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Utrip Strokovne tehniške gimnazije

Največja moč naše tehniške gimnazije je v tem, 
da dijakom lahko nudimo tisto nekaj več — po-
leg kakovostnega gimnazijskega programa in 
možnosti izobraževanja na strokovnih področjih 
računalništva, strojništva in elektrotehnike tudi 
to, da se povezujemo z uspešnimi podjetji v naši 
regiji. To povezovanje in sodelovanje vidimo kot 
pomembno sinergijo, pri čemer naši dijaki z raz-
ličnimi oblikami sodelovanja rastejo, se učijo in si 
začrtajo pot ter cilje, ki jih želijo doseči, saj bodo 
nekega dne tudi sami postali kreatorji in inovatorji 
novih zgodb, razvoja in napredka. 

Mag. Lidija Goljat Prelogar, ravnateljica

Skupina inovativnih dijakov Glave skupaj
Naši dijaki so zelo inovativni in tako 

jih veliko že inženirsko razmišlja, 
snuje, sestavlja ter preizkuša 
svoje inovacije. Ker želimo 
svojim dijakom ponuditi več 
kot samo možnost formalnega 

izobraževanja, smo inovativne, 
radovedne dijake povezali v klub 

Glave skupaj, kjer dijaki, ki želijo in 
zmorejo več, skupaj generirajo ideje za 

različne izdelke, akcije ter organizirajo dogodke. 

Inženirska iskra in inženirski izziv
Junija 2021 smo že drugo leto zapored prejeli 
tudi priznanje Inženirska iskra, ki ga podeljuje 
iniciativa Inženirke in inženirji bomo!. Tokrat smo 
priznanje dobili v sodelovanju s podjetjem Iskratel 
za projekt Inženirski izziv, v okviru katerega so tri 
skupine naših dijakov v podjetju Iskratel reševale 
realne inženirske izzive.

Dijaki so bili navdušeni, 
naučili so se, da biti 
inženir pomeni naj-
ti nove in izvirne 
ideje, kako spre-
meniti svet okoli 
nas na bolje. 
Tudi Iskratelovi 
inženirji so bili 
navdušeni nad 
zavzetostjo in prip-
ravljenostjo dijakov za 
resno delo. Spoznanje, 
da so dijaki sposobni razmišlja-
nja izven običajnih okvirjev, in da imamo veliko ve-
doželjnih ter sposobnih dijakov, je neprecenljivo.

Dijaki na projektnem tednu v Planici
Dijaki se v drugem letniku tehniške gimnazije 
ob začetku šolskega leta podajo v Planico, kjer 
se en teden družijo, so športno aktivni, se učijo 
lokostrelstva, orientacije in preživetja v naravi in se 
imajo vedno zelo lepo.
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Najbolj pogosta vprašanja

1. Kakšna je razlika med strokovno tehniško 
gimnazijo in splošno gimnazijo?
Na prvi pogled ni nobene, saj je oboje gimnazi-
ja. Vendar pa naša gimnazija poleg običajnega 
gimnazijskega programa ponuja nekaj več, in 
sicer možnost poglabljanja znanja na strokovnih 
področjih elektrotehnike, računalništva in strojni-
štva. Zato smo strokovna tehniška gimnazija.

2. Ali je matura na strokovni tehniški gimnaziji 
enaka maturi na splošni gimnaziji?
Da. Pri nas dijaki opravljajo popolnoma enako 
maturo kot na splošnih gimnazijah, zaradi česar 
se lahko vpišejo na katerokoli fakulteto. Imajo pa 
pri nas dijaki možnost, da za enega izmed izbirnih 
predmetov lahko izberejo strokovni predmet s 
področij elektrotehnike, računalništva ali strojni-
štva.

3. Koliko tehniških gimnazij je v Sloveniji 
in koliko na Gorenjskem?
V Sloveniji je devet tehniških gimnazij, na 
Gorenjskem pa je le ena, in sicer Strokovna 
tehniška gimnazija ŠC Kranj.

4. Komu je namenjena tehniška gimnazija?
Naša gimnazija je v prvi vrsti namenjena 
fantom in dekletom, ki imajo radi naravoslovje 
in jih zanimajo tehnična področja in moder-
ne tehnologije, ali pa že odločno razmišljajo 
o študiju računalništva, elektrotehnike ali 
strojništva. 

