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Spoštovani dijaki/-nje in profesorji/-ice ter ostali/-e sodelav-
ci/-ke šole! 

 
Pred vami je letošnji šolski spletni časopis, ki je odsev utripa 

naše šole. Naj se vam zahvalim za soustvarjanje in vas pova-
bim k sodelovanju še v bodoče. V šolskem letu 2016/17 se je 

zgodilo veliko zanimivega in večinski del smo skušali strniti v 

e-časopis, ki je pred vami.  
Če se ti ob branju porodi kakšna zamisel, mi jo zaupaj po 

elektronski pošti (nina.zelezinger@sckr.si) ali osebno (na 
hodniku me »pocukaj« za rokav), da bo šolsko leto 2017/18 

predstavljeno na še boljši način in si bomo ob koncu letu 
lahko »natočili poln kozarec«, kot pravi star decembrski pre-

govor: »Svetal božič bo dal jeseni poln kozarec.«   

 

Želim ti prijetno branje in vse dobro v novem letu! 

 
 

Nina Železinger, urednica 
 
 

 UVODNIK 



Fazani 
V septembru na Zlatem polju smo se zbrali, 

da bi v Šolskem centru računalnikarji postali. 
Prišlo je mnogo fantov in deklet, da bi se učili, 

pa so nas starejši dijaki kar za fazane krstili. 
 

Vsi bi se mi radi na čelo podpisali, 
in s flomastri po mojem obrazu packali. 

Pa saj prišel nisem jaz za to, 

da vsak kracal po moji faci bo. 
 

Posedli smo se na stole neudobne 
in komaj čakali, da pride poldne. 

Izvedeli smo veliko novih stvari, 
saj vsak nas profesor kaj novega nauči. 

 
Težke kontrolke, domača naloga, 

za vsakega učenca res so nadloga. 
Če mi bi dijaki izbrali lahko, 

samo enkrat na teden se v šolo bi šlo. 
 

Ko pa sonce posije in pride pomlad, 
dijaki smo utrujeni od vseh teh zagat. 

Takrat se šolsko leto zaključuje 

in vsi vemo, da je za nami najhuje. 
 

Komaj čakamo na naša spričevala 
in pred starši nas je sama hvala. 

No, saj vseeno kar dobro je bilo, 
se vidimo jeseni, ko spet bo hudo. 

Aljaž, 2. Re 



 

 

 

 

 

 

NEKAJ BESED O NAŠI ŠOLI 

 

Ko sem se vpisal, nisem dobro vedel, kaj me čaka. Vedel sem samo, da 

me to, kar mehatronik počne, zanima. Ugotovil sem, da ima šola veliko 

plusov, saj stoji zelo blizu glavne avtobusne postaje v Kranju, kar je za 

nas vozače zelo dobrodošlo. Naša šola je velika in prostorna. V vsaki učil-

nici imamo projektor, ki nam pomaga pri lažjem učenju. V sklopu šole ima-

mo tudi svojo telovadnico, ki ima vse potrebno za športno vzgojo. Ker sem 

tudi sam športnik, vem, da se šola prilagodi vsakemu športniku posebej. 

Prednost šole je tudi velika jedilnica, v kateri ni nikoli tako polno, da se ne 

bi mogel kam usesti in v miru pojesti obroka. Imamo izvrstne malice, saj 

lahko izbiramo med hladno in toplo malico. Vsak dan je na razpolago kar 

šest menijev. Če ti pa slučajno malica ni všeč, imaš v bližini tudi pekarno 

in trgovino Lidl, do katere si zbistriš misli in se malo razmigaš. Če ti odpa-

de kakšna ura, lahko greš v šolsko knjižnico, kjer so mize. Tam lahko v 

miru pišeš domačo nalogo ali pa se učiš. Za sprostitev imamo tudi sobo za 

druženje, kjer imamo namizni nogomet in pikado. V šoli imamo tudi dobre 

pogoje za prakso, saj imamo med drugim tudi veliko računalniško učilnico, 

delavnico, v kateri se izdeluje ročne izdelke ter izvrstni CNC stroj, na kate-

rem se učimo, kako izdelovati izdelke strojno. To šolo bi priporočil vsem 

tistim, ki jih zanima karkoli od robotike do računalništva in elektrike. 

 

Gašper, 2. Me 



 

 

Dogajalo se je … 

 

DOGAJA SE ... 



ROBOTKOV DAN – DAN ODPRTIH VRAT 

Na Šolskem centru Kranj na Srednji tehniški šoli in Tehniški gimnaziji je v mesecu novembru 

že deveto leto potekal dan odprtih vrat, imenovan Robotkov dan. 

Na Robotkov dan se povabi osnovne šole z Gorenjske in okolice ter različna podjetja. V avli 

šole se predstavijo podjetja s svojo dejavnostjo in dijaki s svojimi inovativnimi izdelki. 

Vzporedno po učilnicah poteka program delavnic s področja elektrotehnike, mehatronike in 

računalništva. Delavnice vodijo profesorji  Šolskega centra Kranj. Pri izvedbi delavnic jim 

pomagajo naši dijaki. 

V šolskem letu 2017/18 so potekale naslednje delavnice: mehatronika z računalnikom, 

robotika, izdelava vezja za razsvetljavo, izdelava preproste računalniške igrice, linux hacker, 

meritve z računalnikom, pnevmatika, avtomatika, zabavna hobi elektronika, izdelava robota 

Otto, izdelava detektorja laži in zabavno računalniško programiranje. 

Delavnice so vsako leto zelo obiskane. Osnovnošolci z zanimanjem sprejemajo novo 

pridobljeno znanje. 

      Klavdija Stropnik, prof. kemije in fizike 



DNEVI ZA VEDOŽELJNE 

Dnevi za vedoželjne so namenjeni dijakom, ki imajo že opravljene vse obveznosti 

izobraževalnega programa za to šolsko leto, si želijo svoje zanje še poglobiti in si 

razširiti obzorje. Dijakom ponudimo različen izbor brezplačnih delavnic. V lanskem 

šolskem letu so se izvajale naslednje delavnice: CNC programiranje in 3D 

modeliranje, vse o dronih, autocad inventor, najboljša kamera je tista v žepu, slepo 

tipkanje, film presenečenja, od talibanov do piratov, obisk podjetij in razstav. 

V šolskem letu 2017/18 si želimo, da bi sodelovalo na delavnicah še več dijakov, ki bi 

si s tem pridobili novo znanja, spretnosti in veščine. 

 

Klavdija Stropnik, prof. kemije in fizike 



MEPI 

Od 25. 5. 2017 do 26. 5. 2017 je 

potekala poskusna odprava udele-

žencev programa MEPI na bronasti 

stopnji. Mladi so se razdelili v dve 

skupini in prvi dan prehodili pot od 

Šolskega centra Kranj preko Jošta, Mohorja do Dražgoš. V Dražgošah so nas pono-

vno prijazno sprejeli pri družini Jelenc, kjer so dovolili, da naši udeleženci postavijo 

šotore na njihovem travniku in tam prenočijo. Mladi so si pripravili ognjišče, na kate-

rem so spekli večerjo. Naslednje jutro so pospravili za seboj ter nadaljevali pot pre-

ko Jelovice na Ratitovec ter nato preko Prtovča v Železnike, kjer so zaključili utruje-

ni, a zadovoljni. 

Prav tako je v četrtek odšla na poskusno odpravo skupina udeležencev na srebrni 

stopnji. 

Le ti so prav tako prehodili prva dva dni enako pot kot udeleženci na bronasti sto-

pnji, vendar so na področju Ratitovca še enkrat prenočili in zaključili svojo poskusno 

odpravo v soboto. 

Spremljevalke smo bile: Petra Ogrizek, Magda Papič, Zdenka Varl in Gabrijela 

Krajnc 



 

 

PROJEKTNI TEDEN IN PODJETNIŠKI DAN 

Dijaki in učitelji na STŠ ŠC 

Kranj z dejanji v sedanjosti vpli-

vamo in spreminjamo svojo pri-

hodnost. Naši dijaki, ki se izob-

ražujejo na področju elektroteh-

nike, računalništva in mehatro-

nike, imajo sanje, načrte, so 

radovedni in ustvarjalni. 

