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24. srečanje mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol Gorenjske  
Biotehniški center naklo, Strahinj, 2.april 2015 
Za STŠ, ŠC Kranj pripravil: Branko Vrečar 
 
2.4.2015 je na Biotehniškem centru Naklo v Strahinju potekalo 24. Srečanje mladih raziskovalcev SŠ in OŠ Gorenjske. 
Mladi raziskovalci Srednje tehniške šole, ŠC Kranj, so letos tekmovali  s tremi nalogami v treh tehničnih področjih: 
 

Zap.št. Področje Avtor Naslov naloge Mentor 

1. Tehnika ali tehnologija Matevž Zupin Krmiljenje objektov z mislimi Aljaž Rogelj, Primož 
Kurent   

2. Aplikativni inovacijski predlogi in projekti Andrej Ančimer, 
Imer Osmani, 

Projekt '352' – prenova učilnice 
352 ŠC Kranj 

Srečko Simovič 

3. Elektrotehnika, elektronika in robotika Aleš Zupanc Sistem za hitro speljevanje 
dragsterja (drag race dirkalnik) 

Branko Vrečar 

 
Z zelo prepričljivimi nastopi so se vse tri naloge uvrstile na Državno tekmovanje raziskovalnih nalog, ki bo v Murski Soboti 18.5.2015. 
 
Nekaj foto utrinkov iz srečanja: 
    
 

  
Prihod in registracija tekmovalcev ter mentrojev; mentor 
profesor Srečko Simovič. 

Skupinska fotka mladih raziskovalcev STŠ, ŠC Kranj in njihovih 
mentorjev. 
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Čakanje … ob urejenem ribniku ob vhodu v šolo. Biotehniški center se je zelo potrudil z okrasitvijo šole pred 
praznikom Velika noč. Cvetličnih dekoracij kar ni bilo konca. Krasno. 
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Ravnateljica Andreja Ahčin je pozdravila in otvorila 
srečanje. 

Zapeli in zaigrali so glasbeniki in glasbenice. 

  
Dnevni red.. Priprave na predstavitev. 

 

 
Zelo strokovna komisija za tehnična področja v zasedbi: 
Izr.prof.ddr.Iztok Humar, Fakulteta za elektrotehniko UL 

Doc.dr.Janez Benedičič, Fakulteta za strojništvo UL 
Doc.dr.Borut Weber, Fakulteta za organizacijske vede UM 

Dr. Uroš Lotrič, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, ki 
je opravila svoje delo zelo profesionalno, pravično in pošteno. 
Vsakomur je priznala izreden dosežek, a tudi smernice kaj je 

potrebno še izboljšati, da bo še bolje na tekmovanju na državni 
ravni. 

Odlična predstavitev, Matevž Zupin, Krmiljenje objektov z mislimi 
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Zelo uspešna predstavitev, Projekt '352' – prenova učilnice 352 ŠC 
Kranj, Imer in Andrej. 

Atraktivna predstavitev  naloge Sistem za hitro speljevanje 
dragsterja (drag race dirkalnik), Aleš Zupanc. 

 
 

Sistem za hitro speljevanje dragsterja (drag race dirkalnik), deluje 
v živo na videu. 

Zaključna prireditev. 

 
 

In čakanje na rezultate. Ura je že 18.00. Utrujeni …. Podelitev priznanja za 1 mesto, področje Tehnika in tehnologije, 
Matevž Zupin , naloga Krmiljenje objektov z mislimi. 
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Podelitev priznanja za 1. mesto, področje Aplikativni inovacijski 
predlogi in projekti, Andrej Ančimer, Imer Osmani, Projekt '352' 
– prenova učilnice 352 ŠC Kranj. 

Podelitev priznanja za 1. mesto, področje Elektrotehnika, 
elektronika in robotika, Aleš Zupanc, Sistem za hitro speljevanje 
dragsterja (drag race dirkalnik). 

   

 

 

Prejeta priznanja in nagrade. 

 
 


