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Šolski center Kranj spada med pet največjih slovenskih šolskih centrov. V šolskem letu 
2017/18 je v šolanje na naši ustanovi vključenih preko 2.200 oseb. Šole, ki so vključe-
ne v Šolski center Kranj, ponujajo izobraževanje za 25 različnih poklicev. Vse do sedaj 
navedeno nas je spodbudilo k temu, da izdamo glasilo, v katerem bodo svoje prispevke 
lahko skupaj objavljali dijaki, študenti in zaposleni.

Pred nami je prva številka glasila, ki prikazuje delček dogajanja na naših enotah in 
osvetljuje pestrost, ki jo ima Šolski center Kranj. Iskrena zahvala vsem, ki ste pripevali k 
rojstvu prve številke. Prepričan sem, da ni zadnja. 

Dobimo se »V centru«!

     Jože Drenovec, direktor ŠC Kranj

V CENTER
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SESGŠ je pridobila  
zeleno zastavico 
mednarodnega 
programa Ekošola
V šolskih letih 2014/15 in 2015/16  smo izvedli veliko ekoloških aktiv-
nosti z namenom spodbujanja in večanja ozaveščenosti o trajnostnem 
razvoju med dijaki v skladu s programom Ekošola.

Gre za mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izo-
braževanja. Ekošola vsako leto najuspešnejšim šolam podeljuje medna-
rodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno 
priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z med-
narodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). 

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, 
da skrb za okolje in naravo postane del življenja. 

Z izvedenimi aktivnostmi so dijaki SESGŠ dobili možnost za razvoj 
okoljske odgovornosti, razvoj inovativnosti ter izmenjavo idej, prepozna-
vanje področja učinkovite rabe naravnih virov (voda, odpadki, energija), 
povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi, razvoj po-
zitivnih medsebojnih odnosov, sodelovanje pri preprečevanju in odpra-
vi revščine, prepoznavanje zdravega načina življenja v zdravem okolju in 
drugo … kar predstavlja namen programa Ekošola.

SREDNJA EKONOMSKA, 
STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ
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Ekološke aktivnosti, ki smo jih na SESGŠ izvedli v šolskem letu 2014/15:
•   Zbiranje odsluženega tekstila in obutve (Bodi prijatelj okolja) z name-

nom predelave oz. ponovne nošnje
•   Šiviljska delavnica za dijake na temo Up-cycling - predelava starih 

oblačil v moderna
•   Zbiranje odsluženih športnih copat (Novo življenje za stare superge) 

z namenom predelave in ponovne nošnje (dežele tretjega sveta)
•   Zbiranje odsluženih mobilnikov (za vsak mobilnik Si.mobil nameni 1 

eur za sklad Si.voda, ki se ukvarja s trajnostnim reševanjem proble-
matike pitne vode)

•   Predavanje na temo čistih voda gospe Irene Zupančič Cimerman (di-
rektorica sklada Si.voda)

•   Zbiranje zamaškov z namenom predelave (sredstva namenimo v 
sklad Kranjskih vrtcev za plačilo položnic socialno ogroženim druži-
nam)

•   Izvedba tekmovanja Ekokviz za dijake na šolski ravni, udeležba naj-
boljših dijakov na državnem tekmovanju v Ekokvizu

•   Obisk in predavanje najvidnejše ekološke strokovnjakinje, dr. Lučke 
Kajfež Bogataj

•   Nagradni natečaj za izdelavo najslogana na temo varčevanja z vodo 
in energijo

•   Izdelava etiket in smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov
•   Eko vrtiček na šolskem vrtu: postavitev visokih gred z zelišči, zasadi-

tev sadnih dreves, …
•   Stojnica menjave rabljenih dobrin z namenom, omejiti potrošništvo 

med dijaki
•  Čistilne akcije v okolici šole
•   Masaža in nega rok z naravnimi pripravki
•   Poslikava telesa z naravnimi barvili, s kano
•   Izdelava lesenih konstrukcij (kozolec)
•   Predavanje in pogovori o zdravi prehrani

Ekološke aktivnosti, ki smo jih na SESGŠ 
izvedli v šolskem letu 2015/16:
•   Jaz, ti, mi za Slovenijo (zbiranje 

plastenk za humanitarni namen)
•  Ekokviz (na temo biotska razno-

vrstnost, hrana, odpadki)
•  Raziskovalci biotske raznovrstno-

sti
•  Zbiralna akcija rabljenih prenos-

nih telefonov
•  Ozaveščevalna akcija: javni pe-

pelnik s pljuči, Mr. Nico-Tine, za 
pravilno odlaganje ogorkov in 
proti kajenju

•  Vzdrževanje lastnega sadovnjaka: 
Ohranimo zeleno

Z aktivnostmi programa Ekošola na-
meravamo nadaljevati tudi v novem 
šolskem letu in s tem dijakom ponu -
diti nove možnosti za razvoj ekološke 
osveščenosti.
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Ker sva oba s Timijem Štajerca in sošolca, sem se odločila, da mu posve-
tim nekaj stavkov.

Timi Zajc je rojen 26. 4. 2000, je član Smučarsko-skakalnega kluba 
Ljubno BTC, živi v Dobrni (Hramše), v času šolanja med tednom prebiva 
v Dijaškem domu Kranj. Že leta 2015 je v Seefeldu enkrat zmagal in bil 
na moštveni tekmi enkrat drugi. Konec januarja 2016 je v Trbižu ponovno 
osvojil prvo mesto. Istega leta je še dvakrat osvojil drugo in enkrat tretje 
mesto. V letošnjem letu je  januarja osvojil drugo in tretje mesto, vrhunec 
pa je dosegel 14. 2. 2017, ko je v Turčiji na Evropskem mladinskem olim-
pijskem festivalu dosegel prvo mesto. Na državnem prvenstvu ob koncu 
letošnje poletne sezone  je Timi postal državni prvak.

Kdo te je navdušil za ta šport? Koliko let že skačeš?
Za skoke me je navdušil oče, ker je tudi on včasih skakal. Skoke treniram 
že od petega leta.

Si prej treniral kaj drugega? Zakaj si se odločil ravno za skoke?
Prej nisem treniral ničesar drugega.

Ali rad potuješ po svetu in spoznavaš nove ljudi in kraje? Ali se ti je na 
potovanju zgodilo kaj zanimivega, neprijetnega?
Rad potujem in spoznavam nove kraje, čeprav si med tekmo nimam časa 
ogledovati znamenitosti in posebnosti krajev, je pa lepo videti drugačne 
stvari.

Ali ti priimek Zajc pomaga, da skočiš dlje?
Da treniram skoke in se pišem Zajc,  je nekaj posebnega. Mislim, da to ni 
naključje.

Kdo je tvoj vzornik? Si se z njim morda že kdaj pogovarjal?
Moj vzornik je Gregor Schlierenzauer. Z njim se še nisem pogovarjal.

Imaš kaj prostega časa? Kako ga izkoristiš?
Prostega časa imam malo. Najraje ga izkoristim za druženje s prijateljem 
in vožnjo z motorjem.

Zelo smo ponosni, da te imamo na šoli in da dosegaš tako dobre rezultate 
na mednarodnih tekmovanjih. Čim daljše skoke ti želimo še naprej.

Rebeka in Špela

Zlata maturantka je Ana Stamenkovska, 4. a

Drugi dosežki dijakov:
•  zlato priznanje iz angleščine: Matic Likar
•  prvo mesto v tehniki prodaje: Ariana 

Abdić Kralj
•  evropski in državni prvak v skokih: Timi 

Zajc
•  šola prejme zeleno zastavo programa 

Ekošola

Zakaj si se odločil, da boš tekmoval?  
Da pokažem, koliko zmorem in koliko  znam.

Kako si se pripravljal?
Veliko sem gledal angleške oddaje in bral an-
gleške knjige.

Kaj je bilo najtežje na tekmovanju?
Pričakovanje rezultatov.

Si že kdaj tekmoval? 
Ja. V osnovni šoli velikokrat, v srednji pa štiri-  
do petkrat.

Kaj ti je ostalo v spominu?  
Dolgo potovanje do tja, čakanje na pričetek, 
čakanje po tekmovanju ter dolga pot nazaj.

Kateri predmeti so ti najljubši? 
Angleščina in nemščina.

Boš letos tudi sodeloval? 
Odvisno od prakse.

Dijaki se predstavijo
Intervju s Timijem

Ana Stamenkovska 
-zlata maturantka

Matic Likar- zlat v 
angleškem jeziku 
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Dnevi  
podjetništva
SRBIJA - Sokobanja, 2016/2017

Doživetje sejma mednarodnih dni 
dijaškega podjetništva v Sokobanji 
je bilo zame povsem nekaj novega. 
Sejem je bil dobro obiskan, veliko ljudi 
si je ogledalo stojnico, še posebej  jih 
je navdušilo naše delo in ime podjetja. 

Spoznala sem veliko novih znan-
cev, njihove družine so me zelo to-
plo sprejele in mi nudile vse potreb-
no. Ogledala sem si znamenitosti 
Sokobanje. Najbolj sta mi ostala v spo-
minu slap Ripaljka in planina Ozren. 
Zvečer smo s sošolkami  odhajale v 
mesto, se sprehajale in poveselile s 
srbskimi dijakinjami. Vsak večer se je 
razlegala glasba, enkrat tudi v živo. 
Malo mesto mi bo še posebej ostalo v 
spominu, ker je staro. Domačini znajo 
ceniti in lepo predstaviti njegove zna-
menitosti. V Sokobanji so se spletla 
nova prijateljstva.

Bojana Radinović, 3. b

Tekmova-
nje v tehniki 
prodaje
Kot dijakinja 3. letnika srednje tr-
govske šole sem se v šolskem letu 
2016/2017 udeležila tekmovanja v 
tehniki prodaje. S štirimi sošolci smo 
tekmovali v različnih skupinah: jaz 
v skupini živila, Jošt Šubic  v skupini 
bela tehnika, Maruša Ropret v kozme-
tiki, Elma Abdić v konfekciji in Anja 

Trobec v skupini obutev. 

Za tekmovanje smo se pripravlja-
li vsaj kakšne tri mesece. Dobili smo 
listke z možnimi vprašanji komisije 
in se odpravili v trgovino, kjer smo 
vadili prodajo z mentorjem ali sami. 
Najpomembneje je bilo, da smo si 
zapomnili vprašanja, ki jih moramo 
zastaviti kupcu. Zlasti v skupini živila 
je kupca treba povprašati o alergiji. 
Poleg tega smo morali razmisliti o mo-
žnostih za svetovanje stranki.

Pred tekmovanjem smo bili vsi zelo 
sproščeni, ko pa je šlo zares, nas je 
bila večina na trnih.  Ko smo prišli v 
Slovensko Bistrico, smo se slikali in 
dobili darilno vrečko z zemljevidom 
Slovenske Bistrice, priročnikom za 
usposabljanje, USB-ključem in prigriz-
kom. Razdelili smo se v skupine, tako 
smo se pomešali  z neznanimi dijaki, 
a smo se prav hitro začeli spoznavati 
med sabo. Najprej smo malicali,  komi-
sija nam je posredovala vse informaci -
je, dobili smo identifikacijske izkaznice 
in navodila za tekmovanje. Nato smo 
se odpravili v trgovino, naša skupina v 
Mercator. Pred začetkom tekmovanja 
smo imeli čas za ogled prodajalne, da 
smo si zapomnili, kje je kakšna stvar. 

 Čakanje, da prideš na vrsto, je bilo 
mučno, a na srečo so nam ponudili pi-
jačo in hrano, da je bilo laže. Ker smo 
bili iz različnih regij, je postalo čaka-
nje zabavno, saj smo si pripovedovali 
smešne narečne besede in tako odkri-
vali razlike med narečji. 

Dobili smo službene halje. Na poziv 
komisije smo vlekli listke. Imela sem 
veliko sreče. Ves čas sem upala, da 
bom dobila vprašanje hitro kosilo, 
medtem ko so bila druga možna še 
malica za delavce, darilo za rojstni dan 
in rojstnodnevna zabava, in točno to 

vprašanje sem dobila. Nanj sem bila 
najbolj pripravljena, zato je vse teklo 
kot po maslu. Malo sem se zmedla le 
pri zelenjavi, ko so me vprašali, od kod 
je česen oziroma kakšno je njegovo 
poreklo, a sem se znašla in pogledala 
na etiketo. Mogoče je še najbolj nad-
ležno to, da enemu odgovarjaš, med-
tem ko te druga dva člana komisije 
ocenjujeta, zato nisi čisto prepričan, 
če bi moral tudi njima nameniti pog-
led. 

Po tekmovanju smo imeli kosilo in 
prosti čas, ko smo čakali na rezultate.  
Hrana je bila odlična, na voljo je bilo 
več menijev. Šola v Slovenski Bistrici 
je velika in moderna. Všeč mi je, da 
je umaknjena od mestnega hrupa. 
Slovenska Bistrica se mi zdi luštkano 
mesto, spominja me na vasico. 

Kasneje smo se zbrali v šolski dvorani 
na razglasitvi rezultatov, dijaki Srednje 
šole Slovenska Bistrica so odigrali za-
bavno predstavo z glasbo. Med pode-
litvijo priznanj sem bila zelo na trnih, 
upala sem na drugo mesto. Ko so ga 
podelili nekomu drugemu, sem si rek-
la, da je to to, pač nisem med prvimi 
tremi ...  A nato je bilo izrečeno moje 
ime, nisem mogla verjeti ušesom.  
Dobila sem nagrado! Sošolec Jošt 
Šubic je dosegel drugo mesto v svoji 
skupini in prav tako dobil nagrado. Vsi 
smo dobili priznanja, s katerimi smo 
se po razglasitvi tudi veselo slikali in 
z njimi dobre volje, a utrujeni, odšli 
domov. 

Ariana Abdić Kralj, 1. ETPTI



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola 7

V Belgijo sem odšel s sošolcem Tonijem, učiteljico prakse gospo Ireno 
Lončar, slikopleskarjema Matjažem Majdičem in Tomažem s Srednje grad-
bene šole Maribor. Vozili smo se  trinajst ur. Ko smo prispeli v Antwerpen, 
smo bili malce šokirani,  saj nismo znali jezika niti poznali ljudi in njihove 
kulture. 

Tabor je organizirala Obrtna zbornica Slovenije. V Painting skills network 
smo se že drugi dan  dogovorili o tedenskih dejavnostih. Pogovarjali smo 
se angleško, saj nihče iz naše skupine ni znal drugega jezika. Razdelili smo 
se v tri skupine, s Tomažem in Matjažem smo bili v tretji skupini, Toni v 
prvi, ućiteljica pa v drugi skupini. Imeli smo tri delavniceV prvi delavnici 
sem se naučil, kako špricati steno s »pištolo« in kako poteka postopek z 
marmorinom. V drugi delavnici smo lepili tapete, kar se mi je zdelo zani-
mivo, saj jih še nikoli nisem polagal, zdaj sem se naučil marsičesa o lepilu, 
vrstah tapet itd. V tretji delavnici smo v vrtcu na steno risali travo in živali 
ter se na koncu tudi vsi podpisali.