Izvajanje pouka s projektnim 

delom presega tradicionalni pouk, saj ga ne omejujejo vsebinske, organizacijske, časov-

ne in prostorske razmere, v katerih poteka organiziran šolski pouk. Delo je ves čas foku-

sirano na enem projektu, kar za dijaka predstavlja drugačno obliko dela, kot ga je nava-

jen na dnevni ravni. Značilnosti projektnega dela so interdisciplinarni pristop, konkret-

ne tematike, reševanje problemov, upoštevanje interesov dijakov in učiteljev, kooperati-

vnost med dijaki, odprtost teme, aktivno – izkustveno učenje, doseganje zastavljenih cil-

jev v predvidenem časovnem roku. 

 



 

 

 

 

 

 

Projektno delo po naravi obsega faze načrtovanja, izvedbe, evalvacije, dokumentacije in 

predstavitve. Vsako leto učitelji pripravijo različne delavnice, ki se v izvedejo v obliki 

projektnega dela. Delavnica traja en teden. V tem tednu naši dijaki izdelajo različne 

projekte. V preteklem letu so bili izvedeni naslednji projekti: merjenje temperature in 

razdalje z arduinom, 3D tiskanje, CMS, video vodič, kicad/freecad/arduino, direktni 

priklop trifaznega asinhronskega motorja s tipkami, izbira ponudnika električne ener-

gije za gospodinjstvo. 

Za zaključek se faza predstavitve izvede na Podjetniškem dnevu pred širšo publiko in 

javnostjo. 

Miha Baloh, dipl. inž. računalništva in informatike 



TABOR GORENJE 2017 

V okviru interesnih dejavnosti so se dija-

ki 1. letnikov SSI programov STŠ ŠC 

Kranj udeležili tridnevnega naravoslov-

no-športnega tabora v CŠOD Gorenje. 

Program so vodili vodniki in inštruktorji 

CŠOD ter naši profesorji. Na poti v 

CŠOD Gorenje smo se s 1. skupino ustavili v Žičah na kmetiji Kalšek, kjer so nam pred-

stavili domačo obrt pletarstvo. Pogostili so nas z domačim  jabolčnikom in okusno ocvir-

kovico. Druga skupina je v sredo obiskala kartuzijo Žiče. V osrčju Pohorja so dijaki opra-

vili športni pohod, športno plezanje, delavnico zdravilnih rastlin in zdrave prehrane ter 

geografsko in topografsko orientacijo.  

S specifično organizacijo dela šola uresničuje predvsem program, katerega cilji, dejavno-

sti in vsebine iz katalogov znanj so vezani na drugačno izvedbo (npr. terensko delo in 

športne dejavnosti) in  za katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in 

prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor, 

tj. povezava z okoljem, v katerem tabor poteka. Najpomembnejše pa je razvijanje social-

nih spretnosti, medsebojno sodelovanje, delo v skupini, kjer naj bi se krepila vzajemnost 

med dijaki in profesorji. Kako smo se imeli na taboru in kaj smo zares delali, so dijaki 

predstavili na razrednih predstavitvah.  

Imeli smo se fajn! 

Polona Hafner Ferlan, prof. filozofije in umetnostne zgodovine 



 

Šolski center Kranj aktivno sodeluje z različnimi podjetji na področju 3D modeliranja in CNC 

programiranja. Z podjetjem Berk-Vehovar kompoziti smo sodelovali pri razvoju in izdelavi oro-

dja za sedežno oporo tekmovalnih koles. Dijaki 2. letnika programa tehnik mehatronike so 

izdelali program za izdelavo orodja na CNC stroju. 

Podjetje bo v prihodnjem šolskem letu ponudilo tri financiranja za zaključne naloge 4. letnikov 

tehnikov mehatronike. Ponujene teme bodo: izdelava testirne naprave za preizkušanje izdel-

kov iz ogljikovih vlaken, izdelava ogrevane preše, izdelava stroja po dogovoru z vodstvom 

podjetja. Vsi zainteresirani dijaki, ki bi želeli sodelovati pri kompleksnejših industrijskih projek-

tih, se lahko javijo pri meni. 

Aljaž Rogelj, univ. dipl. inž. strojništva 

SODELOVANJA S PODJETJI 



 

 

 

 

PROJEKT »E-AVTO-MLADI 

Dijaki STŠ Kristjan Cuznar (3. Ea), Matic Gregorčič (3. Ea), Jaka Novak (3. Ma), Matija Topolovec 

(3. Ma) in študent VSŠ Klemen Cuznar (elektroenergetika) so pod mentorstvom Srećka Simovića, 

univ. dipl. inž. in Primoža Kurenta, univ. dipl. inž. od 15. 5. do 19. 5. 2017 sodelovali v okviru pro-

jekta »E-avto-mladi« predelave bencinskega Smart for 2 v električnega. 

Projekt v organizaciji Alpe Adria Green Internacional je podprl Eko sklad Slovenije. Poleg ŠC 

Kranj v projektu so sodelovali dijaki in učitelji Šolskega centra Škofja Loka in Srednje poklicne in 

strokovne šole Bežigrad ter Institut Jožef Stefan. 

Srećko Simović, univ. dipl. inž. elektrotehnike 

 



 

                                      PROJEKTA 

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1 

 

Na STŠ smo v letošnjem šolskem letu začeli izvajati uspešen slovenski projekt Inovativna pedagogika 

1:1. V našem projektu definicija učenja 1:1 vključuje učenca, napravo (računalnik, tablico, pametni 

telefon ...), učitelja, starše in strokovnjake ter interaktivnost s personalizirano učno izkušnjo, ki je (ob 

dostopu do brezžičnega omrežja) dostopna kjerkoli in kadar koli. V ta petletni projekt je kot razvojna 

šola vključena tudi STŠ ŠC Kranj z učiteljskim zborom in dijaki 1. Ma. Koordinatorica projekta je Nina 

Zupan. 

Meta Arnež, prof. angleščine 

 

TELMS 

Cilj projekta TELMS je podpora strokovnim delavcem pri nadgrajevanju 

ustrezne uporabe TEL (Technology Enhanced Learning/s tehnologijo pod-

prto učenje) v izobraževalnem procesu/v razredu. V okviru konzorcija 

bomo v projektu oblikovali program, ki bo partnerjem v pomoč pri vzpos-

tavitvi ILT (Information and Learning Technology) strokovnega mentorstva.  

V okviru le tega bodo iskali možnosti vpeljave TEL v kurikul in pri tem vzpodbujali strokovni razvoj 

učiteljev na področju uporabe IKT pri pouku. V projektu poleg ŠC Kranj sodelujejo tudi: SERC, kon-

zorcij poklicnega izobraževanja in usposabljanja - Velika Britanija, H2 Learning - Irska, Malignani, 

tehnični inštitut za poklicno izobraževanje – Italija, CDETB – Zavod za vzgojo in izobraževanje mes-

ta Dublin – Irska. 

Sodelovanje v projektu TELMS ponuja priložnost o dousposabljanju učiteljev, o posledično višjem 

kakovostnem nivoju dela z dijaki/udeleženci izobraževanja, o zagotavljanju dostopa do novih mate-

rialov za podporo profesionalnega razvoja učiteljev z izvajanjem programa strokovnega mentorstva. 

Vključevanje tovrstnega izobraževanja v obliki strokovnega mentorstva je način za dvig kulture izob-

raževanja in priložnost za našo šolo za nov način podajanja znanja med kolegi/zaposlenimi. 

Meta Arnež, prof. angleščine 



 

 

O AKCIJI RADI PIŠEMO Z ROKO 

Tudi naša šola se je udeležila akcije Radi pišemo z roko. Namen akcije je oza-

vestiti mlade o pomenu pisanja z roko, vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do 

pisanja z roko z različnimi aktivnostmi v šolah in knjižnici, poudariti pomen 

razvoja individualnosti, saj je pisava vsakega posameznika enkratna in nepono-

vljiva, spodbuditi razvoj fine motorike, tj. pisanje z roko, kar je uporabno 

tudi na različnih razvojnih področjih, spodbuditi izražanje spoštovanja in 

naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno. Akcije smo se lotili tako, 

da so dijaki najprej prisluhnili predavanju  Marka Ljubiča iz Šolskega muzeja 

o razvoju pisal. Nadalje so v okviru Podjetniškega dne dijaki pisali pozitivne 

misli, nekateri pa tudi zahvale za 

dobro organizirane aktivnosti. Pohva-

le in zahvale so pisali dijaki petih 

oddelkov (120 dijakov), spodbujale so 

jih 3 profesorice slovenščine. Gosti-

li smo tudi fotografa Toneta Stojka, 

ki nam je predstavil, kako nastajajo 

portreti Prešernovih nagrajencev. V 

aktivnosti je bilo na različnih 

dogodkih vključenih približno 350 

dijakov in 20 učiteljev. Tudi v prihodnosti bi radi sodelovali v aktivnostih 

spodbujanja pisanja z roko.  

