programa Ekonomist

... katastrofi izogne 
le s sodelovanjem v boju 
proti podnebni krizi.

V torek, 17. 5. 2022, je bila ob 18. uri v 
Prešernovem gledališču Kranj sveča-
na podelitev diplom. Poleg direktorja 
ŠC Kranj gospoda Jožeta Drenovca 
je prisotne nagovoril g. Ludvik Kavčič, 
predsednik Območne-obrtno podjetni-
ške zbornice ter ravnateljica mag. Lidija 
Grmek Zupanc. V imenu diplomantov 
je vse zbrane nagovoril diplomant pro-
grama Informatika g. Žiga Leskovšek. 
Diplome je prejelo 70 diplomantov. 

Za glasbeno poživitev je poskrbela sku-
pina Agena. Dva izmed glasbenikov te 
skupine, Amadej Šaršanski in Gašper 
Cankar, sta pred časom obiskovala 
Strokovno (tehnično) gimnazijo ŠC 
Kranj. Amadej Šaršanski je skupino 
predstavil takole: »Agena je skupina 
ambicioznih mladih glasbenikov, zdru-
ženih z namenom preigravanja ljudem 
poznane glasbe v svojevrstni preobleki. 
Čeprav je bila Agena prvotno ustanov-
ljena za namene ponujanja nevpadljive 
ambientalne glasbe v restavracijah, pa 
se je kmalu izkazalo, da njihov unikaten 
način predrugačenja večnih uspešnic 
pristoji najrazličnejšim priložnostim. Od 
ustanovitve v letu 2017 so tako s svojo 
glasbo stopili že v marsikatero vlogo, 
od hišnega benda nekaterih lokalov, 
samostojnih celovečernih koncertov, 
spontanih uličnih nastopov kot tudi za-

gotavljanja glasbe za svečane dogod-
ke. Njihova posebnost je tudi spontana 
improvizacija in nestalna zasedba«. 
Podelitev diplom so nam polepšali 
naslednji inštrumentalisti: Anže Balantič 
– trobenta, Anže Podobnik – bobni, 
Gašper Cankar – električna kitara in 
Amadei Šaršanski – bas kitara.  

Glede na Pravilnik o pohvalah, prizna-
njih in nagradah v višji strokovni šoli 
podeljujemo pisne pohvale. Na predlog 
zaposlenih in študentov pisne pohva-
le podeljujemo za doseganje vidnih 
rezultatov na tekmovanjih in srečanjih 
študentov z različnih področij znanja 
in delovanja; za projekte, inovacije ali 
rešitve problemov, ki so pripomogli k 
delovanju/racionalizaciji poslovanja 
podjetja ali organizacije ter za dosežke, 
ki pospešujejo ali vzpostavljajo medna-

Podelitev diplom sedemdesetim  
diplomantom v Prešernovem gledališču

... je odločilnega 
pomena obvladovanje 
vrhunskega interdiscipli-
narnega znanja ...
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rodno sodelovanje ter izjemni prispevek 
k promociji šole.  

Priznanja za izjemne študijske do-
sežke so prejeli: Maša Pavuna (EKN, 
redni), Tina Miklavčič (EKN, izredni), 
Aleksandar Guslov (ENE, redni), Nejc 
Selan (INF, redni), Žiga Leskovšek (INF, 
izredni), Denis Likozar (MEH, redni), 

Luka Kotnik (MEH, izredni), Katarina 
Špendov (OSM, izredni) in Mojca Bajec 
(VAR, izredni).  

Pisne pohvale so prejeli: Žiga 
Leskovšek (program INF), Nejc Selan 
(program INF), Katarina Špendov (pro-
gram OSM), Jaka Stanonik (program 
VAR) in Mojca Bajec (program VAR).  

Manjša pogostitev je potekala pred 
Prešernovim gledališčem.  

Prireditev je vodil g. Darko Torkar.  

 Mag. Lidija Grmek Zupanc,  
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

Študenti in predavatelji VSŠ ŠC Kranj  
o nepozabnih izkušnjah v tujini
Sodelujoči na projektu že 15 let 
spodbujamo tako študente kot 
zaposlene, da čim bolj intenzivno 
sodelujejo na tem učinkovitem orod-
ju za dosego internacionalizacije in 
ohranjanje konkurenčne prednosti, 
zato zanimanje za projekt izredno 
narašča.  V kvantitativnem smislu je 
projekt 2019 močno zaznamovala 
epidemija. Po januarju 2022 pa 
smo doživeli pravo ekspanzijo. V 
šolskih letih 19/20, 20/21, 21/22 
smo izvedli 33 izmenjav. 

