
PROSTA IZBIRA DIJAKOV  

  

V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi proste izbire. 

Izvajajo jih učitelji naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik v prvi polovici 

septembra. Dobili bodo obrazce, ki jih bodo izpolnili in do petka, 20. 9. 2020 vrnili razredniku. Na 

osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali.   

Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer 1,8 €/uro (razen priprav na poklicno maturo, priprav na 

predmet splošne mature FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja). Organizirali jih bomo, če se bo 

prijavilo vsaj 10 dijakov. O ceni tečajev in krožkov (CPP, tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih 

bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki seznanjeni na  prvem sestanku z mentorji.  

 

1. Začetni tečaj programiranja  

ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:   20  

število udeležencev:  20  

izvajalec:   Miha Baloh, dipl. ing. rač. in inf.  

  

Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi spoznali programiranje, ustvarjali namizne aplikacije, pogledali v 

drobovje programske kode in tudi sami napisali nekaj vrstic kode. Delali bomo z orodjem 

MS Visual Studio in programirali v programskem jeziku C#. To je tudi odlična osnova za vse, ki bodo 

nadaljevali šolanje v smeri računalništva in programiranja.  

 Tabela: Seznam tem  

1.  Prvo okno  

2.  Osnovni gradniki  

3.  Preprosto računalo  

4.  Kratek kviz  

5.  Več-okenska aplikacija  

6.  Galerija slik  

7.  Mini spletni brskalnik  

8.  Različna sporočilna okna  

9.  Zapri vrata  

10.  Labirint  



  

 

 

2. Nadaljevalni tečaj programiranja  

ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:   20  

število udeležencev:  16  

izvajalec:   Miha Baloh, dipl. ing. rač. in inf.  

  

Tečaj je namenjen predvsem dijakom, ki so že opravili osnovni tečaj programiranja in bi želeli z 

izobraževanjem nadaljevati. V nadaljevalnem tečaju bi se zahtevnost aplikacij smiselno povečala. S 

tem bi postale bolj zanimive.  

 Seznam tem:  

Štoparica  

Križci in krožci  

Štiri v vrsto  

Vislice  

Spomin  

Odjemalec in strežnik  

  

 

3. Android programiranje  

ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:   20  

število udeležencev:  16  

izvajalec:   Miha Baloh, dipl. ing. rač. in inf.  



  

Tečaj je namenjen predvsem dijakom, ki so že opravili osnovni tečaj programiranja in bi želeli z 

izobraževanjem nadaljevati. Aplikacije bomo razvijali v Android Studio. Vsak teden bomo na svoje 

Android telefone naložili novo aplikacijo, ki jo bomo sprogramirali sami.  

 Seznam tem:  

Planiranje časa  

Kriterij znanja  

Kviz  

Testiranje refleksa  

Igra NumberApp  

 

 

4. LabView   

ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:   20  

število udeležencev:  10  

izvajalec:   Jaka Albreht  

   

Grafični programski jezik LabVIEW nam omogoča razvoj aplikacij za preizkušanje, merjenje in 

krmiljenje.  

Na krožku se bomo seznanili s programskim okoljem ter konceptom grafičnega programiranja. 

Spoznali bomo osnovne programske strukture in izdelali preproste programe za zajemanje, prikaz in 

analizo podatkov s senzorjev.  

  

  

  

 

 

 



5. Arduino   

ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:   20  

število udeležencev:  16  

izvajalec:   Jaka Albreht  

   

Arduino je razvojna plošča z Atmelovim mikrokrmilnikom ATmega328. Arduino odlikuje nizka cena, 

enostavna uporaba in prosto dostopno programsko okolje. Arduino je odlična zadeva za začetnike v 

svetu programiranja in seveda tudi tiste, bolj izkušene.  

V prvem delu krožka se bomo najprej spoznali z osnovami programiranja in elektronike. Na ploščo 

bomo priključili tipke, LED, senzorje ter napisali enostavne programe za uporabo digitalnih vhodov, 

izhodov in serijske komunikacije.  