Pravila varnosti pri delu so bolj ali manj enaka kot pri nas, prav tako po-
stopki pranja orodja in pripomočkov. Nekateri od udeležencev na moje 
presenečenje niso znali angleško, ko smo  pričeli z delom, pa so bili zelo 
pridni in prijazni. Imeli smo se lepo, ni nam bilo dolgčas, saj smo se popol -
dne sprehajali ali peljali po mestu, da smo se malo razgledali naokoli.

Na začetku sem se počutil slabo, konec koncev sploh nisem hotel iti na 
tabor, ampak  potem me je začelo kar veseliti. Veliko sem se naučil, zato 
vsakemu slikopleskarju predlagam, naj se seznani z opravljanjem tega 
poklica v drugi državi.  Za pozitivno izkušnjo bi se rad zahvalil učiteljici, ki 
je vedela, da bo zame zanimiva.

Robert Koželj

Tabor dijakov- 
gradbenikov v Belgiji

Zakaj frizer/ 
frizerka?
•  Ker me veseli. Rad strižem in frizi-

ram. Veliko ljudi mi je reklo, da je 
šola zelo dobra.

•  Rada se ukvarjam z lasmi in pogo-
varjam z ljudmi. Dobro se mi zdi, da 
je šola triletna in ni preveč težka. 
Veseli me tudi, da doma veliko pri-
varčujemo, saj nikomur ni treba ho-
diti k frizerju, vse ostrižem kar sama.

•  To je zelo lep in fin poklic. Rad de-
lam in se pogovarjam z ljudmi. Lasje 
nenehno rastejo in ljudje se bodo 
zmeraj morali striči.

•   Ker mi je všeč oblikovanje frizur. 
Šola je prijetna in hrana je super.

•  Če si frizer ali kak drug obrtnik, lah-
ko narediš kaj iz sebe.

Risba: Karmen Kelbič, 3fa
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Zgodila se je  
GRADBENIADA 2017 
Ob koncu vsakega šolskega leta srednješolci »gradbeniki« merijo poklicne kom-
petence in športne veščine na državnem tekmovanju. Praviloma se dogodek od-
vija vsako leto na drugi gradbeni šoli. V preteklem šolskem letu smo Kranjčani 
gostili slovenske dijake, ki se izobražujejo za različne gradbene poklice.

Organizacija strokovnega srečanja je zahtevna logistična aktivnost, ki je zahte-
vala angažiranje celotnega kolektiva Srednje ekonomske, storitvene in gradbene 
šole.  Tvorci ožjega organizacijskega odbora smo bili seveda učitelji teoretičnih 
in praktičnih strokovnih modulov. Na uvodnem srečanju smo si razdelili  zadol-
žitve in se odgovorno lotili dela …

Učitelji-mentorji smo bili usmerjeni v razpis tekmovalnih nalog, ki so se opred-
metile z ukaželjno energijo mladostnikov, ki so nam zaupani, da jih spremljamo 
na poti zorenja.  

Pomočniki pri tehnologiji gradnje so se pomerili  v natančnosti suhega polaganja 
keramike na vnaprej pripravljen estrih, zidarji so pokazali  veščine precizne grad-
nje samostoječe konstrukcije iz silikatne opeke nestandardnih dimenzij, brez-
hibno izvedena keramična obloga dveh stopnic je bila merilo za najuspešnejšo 
ekipo pečarjev in polagalcev keramičnih oblog, tesarji so odnos do osnovne-
ga delovnega gradiva preverjali  v detajlih lesnih zvez rešetkaste konstrukcije v 
obliki kocke, »malarji« so urili slikopleskarske tehnike in črkoslikarske veščine, 
naloga gradbenih tehnikov pa je temeljila na teoretičnem znanju in razvijanju 
lastnega razmišljanja o smiselnosti ohranjanja  podedovanih stavbnih kvalitet.

Delovna vsebina naloge z naslovom Sporočilna moč stavbarstva slovenskega 
podeželja se je usmerila  v odkrivanje gradbenih principov naše tradicionalne ar-
hitekture. Posamezna tekmovalna ekipa si je morala v kraju izobraževanja izbrati 
avtohtono hišo in jo raziskovati v skici in besedi. Analiza obravnavane stavb-
ne mase  je bila osmišljena z maketo.  Delovni postopek in lastni razmislek o 
kvaliteti aktualne stanovanjske arhitekture kot kontinuitete identitetnega stav-
barstva so si ekipe na srečanju predstavile s pomočjo računalniškega programa 
PowerPoint. Učitelji-mentorji v vlogi  ocenjevalne komisije smo bili v težki dile-
mi, kako med odličnimi in izvirnimi seminarskimi nalogami izbrati presežke, pa 
vendar nam je uspelo nagraditi prizadevnost dijakov s formalnimi kategorijami. 

Razpisana naloga je zahtevala veliko delovne discipline in strokovnega teoretič-
nega znanja, ne nazadnje tudi ročnih spretnosti za precizno izdelavo  makete in 
končno operativno poznavanje sodobne informacijske tehnologije.

Učitelji smo poskrbeli za izmenjavo seminarskega gradiva, ki ga bomo z veseljem 
predstavili  kot primer dobre prakse dijaki za dijake.

Da stroka zelo resno sledi priporočilom, ki jih pooseblja rek Zdrav duh v zdra-
vem telesu, so dokazali tako dijaki kot tudi učitelji. Športnim rezultatom dijaške 
Gradbeniade  povsem verodostojno parirajo športni dosežki učiteljev - zadnja 
dneva v septembru smo namreč gostili še Gradbeniado za učitelje. Družabni do-
godek je imel značaj povsem resnega športnega tekmovanja. Posamezne ekipe 
so  požrtvovalno zbirale točke in sledile cilju, postati vodilna skupina učiteljev 
gradbenikov za tekoče šolsko leto v državi. 

Tatjana Božič Ogrin, univ. dipl. ing. arh.

I feel kinda stuck in the moment,

Baby this is torment.

I don't want to be hurt anymore,

So please next time don't open the door.

I'm not saying that we aren't ok,

Baby we are great but this is nothing more but 
a game

You should have known i love you,

But you are too busy saying adieu

I should've known from the start,

You never told me we wouldn't be apart.

Actually it was contrary,

You told me you can't be with anybody

So i persume this it tough for you,

Cause this what we have you're accustumed 
to..

But you can't go further, but i want more,

We should quit, but you keep opening the door.

Ariana Abdić Kralj, 1Epti

Stuck in the  
moment



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola 9

Aktivnosti med  
šolskim letom

Dnevi za vedoželjne so namenjeni dijakom, ki imajo že opravljene vse ob-
veznosti izobraževalnega programa za to šolsko leto, si želijo svoje za-
nje še poglobiti in si razširiti obzorje. Dijakom ponudimo različen izbor 
brezplačnih delavnic. V lanskem šolskem letu so se izvajale naslednje de-
lavnice: CNC programiranje in 3D modeliranje, vse o dronih, autocad in-
ventor, 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

Dijaki in učitelji na STŠ ŠC Kranj z dejanji v sedanjosti vplivamo in spre-
minjamo svojo prihodnost. Naši dijaki, ki se izobražujejo na področju 
elektrotehnike, računalništva in mehatronike, imajo sanje, načrte, so  
radovedni in ustvarjalni.

Dnevi za vedoželjne

Projektni teden in  
podjetniški dan

ŠOLSKI CENTER KRANJ

SREDNJA 

TEHNIŠKA
ŠOLA
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Izvajanje pouka s projektnim delom presega tradicionalni pouk, saj ga ne ome-
jujejo vsebinske, organizacijske, časovne in prostorske razmere, v katerih po-
teka organiziran šolski pouk. Delo je ves čas fokusirano na enem projektu, kar 
za dijaka predstavlja drugačno obliko dela, kot ga je navajen na dnevni ravni. 
Značilnosti projektnega dela so interdisciplinarni pristop, konkretne tematike, 
reševanje problemov, upoštevanje interesov dijakov in učiteljev, kooperativnost 
med dijaki, odprtost teme, aktivno – izkustveno učenje, doseganje zastavljenih 
ciljev v predvidenem časovnem roku.

Projektno delo po naravi obsega faze načrtovanja, izvedbe, evalvacije, doku-
mentacije in predstavitve. Vsako leto učitelji pripravijo različne delavnice. 
Delavnica traja en teden in 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 energije za gospo-
dinjstvo. Za zaključek se faza predstavitve izvede na Podjetniškem dnevu pred 
širšo publiko in javnostjo. 

Miha Baloh, dipl. inž. računalništva in informatike

Mobilnost
Z dijaki v Makedoniji

in izkušnje s področja mediacije. Delo 
na projektih je v glavnem poteka-
lo dopoldne, ob popoldnevih pa so 
nam nadvse gostoljubni Makedonci 
razkazali mesto Skopje ter njegove 
znamenitosti: muzej makedonskega 
narodnega boja, muzej Matere Tereze, 
tržnico … Z gondolo smo se povzpeli 
na hrib Vodno, ogledali smo si kanjon 
Matke s hidroelektrarno, preživeli 
dan v Kruševu, si ogledali muzej že 
preminulega makedonskega pevca 
Tošeta Proeskega ter preživeli nepo-
zabni vikend v Ohridu. Zaživelo je tudi 
družabno življenje: dijaki so makedon-
skim dijakom predstavili Slovenijo, se 
z njimi pomerili v nogometu in košar-
ki, zvečer pa je sledilo druženje v dija-
škem domu.

Za vse, kar so nam makedonski gosti-
telji omogočili, smo nadvse hvaležni: 
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 doživetju.

Alenka Potočnik Zadrgal,  
univ. dipl. inž.iz

V okviru projekta ERASMUS+ New 
Skills for New Jobs 2 sva se profeso-
rici z dijaki STŠ udeležili mobilnosti 
v Makedoniji. Gostiteljica je bila sre-
dnja šola za elektrotehniko SETUGS 
Mihajlo Pupin. Obisk je potekal od 
konca februarja do sredine marca 
2017. Izmenjave so se udeležili dijaki: 

Ambrož Belehar in Matic Gregorčič, 
Blaž Žerovnik, 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 spremlja-
li pouk na šoli ter  predstavili znanja 
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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 projekta 
»E-avto-mladi« predelave bencin-
skega Smart for 2 v električnega. 
Projekt v organizaciji Alpe Adria 
Green Internacional je podprl Eko 

sklad Slovenije. Poleg ŠC Kranj so v 
projektu sodelovali še dijaki in uči -
telji Šolskega centra Škofja Loka in 
Srednje poklicne in strokovne šole 
Bežigrad ter Institut Jožef Stefan.

Srećko Simović,  
univ. dipl. inž. elektrotehnike

Šolski center Kranj aktivno sodelu-
je z različnimi podjetji na področju 
3D modeliranja in CNC programi-
ranja. Z podjetjem Berk-Vehovar 
kompoziti smo sodelovali pri ra-
zvoju in izdelavi orodja za sedežno 
oporo tekmovalnih koles. Dijaki 2. 
letnika programa tehnik mehatro-
nike so izdelali program za izdelavo 
orodja na CNC stroju.

Podjetje bo v prihodnjem šolskem 
letu ponudilo tri financiranja za 

zaključne naloge 4. letnikov tehni-
kov mehatronike. Ponujene teme 
bodo: izdelava testirne naprave za 
preizkušanje izdelkov iz ogljikovih 
vlaken, izdelava ogrevane preše, 
izdelava stroja po dogovoru z vod-
stvom podjetja. Vsi zainteresira-
ni dijaki, ki bi želeli sodelovati pri 
kompleksnejših industrijskih pro-
jektih, se lahko javijo pri meni.

Aljaž Rogelj, 
univ. dipl. inž. strojništva

Sodelovanja s podjetji

Projekt »e-avto-mladi«
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Ena izmed najtežjih stvari pri iz-
delavi kvadrokopterja je bilo na-
črtovanje, 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 – programira-
nje. Za začetek sem uporabljal pol 

metra dolgo palico in na vsakem 
koncu privezal motorček ter začel 
preizkušati in urejati program. Za 
stabilizacijo sem uporabil žiroskop 
in enačbo PID, ki se uporablja v 
vseh programih, ki želijo stabilizi-
rati neko stvar. Oče mi je izdelal 
njegovo ogrodje iz poliesterske 

smole, nato pa je sledilo testiranje 
letenja in stabiliziranje. Testiranja 
so bila uspešna, kvadrokopter 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 nas-
lednji izdelavi novega kvadrokop-
terja ali heksakopterja, ki ima šest 
motorčkov.

Franci, 2. Mi

Dijaki ŠC Kranj Gal Nadrag (naj dijak 
2016/17), Filip Kavčič in Jure Jelovčan 
iz 4. Ma so pod mentorstvom Jureta 
Medena 9. maja 2017 na TŠC Maribor 
osvojili zlato priznanje za izdelavo 3D 
POV prikazovalnika.

Naloga je bila sofinancirana z 
Razpisom za sofinanciranje dijaških 
nalog.

Dijaki se predstavijo
Načrtovanje in izdelava  
kvadrokopterja

Zlato  
priznanje na 
9. Forumu 
mehatronike 
Slovenije

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. Nesestavljenega sem 
tako dobil za rojstnodnevno dari-
lo. S sosedovo pomočjo mi ga je 
uspelo sestaviti do njegovega de-
lovanja. Poznamo več vrst tiskal-
nikov. To so laserski, ki iz tekočine 

naredijo izdelek, tiskalnik na prah 
ter na plastično nitko, kot je moj. 
Da pa lahko poljuben izdelek nare-
dimo 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 delo-
vati. 

Anže, 2. Ee
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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  
pogovarjava 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 

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 zahtev-
na, 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. Že po enemu mesecu na šoli sva zadovoljni s svo-
jo odločitvijo. 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

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 ima-
mo le malo deklet, ki pa so izjemno inovativne, radovedne in ustvarjalne. 
Priključili smo se projektu Girls in Science, ki želi dekleta opogumiti, da 
pristopijo k razvijanju in krepitvi svojih sposobnosti na znanstvenem po-
dročju.

Dekleta raziskujejo in pripravljajo prispevek o uspešnih ženskah na po-
dročju znanosti, prav tako pa se same učijo spretnosti in odkrivajo zako-
nitosti tako imenovanega fizičnega računalništva s pomočjo Raspberry 
PI-ja in programiranja v Pythonu.

Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž. inf.

Dekleta s STŠ

Sciencegirls v Grčiji

Žan, 1. Rb
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Leon, 4. Mb

 Gal, 1. Ri

 Lea, 1. Ra

Z likovno umetnostjo se ukvarjam že kar nekaj let. Ta hobi mi precej po-
maga 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 projeciranja svoje ideje. Pri planiranju projektov 
je ta spretnost zelo priročna in precej olajša delo.