Jakob Janeš, študent programa 
Informatika, je opravljal prakso  od 
1. 4. 2022 do 20. 6. 2022 na Las 
Palmas, Grand Canaria v Španiji, 
v podjetju ICOT oziroma v njihovi 
IT sistemski podporni ekipi. Takole 
je povedal: »Največji projekt, na 
katerem sem lahko sodeloval, je 

bila postavitev strežnika z Ubuntu 
operacijskim sistemom, ki je bil 
podlaga za delovanje RADIUS 
strežnika. Z mentorjem sva bila za-
dolžena za vzpostavitev temeljev, na 
katerih bodo naredili sistem prijave 
na brezžičnih omrežjih po njihovih 
lokacijah.«

V stanovanju sta se mu od 4. 4. 
2022 do 17. 6. 2022 pridruži-
la še Miha Leben in Tim Zajc 
Petrič, oba študenta programa 
Elektroenergetike. Delala sta 
skupaj v podjetju  Instalaciones 
Electricas Hernandez. Miha je 
takole opisal svoje delo v podje-
tju: »Spoprijel sem se z bakrenimi 
vodniki 1,5 mm2–35 mm2, ti so na-
menjeni inštalaciji znotraj objektov. 
Montirali in povezovali smo kable in 
konektorje za televizijo in internet, Študent Gašper Kristanec (desno) s sodelavci
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vezal sem električne omarice za apartmaje, 
montiral cevi za vodnike, inštaliral vodnike in 
kable, priklapljal varovalke, montiral polnilce 
za električne avtomobile, napeljeval in vezal 
vodnike za ulično razsvetljavo, montiral doze 
za vtičnice, stikala, internet televizijo, itd.« 
Tako kot vsi, je bil tudi Tim navdušen nad 
izmenjavo: «Praktična izmenjava v tujini je bila 
po pričakovanju nepozabna izkušnja. Poleg 
praktičnega znanja s področja elektroenerge-
tike v tujem okolju sem spoznal tudi njihovo 
tradicijo. Spoznali smo tudi številne prijatelje in 
prijateljice, ki so nam polepšali izlet. Navezali 
smo stike z domačini, s Španci, Nemci,  
Angleži, Švicarji in tudi s Slovenci.»

Tudi 4 naši študenti Maks Šinkovec 
(Informatika, izredni), Jan Sekne, Martin 
Mrgole in Lenart Burgar (Mehatronika, 
redni) so bili navdušeni nad dosedanjimi 

izkušnjami naših študentov s prakso na 
Kanarskih otokih in odločili so se, da tudi sami 
preizkusijo svoje funkcionalne spretnosti in 
odidejo novim izzivom naproti v tujino. Pravijo, 
da so trije meseci prakse zelo hitro minili in z 
navdušenjem pripovedujejo o svojih delovnih 
izkušnjah in tudi o družabnem življenju v toplih 
krajih. 

Jan Sekne: »Letos je bilo delo v podjetju najti 
sila težko, saj mnoga podjetja sedaj delujejo 
na daljavo zaradi korona virusa. Zato so nam 

iz IES El Rincon šole sporočili, da 
se lahko pridružimo projektu, ki bo 
pomagal pri zaščiti Wifi-ja hotelov in 
še več. Projekt je bil sestavljen tako, 
da smo najprej predelali teoretično 
strani kibernetske varnosti, tako 
smo se naučili ali pa utrdili znanje 
omrežij, zgodovino napadov, vrste 
virusov, načine dodatne zaščite 
pred vdori, zaščito naprav pri 
razvoju aplikacij, Ethical hacking, 
… in pri tem uporabljali različne 
programske opreme kot so WinBox, 
Cisco PacketTracer, Android Studio, 
Acronis DeviceLock. Sproti smo 
ta teoretična znanja utrjevali na 
praktičen način, ki pa so bila del 
implementacije varnostnega siste-
ma. Izven dela sem veliko raziskoval 
po otoku sam ali pa z organizacijo 
Erasmusa, ki je za zelo ugodno 
ceno organizirala izlete po otoku. 
Poleg izletov so bili tedensko tudi 
organizirani razni dogodki Erasmus 
študentov, kjer sem spoznal zelo 
veliko študentov, ki so prav tako na 
praksi ali pa na izmenjavi iz cele 
Evrope. Športov na tem otoku prav 
tako ne manjka, saj so veliki ljubitelji 
surfanja, odbojke na mivki, nogo-
meta, teka in še več. V obdobju 
dobrih 2 mesecev sem si ogledal 
veliko muzejev o arheologiji, tehno-
logiji ter zgodovini otoka, prav tako 
pa izkoristil Erasmus izlete.« 