Nadaljevanje krožka bo potekalo individualno, pod mentorstvom učitelja. Dijaki bodo imeli možnost 

realizacije lastnih projektov ter utrjevanja oz. nadgradnje svojega znanja.  

  

  

  

  

   

  

   

   

 

 



6. Priprava in udeležba na Božičkovem teku  

 ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:  12 (6 x 2h)  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

   

Tek je šport za vse življenje in z njim se lahko ukvarjamo kjerkoli in kadarkoli. Je način življenja, ki daje 

telesu vse tisto, kar potrebuje za zdravo življenje in delo.  

  

Na šestih sproščenih tekaških treningih bomo spoznali temeljne značilnosti priprave telesa na tek 

(tekaška abeceda).  Pridobili boste osnovne veščine za tekaško vadbo in prehrano. Ob zaključek 

krožka, se bomo udeležili tradicionalnega Božičkovega teka, ki ga vsako leto v decembru organizira ŠC 

Kranj.  

   

   

   

 

 

 

 

 

 



7. Finančno opismenjevanje mladih  

  

ciljna skupina:  srednješolci, osnovnošolci 7-9. razred  

število ur:  12  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

   

Mladim bodo posredovana nova znanja in dojemanje denarja, ki jih narekuje dandanašnji svet, ki 

temelji na principu dajati-sprejemati. Brez razumevanja in življenja mimo tega, imajo mladi in odrasli 

velike težave pri zaposlovanju, življenju ter odnosih v družbi.  

Izvedene bodo naslednje tematske delavnice:   

o Temelji finančnega opismenjevanja.  

o Učinkovita poraba in nakupovanja, učinkovita uporaba aplikacij, denarni zapis.  

o Kaj pomeni vlagati vase, skrbeti za zdravje, se stalno izobraževati?  

o Kaj spremeniti, da bomo imeli več denarja, kje varčevati, kje denar plemenititi?  

o Kako postati mojster, kako podjetnik, katere spremembe na sebi moramo spremljati in se 

spodbujati?  

o Katera zavarovanja potrebujemo, kako se izogniti finančnim piramidam in prevaram?  

o Zakaj in katere davke moramo plačevati?  

o Energija denarja. Kako izračunamo donose in obresti prihrankov? Kako postanemo finančno 

neodvisni in varni. Zakaj je največja sila na svetu obrestno-obrestni račun in zakaj je 

varčevanje tako zelo pomembno?  

o Kako denar vpliva na medsebojne odnose v družini, med prijatelji, sošolci in odnosu moški-

ženska.  

o Kateri poklici so poklici prihodnosti in katera znanja so potrebna. Socialne in komunikacijske 

veščine.  

o Kako in kje zaslužiti? Kako izdelamo življenjepis za štipendijo ali službo. Mapa učnih 

dosežkov.  

o Kaj so kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni cilji?  

o Kaj pomeni imeti urejene osebne finance? Temeljna pravila ravnanja z denarjem. Kako 

pravilno upravljamo osebne finance? Kaj vpliva na upravljanje? Ali vem kam izginja naš 

denar? Denarni tok.  

Krožek poteka v sodelovanju z revijo Moje finance. Krožka se lahko udeležijo tudi starši otroka 

brezplačno. V maju se vsako leto udeležimo tudi tekmovanja Mladi in denar v Ljubljani in morda ti 

uspe osvojiti lepe nagrade, ki jih pripravi revija Moje finance.  