Nina Železinger, prof. slovenščine 



MOBILNOST 

Nekaj utrinkov iz Makedonije 

in z Danske ... 



 

 

DIJAKI ŠC KRANJ V MAKEDONIJI 

 

V okviru projekta ERASMUS+ New 

Skills for New Jobs 2 sva se profesorici z 

dijaki STŠ udeleţili mobilnosti v 

Makedoniji. Gostiteljica je bila srednja 

šola za elektrotehniko SETUGS Mihajlo 

Pupin. Obisk je potekal od konca februarja do 

sredine marca 2017. 

Izmenjave so se udeleţili dijaki: Ambroţ Belehar 

in Matic Gregorčič, Blaţ Ţerovnik, Dean 

Brezovnik, Gal Černilogar, Franci Ovčak, Mitja 

Petrič in Miha Močnik. Dijaki so sodelovali v 

dveh projektih: izdelava vetrnega generatorja ter izdelava digitalne ure. V tem času sva 

profesorici spremljali pouk na šoli ter  predstavili znanja in izkušnje s področja mediacije. 

Direktor šole, učitelji ter ostali sodelavci so nas pričakali ţe na letališču ter odpeljali v dijaški 

dom v bliţini šole, kjer smo bili nastanjeni.  

 

 

 

 

 

 

 

Makedonija  



Delo na projektih je v glavnem potekalo dopoldne, ob 

popoldnevih pa so nam nadvse gostoljubni Makedonci 

razkazali mesto Skopje ter njegove znamenitosti: muzej 

makedonskega narodnega boja, muzej Matere Tereze, trţnico 

… Z gondolo smo se povzpeli na hrib Vodno, ogledali smo si 

kanjon Matke s hidroelektrarno, preţiveli dan v Kruševu, si 

ogledali muzej ţe preminulega makedonskega pevca Tošeta 

Proeskega ter preţiveli nepozabni vikend v Ohridu. 

Zaţivelo je tudi druţabno ţivljenje: dijaki so makedonskim dijakom predstavili Slovenijo, se z njimi 

pomerili v nogometu in košarki, zvečer pa je sledilo druţenje v dijaškem domu. 

Za vse, kar so nam makedonski gostitelji omogočili, smo nadvse hvaleţni: v prvi vrsti direktorju šole g. 

Eftimu, upokojenemu učitelju g. Miroslavu, ki je bil naš vodič v celotnem času obiska, g. Ivici, ki je 

našim dijakom omogočil strokovno izpopolnjevanje, koordinatorkama Emiliji Vasevski in Nataši 

Kristan Primšar ter še mnogim drugim dijakom in zaposlenim, ki so pripomogli k nepozabnemu 

doţivetju. 

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inţ. 

GALOVA NEPOZABNA IZKUŠNJA V MAKEDONIJI 

 

Moje mnenje glede izmenjave v Makedoniji v okviru projekta Erasmus+ 

je v splošnem zelo pozitivno. Sama organizacija projekta bi že zadosto-

vala, da bi marsikoga pritegnila in zadovoljila, saj si poleg tega, da je bilo 

vse zastonj (vključno z letalskim letom), dobil še nekaj »državne žepni-

ne«, ki pa jo je v državi, kot je Makedonija, že skoraj težko porabiti. 

Tudi projekti, ki nam jih je gostujoča šola pripravila, so bili zanimivi in 

praktično poučni. Njihovo gostoljubje je bilo neverjetno! Na vsakem 

izletu nas je vodil njihov upokojeni profesor zgodovine Miroslav, ki je 

bil eden najbolj zanimivih in karizmatičnih oseb, kar sem jih spoznal. Seveda, nam za vse ni bilo treba plačati niti centa. 

Bolje, da sploh ne omenjam vikenda v Ohridu ob Ohridskem jezeru, ki je v bistvu makedonska verzija Blejskega jeze-

ra, samo večje in lepše. Tam sem že skoraj izkusil poletje, čeprav je bil šele začetek marca. 

Skratka, izkušnja kot je bila ta, se ni splačala le finančno, ampak je koristna tudi za navedbo v življenjepisu, saj so izkuš-

nje v tujini pri marsikomu velik plus. 

Gal, 2. Ei 



PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V SØNDERBORGU NA DANSKEM 

 

V prelepem nedeljskem popoldnevu sredi oktobra lani smo se polni pričakovanj zbrali na 

letališču Joţeta Pučnika Ljubljana. Po obveznem skupinskem fotografiranju in poslavljanju 

smo se odpravili skozi vse formalne preglede in na letalo. Čez dobro uro smo odleteli proti 

Kobehavnu. Po pristanku letala smo se odpravili proti središču mesta. Tja smo se peljali z 

vlakom. Nastanili smo se v hotelu Nebo. Naslednji dan smo imeli dovolj časa, da smo si 

pred odhodom vlaka proti Sønderborgu ogledali mestne znamenitosti. Odpravili smo se 

skozi glavno ţelezniško postajo, najprej mimo enega prvih zabaviščnih parkov na svetu –

Tivolija, nato čez Mestni trg in mimo 

mestne palače, skozi ulice do okroglega 

stolpa, ki je eden najstarejših, še delujočih 

observatorijev v Evropi. Malo naprej smo se 

sprehodili skozi park Kraljevi vrt, kjer smo 

videli tudi kip Hansa Christiana Andersena.  

Nato smo zavili proti morju, natančneje 

gradu, ki leţi ob morju in je obdan z 

obrambnim jarkom, napolnjenim z vodo in 

visokimi nasipi. Ob obali smo si hitro ogledali še kip male morske deklice, nato pa pohiteli 

nazaj proti centru mesta, saj je ob morju deţevalo in tudi močno pihalo. Sprehodili smo se 

skozi staro ribiško četrt Nyhaven. V kanalu so bile zasidrane stare barke, ob njih pa 

ţivobarvne hiše. Sledil je povratek mimo Tivolija in ţelezniške postaje do hotela, kjer smo 

vzeli kovčke, se preoblekli, saj smo bili zaradi deţja premočeni, in se odpravili na 

ţelezniško postajo. Tam smo si vzeli pol ure časa za kosilo, nato pa smo ujeli vlak za 

Sønderborg. Na vlaku je bilo super, saj smo imeli vtičnice za elektriko in WiFi, tako da je 

skoraj štiriurna voţnja hitro minila. Ko smo prispeli v šolo, so nam pojasnili njihov sistem, 

nam dodelili sobe in nas po večerji popeljali na ogled doma. Mnoge stvari so tam zelo 

zanimive. Imajo sobe za druţenje z biljardom, namiznim nogometom, mini kinom in 

televizorji, savno, fitnes, športno dvorano in še veliko več ...  



Po ogledu doma smo šli še v jedilnico, kjer je vsak večer na voljo sadje, nekaj sladkega, 

npr. rogljički s čokolado, čaj, kava in voda. Po malici in klepetu smo se razšli po sobah, 

kjer smo od utrujenosti kar popadali v postelje. Zjutraj smo, nekateri malce teţje, vstali, 

pozajtrkovali in si naredili lanč paket za v šolo.  

Odšli smo v šolo, kjer so nas lepo sprejeli, nam razkazali šolo in dijake vključili v 

delavnice, ki so potekale pod 

vodstvom več mentorjev. 