Lenart Burgar: »Opravljanje prakse 
na Kanarskih otokih bi priporočal 
vsem, ki imajo radi sproščen način 
življenja ter bi se obenem radi veliko 
naučili. Spodbujam vse, ki imajo že-
ljo po novih dogodivščinah, vendar 
ne vedo, kje začeti. Z opravljanjem 
prakse na Kanarskih otokih sem pri-
dobil veliko znanja in izkušenj, prav 
tako sem dobil vpogled v tukajšnjo 
kulturo in španski jezik. Razširil sem 
tudi spekter svojih znanj kot inženir 
mehatronike in pridobil kar nekaj 
kompetenc za zaposlitev, kar je bil 
tudi velik cilj.«

Preko izmenjav krepimo svoje stro-
kovne sposobnosti tudi predavatelji 
VSŠ ŠC Kranj. Tako so bili mag. 
Sašo Bizant, Gabrijela Krajnc, univ. 
dipl. inž., Alenka Grmek, univ. dipl. 

ekn., Robert Šifrer, univ. dipl. inž. in 
dr. Štefan Žun od 15. do 17. junija 
2022 na izmenjavi za usposabljanje 
v San Sebastianu v Španiji, kjer je 
potekal svetovni kongres WORLD 
FEDERATION OF COLLEGES 
AND POLYTECHNICS. Gabrijela 
Krajnc je zapisala: »Cilj izmenjave 
je bil vključitev v razprave o ustrez-
nih temah z drugimi udeleženci 
z vsega sveta. Vključili smo se v 
različne skupine in si nato izmenjali 
izkušnje in mnenja. Predstavili smo 
naše izkušnje pri sodelovanju s 
podjetji, razvijanju mehkih veščin pri 
študentih, ki jih dandanes delodajal-
ci po celem svetu izpostavljajo kot 
izjemno pomembne, ter razvojnih in 
raziskovalnih projektih, ki se jih lote-
vamo skupaj s študenti. Veliko smo 
se naučili tudi od primerov, ki so 
jih predstavili kolegi iz Singapurja, 
Portugalske, Avstralije, Velike 
Britanije, Irske, Belgije in drugih. 
Izmenjava je zelo bogata izkušnja 
tako s strokovne plati, razširjanja ob-
zorja, bogatitve komunikacijskih ve-
ščin, utrjevanja tujega jezika kot tudi 
navezovanja stikov ter spoznavanja 
kultur in zgodovine drugih narodov. 
Metode temeljijo na projektnem 
delu, tekmovanju med projektnimi 
skupinami in vzpodbujanju sodelo-
vanja s podjetji.»

Ravnateljica VSŠ, dve predava-
teljici in pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih podatkov so bili 

Roque Nublo in Erasmus študenti VSŠ Kranj

 Erasmus+ bogati živ-
ljenja, širi obzorja; slogan, 
preizkušen v praksi, ki ned-
vomno drži!

Čudovit nasad vodenk ob naselju tradicional-
nih starih hišk v Santani, Portugalska
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na izmenjavi za usposabljanje v 
Funchalu na Portugalskem preko 
Konzorcija Skupnosti VSŠ (avgust 
2022). Na usposabljanju je bilo 
50 udeležencev iz različnih držav: 
Grčija, Litva, Finska, Slovaška, 
Nemčija, Avstrija, Madžarska, iz 
Slovenije pa se nas je udeležilo 5 
predstavnikov: štirje iz ŠC Kranj 

in eden iz OŠ iz Maribora. Nastja 
Beznik: »V okviru usposabljanja 
smo se povezali v projektne skupi-
ne, odvisno od tematike, ki smo jo 
želeli podrobneje spoznati. Sama 
sem se udeležila delavnic na temo 
K2 projektov. Svoje izdelke, ugoto-
vitve in mnenja smo delili z ostalimi 
skupinami v obliki predstavitev. Na 

seminarju smo imeli priložnost predstaviti 
svoje dosedanje izkušnje na izvajanju projekta 
izmenjav in dobre prakse. Tako sem za ude-
ležence pripravila in izvedla PPT predstavitev, 
kako na naši VSŠ ŠC Kranj izvajamo projekt 
izmenjav, kakšne so naše izkušnje in predsta-
vila, na kakšen način izvajamo diseminacije. 