Lotte daj prisluhni srcu svojemu,
Odnehaj delati probleme trpljenju mojemu,
Tebe si zelo močno želim,
Ti si edini razlog, da še živim,
Edino, če tebe ne dobim, potem si živeti več ne želim.
                                                  Luka, 2. Ma  

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 radirat.
V življenju čim več uživaj
ter čim manj popivaj!
                                                       Anže, 3. Ee

Ko domišljiji dodamo 
krila in sanje …

Likovna umetnost je  
moj hobi

nastanejo čudovite pesmi, poustvarjalna besedila znanih tragičnih del 
dobijo srečen konec in narišejo se prave umetnine. Na ŠC Kranj se lah-
ko pohvalimo s »pravimi malimi umetniki« in na to smo ponosni.
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KONS 6: PLINSKA ENAČBA
p · V = n · Rm · T
Tema: bivanjska 

Aljaž, Sebastijan, 4. Mb

Jabolko = Ferrari
ferrari ˃ jabolko,
ko človek € L.
L = { lakota}
a ˄ b € U =˃ a = b˅a a ≠ b
N. E.

Gal, 1. Ei

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, 1. Ri

Konstruktivistične pesmi

MOČ 
Kaj je moč?
Moč so W, W so moč.
moč = U · I.
Kaj je U · I?
U · I = napetost · tok.
Skupaj = PIU

Žiga,1.Ei 

KMETOVA KRALJICA 
Kmet je kraljica.
Kraljica je kmet.
Oboje = 0
in obenem vse.
Brez kralja ni zmage,
Brez kmeta ni kraljice.

Adam, 1. Mi
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Tomi Jovan, 
smučarski skakalec

Športni uspehi naših dijakov

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 osvo-
jili naslov EYOF Erzurum 2017.

Član obeh zmagovalnih ekip je naš dijak 
Tomi Jovan iz 3. Mb.

You are a very successful young Slovenian ski jumper, Tomi. Can you tell 
us where you come from?
I come from the vicinity of Laško.

Who was the person that inspired you to take up ski jumping? When 
did you start?
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?
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?
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?
Well, I really like cycling and playing football, but above all I adore everything 
that has to do with speed.

Tomi, 3. Mb 
Meta Arnež, prof. angleščine

Slovenian ski jumper
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Vsaka generacija  
dijakov nas obogati
Z dijaki Tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj delam vseh 19 let. 
Predvsem kot profesorica angleškega jezika, zadnjih 5 let kot MEPI men-
torica in 9 let tudi kot ravnateljica.  Na ravnateljskem mestu sem nasledila 
prvo ravnateljico Tehniške gimnazije Vlasto Jemec.

Tehniška gimnazija je edini gimnazijski program ŠC Kranj. Pred uvedbo 
programa tehniške gimnazije smo na splošno maturo od leta 1994 prip -
ravljali tiste dijake tehniških programov, ki so se odločili za splošno matu -
ro. Zato lahko upravičeno trdimo, da so sedanji razredi Tehniške gimnazije 
nadgradnja bivših tehniških programov.

Na delo in odnos z dijaki vpliva veliko dejavnikov. Kakšna osebnost je 
učitelj ali učiteljica, kateri predmet uči, kako predan je učitelj svojemu 
poslanstvu, kako se učni program zaključi, pa še marsikaj. Kot učiteljica 
angleškega jezika si želim, da bi se dijaki naučili veliko angleščine na ne 
preveč formalen način, da bi dijaki do jezika razvili pozitiven odnos in da 
bi učenje jezika prepletli tudi z vsebinami, ki so dijakom blizu. Pa tudi, da 
bi na splošni maturi dobili optimalno oceno. V svoje delo z dijaki vsa leta 
vlagam veliko energije in pozitivnega pogleda na svet, pa tudi ljubezni do 
dela z mladino. Seveda ni vedno vse lepo in prav. Pridejo tudi osebni ali 
poklicni izzivi, ko je treba potrpeti in verjeti v dobro. 

Ko srečujem dijake, ki sem jih učila pred 30 leti, mi povedo, da sem bila 
zelo stroga, ampak da cenijo, da so se veliko naučili. Na letošnjem druže-
nju z bivšimi dijaki po 20 letih so mi dijaki vedeli povedati veliko lepega. 
Sem bila kar ponosna, da jih je večina rekla, da se spomnijo, kakšen red je 

STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ
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bil v razredu, da pa se me vseeno niso bali. Predvsem so hvaležni, da so se 
veliko naučili in da sedaj suvereno govorijo v angleškem jeziku na svojem 
delovnem mestu. V glasilu lahko preberete tudi članek o našem druženju 
po 20 letih.

Ko obujam spomine na prehojeno poklicno pot, si moram priznati, da sem 
se v marsičem osebnostno in poklicno spremenila ali dozorela. Pri 24 letih 
sem vztrajala na formalnosti in distanci. To so bili tudi časi, ko so dijaki 
na splošno znali veliko manj angleščine kot danes. Tudi učbeniki in raz-
položljiva gradiva so bila veliko manj kvalitetna in sodobna. Danes je na 
razpolago vse. 

Danes nekateri dijaki praktično živijo v angleškem svetu in zdi se, da se 
angleščine v šoli skoraj ni potrebno več učiti. Pa imamo učitelji angleškega 
jezika srečo, da ni tako. Kljub vsej razpoložljivi tehniki in gradivih je osebni 
odnos učitelja z dijaki še vedno ključni dejavnik. Najmanj tako pomembne 
kot IKT učne strategije so skrb učitelja za dijakov uspeh, skrb za vsakega 
dijaka, debate o aktualni problematiki, argumentiranje stališč, predvsem 
pa vzgoja v duhu sprejemanja, strpnosti in skupne odgovornosti. Včasih je 
o vseh aktualnih osebnih ali družbenih temah lažje govoriti ali pisati v tu -
jem kot maternem jeziku. (Pa zelo spoštujem svoj materni jezik.) Mogoče 
se vam bo zdelo, da pretiravam, ampak najboljši dijaki danes govorijo sko-
raj kot naravni govorci. 

Na Kidričevi 55 v Kranju sem zaposlena že 31 let. Ravnateljevanje Tehniške 
gimnazije  predstavlja samo del moje poklicne poti. Tudi kot ravnateljica 
sem najrajši delala z dijaki. Predvsem čutim svojo predanost poučevanju 
angleškega jezika in dijakom, ki sem jih imela možnost poučevati vsa leta, 
tudi v času mojega ravnateljevanja. Še vedno najdem dovolj energije, da 
z dijaki delam tudi v MEPIju. Sem mentorica skupini gimnazijskih dijakov.

Ponosna sem na vse bivše in sedanje 
dijake, ker v njih ne iščem popolnosti, 
ampak v njih prepoznavam mlade lju-
di, ki na sebi lasten način iščejo svojo 
življenjsko pot, predvsem pa so srčni 
ljudje, ki jim je mar. Včasih se največ 
naučim od dijakov, ki so najbolj zah-
tevni in najtežje vodljivi.

Vesela sem, da je del moje poklicne 
poti še pred mano. Imam to srečo, da 
bom tudi v bodoče delala to, za kar se 
počutim izbrano. Biti učiteljica angle-
škega jezika in vzgojiteljica.

Zdenka Varl, ravnateljica 
Tehniške gimnazije ŠC Kranj
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Čeprav je naša gimnazija  tehniška gimnazija in imamo   poudarek pred-
vsem na strokovnih predmetih, dijaki z opravljeno splošno  maturo poleg 
naravoslovnega in  tehničnega znanja usvojijo tudi številna jezikoslovna, 
družboslovna  in druga humanistična znanja. Ta so v današnjih časih še 
kako pomembna, saj je ob nenehni tehnološki in informacijski rasti  hu-
manistična plat kar nekoliko v ozadju.

Zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, sociologija in filozofija so 
predmetna področja, s katerimi se dijaki v štiriletnem šolanju seznanijo 
na naši šoli. Za maturitetni predmet lahko izbirajo med zgodovino in ge-
ografijo. V kolikor si  želijo za maturo izbrati  kakšen drug  družboslovni 
predmet, priprave nanj  izvajamo v sodelovanju  z drugimi kranjskimi gi-
mnazijami.

Poleg redno predpisanih ur po gimnazijskim  programu v okviru družbo-
slovnega aktiva za dijake pripravljamo še vrsto drugih dejavnosti, s ka-
terimi želimo poudariti pomen medčloveških odnosov in kulturnih vse-
bin. Ekskurzije  po Sloveniji in zamejstvu ter ogled baročne Ljubljane z 
Narodno galerijo opravijo dijaki v prvih treh letih. 

Posebno  mesto imajo projektni dnevi 
in tedni. 

V  prvem letniku dijaki, v okviru spo-
znavanja nove okolice, izvajajo med-
predmetni »Projekt Kranj«. Namen 
projekta je ogled Kranja, predvsem 
starega mestnega jedra z najpo-
membnejšimi kulturno-umetnostnimi 
znamenitostmi, ter obisk Gorenjskega 
muzeja. Dijaki obiščejo Prešernov 
gaj in se sprehodijo   po Prešernovi 
poti, ki povezuje ustanove, poveza-
ne s Prešernovim imenom. Spustijo  
se tudi v kanjon Kokre, kjer opravijo 
vnaprej določene  meritve in eksperi-
mente s področja kemije in biologije. 
Orientacijo  po mestu pa  opravijo v 
okviru geografije. 

V drugem letniku je najbolj zanimiv 
»Projektni teden«, petdnevne dejav-
nosti v okviru obveznih izbirnih vse-
bin. V sodelovanju s Centrom šolskih 
in obšolskih dejavnosti smo v zadnjih 
letih bivali v Seči in Fiesi,  Novigradu, 
na Pohorju in Gorenju. 

Preplet ekskurzij,  
projektov in  
projektnih tednov
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Zadnja tri leta septembrske dni 
preživljamo v Planici, kjer sku-
paj z učitelji CŠOD izvajamo nji-
hov tematski teden »Gorništvo«. 
Poudarek je na pridobivanju ple-
zalnih veščin, orientaciji na tere-
nu in  gorskem kolesarjenju. 

V tretjem letniku dijaki obvezne 
izbirne vsebine izvajajo v okviru 
projektnega tedna »Magistrala«. 
Magistrala (pot) nas vodi skozi 
tri države bivše Jugoslavije. Prva 
dva dneva preživimo v Bosni 
in Hercegovini, kjer si poleg 
Sarajeva ogledamo tudi Mostar. 
Sobivanje različnih narodov in 
religij ter multikulturnost so glav-
ne značilnosti teh dveh mest. 
Tretji dan obiščemo Črno goro, 
Kotor, Cetinje, Lovčen in Budvo.  
Poleg kamnitega kraškega sveta 
in vijugaste obale  je dan preple-
ten tudi z  njihovo zgodovino in 
književnostjo. Četrti in peti dan 
smo v južni in srednji Dalmaciji. 
Sprehod po Stradunu in dubrov-
niškem obzidju je za dijake eno 
najlepših doživetij na ekskurziji. 
Dioklecijanova palača v Splitu je 
zadnji ogled pred vrnitvijo do-
mov. 

Lepote pokrajin, raznolikost kul-
tur in posledice zadnje vojne, 
predvsem v Bosni in Hercegovini, 
so vtisi, ki ostanejo vsaki genera-
ciji globoko v zavesti.

Oba projektna tedna sta predsta-
vljena na spletnih straneh, tako 
da lahko starši, sošolci in prijatelji 
spremljajo dijake na njihovi poti 
in z njimi delijo doživetja.

Utrinki z ekskurzije na 
Kozjansko

Steklarna  
Rogaška
Naša prva postaja je bila Rogaška 
Slatina in njena slavna Steklarna 
Rogaška. Proizvajajo ene najboljših 
kristalnih in kristalinskih izdelkov 
na svetu ter sodelujejo tudi z ne-
katerimi najbolj prestižnimi znam-
kami.

Razdelili so nam vstopnice, nato 
pa smo na voden ogled počakali 
v trgovini in si pasli oči na kristal-
nih izdelkih. Navdušenje  je kmalu 
uplahnilo ob pogledu na njihove 
nemajhne cene. V tovarni nam je 
vodička najprej razložila nekaj o 
zgodovini steklarne, ki se je začela 
že davnega leta 1665. Po kratkem 
uvodu smo bili priča usklajenemu 
delu štirih steklarskih mojstrov, ki 
so s pomočjo steklarskih pip, klešč 
in drugih pripomočkov z združeni-
mi veščinami, kot po tekočem tra-
ku, izdelovali kozarec za kozarcem 
in jih odlagali na tekoči trak, ki je 
potoval skozi več deset metrov dol-
go hladilno komoro.

Na drugem koncu tovarne pa so te 
izdelke sprejeli v veliko delavnico, v 

kateri so jih izurjeni delavci s svo-
jimi spretnimi rokami dokončali z 
gravurami, pozlatami, peskanjem in 
dekorativnim brušenjem. 

Gorenje  
Rogatec
Še vedno navdušeni nad steklarskimi 
mojstri smo se odpeljali v Rogatec, 
kjer se nahaja del podjetja Gorenje. 
Obrat se v glavnem ukvarja s proi-
zvodnjo mehanskih komponent za 
hladilne naprave, kot so klime, hladil-
niki, hladilne skrinje itd. 
Razdelili smo se v skupine in se 
vsak s svojim vodičem odpravili na 
pot skozi proizvodnjo linijo. Opazili 
smo številne bakrene cevi in ko-
vinske sestavne dele naprav, ki  
nam jih  je naš prijazni vodič dovolil 
vzeti kot vzorce z linije.Medtem ko 
smo si  ogledovali različne delovne 
postaje, nekatere avtomatizirane, 
nekatere pa samo na pol, nam je 
razlagal funkcije sestavnih delov 
naprav.

Na koncu smo se spet zbrali pred 
vhodom v tovarno in se odpeljali 
do naslednje postaje.

Eni pihajo, drugi sestavljajo, tretji zdravijo, četrti pa se sladkajo. 
V  sredo, 4. oktobra 2017, smo se dijaki 1. Ga in 2. Ga razreda odpravili 
na ogled različnih podjetij in zanimivosti na Kozjanskem.
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Posebne zgodbe izvrstnih dijakov  
Tehniške gimnazije

Ko smo prispeli pred leta 1999 ob-
novljen minoritski samostan, nam je 
najprej padel v oči zeliščni vrt, ki se 
bohoti pred njim. Na mostičku prek 
z ribami napolnjenega ribnika nas je 
pozdravil kljub svojim letom neverjet-
no živahen vodič. Razložil nam je ne-
kaj o zgodovini tega nekdanjega gradu 
in o njegovih nekdanjih lastnikih. Grad 
se je ohranil, ker je bil tako skrit na 
koncu  stranske doline. V notranjosti 
smo si ogledali prenovljeno baročno 
cerkev z enim najlepših slovenskih ba-
ročnih oltarjev  črne barve, ki simboli-
zira dostojanstvo.