Računalnikarja, Mihela in 

Gašper, sta sestavljala 

računalnike, ki jih bodo poslali 

v Afriko, mehatroničarka 

Monika je svoje delo 

ovrednotila kot skrivnost, 

elektrotehnika Jernej in Blaţ pa sta si ogledala delo tamkajšnjih zaposlenih. Med tem sva 

profesorici raziskovali mesto. Ob dveh smo zaključili in se vrnili v dom. Tam smo do 

večerje zaradi slabega vremena počakali v sobah. Večerja je bila vsekakor odlična, po njej 

pa smo si privoščili še pol ure sprostitve v savni.  

Tudi v naslednjih dneh je bilo na Danskem zelo zanimivo. Spremljevalki sva se po treh 

dneh vrnili domov, ekipa pa je prav gotovo uţivala v novih izkušnjah in preizkušnjah. 

Trije tedni druţenja z danskimi dijaki in mentorji so prehitro minili in petčlanska ekipa se 

je zadovoljna vrnila domov, bogatejša za zanimivo izkušnjo bivanja in dela daleč od doma. 

Maja Arh, prof. matematike 

 

Danska  



Dijaki se 

predstavijo 



NAJ DIJAK STŠ - NAVDUŠENEC 

NAD TEHNIKO IN 

NARAVOSLOVJEM 



Svojega dijaka Gala Nadraga spremljam že od 1. letnika. Kot njegova razredničarka in profesorica 

splošnih – družboslovnih predmetov sem ga spoznala malo drugače, z druge plati, kot pa profesorji 

stroke. 

 

Vsa štiri leta je vzoren dijak, prizadeven, pripravljen se je spopasti tudi s predmeti, ki mu niso najlju-

bši. Vedno se je zavedal, da mu bo tudi splošna izobrazba koristila in mu razširila pogled v svet. Čep-

rav mu družboslovje ni bilo ravno blizu, se je tudi v te predmete »zagrizel« z vso resnostjo, saj brez 

dobrih rezultatov ne bi bilo odličnega uspeha. Ko so v 2. letniku na vrsto prišli strokovni predmeti in 

praktično delo, je Gal lahko izrazil vse svoje že nakopičeno znanje in vedenje.  To je bil Galov svet, ki 

mu je dal elan tudi na vseh drugih področjih, pri strokovnih in naravoslovnih predmetih pa je bil v 

samem vrhu. 

Svojo bistrost je izkazoval tudi na številnih tekmovanjih na področju naravoslovja. Vsako leto se je 

udeleževal matematičnih tekmovanj, se uvrščal na državna tekmovanja, domov pa prihajal z zlatimi 

priznanji. Prav tako mu je bila izziv tudi fizika in svoja prizadevanja na tem področju je letos okronal 

s prvim mestom na regijskem tekmovanju za Stefanovo priznanje. V konkurenci dijakov iz gimnazij in 

tehniških šol je osvojil absolutno prvo mesto. Kot se za pravega raziskovalca spodobi, je doma tudi na 

jezikoslovnem področju, saj se zaveda, da mu bo znanje jezikov prišlo zelo prav na nadaljnji študijski 

poti. Svoje znanje iz angleškega jezika je preizkusil tako na regijskih kot na državnih tekmovanjih. 

Zelo rad se preizkuša tudi v praktičnem znanju na področju strokovnih predmetov, zato se je v pre-

teklem šolskem letu s sošolcema udeležil Foruma mehatronike v Novem mestu in uspešno zastopal bar-

ve naše šole.  Raziskovalna žilica mu ni dala miru, zato se je ekipa mladih mehatronikov zbrala tudi v 

tem šolskem letu in sprejela nov izziv ter sodelovanje na tekmovanju. O tem poglavju njegovega izob-

raževanja ne mislim razpredati, saj so za to bolj kompetentni profesorji  strokovnih predmetov. Sem 

pa vsa leta spremljala njegove uspehe, delavnost, ustvarjalnost. Zaradi tega sem ga v preteklih letih 

predlagala za nagrado za prizadevnega dijaka na STŠ. 

Torej, sprejeti izzive ter nadgraditi znanje za Gala ni nekaj tujega in nedosegljivega. Da ne obupaš 

pri prvem neuspehu, temveč vztrajaš, je prava popotnica za nadaljnje šolanje, delo in življenje. 

Njegove odlike so tudi poštenost, skromnost, prijaznost, pripravljenost pomagati, poslušati, sodelova-

ti in reševati probleme. Gal bo svoje znanje, ki ga je pridobil v štirih letih šolanja, nadgrajeval na uni-

verzitetni ravni. In prav je tako. Menim, da se dijaki s takim učnim potencialom, predanostjo stroki, 

zanimanjem za novosti, ustvarjalnostjo ter raziskovalno žilico ne smejo ustaviti, temveč morajo nada-

ljevati svojo študijsko pot ter odkrivati nove svetove za nas in prihodnje rodove. 

Irena Jerala, prof. zgodovine in umetnostne zgodovine 



 

NAJ DOSEŽKI 

Tudi letos smo bili na STŠ zelo uspešni. Imamo dva Zlata 

maturanta: Gala Nadraga, 4. Ma in Jašo Kužnika, 4. ŠR. Gal 

Nadrag je bil tudi naš naj dijak STŠ 2016/17. Poleg njiju pa ne 

smemo pozabiti tudi na kar nekaj naših dijakov, ki je imelo vsa 

štiri leta odlični uspeh: Matjaž Strajnar, Janez Klemenčič, 

Simon Bulovec, Mark Gladek, Luka Remec in Simon 

Klemenčič.  

Gal Nadrag in Jaša Kužnik z ravnateljico 



Dijaki ŠC Kranj Gal Nadrag, Filip Kavčič in Jure 

Jelovčan iz 4. Ma so pod mentorstvom Jureta 

Medena 9. maja 2017 na TŠC Maribor osvoji-

li zlato priznanje za izdelavo 3D POV prikazo-

valnika. 

Glavni namen našega izdelka je bil izdelati 3D POV zaslon za 

vizualizacijo raznih 3D teles, ki si jih je z raznimi 2D projekcijami 

težje predstavljati. 

Za izdelavo 3D POV prikazovalnika smo se odločili v začetku 

šolskega leta 2016/17, ker so sami 3D POV zasloni zelo zanimivi 

za izdelavo ter uporabo in ker še nismo videli dobro narejene 

verzije koncepta. Izdelava samega projekta nam je razširila obzorja 

ter nas naučila pomembnih spretnosti – od natančne ročne 

obdelave jekla do izdelave lastnih elektronskih vezij ter 

programiranja komunikacijskih protokolov. 

Večino izdelka smo dizajnirali in izdelali sami, kupili smo le 

surovce in komponente, ki jih nismo mogli izdelati v šoli. 

Izdelava je trajala celotno leto, potrebovali smo veliko časa, da 

smo ustvarili koncept, saj na spletu ni veliko dokumentacije za 

takšne naprave. 

Gal, 4. Ma 

 

ZLATO PRIZNANJE NA 9. FORUMU 

MEHATRONIKE SLOVENIJE 

  



TOMI JOVAN—SLOVENIAN SKI JUMPER 

 You are a very successful young Slovenian ski jumper, Tomi. 

Can you tell us where you come from? 

Tomi Jovan: I come from the vicinity of Laško. 

 Who was the person that inspired you to take up ski 

jumping? When did you start? 

Tomi Jovan: I was impressed by my neighbour who also trained ski jumping. I began to train in 2010 so I’ve 

been training for 7 years now and I still love every second of it! 

 What has been your greatest success so far and what is your wish for the future? 

Tomi Jovan: My current greatest success, of which I am very proud, is the fifth place in the Individual 

competition and the golden medals in both Mix Team (boys and girls) and Men’s Team that took place at 

the EuropeanYouth Olympic Festival in Turkey earlier this year. 

My greatest wish is – as it is for probably all ski jumpers around the world - to get the big crystal globe 

one day. 

 How difficult is it to coordinate your sports and school activities? 

Tomi Jovan: It’s sometimes difficult to coordinate school and 

trainings, especially in winter, because there are many competitions 

that run one after the other, because winters are rather short and 

there isn’t much snow around these days. 

 What else do you do in life apart from ski jumping? 