  

  

 

8. Krožek hobi elektronike 1    

ciljna skupina:  srednješolci, osnovnošolci 7-9. razred  

število ur:  12  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

   

Krožek je namenjen vsem, ki želijo na zabaven način vstopiti v svet elektronike,  izdelavo elektronskih 

vezij ter spoznati osnovne gradnike elektronike. Poudarek bo na zabavni hobi elektroniki. Prejeli 

boste tudi veliko praktičnih načrtov z LED, ki jih boste lahko izdelali s pomočjo mentorja krožka. Na 

zaključku boste vsi izdelali prvi izdelek LED Robotek STŠ Kranj. Drugi izdelki, Light Show, VU metri, 

LED Božiček, LED srček, LED Merilec Ljubezni, LED elektronska ruleta.  

  



  

    

 

 

 

 



9. Krožek hobi elektronike 2   

ciljna skupina:  srednješolci, osnovnošolci 7-9. razred  

število ur:  12  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

   

Krožek je namenjen vsem, ki želijo nadaljevati znanja iz KHE1. Spoznali bomo gradnike - integrirana 

vezja, s katerimi bomo izdelovali izdelke. Naučili se bomo uporabljati tudi sodobne merilne 

inštrumente in znali poiskati napake v elektronskih vezjih. Na zaključku bomo izdelali izdelek LED IR 

svetlobna pregrada (oddajno in sprejemno vezje). Signale bomo merili z digitalnim osciloskopom. 

Drugi izdelki, Light Show, VU metri, LED Božiček, LED srček, LED Merilec Ljubezni, LED elektronska 

ruleta…)  

  

  

  

  

10.  Začetni tečaj EAGLE   

ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:  12  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

  

Dijaki se bodo naučili risati preproste el. načrte za elektronske izdelke ter projektirati ploščico 

tiskanega vezja za izbrani izdelek. Uporabljati bodo znali modul Schematic, Board, Autorouter. Svojo 

prvo ploščico bodo izdelali s CONRAD kompletom – jedkalni komplet.  

  



  

 

 

 

11.  Nadaljevalni tečaj EAGLE  

 ciljna skupina:  srednješolci  

število ur:  12  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

  

Kandidati se bodo naučili risati zahtevnejše el. načrte za elektronske izdelke ter projektirati ploščico 

tiskanega vezja za izbrani izdelek. Ploščico boste izdelali s CNC rezkalnikom LPKF. Naučili se boste 

izdelati filme, ki so potrebni za serijsko izdelavo PTIV. Izdelali boste svoje prvo profesionalno izdelano 

tiskano vezje za izbrani izdelek.  

  

  



12.  Mladi energetski upravitelj      

ciljna skupina:  srednješolci, osnovnošolci 8-9. razred  

število ur:  12  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

  

Vsebina krožka:   

o osnovna znanja o termografiji, zajemanje in obdelava termografskih posnetkov, uporaba 

programa SmartView ter osnovno rokovanje s termografijsko kamero.  

o Vedenjske navade pri varčevanju z energijo. Nasveti mladim glede varčevanja z energijo v 

vsakdanjem življenju.  

o Potek energetskega pregleda, ki se nanašajo na porabo energije, emisije ogljikovega dioksida 

ter učinkovitost naprav, zgradb in opreme.  

o Izdelki, ki porabljajo energijo, ter kako jih čim bolj učinkovito namestiti in uporabljati. 

Predstavljena bo maketa SeltronHome.  

o Priprava načrta varčevanja z energijo, ki vodi dijake skozi izbiro varčevalnih ukrepov na 

izbranem primeru, z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti, ter ocenitev stroškov, 

povezanih z izvedbo varčevalnih ukrepov in s tem povezan vpliv na denarne prihranke.  