Vodič nam je razkazal še staro lekar-
no, ki je tretja najstarejša v Evropi, 
za pariško in dubrovniško. Prostor je 

okrogle oblike in ves poslikan s fre-
skami različnih prizorov iz Svetega 
pisma, ki so tako ali drugače povezani 
z zdravilstvom.   Postregli so nam tudi 
z zdravilnim čajem iz nove lekarne,  saj 
tradicija zeliščarstva še živi. Izročilo 
pravi: če bi vsak dan popili en tak čaj, 
bi živeli vsaj sto let.

Nazadnje smo se odpravili še v bližnjo 
Čokoladnico Olimje, kjer so nam raz-
ložili pot čokolade od kakavovca do 
končnega izdelka ter zgodovino čoko-
ladnice, ki se je začela že v 19. stole-
tju. Za  zaključek smo v trgovini kupili 
vse od marcipanovih in kokosovih do 
mandljevih in lešnikovih čokoladnih 
užitkov v najrazličnejših oblikah; tisti 
z likerjem pa so bili na žalost nam ne-
dosegljivi.

Na koncu smo bili že kar utrujeni, a 
tudi polni novega znanja in veseli, da 
smo odkrili dele Slovenije, ki jih prej še 
nismo poznali. Izlet se mi je zdel prav 

posrečen, saj smo v enem dnevu us-
peli obiskati toliko različnih proizvo-
denj in se obenem še zabavati.

Matija Demšar, 2. Ga,  
Fotografije: Miha Meglič, 2. Ga

Samostan Olimje 
in Čokoladnica  
Olimje

V intervjuju predstavljamo Aljaža 
Kolarja, ki je prejemnik zlate-
ga priznanja na državni ravni 
Računalniškega tekmovanja ACM.

Ppozdravljen. Se lahko bralcem gla-
sila za začetek na kratko predstaviš?
Pozdravljeni! Sem dijak četrtega le-
tnika Tehniške gimnazije na Šolskem 
centru Kranj. Še posebej me zanima 

vse v povezavi z računalniki, zato sem 
računalništvo izbral tudi kot smer izo-
braževanja. Veliko se ukvarjam s pro-
gramiranjem. Poleg šolskih obvezno-
sti delam za mednarodno podjetje, 
ki se ukvarja z izdelavo računalniških 
iger.

Kako si začel programirati?
Programiranje me je začelo zanimati 

že zelo zgodaj. Nekje v šestem razre-
du osnovne šole sem se začel učiti 
oblikovanja spletnih strani z jezikoma 
HTML in CSS, kmalu zatem pa sem se 
lotil še PHP-ja, s katerim sem izdelal 
nekaj spletnih storitev. Storitve poleg 
mene sicer niso imele nobenega upo -
rabnika, ampak nekje je treba začeti! ☺
Kdaj pa so se začeli projekti, ko sto-
ritve niso bile več zgolj za osebno 
rabo?
V osmem razredu sva s sošolcem pos-
tavila svoj Minecraft strežnik. Najprej 
sva uporabljala modifikacije (plugins), 
ki so bile javno dostopne; kmalu za-
tem pa sem začel pisati svoje spre-
membe, ker mi obstoječe niso nudile 
vsega, kar sem želel. Najprej sem začel 
s čisto preprostimi spremembami, ki 
so sčasoma postajale vedno bolj za-
pletene.

In programiranje teh strežnikov te je 
pripeljalo do sodelovanja z velikim 
mednarodnim podjetjem?
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Sodelovanje v MEPI programu ne po-
meni le sodelovati na odpravah, tem-
več morajo biti mladi aktivni še na dru-
gih področjih. Krepiti morajo zdravje in 
duha pri izbranem športu, sprejeti izziv 
in se naučiti neke nove spretnosti ter 
nuditi pomoč nekomu, ki le to potrebu-
je. Pri tem se spletejo izjemne vezi, mladi 
pa se razvijejo v zrele in odgovorne ose-
be in se pri tem še zabavajo. 

Zadnja tri leta delo v MEPI programu 
združuje vse tri srednješolske enote ŠC 
Kranj: Srednjo tehniško šolo, Tehniško 
gimnazijo in Srednjo ekonomsko, stori-
tveno in gradbeno šolo.                                                              

Gabrijela Krajnc,  
šolska MEPI koordinatorka

Tako je. Že nekaj časa programiram 
za podjetje Hypixel, ki je trenutno 
največji Minecraft strežnik z več kot 
deset milijoni registriranih uporabni-
kov. Sodelujem pri ustvarjanju novih 
iger za strežnik. Razvijam tudi nove 
sisteme, ki nam med drugim omogo-
čajo boljšo komunikacijo z uporabniki, 
dajejo pregled nad statistiko ipd.

Kako je prišlo do sodelovanja?
Pred tem sem kakšno leto programiral 
za svoj strežnik in druge manjše stre-
žnike, veliko svojih modifikacij pa sem 
tudi objavil na spletu, da jih je lahko 
kdor koli uporabljal. Ko sem videl, da 
je podjetje objavilo razpis za progra-
merje, sem se na podlagi teh izkušenj 
prijavil.

Kako pa poteka delo na daljavo?
Ima svoje prednosti in slabosti. Ker 
vsi delamo od doma in smo locirani 
povsod po svetu, nimamo določene-
ga delovnika - delamo lahko, kadar 
koli hočemo in tudi kjer koli. Tako na 
primer lahko, če je treba, delam tudi 
v šoli, kadar imamo več prostih ur. S 
tako fleksibilnim delovnikom je tudi 
lažje kombinirati šolo in službo. Enkrat 
na teden imamo sestanek, kjer se z 
uporabo programov za glasovni kle-
pet pogovorimo o vsem, kar se je zgo-

dilo od prejšnjega sestanka in o tem, 
kar bomo v naslednjem tednu delali. 
Žal pa to pomeni, da se redko sreča-
mo osebno - nekaterih sodelavcev “v 
živo” še nikoli nisem srečal, z neka-
terimi pa smo se srečali enkrat: sep-
tembra 2016 na konferenci Minecon 
v Kaliforniji.

Super! Kaj pa šola? Kako si se odločil 
za Tehniško gimnazijo?
Že v osnovni šoli me je močno zani-
malo programiranje, nisem pa se še 
odločil, s čim bi se bil pripravljen po-
klicno ukvarjati vsaj naslednjih nekaj 
desetletij. Za vpis na Tehniško gimna-
zijo sem se odločil, da bi se pri pouku 
naučil kaj več o računalništvu, kot bi 
se na splošni gimnaziji, hkrati pa pus -
til odprta vsa vrata, saj bi se lahko z 
opravljeno splošno maturo vpisal na 
katero koli fakulteto.

Ali bi vpis na to šolo svetoval tudi bo-
dočim dijakom in zakaj?
Seveda je odvisno od tega, kaj po-
sameznika zanima. Če jih zanima ra-
čunalništvo ali pa kateri od drugih 
strokovnih predmetov, ki jih naša gim-
nazija nudi, in razmišljajo o tem, da bi 
to študirali ali se s tem ukvarjali, bodo 
na Tehniški gimnaziji pridobili nekaj iz-
kušenj in znanj, ki jim bodo pomagale 

pri nadaljnjem študiju.

Kakšni pa so tvoji načrti za priho-
dnost?
Odločil sem se za študij računalništva 
na Fakulteti za računalništvo in in-
formatiko Univerze v Ljubljani. Poleg 
tega nameravam še naprej delati za 
Hypixel, čemur bom po končanem 
študiju lahko posvečal več časa.

Kaj bi za konec svetoval bodočim di-
jakom Tehniške gimnazije?
Če te nekaj res zanima, se s tem 
ukvarjaj tudi v prostem času. Tudi če 
se nekaj o tem naučiš v šoli, doma utr-
juj, nadgrajuj pridobljeno znanje. Loti 
se kakšnega projekta, da vidiš, kako te 
stvari delujejo v praksi.

Aljaž, hvala za pogovor.

Pripravil: Gašper Strniša, prof.

MEPI na  ŠC Kranj
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Posebnost naše gimnazije so tudi 
zaključne prireditve za starše, ki jih 
skupaj pripravimo dijaki in učitelji. 
Srečanja so v juniju pred zaključkom 
šolskega leta. Maturanti s starši pa se 
zberejo konec septembra, pred začet-
kom novega študijskega leta. 

Dijaki skozi sliko in besedo preleti-
jo dogodke minulega šolskega leta; 
posebej pa izpostavijo projekte, ek-
skurzije, kulturne in športne dneve. 
Programu sledi še pogostitev in skup -
no druženje, ko se obudijo številni 
spomini in hvaležnost za vse prejeto. 

Zbrali smo nekaj zapisanih zahval in 
spodbud, ki kažejo utrip življenja na naši 
gimnaziji:
•  Hvala za vse lepe skrite lastnos-

ti, ki jih vidite in razvijate v naših 
otrocih; tudi tiste, za katere še 
mi ne vemo. Le pogumno na vaši 
poti! Dajete jim možnosti in kaže-
te smer za naprej. (Zaključna za 3. 
letnik, 2012)

•  Če bi morala še enkrat izbirati, bi 
ponovno izbrala TSC Kranj. Na tej 
šoli sem uživala in upam, da bodo 
tudi bodoči dijaki. Hvala! (Polona 
Rebernik, maturantka generacije 
2012)

•  Hvala za lepa štiri leta, za topli-
no in srčnost, ki jo budite v naših 
fantih, ki so drugače bolj tehnič-
no hladni. Želimo vam uspešno 
delo še naprej. (Rovtarjevi, 2012)

•  Iskreno vam čestitam in vas ob-
čudujem, da v teh razvijajočih 
se »bubah« prepoznate metulje. 
Pogumno še naprej. (Zaključna za 
4. letnik,  2013)

•  Vaša prizadevanja so vse pohva-
le vredna. Na drugih gimnazijah, 
ki imajo mogoče boljši renome, 
se manj trudijo. Pripravili ste res 
lepo predstavitev projektnega 
dela dijakov. (Zaključna za 1. le-
tnik, 2013)

•  Hvala za lep trenutek poveza-

nosti, srčnost in toplino, ki se je 
čutila v dvorani. (Zaključna za 1. 
letnik, 2013)

•  Hvala za trud pri oblikovanju 
osebnosti naših otrok, hvala za 
spodbude, potrpljenje, zgled, tudi 
za vzgojne ukrepe.

•  Vsako leto z veseljem pričakuje-
mo zaključno prireditev , kjer se 
lahko v sproščenem vzdušju dru-
žimo s profesorji, starši in dijaki.

•  Hvala vam, ker razumete otroke. 
(Zaključna za 2. letnik, Helena 
Demšar, 2014)

•  Zelo lepa predstavitev dela v 
razredih. Pohvalna je udelež-
ba in sodelovanje vseh dijakov. 
Še naprej veliko uspehov v šoli.
(Zaključna za 1. letnik, 2015)

•  Pohvala dijakom za vloženi trud in 
lepo predstavitev, zahvala profe-
sorjem za pomoč in mentorstvo. 
In hvala gospe ravnateljici; imam 
občutek, da smo res kot družina. 
(Zaključna za 2. letnik, 2015)

•  Tukaj ste pokazali, da vam vsak 
dijak resnično veliko pomeni. 
Vsem, ki se trudite za to, hvala. 
(Zaključna za 1. letnik, 2016)

Partnerski odnosi s starši dijakov  
Tehniške gimnazije
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Mornar sred' morja samcat pluje nekam,  
kjer sonca ni nihče še r'menga uzrl, 
ker vsak, ki tja se je podal, je umrl, 
telo prepustil svoje je preprekam. 

Pa reče on: „Se tega jaz zavedam? 
Nevarnosti sem vse takoj prezrl!“ 

Se s pametjo je vsem preprekam uprl 
in res prispel je k novi zemlji, rekam.

Ta pot do cilja ni nikomur šala, 
če pred potjó oviro sawm postavi,pa naj 

bo ta velika, srednja, mala.

Kdor misli na poraz, ga čaka pravi, 
zato naj bo za vse ljudi zdaj šola, 

da vse ovire so samo v glavi.

Jaka Urh, dijak tehniške gimnazi-
je, se je 31. marca 2017 udeležil 
v Ljubljani projekta IMC, ki ga v 
Sloveniji organizirata  Fakulteta 
za fiziko in matematiko (FMF) in 
Inštitut Jožef Stefan (IJS) . 

Mednarodnega projekta iz fizike  
se vsako leto udeleži preko 13 000 
srednješolcev iz 52 držav, ki se na 
200 univerzah in inštitutih za fizi-
ko srečajo z raziskovalci s področja 
atomske fizike.

V  dopoldanskih urah  so se dija-
ki zbrali pred fakulteto za fiziko 
v Ljubljani in poslušali predava-
nji dr. Tomaža Podobnika in dr. 
Andreja Goriška  z oddelka  za fizi-
ko  o standardnem modelu v fiziki 
osnovnih delcev in o eksperimen -
talnih metodah pri fiziki osnovnih 
delcev. Dijaki so spoznali, kako 
deluje pospeševalnik CERN, kako 
deluje detektor pri trku in kakšne 
so eksperimentalne metode, ki jih 
fiziki uporabljajo v CERN-u.

Po predavanjih so mladi udeležen-
ci projekta skupaj z mentorji obi-
skali podjetje Cosylab, ki proizvaja 
krmilne sisteme za svetovno zna-
ne raziskovalne inštitucije, kot so 
CERN , ITER (fuzijski reaktor), ESS, 
FAIR (ionski pospeševalnik), SNS 
in ALMA (radijski teleskopi). 

Po ogledu  je sledilo za udeležence 
IMC-ja kosilo. 

Na popoldanski delavnici so se di-
jaki  razdelili v pare, ter analizirali  
resnične podatke trkov iz CERN-a, 
pridobljenih v programu ATLAS. 
Cilji  programa ATLAS so med dru-
gim iskanje Higgsovega bozona, 
gravitonov, dodatnih dimenzij in 
možnih delcev temne snovi. 

Dijaki so poskusili določiti morebi-
tne Higgsove bozone, ki lahko ob 
trku razpadejo na dva fotona ali 
dva Z-bozona.Na koncu smo vse 
podatke shranili v skupno bazo in 
v zaključni videokonferenci pri-
merjali rezultate in se pogovarjali o 
naših pričakovanjih in ugotovitvah. 

Zapis o poteku srečanja sta  pripra-
vila Jaka Urh, dijak 3. letnika SG, in 
Goran Vujović, prof.