Tomi Jovan: Well, I really like cycling and playing football, but above 

all I adore everything that has to do with speed  :-) 

 Meta Arnež, prof. angleščine 

Tomi, STŠ 

 

TOMI JOVAN - OSVOJENI ZLATI ODLIČJI 

Na olimpijskem festivalu evropske mladine, ki je februarja 2017 

potekal v Turčiji, so slovenski smučarji skakalci in skakalke na 

tekmah osvojili zlati odličji –  eno na ekipni tekmi fantov in drugo na 

mešani ekipni tekmi –  ter tako osvojili naslov EYOF Erzurum 2017. 

Član obeh zmagovalnih ekip je naš dijak Tomi Jovan iz 2. Mb. Za 

osvojeni zlati odličji iskreno čestitamo! 

Jolanda Škofic Zakotnik, prof. slovenskega jezika, univ. dipl. etnologinja 



 

 

 

 

ŽIGA PAVLIČ –  FOLK DANCER IN AFS OZARA 

 

Academic folk dance group Ozara is a group of dancers, singers and musicians, located in Primskovo in a 

local cultural centre. Initially the group was established in 1951 so it has been reviving cultural spirit of 

Kranj for already 66 years.  

Žiga’s inspiration to join the group was his Dad, who was a member of AFS Ozara for 15 years. The great-

est success of the group is that almost every year the group attends the national meeting of the best 

Slovenian folk dance groups. The greatest award for the members, who practice all year twice per week, 

is to go on a tour abroad. Two years ago, they went to the Republic of the Philippines and last year to 

Switzerland and Bulgaria.  

The main goal of the group is to continue old Slovene traditions and traditional song and dances. Folk 

dancing might seem strange and funny for younger generations that don't respect old traditions.  

Every year they recruit new members to the group, so if you want to join come and learn traditional folk 

dances.  

Žiga,  2. Ei 



Z likovno umetnostjo se ukvarjam že kar nekaj let. Ta hobi mi precej pomaga pri 

razvijanju kreativnega in vizualnega razmišljanja - na primer vizualizacija bolj 

kompleksnih objektov. Večina oseb lahko vizualizira in nariše kocko, toda pri bolj 

kompleksnih oblikah se zataknejo in ne vedo, kako se lotiti nadaljnjega projecira-

nja svoje ideje. Pri planiranju projektov je ta spretnost zelo priročna in precej olaj-

ša delo. 

Likovna umetnost je moj hobi 

Ilustracija pesmi Črni deček s pomočjo photosho-

Ilustracija pesmi Croquis 

Leon, 4. Mb  



 

KO SVOJE ZNANJE UPORABLJAMO V NAŠEM VSAKDANJIKU 

»Ideje dobim v vsakdanjem življenju. Ko se srečam s težavo, se vprašam, na kakšne načine bi 

jo lahko odpravil. Kljub temu da bi stvar lahko kupil, vem, da lahko to naredim sam ceneje ter 

pri tem pridobim kakšno novo znanje. Pri večini takih stvari se namreč držim reka, da če 

želiš, da je narejeno dobro, potem naredi sam. 

Povej nam kaj o sebi in zakaj si se vpisal na našo šolo? 

Sem Denis Likozar. V prostem času se veliko ukvarjam z elektroniko in programiranjem. To sta tudi dva izmed 

razlogov, da sem se vpisal na Srednjo tehniško šolo, smer mehatronike. 

 

Kaj ti je na naši šoli všeč in kaj ne? 

Na šoli so mi všeč predvsem profesorji, ki poučujejo strokovne predmete, saj jih večina obvlada snov, ki jo 

poučujejo ter se potrudijo, da jo približajo dijakom. Motijo pa me predvsem počasni računalniki.  

 

Zakaj si se vpisal na program tehnik mehatronike? 

Na ta program sem se vpisal, ker sem že naredil triletno izobraževanje za mehatronika operaterja. Predvsem 

pa sem želel nadgraditi že pridobljeno znanje predvsem iz programiranja, saj se o tem na triletnem izobraže-

vanju nismo kaj dosti naučili. 

 

Ali počneš v svojem prostem času kaj iz svoje stroke? 

Večinoma popravljam stvari tehnične narave ali pa jih razstavim, da ugotovim, kako delujejo, nato pa dele 

uporabim v kakšnem projektu, npr. brezžičnem subwuferju. 

Zadnje čase sem se predvsem posvetil programiranju mikrokrmilnikov Arduino, ki jih velikokrat uporabim za 

kakšno aplikacijo. 

Zakaj si začel delati z arduinom? 

Z ardunom sem se začel ukvarjati v prvem letniku, ko me je prijatelj povabil na Openlabovo delavnico s podro-

čja Iot, ki jo obiskujem še danes. Tam so mi namreč pokazali ''pametno rožo'', ki je s pomočjo arduina preko 

twiterje obveščala uporabnika, če jo je bilo potrebno zaliti. Pa sem si rekel, da poizkusiti ni greh. 



 
 

Ali nam lahko na kratko opišeš svoje trenutno delo? 

Trenutno delam na tem, da bi svojo sobo opremil z arduini in s tem 

avtomatiziral manjše stvari, npr. osvetlitev sobe, poleti hlajenje itd. 

Vse skupaj pa nadziral preko mobilne aplikacije. 

 

Kaj te motivira, da začneš z delom? 

V veliki večini dolgčas, ko nimam nič pametnega početi ali pa, ko se 

mi zdi kaj tako zanimivega, da stvar ne more počakati. 

 

Ali je to tvoje prvo delo z arduinom? 

Ne, z arduinom sem že naredil par projektov. Zadnji je bil pametni 

podaljšek, ki deluje kot majhen števec, ki meri porabo energije. Vtič-

nico na njem pa je možno nadzirati ročno ali pa glede na različne 

pogoje. 

 

Kje dobiš ideje? 

Ideje dobim v vsakdanjem življenju, ko se srečam s težavo, se vprašam, na kakšne načine bi jo lahko rešil. 

Npr. idejo za trenutni projekt sem dobil, ko se mi ni dalo vstati iz postelje, da bi odgrnil okno. Malo pa tudi z 

aktualnih tehnologij, saj kljub temu da bi stvar lahko kupil, vem, da lahko to naredim sam ceneje ter pri tem 

pridobim kakšno novo znanje. Pri večini takih stvari se namreč držim reka, da če želiš, da je narejeno dobro, 

potem naredi sam. 

 

Kaj narediš z izdelkom, ko ga končaš oz. dobiš novejšo ali boljšo idejo? 

To je povsem odvisno od stvari, če se izkaže, da stvar deluje, kot je bilo zamišljeno ali bolje, potem izdelek 

obdržim ter ga uporabljam. Če pa se izkaže, da je z njim več dela kot koristi, ga razstavim in sestavne dele 

uporabim kje drugje. Ko se pa zgodi, da dobim boljšo in novejšo idejo, potem dam projekt na pavzo. To 

pomeni, da shranim vse testne programe, sam izdelek pa kam pospravim. Zanj si po navadi ponovno vza-

mem čas, ko nimam drugega projekta, ali pa ugotovim, da je bolj uporaben, kot sem mislil. 

 

Denis in Tim, 2. Mi 



ARDUINO LED LETEČA SVETLOBA 

Ideja za ta izdelek izhaja že iz moje mladosti, ko me je navdušil 

bratranec. Dolgo časa sem imel namen kupiti Arduino, nato sem ga 

le kupil in se začel igrati z njim. Odločil sem se za Arduino Nano, ki 

je manjši in bolj praktičen in čisto dovolj velik za ne preveč zahtevne 

projekte. Začel sem z lažjimi stvarmi, npr. utripajoča led dioda. 

Potem sem dodal še nekaj led diod in znanja, ki sem ga pridobil 

večinoma na internetu. Sam izdelek ni težko sestaviti, potrebujemo 

nekaj žic in led diode. Težje ga je sprogramirati, da led diode 

utripajo, kakor želimo. Program za Arduino lahko brezplačno 

prenesemo z interneta. Napisal sem programsko kodo v jeziku c++ 

in nastal je izdelek. Pri tem me je spodbujal tudi prof. Branko Vrečar. 