Veseli smo tako pozitivnega mnenja vseh ude-
ležencev, da so pridobili na osebnem znanju 
in veščinah in bodo le-te lahko učinkovito pre-
našali na lokalno in globalno okolje. Še poseb-
no študenti pridobivajo dragocene strokovne 
izkušnje in visoke funkcionalne spretnosti in 
kot zaposleni v podjetjih predstavljajo cenjen 
inovativni kader za potrebe gospodarstva na 
lokalnem in globalnem nivoju.

Nastja Beznik, univ. dipl. org., 
vodja projekta izmenjav  

programa Erasmus za VSŠ 

Predavatelji VSŠ ŠC Kranj na svetovnem kongresu  
WORLD FEDERATION OF COLLEGES AND POLYTECHNICS
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SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, MOJSTRSKI, DELOVODSKI ALI POSLOVODSKI IZPIT

  priložnost za dokončanje izobraževanja; 
  brezplačna učna pomoč za odrasle udeležence izobraževanja;

  pot do znanja, prilagojena tvojim potrebam.

“Sredi težavnosti leži priložnost”
ALBERT EINSTEIN

Te zanima izobraževanje, pa si pri tem 
naletel na ovire?

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/

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

V zadnjem razpisu ERASMUS+, Forward Looking Projects 
(Projekti usmerjeni v prihodnost) smo bili uspešni s prijavo 
projekta Challenger. Cilji projekta Challenger je oblikovanje in 
vzpostavitev inovativne, trajnostne in učinkovite strukture za 
spodbujanje inovacij s pomočjo uvajanja aplikativnih raziskav 
v sistem.

Trije glavni ciljiprojekta so naslednji:
 Î oblikovati in vzpostaviti inovativno, trajnostno in učinkovito 

strukturo za spodbujanje inovacij v partnerskih državah 
in po vsej Evropi z uporabo aplikativnih raziskav v PIU in 
ustvarjanjem sistemskih sprememb s pristopom od zgoraj 
navzdol do spodaj navzgor, ki temelji na celostnem pog-
ledu o tem, kako je mogoče ohraniti, okrepiti in izkoristiti 
inovacijsko zmogljivost v partnerskih državah v drugih dr-
žavah EU.

 Î opolnomočiti in izboljšati vključevanje inovativnih učnih 
praks poklicno in strokovno izobraževanje (PIU)   za spod-
bujanje inovativne in podjetniške miselnosti.

 Î mapirati, oblikovati in vzpostaviti vire za inovacije in podje-
tništvo, s podporno mrežo mentorjev in vzornikov

V projektu bomo vzpodbujali razvoj inovacij prek aplikativnih 
raziskav in gradili sistem s katerim bomo lahko naslavljali 
svetovne izzive in priložnosti tako na regionalni kot EU ravni. 

Želimo povečati vključevanje inovativnih metod v poklicno in 
strokovno izobraževanje (PIU)  in spodbujati inovativnost in 
podjetništvo. Mapirali in vzpostavili bomo mrežo mentorjev in 
tutorjev za področje inovativnosti in podjetništva.  

Poiskali bomo primere dobrih praks uporabe aplikativnih 
raziskav v PIU, predvideli sistemske ovire in iskali rešitve za 
vključitev nove strukture v obstoječi izobraževalni sistem. 
Aplikativne raziskave bomo vključili v sistem PIU na nivojih 
EQF 4, 5 in 6.

Na podlagi naših ugotovitev bomo razvili: 
 Î Next-Generation community makerspace«: okvir z vsemi 

sistemskimi zahtevami in operativnimi elementi v ozadju
 Î Na uporabnika usmerjeno pot inovativnosti; 
 Î Okvir, kakšen naj bo vzornik ali učitelj/mentor, da bo lahko  

spodbujal inovacijsko kulturo in poklicni razvoj udeležen-
cev učnega procesa.

Oblikovali bomo tečaje za samostojno učenje in podporne 
vire tako za udeležence učnega procesa kot tudi za vzornike 
ali učitelje/mentorje, vključene v novo strukturo. 