    

  

 

 



13.  Osnove projektiranja    

ciljna skupina:  srednješolci (zaključni letniki)  

število ur:  12  

število udeležencev:  15  

izvajalec:  Branko Vrečar  

  

Cilji izobraževanja:   

o načrtovanje lastnega dela  

o uporaba programskih orodij za načrtovanje v elektro stroki in izdelava potrebnih načrtov za 

projektno dokumentacijo  

o načrtovanje projektne naloge v skladu s standardi, normativi un tehniškimi predpisi  

o sprejemanje informacij o delovnem procesu, prejetih nalogah in zastavljenih ciljih  

o komuniciranje z elektronsko pošto v delovnem timu in s partnerji v projektu  

o iskanje vseh potrebnih informacij za izdelek oz. storitev s pomočjo spleta in strokovne 

literature  

o uporaba urejevalnikov besedil za pripravo različnih dokumentov  

o priprava in urejanje pisnih navodil z uporabo IKT tehnologije  

o izdelovanje projektne tehnične dokumentacije (izdelava in branje načrtov ter drugo tehnično 

dokumentacijo)  

o uporaba strokovne literaturo za izbran projekt  

o spremljanje razvoja konkurenčnih izdelkov  

o načrtovanje postopkov za izdelavo in konstruiranje  izdelka ali storitve ter iskanje optimalne 

rešitve  

o risanje skic, delovnih skic, pomožnih skic  

o seznanjanje  z zaščitami informacijskih tehnologij in sistemov  

o obvladovanje postopkov načrtovanja elektronskih vezij in podsklopov z uporabo ustrezne IKT 

tehnologije  

o obvladovanje zahtev in pravil za risanje načrtov za izbrani projekt  

o izvajanje potrebnih meritev in pravilna uporaba merilnih inštrumentov  

o izdelava kalkulacij vseh stroškov projekta  

o izdelava pregleda tehnoloških postopkov, vrednotenje in celotnih stroškov dela za izdelavo 

izbranega projekta  

  



 

  

  

  

14.   Ekskurzija v angleško govorečo državo   

ciljna skupina:  1. in 2. letnik SSI  

število ur:  30  

število udeležencev:  15-35  

izvajalec:  Rok Škrlec, Alenka Luštrek  

   

  



  

Učitelja angleščine Alenka Luštrek in Rok Škrlec bosta tudi letos spremljali skupino prijavljenih dijakov 

na tridnevno ekskurzijo v eno od angleško govorečih držav. Predviden termin za ekskurzijo je 

spomladi, dijaki pa potujete z letalom. Program vseh treh dni je zelo bogat, zato dijakom vedno 

ostane v zelo lepem spominu. Ekskurzijo organiziramo z uveljavljeno in priznano turistično agencijo. 

Cilj ekskurzije je spoznavanje kulture, raba jezika, samostojnost in odgovornost dijakov pri 

potovanju.  

  

  

  

  

15.  Priprava na tekmovanja iz znanja angleščine   

ciljna skupina:  vsi letniki  

število ur:  30  

število udeležencev:  10  

izvajalec:  Vsi učitelji angleščine  

  

Dijake bomo pripravljali na tekmovanja za dijake srednjih šol iz znanja angleščine. Vsako leto 

izvajamo šolsko tekmovanje Poliglot 3, ki se ga lahko udeležijo dijaki od 1. do 3. letnika SPI, ponujamo 

pa tudi možnost udeležbe na tekmovanju IATEFL za 3. letnike SSI.  Obravnavali bomo ustrezno 

literaturo, z dijaki reševali naloge s prejšnjih tekmovanj. Tekmovanje poteka na šolski tudi na regijskih 

in državnih tekmovanjih.  

  

16.  Angleška bralna značka   

ciljna skupina:  1-3. letniki SSI  

število ur:  30  

število udeležencev:  10  

izvajalec:  Vsi učitelji angleščine  

   

Dijake bomo pripravljali na tekmovanje EPI Reading Badge, obravnavali ustrezna besedila, ki so del 

tekmovanja, in izvedli tekmovanje. Naloge bomo ocenili in podelili priznanja. Dobre dosežke v obliki 

ocen upoštevamo pri ocenjevanju znanja, uspešno opravljena bralna značka pa podeli tudi ure za 

interesne dejavnosti.  