Žan, 2. Ee 



 3D TISKALNIK 

Želja, imeti 3D tiskalnik, se mi je porodila že v 

osnovnošolskih letih. Ko sem si na neki šolski 

predstavi, ki smo jo obiskali, imel možnost 3D 

tiskalnik ogledati, sem si ga nadvse želel imeti in 

ga sam tudi sestaviti. Nesestavljenega sem tako 

dobil za rojstnodnevno darilo. S sosedovo 

pomočjo mi ga je uspelo sestaviti do njegovega 

delovanja. Poznamo več vrst tiskalnikov. To so 

laserski, ki iz tekočine naredijo izdelek, tiskalnik 

na prah ter na plastično nitko, kot je moj. Da pa 

lahko poljuben izdelek naredimo na tak stroj, se moramo zelo veliko 

naučiti. Če vam povem iz lastnih izkušenj, sem se z njim, ob pomoči 

soseda, ukvarjal približno pol leta, da je začel pravilno delovati. 

Če želimo neko stvar natisniti na 3D tiskalnik, jo moramo najprej izrisati v 

programih, ki so temu namenjeni. Ko model izrišemo, ga shranimo pod 

kratice OBJ, STL. Zaženemo program, ki podpira 3D tiskalnik in vanj 

uvozimo model, ki smo ga izrisali in shranili. V programu nastavimo 

temperaturo, velikost modela in sestavo satja. Ko vse parametre nastavimo, 

ga shranimo na SD kartico. Tako je naš model pripravljen za tiskanje.  

Anže, 2. Ee 



MOJE OTROŠTVO V SVETU ELEKTRONIKE 

Moji začetki elektronike so se začeli že v otroštvu. Vsako 

igračo na baterije, ki sem jo dobil, sem najprej razdrl, da bi 

videl, kako deluje. Ko je oče opazil moje zanimanje za 

elektroniko, mi je omogočil, da sem dobil potreben material 

za izdelavo. Tako se je vse skupaj začelo in se še samo 

razvijalo. Zdaj je za menoj že veliko projektov, med katerimi 

so VU-meter, prenosni ojačevalnik, razsvetljava … Na tej 

šoli mi je prof. Branko Vrečar tudi omogočil, da lahko svoje 

projekte pokažem še drugim. 

Tim, 2. Ee 



MOJI ZAČETKI FOTOGRAFIRANJA 

Že kot majhen fant sem zelo rad fotografiral. Ko smo z družino kam šli, sem bil vedno 

jaz tisti s fotoaparatom. Moja strast se je nadaljevala v osnovni šoli. V 6. razredu sem 

začel fotografirati na prireditvah. Ker so jim bili moji posnetki všeč, so me za vsako 

prireditev prosili, če lahko fotografiram. Postal sem uradni fotograf šole. Najboljša 

stvar pa se mi je zgodila lansko leto za božič. Dobil sem svoj prvi profesionalni fotoa-

parat. Zame je bila to najboljša stvar, ki sem jo kdaj koli prejel, saj mi je omogočila 

fotografiranje tudi na daljše razdalje z boljšo resolucijo.  

Sedaj fotografiram različne stvari – od narave, moto zborov do gasilskih vaj ter tek-

movanj. Pri tem me starši zelo podpirajo, saj vedo, da to rad počnem in da iz teh 

dejanj nastanejo dobre fotografije. 

Primož, 2. Ee 



Ali je učenje zares tako 

zapleteno, kot se zdi? 

 

 

 

 

 

INTERVJU Z DAMJANOM 

 

Ali je zares tako zapleteno, kot se zdi? Učenje, sedenje, pisanje … Damjan 

trdi ravno nasprotno. 

Intervju nam razkriva, da so Damjanovi koraki veliki in s širšim družbenim 

učinkom. Otroci in mladostniki smo v teh občutljivih letih osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja v procesu oblikovanja svojih učnih stilov in 

strategij, ki nam bodo v prihodnosti omogočile učinkovito vseživljenjsko 

učenje in uspešno delovanje v družbi.  

Damjan se je odločil razkriti svoje učne strategije. Vsaka akcija rodi reakcijo 

in Damjan jo že živi. 



Ali mi lahko zaupaš osnovno idejo učenja fristajl, ki jo izvajaš? 

Odkril sem, kako se je najlažje naučiti stvari, ki nas zanimajo, ali pač jih moramo znati. 

Kako se je najlažje učiti na hiter in zabaven način ter kako informacije shraniti v dolgo-

ročni spomin. Iz izkušenj vem, da bolj kot je nekaj smešno, bolj si to zapomnim. Takšno 

učenje sem poimenoval kot učenje fristajl. 

Učenje fristajl izboljšuje zapomnljivost skozi igro. Katere izmed nabora tehnik, ki jih imaš 

na voljo, najpogosteje uporabljaš? 

Na začetku uporabljam zelo aktivne in energične zapomnitve učne snovi, in sicer z gibi 

ob moderni glasbi. Nato sledi profesionalno prepisovanje oz. zapis z možganskimi 

kodami, ki dajejo možganom nalogo razmišljati, kaj v njih piše. Drugi del učenja je 

sproščanje. To počnem na pozitiven način z vizualizacijo in raznimi drugimi uspešnimi 

tehnikami. 

Kdo lahko postane mentor učenja fristajl?  

Mislim, da lahko samo tisti, ki ima pozitiven odnos do življenja, ki skuša videti naloge 

kot izzive. 

Fristajl tehnike uporabljaš za učenje tujih jezikov. Ali je mogoče omenjene tehnike upo-

rabljati za učenje ostalih predmetov? 

Učenje fristajl je primerno za vse predmete, predvsem za tiste, kjer je veliko definicij, 

naštevanj in učenja na pamet. Težje ga uporabljamo za pomoč pri računanju pri mate-

matiki, fiziki ali kemiji. 

Kaj te je spodbudilo k temu učenju in kakšna so tvoja pričakovanja glede tega? 

Pomembno je, da delujemo v dobrem timu, če želimo uspeti. Namreč skupaj smo moč-

nejši. Prizadevam si, da svoja znanja z veseljem delim naprej. Od svojega 12. leta ver-

jamem, da lahko slabe učne navade spremenimo z zabavnim učenjem. Želim si, da bi 

čim več dijakov po Sloveniji in kasneje v tujini navdušili nad učenjem na zabaven način 

z odličnimi mentorji, ki čutijo poslanstvo poučevanja na drugačen način.   

Damjan in Amel, 2. Ri 



NAČRTOVANJE IN IZDELAVA  QUADROCOPTERJA 

 

 

Ena izmed najtežjih stvari pri 

izdelavi quadrocopterja je bilo 

načrtovanje, kako deluje, kako 

se stabilizira in kako izbrati 

pravilne motorčke, baterije, 

elektroniko itd.  

Po dobrem mesecu preučevanja 

in zbiranja informacij sem 

izbral vse komponente za 

izdelavo. Nato pa je sledil najtežji del – programiranje, saj je med samim 

delovanjem quadrocopterja nemogoče iskati napake v programu. Za začetek 

sem uporabljal pol metra dolgo palico in na vsakem koncu privezal motorček 

ter začel preizkušati in urejati program. Za stabilizacijo sem uporabil 

giroskop in enačbo PID, ki se uporablja v vseh programih, ki želijo 

stabilizirati neko stvar. Po nekaj mesecih testiranja sem začel izdelovati 

quadrocopter. Oče mi je izdelal njegovo ogrodje iz poliesterske smole, nato pa 

je sledilo testiranje letenja in stabiliziranje. 

Testiranja so bila uspešna, quadrocopter leti, nadaljnje izboljšave pa so 

mogoče s hitrejšim mikroprocesorjem, ki poveča hitrost preračunavanja za 

stabilnejše letenje, dodajanje GPS pa nam omogoča, da se vrača na začetno 

pozicijo. Možno je dodati še barometer za kontrolo višine. 

Novo znanje bom uporabil pri naslednji izdelavi novega quadrocopterja ali 

hexacopterja, ki ima šest motorčkov. 

 Franci Ovčak, 2. Mi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
NEKAJ STRANI O NAŠIH PUNCAH 

PUNCA IZ TIROL 

 

V Villachu je bila lepotica 

veliko lepša kot bela golobica, 

tam sem bil res kot ena budala, 

ampak me je še vseeno na FB-ju 

dodala. 

 

Ima najlepši nasmeh na svetu, 

na žalost se sedaj lahko pogovarja-

va le na netu. 

Vem, da se bova velikokrat videla 

še, 

ampak od zadnjikrat je dolgo časa 

že. 