V okviru projekta bomo razvili šest »maker space« okolij, kjer 
bomo pilotno uvajali nove strukturne rešitve in pilotno izpeljali 

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER
ŠOLSKI CENTER KRANJ

ERASMUS+, Projekti usmerjeni v prihodnost (Forward Looking Projects)
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program usposabljanja za vzornike ali učitelje/mentorje . 
»Maker space« okolja bodo s svojim ciljnim inovativnim delo-
vanjem pozitivno vplivala in oblikovala regionalne skupnosti.   

Glavne ciljne skupine in deležniki so učenci, učitelji in men-
torji PIU, strokovnjaki iz industrije, podjetniki, raziskovalci, 
oblikovalci politik, regionalne oblasti in ostali zainteresirani 
posamezniki. Med cilji bo poudarek na uravnoteženi zastopa-
nosti spolov.

V konzorciju sodelujejo partnerji iz petih držav: Slovenije, 
Avstrije, Švedske, Nemčije in Danske. Vključenih je šest šol: 

Curt Nicolin Gymnasiet, FH Joanneum Gesellschaft MBH, 
Šolski center Celje, Šolski center Nova Gorica, Šolski center 
Kranj, Šolski center Velenje, štiri podjetja: Business Solutions, 
Siemens Energy, Science Park Graz, PARK, ena raziskovalna 
inštitucija: Danish Technological Institute in MIZŠ kot orga-
nizacija za oblikovanje politik na področju izobraževanja. 
Sestava konzorcija zagotavlja kakovostno izvedbo projekta.

Darja Barič,  
Nataša Kristan Primšar

Novi začetki ErasmusPRO
Projekt Prep4Pro zagotavlja trajno mobilnost.

Erasmus+ je program Evropske unije, 
ki naslavlja mednarodno sodelovanje 
na področju izobraževanja, usposablja-
nja, mladih in športa. Namen programa 
Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževa-
nja in usposabljanja ter s tem krepitev 
socialne kohezije in konkurenčnosti 
gospodarstva Unije. Dijaki se tako v 
času PUD lahko odpravijo na delovno 
mesto ene izmed naših partnerskih 
organizacij in imajo priznano prakso, ki 
je obvezen del njihovega izobraževanja. 
Glede na smer poklicnega in strokov-
nega izobraževanja lahko mobilnost 
(praksa v tujini) traja od 14 dni do 2 
meseca. Mobilnost od najmanj 90 dni 
pa do 365 dni imenujemo ErasmusPro. 
Dijaki v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju (PIU) se lahko v daljšem 
obdobju učijo v tujini pri partnerskem 
ponudniku PIU, v družbi ali drugi 

organizaciji, aktivni na področju PIU ali 
na trgu dela. Obdobje učenja vključuje 
komponento z močnim poudarkom na 
učenju na delovnem mestu, za vsakega 
udeleženca pa se pripravi individualni 
učni program. To želimo omogočiti tudi 
našim dijakom.

V projektu Prep4Pro želimo zgraditi 
močno, trajnostno (učno) mrežo soro-
dnih ponudnikov poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja po vsej Evropi, 
ki temelji na vzajemnem zaupanju in 
kakovosti, omogočiti in spodbuditi 
organizacijo in izvajanje dolgoročnih 
mobilnosti učencev (ErasmusPro) in 
vključiti učence z manj priložnostmi. Cilj 
je povečati zaposljivost naših učencev 
PIU, zlasti tistih z manj priložnostmi. 
Vodilni partner projekta je GO! techni-
sch atheneum Zavelenberg iz Belgije, 

poleg nas pa v projektu sodelujejo še 
partnerji iz Finske, Francije, Nemčije in 
Španije.

V okviru projekta Prep4Pro bo organizi-
ranih 6 intenzivnih delovnih tednov, kjer 
bomo gradili zaupanje med partnerji. 
V Prep4Pro bomo razvili celoten paket 
za vzpostavitev projektov dolgotrajnih 
mobilnosti ErasmusPro. Cilj projekta je 
izdelava strategije za izgradnjo močne 
trajnostne mreže, izdelava priročni-
ka v 6 evropskih jezikih, ki bo služil 
kot vodnik za izpeljavo dolgotrajnih 
mobilnosti, s posebnim razdelkom za 
dijake z manj priložnostmi, ter razvijati 
komunikacijske strategije in orodja za 
doseganje, informiranje, vključevanje in 
motiviranje posamezne ciljne skupine 
za sodelovanje v ErasmusPro.