V projektu IMC 
Vse je v glavi

Gal Gros, 3.Gb



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Tehniška gimnazija 25

Leta 1994 sem na svoj prvi, rahlo ob-
lačen septembrski dan, z malo treme 
in veliko pričakovanja stopil v razred 
1. Eb. Iskal sem znane obraze, a no-
benega izmed sošolcev nisem dobro 
poznal. To ni bila ovira, da se v nasled-
njih štirih letih ne bi imeli fino. Seveda 
so bili tudi stresni trenutki, a slednji z 
letih zbledijo. Tako se danes ob mis-
lih na Iskro oziroma Srednjo elektro in 
strojno šolo Kranj, kot se je imenova-
la takrat, poleg sošolcev in učiteljev, 
spomnim na neverjetne prizore naših 
z večerno zarjo osvetljenih gora, ki so 
se videli iz učilnice za biologijo, gla-
sen pok in dim, ko sem napačno pri-
ključil operacijski ojačevalnik LM741, 
igranje nogometa v večernem mraku 
na igrišču pred šolo in nešteto dru-
gih dogodkov. Spomini so ostali tudi 
na razredne ure in razredničarko prof. 
Zdenko Varl. Poleg poučevanja angle-
ščine nas je štiri leta, ko je bilo to pot-
rebno, opominjala z življenjskim nauki 
in nas pripravljala na svet po maturi. 

Ne spomnim se, da bi kdaj močno 
povzdignila glas ali uničevala redoval-
nico s tleskanjem ob mizo, da bi umi -
rila razposajene dijake. Kljub temu sta 
pri pouku angleščine v razredu vladala 
red in tišina. 

Danes se vozim proti Kranju, kjer se 
bom po dolgem času ponovno srečal 
s sošolci. Skoraj vsi bodo prišli na 20. 
obletnico mature. Vsem je srednja 
šola dala dobro podlago za nadalj-
nji študij in zaposlitev. Nekateri de-
lajo tudi v tujini ali za tuja podjetja v 
Sloveniji, zagotovo pa vsi uporabljamo 
tehnično literaturo v tujih jezikih, zato 
je znanje angleščine nepogrešljiva 
pri opravljanju poklicev.  Na srečanje 
pride tudi razredničarka prof. Zdenka 
Varl. Z nasmehom se spomnim izjave 
sošolca Igorja, s katerim sva organi-
zirala ta dogodek:  „A smo že dovolj 
stari, da povabimo tudi razredničar-
ko?“  Medtem ko smo mi odrasli, je 
profesorica ostala takšna, kot se jo 

spominjamo. Tudi tokrat smo ji v spro-
ščenem vzdušju izven šolskih učilnic 
radi prisluhnili. In ravno tako kot pred 
dvajsetimi leti (sicer nezavedno), smo 
tudi tokrat začutili dobronamernost in 
iskrenost, s katero je pred dvajsetimi 
leti umirila razred in nas pripravila na 
delo.    

Podobno kot obdobje srednje šole je 
tudi ta večer hitro minil in ostali so 
nam prijetni spomini in zaveza, da 
se čez nekaj let ponovno srečamo. V 
nadaljevanju sledi nekaj občutkov in 
spominov na srednjo šolo.

Igor Mohorič Bonča
Šolanje na »Iskri« je zahvaljujoč profe-
sorjem in profesoricam in njihovemu 
trudu v meni utrdilo tehnično razmi-
šljanje. Razmišljanje, ki mi je dobro 
služilo na fakulteti in kasneje v službi 
v razvoju Domela. Imel sem privilegij  
biti del razreda, ki je bil skupaj z raz-
redničarko zgled dobrega sodelovanja 
in ekipnega duha. Čas šolanja, ki ga ne 
bom nikoli pozabil.

Marko Podgoršek
Kot dijak, se prof. Zdenke Varl niko-
li nisem bal. Zelo nevtralno sem jo 
obravnaval. Ker ima veliko izkušenj 
v izobraževanju, pa moram reči, da 
imam sedaj nekaj pozitivnih misli in 
spoštovanja do nje. Iz nje seva avtori-
teta. Ko je zaploskala, smo vsi utihni-
li. Na našem srečanju sem se  počutil 
tako, kot da ni minilo 20 let, približno 
tako kot  1. septembra vsako leto, ko 
se dva meseca nismo videli.

Tomaž Mušič
Občutki so letom primerni, že malo 
sentimentalni. Kot bi se videli 2 ali 3 
leta nazaj, obenem pa se zaveš, da sta 
minili dve desetletji. In kaj vse se je 
posamezniku zgodilo v 10 ali 20 letih, 
kar smo se z večino nazadnje videli. Ta 
večer smo lahko odmislili vsakodnev-
ne tegobe in podoživljali »velike« te-
žave iz srednješolskih let, ki so zdaj le 
zabaven spomin. In ko smo skozi naš 
sedanji zrel pogled ocenili, kako dra-
goceno popotnico nam je dala naša 
razredničarka in šola. 

 mag. Jože Rihtaršič

Srečanje ravnateljice z 
bivšimi dijaki gimnazije

Po 20 letih ... dijaki 4. Eb letnika 1996/1997.
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»Vsakič, ko mi je nekaj težko narediti 
ali vidim, da mi ne gre vse po načrtih, 
si rečem: Vse je v glavi. In bolečina 
izgine, dobim novo moč,« pravi Gal.

Tako si govori tudi med treningi in 
tekmami. Trenira tek na smučeh 
v Nordijskem športnem društvu 
Medvode. Ob vprašanju, zakaj se je 
odločil za ta šport, nam odgovori:
»Tek na smučeh treniram, od kar vem 
zase. V ta šport me je vpeljal oče, ki 
je tudi moj trener.«

V letošnjem letu je nanizal že šte-
vilne uspehe in zmage na med-
narodnih tekmovanjih v Italiji, 
Avstriji, na Hrvaškem in doma v 
Sloveniji. Je tudi zmagovalec pole-
tnega pokala Geoplin. Na tekmi za 
svetovni pokal v Italiji pa je prišel 
med najboljšo deseterico. S svoji-
mi uspehi se je uvrstil v mladinsko 
državno reprezentanco v teku na 
smučeh.

Med vsemi treningi in šolskim de-
lom pa najde tudi čas za glasbo. 
Čeprav ne hodi več v glasbeno 
šolo, še vedno rad zaigra na har-
moniko. Pravi, da mu je harmonika 
tolažilo in veselje. Najraje zaigra 
kakšno Avsenikovo ali Slakovo 
uspešnico.

Pri robotiki je dosegel drugo mes-
to v kategoriji robodance na med-
narodnem tekmovanju v Avstriji 
in se z ekipo uvrstil na svetov-
no prvenstvo v Eindhovnu na 
Nizozemskem.

Je tudi pesnik, čeprav to sam ne-
rad pove. Pravi, da v verzih lažje 
razmišlja in se izpove. 

Ravnateljica Tehniške gimnazi-
je ponosno doda, da je Gal v le-
tošnjem šolskem letu tudi član 
promotorske skupine dijakov, ki 
program predstavljajo učencem 
devetih razredov na Gorenjskem. 

Gal Gros - športnik, 
glasbenik in igralec

Je vesten in priden dijak. Ko smo ga 
vprašali, zakaj se je odločil za Tehniško 
gimnazijo, nam je odgovoril: 
“Že v osnovni šoli sem vedel, da želim 
šolanje nadaljevati na gimnaziji. Hotel 
pa sem poleg splošnih imeti še strokovni 
predmet. Tehniška gimnazija je kombi-
nacija obojega, poleg tega pa je v bliži-
ni mojega doma. Že v osnovni šoli sem 
obiskoval krožek Robotika pod mentor-
stvom učitelja Andreja Koložvarija, zato 
sem se zdaj odločil za strokovni pred-
met Elektrotehnika, saj je pri robotiki 
potrebno veliko znanja s tega področja. 
Vidim, da je bila to prava odločitev, saj 
mi je program pisan na kožo, profesorji 
in ravnateljica pa so do športnikov zelo 
razumevajoči.”

Na osnovni šoli Franceta Prešerna 
Kranj je bil tudi član dramske skupine 
Raglje pod vodstvom učiteljice Vike 
Šuštar. Igral je glavno vlogo v predsta-
vi Slike iz njegovega življenja. 

Vse to je Gal Gros, dijak tretjega letnika Tehniške gimnazije Šolskega cen-
tra Kranj. Pravi, da mu je skozi dosedanje življenje pomagal slogan: Vse 
je v glavi.
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PROGRAM ERASMUS+

Študent 2. letnika rednega študi -
ja mehatronike Simon Sekne je v 
času od 16. 1. 2017 do 23. 3. 2017 
opravljal 68-dnevno prakso v IKT 
podjetju COMERCIAL AV, SIMPLY 
IT DISTRIBUTION  http://www.
comercialav.com, ki ima eno iz-
med svojih lokacij v Las Palmas na 
Kanarskih otokih v Španiji, kamor 
je prispel že nekaj dni pred prakso 
in tudi ostal še nekaj dni kasneje.

Kmalu se mu je pridružila še Maja 
Raščan, študentka 2. letnika redne-
ga študija programa ekonomist, 
ki je opravljala 72-dnevno prakso 
v muzeju starih tehnologij Museo 

Elder de la Ciencia y la Tecnología 
http://www.museoelder.org in si-
cer od 25. 1. 2017 do 6. 4. 2017.

Prilagamo njuni  poročili in prepri-
čani smo, da bosta spodbudila še 
kakšnega sošolca, da sprejme po-
dobne izzive.

Nastja Beznik, univ. dipl. org.  
Vodja projekta mobilnosti za VSŠ ŠC 
Kranj

Študentka ekonomije in 
študent mehatronike sta 
se vrnila s prakse na  
Kanarskih otokih  
( januar – april 2017) 

Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposa-
bljanja (CMEPIUS) je dne 7. 12. 2016  
podelil nacionalna priznanja Jabolka 
kakovosti 2016. Priznanje je za ŠC 
Kranj prevzela predavateljica ter 
vodja projekta ERASMUS+ na VSŠ 
Nastja Beznik, univ. dipl. org. 
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Las Palmas, Gran Canaria, 
Španija – od 13. 1. 2017 do 3. 4. 
2017

V 2. letniku programa mehatronika 
sem se odločil, da izkoristim možnost 
opravljanja praktičnega usposabljanja 
v tujini v okviru projekta mobilnosti. 
Moja želja je bila delati na področju 
informatike oziroma z računalniki. S 
pomočjo g. Tiburcio Cruza mi je uspe -
lo najti delo v podjetju Comercial AV v 
Las Palmasu, na otoku Gran Canaria. 
Tam sva našla tudi stanovanje. Delili 
smo si ga štirje študenti, ki smo vsi op-
ravljali praktično usposabljanje.

Vožnja z letalom iz Milana je trajala 
štiri ure in pol.  Pristali smo na letali-
šču Las Palmas. Tam me je pričakal g. 
Tiburcio, ki me je peljal do stanovanja, 
kjer sem spoznal »cimra« Juana, nato 
pa sta mi razkazala mesto, ki mi je bilo 
zelo všeč, saj je lepo urejeno, sploh pa 
so mi bile všeč temperature, ki so se 
gibale okoli 20 °C.

Podjetje Comercial AV se ukvarja s 
prodajo in distribucijo računalnikov, 

tiskalnikov in razne druge elektron-
ske in računalniške opreme. So eno 
izmed večjih podjetij na tem podro-
čju na otoku Gran Canaria, poleg tega 
pa imajo še eno manjše podjetje na 
Tenerifih. Naročniki so večinoma pod-
jetja, tako da dela ni manjkalo. Nahaja 
se nekaj kilometrov izven centra, ven-
dar pa zaradi zelo dobro urejenih av-
tobusnih linij to ni bil noben problem. 
Moja glavna naloga je bila sestavljanje 
računalnikov. Od manjših, preprostej-
ših, pa do večjih, vrednih tudi več kot 
2000 €. Poleg tega sem pomagal tudi 
pri sestavljanju strežnikov. Ena izmed 
nalog so bila tudi popravila okvar-
jenih računalnikov. Najprej je bilo 
potrebno diagnosticirati napako, kar 
smo običajno delali z zbirko progra-
mov Hirens. Po ugotovitvi napake je 
bilo potrebno še zamenjati okvarjeno 
komponento ter ponovno narediti te-
ste, da smo bili res prepričani, da smo 
odpravili napako. So glavni distributer 
in serviser produktov podjetja OKE. 
S sodelavci sem se razumel odlično, 
bili so zelo zabavni, čeprav smo ime-
li včasih malce težav s komunikacijo, 
jaz s slabo španščino, oni z angleščino, 

vendar na koncu je bilo vedno vse na-
rejeno tako, kot je moralo biti.

Izlet na Roque Nublo

Prvi vikend me je Tiburcio s svojo 
družino in Juanom popeljal na izlet 
na Roque Nublo, ki je ena izmed več-
jih turističnih atrakcij na otoku in tudi 
ena izmed najvišje ležečih točk, 1813 
m. Na poti tja smo se ustavili v vasi 
Terror, kjer smo jedli tradicionalno 
špansko jed churros.

Izlet na Tenerife

Otok Tenerife sem obiskal dvakrat: 
prvič sem najel skuter, s katerim sem 
imel namen prevoziti cel otok, vendar 
pa sem imel nesrečo z vremenom in 
sem se vrnil po dveh dneh. Drugič 
sem ga obiskal s »cimro« Majo in še 
dvema prijateljema. Tokrat smo imeli 
malo več sreče z vremenom. Na otoku 
smo preživeli 4 dni, v tem času smo 
obiskali več znamenitosti, nekatere iz-
med njih: Teide, Masca, mesto Guimar.

Odločitev, da opravljam prakso v tu -
jini, je bila ena boljših! Spoznal sem 
veliko zanimivih oseb, se naučil nekaj 
novih besed v tujem jeziku, še bolj 
spoznal informatiko, ki me je že prej 
zanimala, poleg vsega pa sem se še 
neizmerno zabaval. Izmenjave pripo -
ročam vsem! 

Simon Sekne

Poročilo o praktičnem  
izobraževanju v okviru pro-
jekta mobilnosti na VSŠ ŠC 
Kranj
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Gran Canaria, Španija – od 25. 1. 
2017 do 7. 4. 2017

V svojem motivacijskem pismu za 
prijavo na Erasmus sem zapisala, da 
sem se na razpis za praktično izobra-
ževanje v Španiji prijavila zato, ker 
želim pridobiti nove življenjske izku-
šnje, se podati v neznane situacije, 
raziskati nove interese ter izkoristiti 
možnost uporabe španščine, ki pre-
sega srednješolsko znanje in gleda-
nje telenovel v mlajših letih in s tem 
pridobiti samozavest in pogum, da se 
morda odpravim tudi študirat v tujino. 
Odnesla sem to in še veliko več.

Praktično izobraževanje sem opravlja-
la v administraciji v muzeju znanosti in 
tehnologije Museo Elder de la Ciencia 
y la Tecnología v mestu Las Palmas.

Prve dni sem se spoznavala z orga-
nizacijsko strukturo v muzeju, z de-
javnostmi v različnih nadstropjih, 
aktivnostmi, ki jih izvajajo v muzeju 
ter rednimi in začasnimi razstava-
mi. Spoznala sem se s zaposlenimi in 
tudi tistimi, ki so na praktičnem izo-
braževanju. Večina jih ni govorila an-
gleško, mlajši praktikanti so znali več, 
nekateri samo špansko. Tisti, ki so 
znali angleško, so z veseljem izkoris-
tili možnost in se pogovarjali z mano 
v angleščini. Proti koncu praktičnega 
izobraževanja je bila večina pogovo-
rov v španščini, nihče ni smel govoriti 
angleško z mano, sicer so ga opomni -
li, kar je pripomoglo k moji izboljšavi 
znanja oz. razumevanju jezika.