 

To je punca iz Tirol, 

res, da ni veliko v šol, 

z njo se veliko pogovarjam 

ter o njej tudi sanjam. 

 

Če ji boš rekel, da je glupa, 

vedi, da mi ona 

zaupa, 

zato te bom pregonu, 

da ti bo še župnik zvonu. 

                              Anže, 3.Ee 

Ţan, 1. Rb 



 DEKLETA O ŠOLI 

Ker so na STŠ dekleta prava redkost, je prav, da pobliže spoznamo, kako se 

počutijo na svoji šoli. Dekleta pravijo, da so med fanti dobrodošla, predvsem 

pa so s svojo izbiro šole zelo zadovoljna.  

 

Kot dijakinja vam priporočam, da izberete pogum in se vpišete na šolo, 

ki vas veseli. Priporočam, da izberete tehniško šolo, če imate rade delo 

z računalniki oz. kateri koli program na tej šoli. Šola ni zahtevna, je 

pa potrebno sodelovati pri pouku in se potruditi po najboljših močeh. 

Profesorji so zelo prijazni in radi pomagajo, če pride do težav. 

Nika, 2. Re 

 

Za to šolo sva se odločili zato, ker naju zelo zanimajo računalniki in bi se radi 

naučili kaj več o njih. Ţe po enemu mesecu na šoli sva zadovoljni s svojo odločit-

vijo. Zelo nama je všeč tudi malica, ki je najin najljubši del. Učitelji so zelo prijazni 

in pravični, kar se nama zdi najbolj pomembno. Sošolci so prav tako prijazni in 

nama vedno pomagajo, če potrebujeva pomoč. 

dijakinji STŠ 



         Lea, STŠ 

Novi obrazi, novi prijatelji 

 

Moj pri šolski dan. Dijaki prvih letnikov smo se zbrali pred športno dvorano. Učitelji 

in ravnateljica so nas lepo sprejeli in razdelili po razredih. Z razredniki smo se 

odpravili v razrede, kjer smo imeli razredno uro. Tam smo se predstavili in spoznali 

nove prijatelje. 

Naslednji dan smo imeli pouk. Tisti dan smo se med sošolci še bolje spoznali in 

sklenili prijateljstvo. Pouk nam mine hitro, ker se med odmori veliko pogovarjamo in 

zabavamo. Iz dneva v dan smo boljši prijatelji. Vedno drţimo skupaj. Z nekaterimi od 

sošolcev se druţimo vsak dan, z drugimi malo manj. 

Tako kot vsakemu od nas je bil prvi dan neznan zaradi novih obrazov, novih učiteljev 

in predmetov. Iz dneva v dan mi vse postaja bolj znano in zanimivo. Še vedno 

dobivamo nove sošolce in nekateri odhajajo, ampak vsakega toplo sprejmemo medse. 

Bila sem ţe na dveh drugih srednjih šolah, ampak mi je ta še najbolj všeč. Učitelji so 

boljši in imajo boljše načine ocenjevanja in mnogo boljšo razlago. Tudi snov je laţja. 

Upam na odličen uspeh ob koncu šolskega leta.  

Kot razred smo zelo timski in upam, da ne bomo imeli teţav s kakšnimi spori. 

 

Manca, 1. Re 



SCIENCEGIRLS 

V GRČIJI 

 

V okviru Erasmus+ projekta ScienceGirls so se tri dijakinje 

iz Šolskega centra Kranj udeležile mednarodnega sestanka 

v Thessaloniki (Solun) v Grčiji. 

Dekleta Monika Šlegel iz STŠ, Meta Jurejevčič iz SG in Taja 

Strugar iz SESGŠ so skupaj s profesorico Darjo Fuchs 8. 3. 

2017 potovale v Grčijo, kjer so se udeležile dvodnevnega 

srečanja.  

Na Šolskem centru Kranj imamo le malo deklet, ki pa so izjemno 

inovativne, radovedne in ustvarjalne. 

Priključili smo se projektu Girls in Science, ki želi dekleta opogumi-

ti, da pristopijo k razvijanju in krepitvi svojih sposobnosti na znans-

tvenem področju. 

Dekleta raziskujejo in pripravljajo prispevek o uspešnih ženskah na 

področju znanosti, prav tako pa se same učijo spretnosti in odkriva-

jo zakonitosti tako imenovanega fizičnega računalništva s pomočjo 

Raspberry PI- ja in programiranja v Python-u. 

Gabrijela Krajnc,  univ. dipl. inž. inf. 



Dijaki priseljenci 

Na ŠC Kranj v letošnjem šolskem letu zopet izvajamo 70-urni tečaj slovenskega jezika za 

dijake priseljence, kjer se  seznanjajo z osnovnim slovenskim besediščem in slovnico. 

Obiskujejo ga dijaki iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Kosova. Tečaj vodi 

Maja Jošt, prof. slovenščine. 

Letošnja novost na ŠC Kranj pa je bil Uvajalni teden za tujce, ki je potekal od 28. 8. do 1. 

9. 2017. V tem tednu so se dijaki spoznali z 

začetnimi sklopi, ki obravnavajo navezovanje 

stika, medsebojno spoznavanje, slovensko 

abecedo, črkovanje itd. Pri vseh obravnavanih 

sklopih so dijaki svoje znanje utrdili z 

reševanjem delovnih listov iz priročnikov za 

tujce. 

Uvajalni teden je potekal brez kakršnih koli 

teţav in v zelo pozitivni klimi. Dijaki so program obiskovali v večjem številu in aktivno 

sodelovali. Mislim, da so v tem tednu poleg vsega, kar so se naučili, začutili utrip šole, kar 

jim je zagotovo pozitivno pripomoglo v novem okolju, v katerega so vstopili. 

Nina Ţelezinger, prof. slovenščine 

 

 

V Slovenijo sem prišel pred dvema 

letoma. Takrat sem hodil tudi na 

tečaj slovenščine. Tam sem se veli-

ko naučil, vendar sem svoje znanje 

nadgradil, ko sem se pogovarjal s 

svojimi sošolci in profesorji. 

Emrah, 2. Re 



 

V Slovenijo sem prišel pred dvema letoma. Ko sem se vpisal 

na našo šolo, sem bil najprej malo prestrašen, saj nisem razu-

mel ljudi okoli sebe. Prva poved, ki sem se jo naučil, je bila: 

»Ne vem, ker ne razumem slovenskega jezika.« Kmalu sem 

bolje spoznal dva sošolca, ki sta Srba. Začeli smo se pogovar-

jati po bosansko. Po nekem času pa sta me opozorila, da se 

bomo kmalu začeli pogovarjati tudi v slovenščini. To mi je 

seveda najbolj pomagalo pri učenju slovenskega jezika. Pričel 

sem hoditi tudi na tečaj slovenščine za tujce. Tako sem se nau-

čil osnov, ki jih še vedno nadgrajujem. 

Zuhdija, 2. Me 

V Slovenijo sem prišel pred tremi leti. Moji začetki so bili res 

težki, saj mi je največje težave delala slovenščina. Ko sem začel 

hoditi v šolo in tudi na tečaj slovenščine za tujce, mi je to zelo 

pomagalo pri osnovnem sporazumevanju. Pri pouku sem si zapisoval 

nejasne in nerazumljive besede in si jih prevajal. S tem sem se 

počasi navadil na nov jezik. Zdaj živim v Kranju, kjer sem spoznal 

nove prijatelje, ki mi še sedaj pomagajo pri sporazumevanju.  

Hristijan, 1. Mi 

Samed, STŠ 



nastanejo čudovite pesmi, poustvarjalna 

besedila znanih tragičnih del dobijo srečen 

konec in narišejo se prave umetnine.  

Na ŠC Kranj se lahko pohvalimo s »pravimi 

malimi umetniki« in na to smo ponosni. 

KO DOMIŠLJIJI DODAMO KRILA 

IN SANJE … 

Ilustracija pesmi 

Croquis 



DOMOVINA! 

Slovenija! Moja draga država 

bila si že velikokrat krvava, 

čeprav si tako zelo raznolika, 

še ne pomeni, da si velika. 

 

Nam se tukaj nič ne mudi, 

saj Slovenec tak se rodi. 

Manj kot milijon nas je še, 

da bi se selil v tujino, to pa ne! 