O poteku projekta in o možnostih 
sodelovanja bodo dijaki pravočasno 
obveščeni preko naših informacijskih 
kanalov.

Aleksandra Frelih,  
koordinatorica projekta
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(Integrating Digital Content and Digitalization of High Schools)

iDADOHS 

Glavni cilj projekta je digitalizacija 
srednješolskih vsebin, izboljšanje 
digitalnih veščin in kompetenc dijakov 
ter opolnomočenje učiteljev za uporabo 
IKT v poučevanju. Vključevanje IKT 
v srednješolsko izobraževanje je ena 
najpomembnejših prioritet sodobne 
družbe. Primanjkljaj digitalnih vsebin za 
učenje je prepoznan kot eden glavnih 
razlogov za počasnejše vključevanje 
IKT v izobraževalni proces. 

Razvoj brezplačnih izobraževalnih 
vsebin (OER) omogoča hitrejšo in lažjo 
integracijo IKT v vsakodnevne izobra-
ževalne aktivnosti. Za razvoj in uporabo 
OER v poučevanju morajo učitelji prido-
biti nove veščine, predvsem znanja in 
spretnosti za oblikovanje raznovrstnih 
digitalnih virov: besedilo, predstavitve, 
slike, videi, zvok, animacije itd. Seveda 
bodo nekateri učitelji pri tem bolj 
uspešni, a cilj je, da vsak doseže vsaj 
osnovni nivo uporabe OER pri izobra-
ževanju.  Tovrsten projekt je odlična 
priložnost za izmenjavo idej in praktič-
nih izkušenj na področju izdelave in 
vključevanja OER vsebin v izobraževal-
ni proces. 

Pridobljene nove veščin in dostopnost 
OER bosta učiteljem dvignila samoza-
vest in jim pomagala pri lažjem obvla-
dovanju digitalnega izobraževalnega 
okolja. Tako bomo dobili kompetentne 
učitelje, sposobne voditi z IKT podprt 
izobraževalni proces. 

Projekt se je začel 1. 12. 2021 in bo tra-
jal do 31. 7. 2023. Pričakovani rezultati 
projekta so:

 Î Ustvarjanje digitalnih vsebin in nji-
hova uporaba v srednji šoli

 Î Razvoj tečajev usposabljanja za 
učitelje

 Î Povečanje digitalnih spretnosti in 
kompetenc učiteljev in dijakov

Partnerji v projektu so:
 Î Vodilni partner: Univerzitet 

Majka Tereza, Skopje, Severna 
Makedonija

 Î Šolski center Kranj, Kranj, Slovenija
 Î Fakulteta za organizacijske vede 

– Univerza v Mariboru, Maribor, 
Slovenija

 Î Sredno opštinsko učilište Kole 
Nehtenin, Štip, Severna Makedonija

 Î Goce Delčev State University Štip, 
Štip, Severna Makedonija

 Î Canadian Institute of Technology, 
Tirana, Albanija

 Î Opštinsko sredno tehničko uči-
lište Gostivar, Gostivar, Severna 
Makedonija

 Î tehnička škola Tesla, Zagreb, 
Hrvaška

 Î Visoka škola za informacijske teh-
nologije, Zagreb, Hrvaška

 Î Shkola Teknike Elektrike “Gjergj 
Canco”, Tirana, Albanija

Iz ŠC Kranj v projektu sodelujemo 
Nataša Kristan Primšar, Klavdija 
Stropnik in Alenka Potočnik Zadrgal.

Srečanja partnerjev v letu 
2022

Prvo srečanje partnerjev, kick-off me-
eting,  je bilo organizirano  na Univerzi 
Mati Tereza v Skopju 30. 3. 2022. Na 
srečanju smo se predstavili vsi partner-
ji, vodilni partner je predstavil časovni-
co projekta in koledar srečanj.

Drugo  srečanje partnerjev projekta je 
potekalo na Visoki šoli Nikole Tesla v 
Zagrebu od 25. 5. 2022 do 27. 5. 2022. 
Na srečanju so bile izvedene različne 
delavnice o digitalizaciji šol in profesor-
jev, obiskal pa nas je tudi makedonski 
veleposlanik v Zagrebu. 

Tretje srečanje, videokonferenčni se-
stanek projektne skupine, je potekalo 
28. 6. 2022 v organizaciji Fakultete za 
organizacijske vede in je bilo name-
njeno predvsem izvedbi delavnice v 
septembru 2022 v Kranju na Fakulteti 
za organizacijske vede in Šolskem 
centru Kranj.  