  

  



17.  Priprava na splošno maturo za angleščino   

ciljna skupina:  4. letniki SSI  

število ur:  30  

število udeležencev:  ni pomembno  

izvajalec:  Vsi učitelji angleščine  

   

Z dijaki dopolnimo učno snov iz angleščine prvih treh letnikov srednje šole z vsebinami, ki jih vsebuje 

učni program za gimnazije, in rešujemo naloge preteklih maturitetnih preizkusov (vseh štirih let) ter 

naloge po izboru profesorjev in dijakov. Obravnavamo obvezna umetnostna besedila, ki so del 

splošne mature.  

 

18.  Priprava na tekmovanje iz slovenščine   

ciljna skupina:  vsi letniki  

število ur:  30  

število udeležencev:  Ni pomembno  

izvajalec:  Vsi učitelji slovenščine  

  

Dijake bomo pripravljali na tekmovanje za dijake srednjih šol iz znanja slovenščine. Vsako leto 

izvajamo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki se ga lahko udeležijo vsi dijaki.  Obravnavali 

bomo ustrezno literaturo, z dijaki pregledali naloge s prejšnjih tekmovanj. Tekmovanje poteka na 

šolski tudi na regijskih in državnih tekmovanjih.  

  

  

  

19.  Priprava na splošno maturo za fiziko     

ciljna skupina:   4. letniki SSI   

število ur:   30 + 12 laboratorijskih vaj  

število udeležencev:   ni pomembno   

izvajalec:   Andreja Pogačnik  

    

Z dijaki dopolnimo snov  fizike drugega in tretjega letnika srednje šole z vsebinami, ki jih vsebuje učni 

program za gimnazije, ne pa SSI, in rešujemo naloge s preteklih maturitetnih preizkusov  ter naloge 

po izboru profesorjev in dijakov.  



   

20.  Priprava na tekmovanje iz znanja fizike   

   

ciljna skupina:   2., 3. in 4. letniki SSI  

število ur:   glede na stopnjo tekmovanja  

število udeležencev:   ni pomembno   

izvajalec:   Andreja Pogačnik in Ivanka Toman  

   

Dijaki se s pomočjo profesorjev pripravijo na šolsko tekmovanje, namenjeno dijakom, ki se prvo leto 

učijo fiziko in regijsko tekmovanje. Regijskega tekmovanja se lahko udeleži vsak srednješolec. 

Tekmovalne komisije na regijskih tekmovanjih določijo udeležence za državno tekmovanje. 

Tekmovalci lahko osvojijo na regijskem tekmovanju bronasto in (ali) srebrno priznanje. Tekmovalci 

tekmujejo v treh skupinah: I, II in III.  

   

21.  Priprava na tekmovanje iz znanja astronomije     

ciljna skupina:   1., 2., 3. in 4. letniki SSI  

število ur:   glede na stopnjo tekmovanja  

število udeležencev:   ni pomembno   

izvajalec:   Ivanka Toman in Andreja Pogačnik  

   

Dijaki se lahko udeležijo tekmovanja iz znanja astronomije.   

Cilji tekmovanja so:   

 Širjenje in poglabljanje znanja astronomije,  

 popularizacija astronomije,  

 odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,  

 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije,  

 spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.  

   

   

22.  Roofgartl´c - Naravoslovni krožek    

ciljna skupina:   vsi dijaki STŠ  



število ur:   30 ur  

število udeležencev:   ni pomembno   

izvajalec:   Vera Brezar  

   

Na približno 90 m2 terase smo zasadili šolski vrt. Dijaki se bodo vključili v načrtovanje, izvedbo, 

zasaditev in vzdrževanje vrta, kar bo omogočilo povezovanje med naravoslovjem in stroko znotraj 

našega Šolskega centra. Zasaditev bomo načrtovali tako, da bo razgibana ter primerna za učinkovito 

izobraževanje o pestrosti rastlinskega sveta, vzgoji rastlin,  pridelavi in predelavi zelišč, začimb, 

jagodičja… z vsemi tehničnimi rešitvami, ki bi bile potrebne za uspešno izvedbo in delovanje; zeleni 

laboratorij torej.  

