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Datum:  18. 12. 2020 
 
 

POZIV ZA SODELOVANJE DIJAKOV  
SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ  

NA RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE  
ZAKLJUČNIH NALOG, RAZISKOVALNIH NALOG IN PROJEKTOV 2020/2021 

 
 
 
Srednja tehniška šola Šolskega centra Kranj (STŠ ŠC Kranj) se ponaša z vrhunskimi zaključnimi 
nalogami in projekti dijakov. Naši dijaki dosegajo vidne rezultate tudi na državnem nivoju med 
raziskovalnimi nalogami.   
 
Da bi najbolj ustvarjalnim nalogam in njihovim avtorjem tudi vsaj malo finančno pomagali pri 
uresničitvi, objavljamo razpis za sofinanciranje zaključnih nalog, raziskovalnih nalog in 
projektov za šolsko leto 2020/21.  
 
Dijake želimo spodbuditi tudi v razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti. 
 
Tako dijake STŠ ŠC Kranj vabimo, da se prijavijo za razpis za sofinanciranje. Za prijavo naj 
izpolnijo naslednje dokumente:  
 

- prijavnica (v prilogi), 
- motivacijsko pismo, ki naj vsebuje do 500 besed in v katerem: 

o naj se dijak predstavi,  
o zapiše svojo podjetniško idejo (utemeljitev smiselnosti projekta, opisom poteka 

projekta: terensko delo, eskperimentiranje, interdisciplinarnost, 
osredotočenost k uporabniku), 

o na podlagi finančnega načrta naloge željeno sofinanciranje, 
o našteje kaj potrebuje (orodja in prostori, mentorstvo, zunanja potrditev) in  
o na koncu cilj naloge (kaj pričakuje od projekta po izdelavi, komu, kako, kdaj, 

kje,… ga bo promoviral). 

 
Pogoj za prijavo je, da so dijaki v šolskem letu 2020/21 redno vpisani v STŠ ŠC Kranj.  
 
Popolne prijave dijaki oddate ne e-naslov: info@sckr.si  do torka, 5. 1. 2021. 
 
Pri izboru projektov/nalog bomo upoštevali naslednje kriterije: 

- podjetniško zastavljena ideja, 
- kriterij strokovnosti, 
- uporabnost izdelka,  
- sodelovanje zunanjih partnerjev,  
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- mnenje šolskega mentorja in mnenja zunanje komisije. 

O izboru bodo dijaki obveščeni do ponedeljka, 11. 1. 2021. 
 
Želimo vam veliko inovativnosti in ustvarjalnosti. 
   
   

  
Aljaž Rogelj 

Ravnatelj STŠ ŠC Kranj 
 
 
 