Četrto srečanje je potekalo od 5. 9. 
do 7. 9. 2022 na Fakulteti za organiza-
cijske vede in Šolskem centru Kranj. 
Predstavili smo nekaj delavnic, ki pote-
kajo na naši šoli. 

Peto srečanje je potekalo v Tirani od 
14. 11. do 16. 11. 2022. Dogovorili 
smo se za aktivnosti, s katerimi bomo 
dosegli cilj projekta.

V letu 2023 nas čakata še dve delavnici 
in trije projektni sestanki, na katerih bo 
potekala analiza, na zadnjem sestanku 
pa tudi zaključek projekta.

Alenka Potočnik Zadrgal
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V projektu Erasmus + sodelujejo srednje šole iz Makedonije, Srbije in Slovenije. 

Construction blueprint 

Projekt Construction Blueprint (Načrt 
za gradbeništvo), pri katerem sodeluje-
mo že četrto leto, se letos zaključuje. V 
letošnjem letu smo predstavili smerni-
ce v obliki učnih gradiv na področjih 
digitalizacije, energetske učinkovitosti 
in krožnega gospodarstva v gradbeni-
štvu za izobraževalne in gospodarske 
namene. EU se nadeja uspehov na teh 
treh izpostavljenih področjih, ki so v 
gradbenih poklicih z zamudo prihajala 
v ospredje. Zakonodaja na področju 
gradbeništva se naglo spreminja, 
gradbeni delavci pa moramo hitro rea-
girati in se znati prilagoditi razmeram. 
Trajnostna gradnja in s tem povezani 
pojmi v razvoju družbe nas vežejo k 
premišljenim metodam projektiranja 
in gradnje, učinkovitejšim načinom 
izdelave, porabe in predelave materi-
ala ter ustvarjajo nova delovna mesta. 
Gradbeništvo se je prebudilo, industrija 
s polno paro obratuje, izobraževalne 
institucije in krovne organizacije na 
nacionalnih nivojih in širše pa poskuša-
mo spodbuditi ljudi, predvsem mlade, 
da se nam pridružijo, spoznajo izzive 
v stroki, zavihajo rokave, se posvetijo 
podjetništvu in na posameznih področ-
jih gradbene obrti prispevajo svoj delež 
znanja in spretnosti. Evropa se odpira, 
tudi preko Erasmus+ programov mobil-
nosti za mlade, dijake, študente, pod-
jetnike in posameznike, ki iščejo novih 
izzivov. Evropsko gradbeništvo poskuša 

danes privabiti v svoja okolja več žensk, 
saj  razvoj na področju digitalizacije 
in avtomatizacije delovnih procesov 
danes enakovredno omogoča zaposli-
tev vsem, ki si jo želijo. Zato smo letos 
določen del projektnega časa posvetili 
tudi promocijski kampanji zaposlovanja 
žensk/deklet v gradbenih poklicih. V 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije – Zbornico gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala je bilo 
pripravljenega nekaj gradiva sorodnih 
priključenih projektov, ki se preko sek-
torskega združenja znanj in spretnosti 
vzporedno odvijajo in razvijajo. Tako 
Construction Blueprint (Načrt za grad-
beništvo) zajema vse do sedaj izpeljane 
projekte na področju digitalizacije, 
energetske učinkovitosti in krožnega 
gospodarstva v gradbeni stroki.

Na Šolskem centru Kranj smo na 
Srednji ekonomski, storitveni in grad-
beni šoli, septembra letos, v sklopu 
projektnega tedna, izvedli  pet dnevno 
pilotno izobraževanje za mlade bodoče 
gradbenike. Izmed treh izpostavlje-
nih področij, smo največ pozornosti 
posvetili energetski učinkovitosti stavb, 
dobršen del digitalizaciji, nekaj pa tudi 
krožnemu gospodarstvu v gradbe-
ništvu. Z učitelji gradbenih modulov, 
povabljenimi predavatelji in projektnimi 
sodelavci z GZS, smo uspešno predsta-
vili izzive, ki nas v gradbeništvu čakajo. 

Spletna gradiva bodo prosto dostopna 
še naslednja tri leta na uradni spletni 
strani projekta: www.constructionblu-
eprint.eu.

