
ŠKL – PREDSTAVITEV ŠOLE IN SNEMANJE 

KOŠARKARSKE TEKME MED ŠC KRANJ IN SŠ DOMŽALE 

 

22. 1. 2013 je novinarska ekipa ŠKL posnela prispevek o Šolskem centru Kranj. 

Predstavili smo vsa področja centra na lokaciji bivšega Tehniškega  šolskega centra Kranj in 

dejavnosti, ki poleg pouka potekajo na našem centru. 

Program prispevka: 

1. predstavitev knjižnice in intervju ravnateljicami  Sašo Kocijančič in Zdenko Varl ter vodjem 
MIC-a Natašo Kristan Primšar,  

2. delo z robotom sta predstavila dijaka 4. Ma razreda Žiga Korošak  in Štilec Aljaž;  predstavili  
smo laboratorij za mehatroniko, ki kot pravijo strokovni delavci šole, NI VEČ  IN, je pa izredno 
zanimiv ;   

3. na področju energetike smo predstavili delo z motorji in inteligentne inštalacije, 
4. na področju  elektronike pa  smo prisostvovali  praktičnemu pouku 4.Ea razreda. 

Posneli smo intervjuje z EKO frendi, ki so pripravljali razstavo Pozor (!) NI ZA OKOLJE  in intervju z 

udeležencem  mobilnosti v Bolgariji, dijakom  Nejcem  Pišlerjem. 

Zahvaljujem se profesorjem  Vasji Markiču, Damijanu Poljancu, Alešu Bregarju,  Jožetu Polaku in 

Mirku Megliču,  ki so bili mentorji pri predstavitvi strokovnih predmetov  ali so prispevek  

soustvarjali  ter  vsem dijakom, ki so pri tem sodelovali.  

Go. Romani Debeljak  se zahvaljujem  za predstavitev knjižnice.   

Prispevek o Šolskem centru Kranj bo objavljen čez 14 dni v oddaji ŠKL na A kanalu. 

Poleg prispevka o šoli je ekipa posnela košarkarsko tekmo med ŠC Kranj in SŠ Domžale. 

Zahvalil bi se igralcem, ki so se,  kljub odsotnosti obeh centrov,  uspešno upirali izkušeni ekipi 

domžalčanov ( vsi igralci SŠ Domžale so člani ekipe HELIOS ). Naši igralci so pokazali nekaj zavidljivih 

akcij a je vse skupaj  bilo premalo za razpoložene igralce Domžal, pri katerih je še posebej izstopal 

Rebec.  Posebej bi pohvalil  igralce 1. in 2. letnikov, ki so skušali nadomestiti manjkajoče igralce. 

Ob podobnih tekmah bi si želel, da gledalci spodbujajo  igralce do konca igralnega časa.  

PRIČAKUJEM DA TISTIH GLEDALCEV, KI NE MISLIJO VZTRAJATI DO KONCA TEKME in tako prikazati 

pripadnost šoli in solidarnost z igralci, ki nastopajo za Šolski center Kranj, V PRIHODNJE NE BO NA 

PODOBNIH PRIREDITVAH. 

Reportažo s tekme si lahko ogledate v soboto, 26. 1. 2012, v oddaji ŠKL na A kanalu ali na . 

Za pripravo  dvorane se zahvaljujem  dijaški skupnosti, g. Nejcu Rženu , komentatorjem, fotografu 

Žigu Kalanu ( fotografije si lahko ogledate v nadaljevanju poročila ) in maskoti. Še posebej se 

zahvaljujem vsem dijakom za zapisnikarsko mizo ( dijaki 4 Mak: Jure Stroj, Rok Šolar in Anže Šmid ) 

, ki so mi pomagali pospraviti športno dvorano po končani tekmi. 

Vodja predstavitve in vodja KOŠARKARSKE ekipe  

Ivan Brajdič 

 