  

  

23.  Strokovna ekskurzija v Valencio  

  

ciljna skupina:  ŠC Kranj  

število ur:  100  

število udeležencev:  19  

izvajalec:  Alenka Potočnik Zadrgal, Klavdija Stropnik  

  

Od 27.10. do 31.10. 2019 bo potekala strokovna ekskurzija v Valencio. Ogledali si bomo znanstveni 

muzej in druge mestne znamenitosti. Dijaki, ki se bodo udeležili ekskurzije, bodo imeli opravljene 

PPIV.   

  

  

24.  Strokovna ekskurzija »Avtomobilistična Italija«   

ciljna skupina:  ŠC Kranj  

število ur:  40  

število udeležencev:  45  

izvajalec:  Alenka Potočnik Zadrgal,  

  

Spomladi 2020 bo organizirana dvodnevna ekskurzija v Italijo. Ogledali si bomo muzeje prestižnih 

italijanskih avtomobilskih znamk. Dijaki, ki se bodo udeležili ekskurzije, bodo pridobili 

določeno število ur PPIV. Točna destinacija in program bosta znana kasneje, glede na dogovor z 

agencijo z najugodnejšo ponudbo. Ekskurzija bo potekala med vikendom ali počitnicami.  



  

  

   

25.  Dodatne vsebine iz matematike za dijake 3. in 4. letnika kot priprava 

na univerzitetni študij  

   

V poštev pridejo teme, ki pri rednem pouku niso dovolj temeljito obdelane ali pa niso v programu:  

• MNOŽICE, ABSOLUTNA VREDNOST (težji primeri), KOMPLEKSNA ŠTEVILA - polarni 

zapis, Moivreov obrazec  

• VEKTORSKI RAČUN   

• SISTEMI (tudi nelinearnih) ENAČB  ter SISTEMI NEENAČB  

• STOŽNICE – krivulje II. Reda  

• TRIGONOMETRIIJA (poglobitev, predvsem trigonometrijskih enačb)  

• ODVOD in LIMITE FUNKCIJ- težji primeri  

• INTEGRAL – v celoti, tudi površine in prostornine  

   

K dodatnim vsebinam iz matematike vabimo  dijake, ki si želijo nadgraditi znanje in šolanje 

nadaljevati na kateri izmed tehniških fakultet.  Na željo dijakov dodamo še kakšno temo. Srečanja so 

predvidena 1x na teden oziroma po dogovoru.   

   

Mentorice:  Maja Arh, Melita Gros, Marija Rogelj, Nataša Gazvoda  

  

 

26.  Tečaj CAD/CAM za področje orodjarstva 
 

ciljna skupina: srednješolci 

število ur: 20 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Aleš Kozjek 

 

Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi nadgradili znanje iz področja CAD/CAM rešitev SolidWorks in 

SolidCAM za področje orodjarstva. Potrebno je osnovno poznavanje SolidWorks-a in SolidCAM-a. 

Udeleženci bodo na praktičnih primerih spoznali osnovna pravila, ki vodijo v kvalitetno izdelavo 

orodij za brizganje plastike. 



Tabela: Seznam tem 
dD 

1. Uvoz 3D modela in popravki na uvoženi geometriji. 

2. Priprava 3D kosa (izmetalni koti, skrček in orientacija...). 

3. Spoznavanje različnih tehnik modeliranja oblikovnih vložkov. 

4. Delitev oblikovnih delov (jedro, matrica, stransko jedro...). 

5. Priprava elektrod za potopno erodiranje. 

6. Spoznavanje in uporaba strategij grobega 3D rezkanja HSR. 

7. Spoznavanje in uporaba strategij finega 3D rezkanja HSM. 

8. Kreiranje in določitev obdelovalnih mej. 

 
 
 

  

 
 

 