 

Res da politiki pri nas radi kradejo, 

ampak slej ko prej propadejo. 

Delaj, kar je prav, 

saj, če ne boš, ti bo slej ko prej žal. 

 

To je vse kar sem hotel povedat  

in ne da se mi, da bi šel nazaj pesem radi-

rat. 

V življenju čim več uživaj 

ter čim manj popivaj! 

                                           Anže, 3. Ee 

 

                                    

Gal, 2. Ei  

Aleksander, 1. Rb 



SREČNA ROMEO IN JULIJA 

 

Nekaj dni po pogrebu Romea in Julije 

je v njuno grobnico ponoči prišel 

menih Lorenzo. Odprl je vrata in se 

spustil v temno grobnico. Prižgal je 

bakle in odprl krsto, kjer sta skupaj 

ležala Romeo in Julija. Oba je polil z 

mrzlo vodo in v trenutku sta se zbu-

dila. Povedal jima je o dogajanju v 

Veroni in o tem, da sta se njuni dru-

žini končno pobotali. Romeo in Julija sta bila presrečna, saj je njun 

načrt uspel. Obema je bilo zelo žal, da je Paris moral umreti. Sku-

paj so se odločili, da bi bilo najbolje, da odpotujeta in zaživita na 

novo. Takoj ob zori sta odpotovala, ampak se vse ni izteklo, kot 

sta hotela. Nekje na poti je izgnani pripadnik Capuletov prepoznal 

Romea in ga obsodil, da je Julijo ugrabil in ga zato napadel. 

Romeo se sprva ni hotel spopasti, vendar ga je pripadnik Capule-

tov ranil, zato je napadel nazaj in ga pri tem ubil. Vse to je izza 

grmovja spremljal Julijin bratranec in tekel domov povedat novico. 

Ko je stari Capulet to slišal, je spet napovedal vojno proti Monte-

govim. Tako se je spet začel večni boj med družinama in se končal 

tragično. Medtem sta srečna zaljubljenca že prepotovala polovico 

Italije in se naselila v Rimu, kjer sta si ustvarila srečen dom in 

družino. 

Nejc, 2. Ma 



 

V ŽIVLJENJU OBSTAJA ŠE VEDNO DRUGA POT 

Ko je Gregor umrl kot ščurek, se je nenadoma ves prepoten prebudil v znani postelji. 

Ko se je skušal spomniti sanj, ga je v trenutku oblila kurja polt. Sanj se je spomnil 

kristalno jasno. Med potjo v kuhinjo na jutranji obed se je zato spraševal o njih. 

Odtujenost v sanjah se mu je dozdevala tako resnična. Ni se mogel odločiti, če imajo 

kašen pomen, ali pa so bile le plod njegove domišljije. Ko je prišel do kuhinje, je 

zagledal nadvse znan prizor. Oče je kot vedno prebiral jutranji časopis, medtem ko 

sta mati in sestra brez besed zajtrkovali. V prostoru je vladala popolna tišina. Gregor 

je upal, da bi zaslišal vsaj jutranje žgolenje ptic, a zaman. V upanju, da bi premagal 

tišino, se je odločil, da bo pozdravil zbrane z »dobro jutro«. Ob tem so se kar zdrzni-

li. Oče je odložil časopis, okleval za trenutek, nato pa vstal od mize, se opravičil in 

odšel nadalje prebirat novice drugam. Materi se je obraz zdrznil, nato pa se je odloči-

la, da se bo odpravila na stranišče. Sestra pa se je le zazrla vanj z začudenjem v 

očeh. Gregor je ob vsem tem dogajanju dobival močan občutek odtujenosti kot v 

sanjah. Kaj pa če sploh niso bile sanje? Kaj če sem se jaz prav zares spremenil v 

ščurka? V strahu se je ozrl za rokami. Ob pogledu nanje si je lahko oddahnil, saj so 

bile človeške. Na hitro je pozajtrkoval in se brez besed odpravil na delo. Po poti je 

nadaljeval svoje jutranje razmišljanje. Občutek odtujenosti iz sanj se mu je dozdeval 

vse prej kot izmišljen, kvečjemu je le še rasel. Pot se mu je dozdevala vse daljša, ko 

je končno dospel do vratarnice. Ugotovil je, da se je zares vedno bolj odtujeval od 

domačih, ki so se mu vedno bolj dozdevali le kot znanci. Mislil je, da bi bilo morda 

vseeno bolje za vse, da bi res umrl kot majhen ščurek – neopaženo. V tem trenutku 

se je v njem prebudil glas, za katerega je mislil, da je že 

zdavnaj umrl. Odločil se je, da to ne more biti konec. Kaj 

si res želi tako končati? Z odločnim NE se je odločil zadati 

udarec svoji odtujenosti. Odločil se je, da se bo ob prihodu 

domov ponovno povezal z družino, saj si je želel imeti 

poleg sebe v svojem življenju tudi druge ljudi.  

Denis, 1. Mi 

Dejan, 2. Re                        



 

 

 

NADALJEVANJE PRAVLJICE O DOMU 

 

Tako je minilo že nekaj let, odkar sta se galeba vrnila iz mesta nazaj 

domov. Ravno sta si iskala hrano, ko sta mimo prišla mlajša galeba in se 

pogovarjala, kako je tukaj dolgočasno. Razmišljala sta, da bi šla kam 

drugam, kjer ne bo vedno vse enako. Ko sta to slišala sivi in beli galeb, 

sta ju ogovorila in ju vprašala, če ju zanima njuna izkušnja iz preteklosti. 

Posedli so se po skalah in galeba sta začela pripovedovati. Povedala sta 

jima, da sta se nekoč odpravila v mesto, saj sta se tukaj zelo dolgočasila.  

V mestu sta pričakovala bolj prijazne ljudi, velike stavbe in reke, vendar 

sta že takoj po odhodu od doma začutila praznino in domotožje. Ko sta 

prišla v mesto, je bilo razočaranje še bolj vidno, saj je bil zrak zelo ones-

nažen, reke so bile umazane, ljudje so hiteli vsak po svoje  … In njuna 

sanjska dežele se je v hipu spremenila v razočaranje. Šele takrat sta 

dojela, kaj jima je v resnici ponujal dom. Takoj sta se vrnila domov, kjer je 

najlepše. Ko sta slišala to zgodbo mlajša galeba, so se jima oči odprle na 

široko in dojela sta, kaj v resnici imata doma. Opazila sta lepoto narave, 

ki je prej nista opazila. Iznenada sta svoj dom začela spoštovati in si 

doma nista več želela zapustiti, saj je doma najlepše. 

 

Gašper, 2. Re 



KONST
RUKTI

VISTI
ČNE P

ESMI 

Jabolko = Ferrari 

ferrari ˃ jabolko, 

ko človek € L. 

L = { lakota} 

a ˄ b € U =˃ a = b˅a a ≠ b 

N. E. 

Gal, 2. Ei 
Benjamin, 1. Ra 

ZNANJE 

string znanje =  "  "; 

for (int cas_v_soli = 5;  

znanje.Length < ∞; cas_v_šoli ++) 

{ 

    if (cas_ v _ soli ˃ 5) 

  { 

      znanje = znanje + "      "; 

  } 

  else { 

        znanje = znanje + Writeline (  ); 

   } 

} 

           Radosav, 2. Ri 
 

7= 

9/ 



 

MOČ 

Kaj je moč? 

Moč so W, W so moč. 

moč = U · I. 

Kaj je U · I? 

U · I = napetost · tok. 

Skupaj = PIU 

                    Žiga, 2. Ei    

  

               Kenin, 1. Mi 

                                                                      

KONS 6: PLINSKA ENAČBA 

p · V = n · Rm · T 

Tema: bivanjska  

Aljaž in Sebastijan, 4. Mb 

KMETOVA KRALJICA  

Kmet je kraljica. 

Kraljica je kmet. 

Oboje = 0 

in obenem vse. 

Brez kralja ni zmage, 

Brez kmeta ni kraljice. 

                                                      Adam, 

Miha, 2. Re 



Ustvarjali: dijaki in profesorji STŠ 

 

 

Uredila: Nina Ţelezinger, prof. slovenščine 

Lektorirala: Dragica Debeljak, prof. slovenščine 