5. Katere so prednosti in značilnosti 
Strokovne tehniške gimnazije ŠC Kranj? 
Smo manjša gimnazija, ki z dijaki vzpostavlja 
individualen odnos. Pri delu z dijaki spodbu-
jamo inovativne metode in oblike dela, kot 
tudi sodelovanje, timsko delo, samoiniciativ-
nost, ustvarjalnost in inovativnost. 

STROKOVNA tehniška  
 GIMNAZIJA

Še nekaj misli naših dijakov

Jernej Žvan, predsednik dijaške skupnosti:
Strokovna tehniška gimnazija 
ima vse prednosti splošne 
gimnazije, ki jim pridružuje 
dodatne tehnične vsebine, 
kar je odlično izhodišče za 
nadaljnji študij na fakulte-
ti. Poleg tega organizira 
mnoge strokovne ekskurzije 
v podjetjih, na katerih si dijaki 
lahko ogledamo sodoben razvoj 
tehnologije in realni svet inženirstva. 
Všeč mi je tudi kakovost pouka in naših profe-
sorjev, ki strokovno predavajo svoje predmete in 
dobro razložijo snov. 

Zala Šenk, dijakinja tehniške gimnazije  
in športnica:
Za Strokovno tehniško gimnazijo sem se odločila, 
ker sem si želela na dobro gimnazijo in me že od 
nekdaj navdušuje tehnična stroka. V šoli prevla-
duje dobra klima, korektni odnosi s profesorji, pa 
tudi v razredu se dobro razumemo. Poleg petja 
in igranja kitare, ki me sproščata ob mojih vsak-
danjih obveznostih, tudi redno treniram nogomet. 
Nogomet treniram že od svojega 14. leta in sicer 
igram za ŽNK Cerklje. Med svoje dosežke štejem 
to, da lahko uspešno usklajujem 
tekme, treninge in šolske 
obveznosti. Veseli me, 
da ima Strokovna 
tehniška gimnazija 
posluh za športni-
ke in nas spod-
buja na naših 
športnih poteh.    

6. Kje se nahajamo?
Naše dejavnosti potekajo v stavbi Šolskega centra 
Kranj na Kidričevi cesti 55. Za pešce smo le 5 
minut oddaljeni od glavne avtobusne postaje v 
Kranju.

7. Zakaj je Strokovna tehniška gimnazija del 
Šolskega centra Kranj?
Zato, ker bi bili v nasprotnem primeru za državo 
precej draga gimnazija. Namreč, strokovno moč, 
tehnologijo in kakovostno opremo kot tudi strokov-
ne inženirske kadre, ki poučujejo in usposabljajo 
naše dijake, črpamo iz sinergije s Srednjo tehniško 
šolo Šolskega centra Kranj.

8. Za katere  študijske smeri se odločajo naši 
gimnazijci?
Dijake odlično pripravimo za študij na tehniških 
in naravoslovnih fakultetah ter tudi za študij druž-
boslovja in humanistike. Med našimi nekdanjimi 
dijaki so uspešni diplomanti z mnogih področij 
- inženirji, piloti, glasbeniki, učitelji, podjetniki, profe-
sorji, ekonomisti, doktorji znanosti itd.

9. Ali je naša gimnazija športnikom in kulturni-
kom prijazna gimnazija? 
Da, tudi njim prilagodimo njihove izvenšolske 
obveznosti in jim po potrebi ponudimo dodatno 
individualno pomoč. Številni naši gimnazijci so 
uspešni športniki in glasbeniki, ki praviloma nimajo 
težav z usklajevanjem šolskih obveznosti in drugih 
obšolskih dejavnosti.

10. Katere dejavnosti so posebnost naše 
gimnazije?
Za dijake izvajamo zanimive obvezne izbirne 
vsebine, kot so ekskurzije po Sloveniji in nemško 
govorečih deželah ter projektna tedna v drugem 
in tretjem letniku, ko imajo priložnost, da preživijo 
teden v naravi, ali pa jih popeljemo po državah 
nekdanje Jugoslavije.