Na izobraževanju je bilo prisotnih 90 
dijakov. Mladi bodoči gradbeniki, 
gradbeni tehniki, zidarji, slikopleskar-
ji, tesarji, pečarji, suhomontažerji so 
izrazili zadovoljstvo in hvaležnost za 
predstavitve v sproščenem vzdušju, ki 
smo jih nadgradili z reševanjem kvizov, 
sodelovanjem in nagradnimi vprašanji. 
Najbolj pa so nas razveselili pozitivni 
odzivi po izobraževanju: Nova znanja 
nam bodo koristila in olajšala priho-
dnost v izbranem poklicu. Hvala, mladi 
gradbeniki, da se priključujete stroki. 
Hvala podjetniki, učitelji, ravnatelji, izo-
braževalni centri in svetovalne skupine, 
združenja ter zbornice, da sodelujete in 
s tem potrjujete, da smo na pravi poti.

Anin Sever,  
Igor Pinter
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V projektu Erasmus + sodelujejo srednje šole iz Makedonije, Srbije in Slovenije. 

(Advancing machine learning in vocational education)

The Smart World Wins 

VALENCE 

Nove izzive v izobraževanju prinaša 
spletno učenje. Pomembno je, da 
udeleženci tovrstnega izobraževanja 
razvijejo kritično mišljenje, timsko delo 
in do neke mere tudi tekmovalni duh. 
Učne vsebine, ki jih projekt zajema so s 
področja načrtovanja, programiranja in 
uporabe pametnih naprav. V projektu 
smo skušali zajeti tiste elemente izobra-
ževanja, ki so pomembni za kreativno 
poučevanje tehniških poklicev.  Vemo, 
da je eden glavnih ciljev uspešnega 
strokovnega izobraževanja razvoj 

praktičnih znanj in spretnosti. Le ta 
omogočajo dijakom večjo konkurenč-
nost na trgu dela in hitrejše prilagajanje 
delovnim razmeram. 

Prvo srečanje partnerjev na projektu je 
potekalo v Skopju 13. in 14. 4. 2022. 
Srečanja so se udeležili direktorji, koor-
dinatorji šolskih timov in učitelji iz par-
tnerskih šol (ETŠ “Mija Stanimirović” iz 
Niša, Šolski center Kranj, SUGS “Vlado 
Tasevski” iz Skopja in Tehniška šola iz 
Zaječarja). 

Drugo srečanje je bilo izobraževalne 
narave. Potekalo je od 19. do 21. aprila 
v Kranju. Udeležili so se ga učitelji z 
vseh partnerskih šol. Izvajalci usposa-
bljanja so bili učitelji Šolskega centra 
Kranj.

Cilji:
 Î Usposobiti dijake in učitelje za delo 

z mikrokrmilniki.
 Î Izdelana elektronska učna gradiva 

z diferenciranimi nalogami na več 
nivojih.

 Î Spletni tečaj za izobraževanje učite-
ljev in študentov. 

 Î Dijaško tekmovanje partnerskih šol. 

Miran Kozmus

Znanja in razumevanje principov z pod-
ročij upravljanja velikih količin podatkov 
(big data) in uporabe metod strojnega 
učenja za načrtovanje in uvajanje inte-
ligentnih sistemov so v gospodarstvu 
zelo iskana. V projektu smo združili   
strokovna znanja in izkušnje visoko-
šolskih partnerjev ter partnerjev iz sre-
dnjega in strokovnega izobraževanja in 
ustvarili naslednje rezultate:

 Î poiskali smo najboljše primere dob-
rih praks na področju poučevanja 
ML (strojnega učenja) in DS (zna-
nost o podatkih), 

 Î razvili izobraževalno programsko 
okolje VALENCE,

 Î pripravili kurikul VALENCE: teore-
tični del in praktične vaje za podro-
čje ML in DS.

V okviru projekta je bilo planiranih šest 
mednarodnih srečanj in dve usposa-
bljanji učiteljev. Ker se je projekt začel v 
času epidemije, so bila tri mednarodna 
srečanja in eno usposabljanje izvedena 
na daljavo preko Zoom-a. Prvo med-
narodno srečanje je bilo tako izvedeno 
na našem šolskem centru marca 2022, 
prav tako kot tudi petdnevno usposa-
bljanje maja 2022. Konec septembra 
2022 smo imeli konferenco v Skopju, 
konec januarja 2023 pa zaključno 

konferenco v Novem Sadu. Posebej bi 
še poudaril promocijski dogodek z dne 
23. 11. 2022, ko smo projekt predstavili 
podjetjem.

Uroš Sterle, 
Nataša Kristan Primšar 
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