Pomagala sem pri sprejemanju angle-
ških turistov/gostov pri vhodu oz. v 
recepciji, se spoznala s potekom dela 
v recepciji (različne cene za rezidente, 
študente, upokojence). Potem sem v 
pisarni administracije pod vodstvom 
tajnice arhivirala dokumente in se na 
ta način spoznavala z računi in pod-
jetji, s katerimi muzej sodeluje. Nato 
sem v računalnik s pomočjo excela 
vnašala nove račune, skenirala doku-
mente in jih tudi arhivirala.

Iz administracije sem se za tri dni pre-
selila pred filmsko dvorano v muzeju, 
kjer sem sodelovala pri usmerjanju in 

vprašanjih različnih gostov in preda-
vateljev za dogodek Eurocast.

Kot sodelavka sem bila povabljena 
s strani direktorja muzeja na XVIII 
Reunión de Directores y Centros de 
Ciencia y Planetarios de toda España 
(XVIII Združenje španskih direktorjev 
muzejev), kjer je bilo druženje poslov-
no-zabavne narave. Sprva sem bila 
zaradi jezikovne bariere zadržana, 
kasneje sem se sprostila in začela go-
voriti »špangleško« s sodelavci, kar je 
pripomoglo k našim boljšim odnosom.

Spoznala sem, kako je živeti z multi -
kulturnimi »cimri«. Stanovanje sem si 
delila s Simonom, ki je prispel na otok 
pred mano, tako da sem imela slo-
vensko družbo in pomoč pri uvajanju 
v novo okolje. Kasneje sta se nama v 
stanovanju pridružila še dva Finca, ki 
sta ju kasneje zamenjala dva Nemca. 

Ker se zadnji dan prakse zaradi dela v 
dveh izmenah nisem mogla zahvaliti 
vsakemu posebej, sem se odločila, da 
spečem in prinesem kokosovo potico 
z njihovim belim rumom Arehucas. 
Glede na to, da sem potico pekla 
prvič in mi je uspela, sem bila pono-
sna, saj sem tako tudi dosegla, da so 
mlajši praktikanti začeli »googlati« 
Slovenijo in me spraševati, iz katerega 
kraja sem. Tako sem se hkrati odku-
pila za zadrego ob moji slabi reklami 
Slovenije, ko sem prvič nepripravlje-
na na večerji združenja direktorjev na 
vprašanje, zakaj obiskati Slovenijo,  v 
zadregi odgovorila, da zaradi morja.  
Nerodno, a mi tisti trenutek ni padlo 
na pamet nič boljšega, je pa nastala 

šala iz tega. 

Čeprav je bilo delo, ki sem ga opravlja-
la, monotono, sem z veseljem prihaja-
la v muzej, ker sem se dobro počutila 
med sodelavci. Delovno okolje je bilo 
sproščeno, z veliko smeha, in nisem se 
počutila pod pritiskom, ker sem imela 
izjemne sodelavce, ki so mi bili prip -
ravljeni pomagati in se z mano poša-
liti. Od njih sem si sposojala kostume 
za karneval, z nekaterimi sem ostala 
v stikih preko e-pošte. Naučili so me 
fraz in besed, ki so značilne samo za 
Kanarce – nekatere bolj, nekatere 
manj primerne. Zaradi njihove odpr-
tosti in sproščenosti sem se počutila 
dobro in navade, ki so mi bile na za-
četku nenavadne, kot so manjši oseb-
ni prostor, objemi in poljubi na lica ob 
pozdravih, sem proti koncu dojela kot 
nekaj čisto normalnega, zato je bil pri-
hod iz toplega kraja nazaj v Slovenijo 
ne samo vremensko bolj hladen.

Vsem, ki premišljujejo o izmenjavi, 
predlagam, da izkoristijo to možnost, 
ker je to neprecenljiva izkušnja in jim 
ne bo žal. Sama sem dobila drugačen 
pogled na življenje in pogum za spre-
jemanje novih odločitev in priložnosti 
… morda v tujini in v toplejšem kraju. 

Rada bi se iskreno zahvalila koordi-
natorki programa mobilnosti Nastji 
Beznik za nasvete in podporo ter po-
trpežljivost pri urejanju dokumentaci -
je in vsem ostalim, ki so pomagali. 

Maja Raščan
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Na konferenci Dnevi energetikov, ki je potekala pod okriljem časnika Finance, 
je Šolski center Kranj prejel posebno priznanje za energetsko učinkovit pro-
jekt (11. april 2017).

Priznanje je na svečani podelitvi v Portorožu prevzel direktor Jože Drenovec. 
Razlog za podeljeno nagrado je bil projekt: Energetsko učinkovita prenova 
stopniščne razsvetljave. Največje zasluge pri tem imata diplomant Višje stro-
kovne šole Šolskega centra Kranj Davor Stanivuković in njegov mentor Srećko 
Simović. 

Razložite nam prosim, kako je prišlo do ideje za ta projekt.
Do ideje je prišlo takrat, ko nam je, študentom 2. letnika VSŠ Kranj, predavatelj  
Srećko Simović predlagal temo za izdelavo diplomske naloge. Sprva sem bil malo 
skeptičen, saj sem bil mnenja,  da se teme ne bo dalo razviti v kvalitetno diplom -
sko nalogo. Danes pa sem zelo ponosen na svoje delo ... 

O čem ste pravzaprav pisali v svoji diplomski nalogi?
Na konkretnem primeru stanovanjskega bloka v Ulici Janeza Puharja 4 v Kranju 
smo poiskali najboljše rešitve za zamenjavo obstoječega energijsko potratne-
ga sistema stopniščne razsvetljave z energijsko učinkovitim in skladnim s stan-
dardom. V bloku je bil namreč za osvetlitev stopnišč in hodnikov uporabljen 
stopniščni avtomat, v kombinaciji s svetilkami z žarnico z žarilno nitko, osvetli-
tev stavbe pa ni izpolnjevala standardov. Stare svetilke smo zamenjali z novimi 
LED-svetilkami, pri tem smo upoštevali minimalni poseg v obstoječo električno 
inštalacijo, montaža novega sistema z avtomatskim senzorskim krmiljenjem je 
bila hitra in enostavna. Z novimi svetilkami smo presegli zahtevani srednji nivo 
osvetljenosti sto luksov. Uporabljeni svetlobni viri imajo zelo dolgo življenjsko 
dobo, dobrih 17 let. Občutno smo zmanjšali porabo električne energije ter po-
sredno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za približno dvakrat. Z uporabljeno 
programsko simulacijo smo ugotovili, da se bo investicija povrnila približno v 
petih letih, kar upravičuje tovrstne posodobitve, saj se bo investicija povrnila že 
v garancijski dobi svetilk, ki je kar sedem let.  Ponosni smo na dejstvo, da smo 
napeljali energijsko učinkovito razsvetljavo po vseh relevantnih merilih, ki so 
veljavna v Evropski uniji. Novi energijski zakon o energijski ustreznosti stavb bo 
v prihodnosti tudi na tem področju zahteval modernizacijo za starejše in dotra-
jane sisteme. 

Zakaj osebno menite, da je pristop, ki ste ga razvili v nalogi, uporaben oz. po-
memben?
Če povzamem, je bistveno, da smo nalogo lahko izvedli na konkretnem primeru 
v sedemnadstropnem bloku, saj smo s strokovnimi argumenti stanovalce prep-
ričali o varni in donosni naložbi. Z idejo smo prišli do stanovalcev, ki so bili prip -
ravljeni tudi investirati v zamenjavo in posodobitev stopniščne razsvetljave. Za 
to smo potrebovali 75-odstotno soglasje vseh lastnikov stanovanj. Investicija je 
stala približno osem tisoč evrov, znesek pa so poravnali iz sredstev rezervnega 
sklada. 

Priznanje za energetsko 
učinkovit projekt 2017

Intervju z diplomantom  
Davorjem Stanivukovićem

Za učinkovito se je izkazalo tudi sode-
lovanje med šolo, lokalno skupnostjo 
in gospodarstvom (Zumtobel Licht 
Ljubljana, Elektro Servis Maček – 
Anton Maček). Menim, da moje di-
plomsko delo lahko uporabimo kot 
model za prenovo razsvetljav v drugih 
podobnih objektih.

S čim se ukvarjate sedaj?
Trenutno sem zaposlen v podjetju 
EnergPSI d. o. o. kot projektant. V 
podjetju se ukvarjamo s projektira-
njem, svetovanjem in nadzorom nad 
izvedbo električnih instalacij. V okvi-
ru električnih inštalacij se ukvarjamo 
z visokimi gradnjami (stanovanjske, 
poslovne in industrijske stavbe) in 
nizkimi gradnjami (nizkonapetostna 
omrežja, telekomunikacijsko omrežje, 
javna razsvetljava, kanalizacijska in 
vodovodna omrežja).

Odgovarjal je naš diplomant  
Davor Stanivuković.
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Študent 2. letnika mehatronike Anže 
Arzenšek je bil zmagovalec natečaja 
v kategoriji za najboljše praktično iz-
obraževanje na 27. tehniškem posve-
tovanju vzdrževalcev Slovenije. 

V okviru letošnjega že 27. tehniškega 
posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, 
ki je potekalo na Otočcu pod sloga-
nom »Brez učinkovitega vzdrževanja  
…  ni energetske učinkovitosti«, je 
potekal tudi natečaj za najboljšo di-
plomsko nalogo, inovacijo, projekt in 
izvedeno praktično usposabljanje.

Na natečaju je sodelovalo osemnajst 
pisnih nalog, ki so prispele iz sedmih 
višjih strokovnih šol. V kategoriji di-
plomske naloge je bila za najboljšo 
izbrana naloga s področja strojništva, 
avtorja Jureta Kravanje iz višje stro-
kovne šole Postojna. V kategoriji pro-
jekti je slavil projekt »Učno izdeloval-
ni laboratorij«, ki se izvaja v ŠC Nova 
Gorica. V kategoriji najboljše praktič-
no izobraževanje in usposabljanje pa 
je zmagal naš študent 2. letnika me-
hatronike, Anže Arzenšek, ki je prak-
tično izobraževanje pod mentorskim 
vodstvom g. Dušana Šinkovca op-
ravljal v delavnicah za vzdrževanje go-

spodarskih vozil in avtobusov podjetja 
Alpetour, Potovalna agencija d. o. o. 
Za najboljšo izobraževalno inštitucijo 
v letu 2017 je bila na osnovi seštevka 
vseh prijavljenih nalog in projektov iz-
brana Višja strokovna šola, ŠC Velenje. 
Slavnostna razglasitev nagrajenih na-
log, projektov in poročil je potekala v 
petek, 20. 10. 2017, na Otočcu. Več 
informacij na: www.tpvs.si.

Anže je na predstavitvi svojega prak-
tičnega izobraževanja, ki je potekala 
po razglasitvi nagrajenih nalog, uvo-
doma izpostavil, da je bilo opravljeno 
praktično izobraževanje zelo dinamič-
no in raznoliko. Izvajal je raznovrstna 
popravila na različnih avtobusih, kom-
bijih in tovornjakih ter na policijskih 
oklepnikih. Vozilom Alpetourjevega 
voznega parka je menjaval različne 
filtre, od zračnih, oljnih, naftnih do 
klimatskih, olje, menjaval zavorne 
ploščice in diske, odzračeval zavorne 
sisteme ..., sodeloval pri nameščanju 
in podiranju menjalnikov, intercoo-
lerjev in hladilnikov. Veliko opravka 
je imel tudi s pnevmatskimi sistemi, 
saj se pri tovornjakih in avtobusih za 

Priznanje za izvedbo 
praktičnega  
izobraževanja 2017
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zavorni sistem uporablja pnevmatika. Še posebej zanimiva so mu bila vrata av-
tobusov, ki so krmiljena z elektropnevmatskimi elementi. Ob popravilu slednjih 
se je spoznal z veliko ventili, različnimi končnimi stikali in mikro stikali. Menjaval 
je tudi poškodovane zračne blazine in zaganjalnike, obnavljal alternatorje … Tudi 
električnih del ni manjkalo, saj je v sodobnih vozilih zelo veliko elektronike. S 
pomočjo treh računalnikov MAN, IVECO in MERCEDES je opravljal tudi dia-
gnostiko vozil. Ob zaključku je izpostavil, da so mu mentor in sodelavci zaupali 
in je določena popravila lahko opravljal povsem samostojno, upoštevali so tudi 
njegove predloge pri reševanju konkretnih problemov, predvsem pa so mu bili 
vedno, ko je naletel na težavo, pripravljeni razložiti in svetovati. Na koncu se je 
mentorju in sodelavcem zahvalil za nepozabno izkušnjo, s katero je pridobil več, 
kot je pričakoval.

Zmagovalci so za svoje dosežke prejeli denarne nagrade in brezplačno enoletno 
naročnino na revijo Vzdrževalec, ki ju podeljuje Društvo vzdrževalcev Slovenije.

Prejeto priznanje predstavlja dosežek tudi za Višjo strokovno šolo, ŠC Kranj in 
je prav gotovo rezultat partnerskega sodelovanja s podjetji, katerega je šola v 
zadnjih letih z ustanovitvijo Združenja Konektor še okrepila. Skozi odlično izve-
dena praktična izobraževanja se izkazuje usklajevanje in prenos znanja med vse-
binami posameznih modulov izobraževalnega programa in delovnim procesom, 
nalogami in tehnološkimi zahtevami, ki jih postavlja posamezno delovno okolje. 
V okviru praktičnega izobraževanja pa velja izpostaviti tudi pomembno vlogo 
mentorjev v podjetjih, ki s svojim znanjem in izkušnjami študente usposabljajo 
za potrebe konkretnih delovnih okolij.

Zapisala: mag. Branka Jarc Kovačič,  
organizatorica PRI na VSŠ

CISCO omrežna  
akademija
Cisco omrežna akademija predsta-
vlja partnerstvo med izobraževalnimi 
ustanovami, industrijo, državnimi in-
stitucijami in neprofitnimi organizaci-
jami. Namen sodelovanja je povečati 
dostop do izobraževanja in kariernih 
možnosti ter hkrati zagotoviti dovolj 
usposobljenih strokovnjakov, ki jih 
IKT industrija potrebuje. Nastanek 
programa Cisco Networking Academy 
so leta 1997 spodbudile prav šole, ki 
so uspešno povezovale izobraževanje 
in industrijo. Pri izobraževanju so upo -
rabljale podarjeno omrežno opremo, 
navodila in tečaji so nato prerasli v bolj 
formalizirano obliko – Cisco omrežno 
akademijo. Danes je program razširjen 
v več kot 165 državah. Vsako leto se 
vpisuje vse več učečih – samo v prvi 
polovici leta 2011 je bilo sočasno vpi-
sanih 1 milijon »študentov«.

Gre za sodoben program dopolnil-
nega izobraževanja s področja IKT. 
Program, ki ga izvajamo, se imenu -
je CCNA (Cisco Certified Network 
Associate), sestavlja pa ga sklop 4 
modulov, ki predstavljajo prvo stopni-
co v hierarhiji mednarodno priznanih 
CISCO certifikatov.

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in 
praktičnega dela, ki ga vodi inštruktor, 
temu pa sledi samostojni del, v kate-
rem učenci rešujejo teste v elektron-
ski obliki in na ta način krepijo svoje 
znanje. Inštruktorjem in učečim delo 
olajšajo odlično multimedijsko gra-
divo, simulacijsko orodje ter sprotni 
on-line testi za (samo)preverjanje zna-
nja. Udeleženci tečaja z opravljenim 
tečajem dobijo certifikat, ki potrjuje 
njihovo pridobljeno znanje, ki se da-

nes potrebuje v vsakem domu ali or-
ganizaciji, kjer se osebne računalnike 
povezuje v internet.

Šolski center Kranj je lokalna CISCO 
akademija, kjer izobražujemo po vseh 
modulih, če je le dovolj kandidatov. 
Udeleženci sodelujejo na tekmovanju 
CISCO akademij na tako imenovanem 
Multi User Packet Tracer day in naši 
udeleženci so obakrat, ko so sodelo-
vali, zasedli 1 mesto. 

Pripravila: Gabrijela Krajnc 
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Program:  
Mehatronika 
Mentor: Domen Kepic, univ. dipl. inž. 
Naslov: NAPRAVA   ZA   PRESKU-
ŠANJE DELOVANJA 3-OSNEGA 
ROBOTA S SIMULIRANJEM STROJA 
ZA BRIZGANJE PLASTIKE        

V diplomskem delu je predstavljena 
naprava za testiranje 3-osnih robotov 
s simuliranjem stroja za brizganje pla-
stike. Naprava, ki smo jo izdelali, naj bi 
simulirala stroj in pomagala serviserju 
hitro in učinkovito servisirati robote. 
Za uspešen test delovanja robota, ki 
je priključen in zmontiran na stroj za 
brizganje plastike, je potrebno delova-
nje samega stroja, vendar se velikokrat 
pripeti, da stroj ne deluje. Za primere, 
ko stroj ne obratuje in bi vseeno želeli 
preizkusiti in usposobiti robota, smo 
izdelali omenjeno napravo. Diploma 
predstavlja celotno sliko. Dotaknili 
smo se samega procesa brizganja, 
robotov, strojev za brizganje, komu -
nikacije robot – stroj, programiranja 
PLK krmilnikov in ostalih elementov, 
ki nam pomagajo razumeti celostno 
podobo procesa. Naprava za preizku-
šanje 3-osnih robotov je priročno za-
pakirana v ročni kovček, s čimer smo 
želeli zagotoviti priročnost in čim lažje 

rokovanje z njo, kajti serviser jo bo 
moral nositi s seboj po terenu. 

Diplomant: Blaž Fister, inž. meh. 

Program:  
Organizator  
socialne mreže
Mentorica: mag. Janja Rakovec 
Bodnaruk 
Naslov: UPORABA SOCIALNIH 
IGER V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
NA PRIMERU ZASEBNEGA VRTCA 
DOBRA TETA

Danes živimo v času, ko srečujemo 
vse več nemirnih, razdražljivih otrok, 
kakor tudi otrok, ki se težko koncen-
trirajo. Vsi vzgojitelji in drugi strokovni 
delavci, ki delamo z otroki, zato vedno 
znova in znova iščemo primerne alter-
native, s katerimi otroke motiviramo 
in spodbujamo za aktivno sodelova-
nje. Prava alternativa za tak pristop 
so socialne igre, s katerimi lahko vpli-
vamo na potek socialnega učenja pri 
otrocih, ter omogočajo vsem otrokom 
aktivno sodelovanje. V raziskavi je 
bilo ugotovljeno, da vzgojitelji v vrtcu 
Dobra teta zelo dobro poznajo samo 
strukturo uporabe socialnih iger, da so 

izurjeni pri delu z njimi v svojih oddel-
kih in da z njimi omogočijo otrokom 
razvoj na vseh področij. Vzgojitelji so 
bili tudi mnenja, da so socialne igre 
pomemben  pripomoček pri vzgoji, saj 
pripomorejo k lažjemu vključevanju 
otrok v skupino in s tem k večji soci-
alizaciji. Ta pa je izredno pomembna 
v življenju posameznika, zato so so-
cialne igre zelo dobrodošle v vsakem 
vrtcu in šoli. 

Diplomantka: Maja Kern, org. soc.

Program:  
Varovanje 
Mentor: Boris Grilc, mag. 
Naslov: INTERVENCIJA OB 
SPROŽITVI VARNOSTNE MEGLE

V današnjem času je varnost ključnega 
pomena. Kazniva dejanja so vse po-
gostejša, storilci pa vse bolj organizi-
rani, zato želimo delovati preventivno. 
Nastale posledice lahko omejimo ali 
preprečimo, ravno to pa me je navdu-
šilo za raziskovanje področja delovanja 
varnostne megle. Tovrstni sistem pri 
nas počasi prihaja na tržišče, v tujini 
je nepogrešljiv in se nahaja že v skoraj 
vsakem objektu. Sistem deluje tako, da 
se ob njegovi sprožitvi posebna tekoči-
na vbrizga v grelno komoro, ki je segreta 
na temperaturo vrelišča. Tekočina se pri 
tem upari in napolni prostor z meglo. 
Megla je zaradi posebne mešanice tako 
gosta, da povzroči izgubo orientacije za-
radi izredno slabe vidnosti. Varnostna 
megla se uporablja za varovanje poslov-
nih prostorov, skladišč, zlatarn, muzejev 
itd. Sam dim zdravju in okolju ni ško-
dljiv ter ne puša posledic na elektroniki. 
Prednost sistema je: hitra in cenovno 
ugodna menjava kartuše s tekočino, 
ekološko sprejemljiv sistem, povezljivost 
z različnimi alarmnimi sistemi (proženje 
megle) in zmogljiv generator varnostne 
megle, z veliko sposobnostjo pokrivanja 
večjega območja.
     
Diplomant: Lovro Jovanovič, inž. var.

Nekaj diplomskih nalog
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Blaž Cof, 
kanuist na divjih vodah

Klemen Popit,  
avto šport

Športni uspehi naših študentov

2013:  bron - svetovno prvenstvo v  
 spust sprintu
2013:  srebro - evropsko prvenstvo v  
 spust sprintu
2014:  srebro - svetovno prvenstvo v  
 spust sprintu
2015:  zlato - evropsko prvenstvo v  
 spust sprintu
2015:  bron - svetovno prvenstvo v  
 spust sprintu
2017:  bron - svetovno prvenstvo v  
 spust sprintu

2013:
– Krožne dirke, slovesnsko državno 
prvenstvo – LEMA GP, 2 stopničke
– FIA Institute Young Excellence 
Academy voznik
– Izbran za najbolj perspektivnega 
mladega voznika v Sloveniji.
2014:
-Mitropa Rally Cup
-Mitropa evropski Newcomer prvak 
2014
2015:
-Rally Rebenland 2015 – 17. class 
2WD, 3. class Junior (Under 25), 5. 
class RC4
2016:
-3. mesto v mladinskem slovenskem 
državnem prvenstvu.
2017:
-Rally Nova Gorica 2017, 4. mesto v 
ERT 3, 1.mesto slovensko mladinsko 
državno prvenstvo. 

Študent programa elektroenergetika Klemen Popit in nekaj njegovih 
najboljših uspehov. 

Študent izrednega študija mehatronike Blaž Cof je osvojil bronasto me-
daljo na svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah v kraju Pau, 
Francija.
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MIC

Namen Medpodjetniškega izobraževalnega centra je povezava med iz-
obraževanjem in gospodarstvom. V času hitrega gospodarskega razvo-
ja in globalizacije je ustrezna usposobljenost kadrov ključna, saj je le na 
ta način mogoče zagotavljati konkurenčnost regijskega gospodarstva. 
Uspešno sodelovanje med šolo in podjetji zahteva odzivnost in prilago-
dljivost obeh strani s skupnim ciljem: uspešen posameznik, ki bo kos izzi-
vom sodobnega gospodarstva. 

Predstavitev

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Področja delovanja MIC-a so:
•   praktično usposabljanje dijakov 

in študentov,
•  promocija poklicev,
•  usposabljanje brezposelnih 

oseb,
•  prekvalifikacije in dokvalifikacije 

zaposlenih,
•  skupni projekti z gospodar-

stvom,
•  aplikativne raziskave,
•  mednarodno sodelovanje,
•  razvoj.

Projekti
Nacionalni projekti
Na nacionalnem nivoju smo usmerjeni v razvojne projekte na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, povezovanja z gospodarstvom 
in ustvarjanja aktivnih mrež in povezav na strokovnem področju.

Usposabljanje mentorjev  
2016–2021
Dijaki srednjih in poklicnih šol ter študentje višjih strokovnih šol del svo
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jega izobraževanja opravijo pri delo-
dajalcih. V tem času jih v izobraževal-
nem procesu spremljajo mentorji iz 
podjetij. Mentorstvo je ključno za ka-
kovostno izobraževanje na delovnem 
mestu.

Namen projekta »Usposabljanje men-
torjev 2016–2021« je krepitev uspo -
sobljenosti mentorjev v podjetjih za 
kakovostno izvajanje mentorstva di-
jakom srednjih poklicnih in srednjih 
strokovnih šol, ki se praktično uspo -
sabljajo z delom (PUD), in študentom 
višjih strokovnih šol, ki se praktično 
izobražujejo pri delodajalcih (PRI), 
ter ostalim udeležencem drugih oblik 
praktičnega usposabljanja oz. izobra-
ževanja (vajenci).

Ciljna skupina so mentorji, zaposleni 
pri delodajalcih.  Brezplačna usposa -
bljanja bodo zagotovila usposobljen 
kader za delo z mladimi. Hkrati se 
bodo podjetja lahko vpisala v register 
učnih mest, kjer morajo izpolnjevati 
kriterij primerne usposobljenosti za-
poslenih za mentorstvo dijakom ali 
študentom. 

Cilj projekta je krepitev kompetenc 
mentorjev v podjetjih za kvalitetno 
delo z dijaki, ki se praktično uspo -
sabljajo z delom pri delodajalcih in 
s študenti višjih strokovnih šol, ki se 
praktično izobražujejo pri delodajal-
cih. Na ta način se bo prispevalo k 
dvigu usposobljenosti mentorjev v 
podjetjih, ki so ključni za kakovostno 
izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom in praktičnega izobraževanja 
pri delodajalcih. 

V okviru petletnega projekta bomo 
usposobili 2500 mentorjev. V kon-
zorciju, ki ga vodi ŠC Kranj,  v projek-
tu sodeluje še osem partnerjev: ŠC 
Celje, ŠC Ljubljana, ŠC Nova Gorica, 
ŠC Novo mesto, ŠC Ptuj, ŠC Velenje, 
GZS in OZS.

Projekt je sofinanciran s strani MIZŠ 
in Evropske unije (ESS).

Center za prido-
bivanje temeljnih 
kompetenc  
Gorenjske
V letih 2016–2019 pod okriljem pro-
jekta Center za pridobivanje temelj-
nih kompetenc Gorenjske izvajamo 
brezplačna izobraževanja, namenjena 
zaposlenim, starejšim od 45 let, z niž-
jo formalno izobrazbo, ki čutijo neizo-
gibno potrebo po dodatnem usposa -
bljanju in razvoju ključnih novodobnih 
kompetenc v sodobno opremljenih 
učilnicah in delavnicah:
•  Računalniška pismenost za od-

rasle,
•   Osnove digitalne pismenosti in 

tehnologije (sodobni administra-
tor),

•  Upravljanja strojev v proizvodnji 
(CNC tehnologija),

•  Upravljanje procesnih naprav 
v proizvodnji (PLC krmilniki, 
SCADA sistemi itd.).

V brezplačna izobraževanja vklju-
čujemo zaposlene številnih gorenj-
skih podjetij. S strokovno izvedbo 
izobraževanj in usposabljanj ustvar-
jamo možnost za izboljšanje poklic-
nih kompetenc njihovih zaposlenih. 
Usposabljanje prilagajamo predznanju 
in potrebam zaposlenih.

Izjava udeleženca programa 
Upravljanje strojev v proizvodnji: 
Peter Kavčič, INTEC MKD: »Program 
izobraževanje ponuja vsebinsko od-
lično podlago tako začetnikom v prvi 
samostojni CNC strojni obdelavi kot 
tudi izkušenim operaterjem in progra-
merjem z nadgradnjo obstoječe stop-
nje znanja.«

Projekt je sofinanciran s strani MIZŠ 
in Evropske unije (ESS).

Center za  
svetovanje in 
vrednotenje  
znanja zaposle-
nih Gorenjske  
(2016–2022)
Zaposleni znotraj ŠC Kranj se zelo 
dobro zavedamo, kako pomembno je 
slediti tehnološkemu razvoju in raz-
vijati novodobne veščine, znanja in 
sposobnosti, tako med dijaki, kakor 
tudi na področju izobraževanja odra-
slih, zato smo pod okriljem projekta 
Center za svetovanje in vrednotenje 
znanja zaposlenih Gorenjske (2016–
2022), v šolskem letu 2016/17 pričeli 
z  izvedbo brezplačnih svetovanj za 
osebni in poklicni razvoj. Svetovanja 
so  namenjena zaposlenim, kateri v 
poplavi informacij iščejo pravo pot 
osebnega in poklicnega razvoja ozi-
roma bi radi prepoznali in ovrednotili 
svoje kompetence (veščine, znanja, 
stališča) in jih optimalno nadgradili. V 
sklopu projekta nudimo:
•  ugotavljamo potrebe po razvoju 

kariere;
•  zaposlene usmerimo v ustrezen 

izobraževalni program;
•  jim svetujemo pri pripravi izo-

braževalnih načrtov in organiza-
ciji izobraževanja in učenja; 

•   izvajamo postopke ugotavljanja 
in vrednotenja neformalno pri-
dobljenega znanja; 

•  nudimo pomoč pri izdelavi ele-
ktronskega portfolija (zbirna 
mapa) in 

•  poglobljeno svetovalno podpo -
ro.

V šolskem letu 2016/17 smo v sve-
tovanja vključili cca. 140 zaposlenih 
Gorenjske, jih ustrezno informirali o 
možnostih izobraževanja, spremljali 
med usposabljanji ter nudili sveto-
valno podporo v skladu s ponujenimi 
možnostmi.

Projekt je sofinanciran s strani MIZŠ 
in Evropske unije (ESS).



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Medpodjetniški izobraževalni center 37

Izobraževanje 
brezposelnih  
(IBO)
V letu 2016 so bili programi IBO 2016 
izpeljani v okviru medpodjetniških 
izobraževalnih centrov in ljudskih 
univerz. Program je bil sofinanciran 
s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ). 

Programi usposabljanja in izpopolnje-
vanja ter programi priprav za potrje-
vanje nacionalnih poklicnih kvalifika-
cij za brezposelne osebe v letu 2016 
(IBO 2016) so bili vključeni v sistem 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
– program Zmorem, ker znam

Program Zmorem, ker znam je bil 
sestavljen iz dveh sklopov. V 1. sklo-
pu programa Zmorem, ker znam so se 
brezposelne osebe vključile v progra-
me IBO 2016, ki so jih izvajali med-
podjetniški izobraževalni centri (v na-
daljevanju MIC-i) in Ljudske univerze 
(v nadaljevanju LU). Brezposelne ose-
be, ki so uspešno zaključile 1. sklop 
programa, so se lahko vključile še v 
usposabljanje na delovnem mestu, kar 
je predstavljalo 2. sklop tega progra-
ma in je trajalo dva meseca. Program 
Zmorem, ker znam je koordiniral 
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje (ZRSZ).

Program Zmorem, ker znam je nastal 
na podlagi predhodnih izkušenj pri iz-
vajanju programov IBO. Udeleženci so 
namreč velikokrat poudarili, da si želi-
jo izobraževanje nadgraditi z delom v 
realnem delovnem okolju.

Programe usposabljanj smo prip -
ravili na osnovi nabora programov 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport. Pri izbiri, katere programe 
bomo izvajali in kakšne kompetence 
bodo dosegli udeleženci, smo tako kot 
prejšnja leta sodelovali s strokovnjaki 
ZRSZ OE Kranj. Na ta način smo do-
segli, da so bili programi izobraževanja 
prilagojeni potrebam trga dela. 

Programi, ki smo jih pripravili:
•  Osnove mehatronike,
•  CNC operater,
•  Izdelovanje spletnih strani – 

osnovni tečaj.

V programih je bilo udeleženih 30 
udeležencev. V letih 2013 do 2016 
smo v okviru  programov IBO izobra-
zili 246 oseb.

Dvig poklicnih 
kompetenc  
učiteljev
Projekt Dvig poklicnih kompetenc 
učiteljev (v nadaljevanju DPKU) pri-
naša pozitivno izkušnjo slehernemu 
učitelju strokovno-praktičnih pred-
metov. 

DPKU je projekt krožnega zaposlova-
nja, ki sta ga Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport v sodelovanju 
s Centrom RS za poklicno izobraže-
vanje (CPI) v obliki pilota ponudila že 
leta 2014. V šolskem letu 2014/15 
smo na usposabljanje v podjetje za 
dva meseca poslali dva učitelja in že 
takrat je bila izkušnja zelo dobrodo-
šla. V šolskem letu 2016/17 pa smo 
na podlagi novega Javnega poziva z 
učitelji Strokovne gimnazije in Srednje 
tehniške šole speljali kar šest krožnih 
zaposlovanj, prve mesece šolskega 
leta 2017/18 pa še eno, skupaj torej 
sedem. Dvomesečnega usposablja -
nja v podjetjih so se udeležili učite-
lji strokovno teoretičnih predmetov 
(področja: računalništvo, mehatroni-
ka in elektrotehnika). Podjetja, ki so 
z veseljem sprejela naše učitelje, so: 
Elektronika Strniša, d. o. o.; Iskra 
PRO, d. o .o.; CREA, d. o. o.; VPK, d. 
o. o.; Berk-Vehovar kompoziti, d. o. o.; 
Četrta pot, d. o. o.; Meteor, prevoz-
ništvo in trgovsko podjetje, d. o. o.

Šola se je za ta projekt odločila zato, 
ker v Šolskem centru Kranj ustvar-
jamo in prenašamo znanje, ki našim 
dijakom in študentom omogoča us-
pešno vključevanje v globalno okolje. 
Izvedba programa je šoli v velikem in-
teresu, saj je cilj programa krožnega 
zaposlovanja (izboljšanje kompetenc 
za izvajanje pedagoškega procesa) v 
skladu s srednjeročnimi strateškimi 
cilji Šolskega centra Kranj: dvigovanje 
kakovosti delovanja centra, razvojna 
orientiranost šole, krepitev mednaro-
dne dejavnosti in primerno delovno 
okolje za zaposlene ter razvoj stro-
kovnega kadra. 

Šola prek krožnega zaposlovanja vidi 
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Učitelj je po izkušnji iz DPKU v eval-
vaciji zapisal:
Kot učitelj strokovno-tehniških predme-
tov s področja računalništva sem po ne-
kaj več kot sedmih letih dela v šoli začutil 
pomanjkanje delovnega ritma v podjetju 
in željo po pridobitvi novih in aktualnih 
strokovnih znanj. Sodobna tehnologija 
se hitro spreminja in napreduje, zato so 
znanja pridobljena z formalnim izobra-
ževanjem, ki sem jih pridobil v okviru 
študija, postala zastarela. Delo v podje-
tju mi je na dnevni osnovi predstavljalo 
nove izzive, za katere sem moral upora-
biti stara znanja, vsekakor pa pridobiti 
tudi mnoga nova. Mentor mi je skozi 
celoten proces nudil strokovno pomoč 
in podporo, da so vsi problemi na kon-
cu dobili tudi svoje rešitve. Pri takšnem 
načinu izobraževanja je udeleženec de-
ležen neprecenljive izkušnje, ki bi jo mo-
ral na vsakih nekaj let ponoviti. (Gašper 
Strniša, učitelj računalništva na SG in 
STŠ).

(Gašper Strniša, učitelj računalništva na 
SG in STŠ).

priložnost doseči še kakovostnejši pedagoški proces, saj bo izboljšanje 
kompetenc učitelja pripomoglo k povezovanju učne snovi s primeri iz pra-
kse. Dragocene so tudi nove izkušnje, ki so jih učitelji pridobili v podjetju, 
saj s tem obogatijo svoj odnos do dijakov in kolegov v kolektivu. Pri uspo -
sabljanju in delu so se učitelji soočili z novimi strokovnimi in osebnostnimi 
izzivi. Ti odsevajo kot nove izkušnje in znanja. Poleg tega so učitelji izku-
sili tudi, kako poteka projektno delo v podjetju.

Krožno zaposlovanje predvideva nadomeščanje dvomesečne odsotnosti 
učitelja tudi s strani strokovnjaka iz podjetja, a je ta možnost bolj izjema 
kot pravilo, saj si redka podjetja lahko privoščijo odsotnost svojega de-
lavca za toliko časa. Alternativno lahko učitelja nadomešča brezposelna 
oseba z ustrezno izobrazbo in kompetencami. Pri nas smo se vedno za-
tekli k tej rešitvi in bili v veliki večini primerov izredno zadovoljni tudi z 
nadomestnim učiteljem. V tem šolskem letu so trije (tedaj nadomestni) 
učitelji pri nas celo dobili zaposlitev.

Področje mednarodne dejavnosti na centru razvijamo intenzivneje od 
leta 2009. Že prej smo imeli tradicionalno dobre odnose s partnerskimi 
organizacijami s področja bivše Jugoslavije. Po tem obdobju pa smo pri-

čeli intenzivneje širiti mrežo partnerskih organizacij na sorodnih strokov-
nih področjih tudi širše po Evropi.

Mobilnosti dijakov in  
učiteljev
Možnost sodelovanja v mednarodnih projektih mobilnosti je neponovlji-
va izkušnja za vsakogar, tako za dijaka kot tudi strokovnega delavca. 

Mednarodno  
sodelovanje 
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Zelo pomembne kompetence, ki jih 
dijaki v mednarodnih izmenjavah pri-
dobivajo, so tudi:
•  spoznanje o pomenu vseživljenj-

skega učenja, 
•  inovativnost, 
•  podjetništvo, 
•  trajnostni razvoj.

S projekti mobilnosti bomo še nada-
ljevali, saj so nam dosedanje pozitiv-
ne izkušnje velika motivacija. Širitev 
mednarodne mreže, zanesljivi par-
tnerji, izboljšanje kakovosti v procesih 
mobilnosti so naše vodilo.

Dijaki z mednarodno izkušnjo veliko pridobijo. V projektih mobilnosti 
opravljajo praktično usposabljanje z delom in pridobijo kompetence na 
svojem strokovnem področju. V tujem okolju se naučijo, kako se vključiti 
v povsem novo okolje, spoznajo vrstnike v tuji državi, njihove navade, 
način življenja, tradicijo, kulturo in njihov jezik. Poleg tega spoznajo tudi 
delovno okolje v tujini, delovno vzdušje in odnos do dela. Zelo pomem -
ben vidik je tudi možnost, da dijaki ob primerjavi z vrstniki iz drugih držav 
lahko ovrednotijo svoje znanje in spretnosti. Vedno se izkaže, da je nji-
hovo znanje vsaj primerljivo, če ne že boljše kot znanje vrstnikov v državi 
gostiteljici. Tako spoznanje je velika vzpodbuda in motivacija za mladega 
človeka, ki stopa na svojo poklicno pot.     

Dijaki nabirajo mednarodne izkušnje na Danskem, Finskem, Nizozemskem, 
v Italiji, Makedoniji, Belgiji.  60 dijakov je do sedaj opravljalo PUD v tujini. 

Strokovni delavci se mobilnosti udeležujejo kot spremljevalci pri mobil-
nosti dijakov ali kot samostojni udeleženci mobilnosti. V obeh oblikah 
mobilnosti so strokovni delavci zelo aktivni in imajo svoje zadolžitve. 
Izboljšanje znanja tujih jezikov, širitev evropske dimenzije, spoznavanje 
tujih šolskih sistemov in možnost izmenjave primerov dobrih praks ter 
širitev mednarodne mreže sodelavcev so pridobitve, ki omogočajo oseb-
nostni in strokovni razvoj posameznika. 

Projekt AR4VET 
Augmented Reality oz. obogatena resničnost je tehnologija, ki omogoča 
združevanje virtualnih učinkov (slik, zvokov, besedila) in resničnostnega 
sveta. Uporablja se lahko na različnih ravneh npr. pri vizualizaciji procesov 
ali interakcij s proučevanimi predmeti ali procesi.

Cilj dvoletnega mednarodnega projekta je preučiti možnosti didaktične 
rabe tehnologije pri poučevanju in pripraviti spletni tečaj. 

V projektu poleg Šolskega centra Kranj sodelujejo še:
•  Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und 

Chemieberufe iz Nemčije
•  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä iz Finske
•  S.C.P.SERV Limited iz Cipra
•  Stichting BVE Oost-Gelderland iz Nizozemske
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Partnerski 
projekt  
Science Girls
Namen projekta je popularizacija zna-
nosti in tehnike med dekleti. V projekt 
smo se vključili z namenom povečanja 
interesa za tehnične poklice za dekle-
ta. V programih tehničnih smeri je na-
mreč vpisanih zelo malo deklet. Delež 
deklet v programih STŠ je na primer 
le 1 %.

V projektu si želimo doseči drugačne 
pristope pri popularizaciji znanosti, 
prijazne dekletom. V projektu bomo 
spremljali tri faze:
•  Kakšen odnos imamo do znano-

sti?
•  Znanost v realnem življenju.
•  Vključevanje v znanost.

Projekt bo potekal dve leti. Partnerji 
v projektu prihajamo iz sedmih različ-
nih držav: Romunije, Španije, Grčije, 
Turčije, Italije, Litve in Slovenije.

V času projekta bomo sodelovali s 
podjetji, lokalnimi izobraževalnimi 
ustanovami ipd.

Partnerski  
projekt 
TELMS
V ŠC Kranj želimo pri delu z dijaki in 
študenti izboljšati področje s tehno-
logijo podprtega učenja. S tem name-
nom smo se vključili v projekt TELMS, 
katerega cilj je podpora strokovnim 
delavcem pri nadgrajevanju ustrezne 
uporabe TEL (Technology Enhanced 
Learning/s tehnologijo podprto uče-
nje) v izobraževalnem procesu/v ra-
zredu. V okviru konzorcija bomo v 
projektu oblikovali program, ki bo 
partnerjem v pomoč pri vzposta -
vitvi ILT (Information and Learning 
Technology) strokovnega mentor-
stva. Znotraj tega bomo iskali mož-
nosti vpeljave TEL v kurikul in pri tem 
vzpodbujali strokovni razvoj učiteljev 
na področju uporabe IKT pri pouku.

V projektu poleg ŠC Kranj sodelujejo 
tudi:
•  ERC, kolegij poklicnega izobra-

ževanja in usposabljanja – Velika 
Britanija.

•  H2 Learning – Irska.
•  Malignani, tehnični inštitut za 

poklicno izobraževanje – Italija.

Projekt bo trajal dve leti.

Partnerski 
projekt iCAP  
Cilj projekta je vzpodbujanje inova-
tivnosti in podjetništva v času šola-
nja. V času projekta dijaki v svojem 
okolju poiščejo izziv/problem in ga v 
času projekta rešijo po načelih inova-
tivnosti in podjetništva. Proces bomo 
spremljali in ga ovrednotili. Rezultate 
bomo predstavili v obliki priporočil, 
videa in brošure, kjer bodo opisani 
primeri dobrih praks spodbujanja ino-
vativnosti in podjetništva.
Projekt bo potekal dve leti. Partnerji v 
projektu so:
•  University of Glouchesterhire, 

Velika Britanija.
•   Panepistimo Thessalias, Grčija.
•  Institut de Vilafant, Španija.
•  Scoala Gimnaziala Gheorghe 

Titeica, Romunija.
•  Platon M.E.P.E., Grčija.
•  Furness Academy, Velika 

Britanija.
•  Working with Europe/Treballant 

amb Europa Associacio, Španija.

Partnerski 
projekt RISE
Namen projekta je ustanovitev 
»coworking centra« v šolskem oko-
lju.  V okviru projekta bodo dijaki in 
učitelji pridobili ključne kompetence s 
področja podjetništva, računalništva, 
socialnih kompetenc in ustvarjalnosti.

Učitelji bodo že od začetka vključeni 
v proces in bodo podpora dijakom. 
Projekt je razdeljen v tri vsebinske 
sklope:
•  Učenje: dijaki in učitelji se uspo -

sabljajo na zgoraj omenjenih 
področjih.

•  Aktivnosti: dijaki gredo skozi 
celoten proces ustvarjanja pod-
jetja po principu »learning by 
doing« – učenje na praktičnem 
primeru.

•  Zagon: na poklicnih in strokov-
nih šolah vključeni v projekt 
vzpostavimo »coworking cen-
tre«, kjer se lahko v proces vklju-
čijo tako dijaki iz matičnih šol 
kot tudi ostali zainteresirani.

V projektu sodelujejo poklicne in stro-
kovne šole in razvojne organizacije iz 
Nemčije, Španije in Slovenije:
•  Universitaet Bremen: Institut 

Technik und Bildung, Nemčija.
•  Wilhelm Wagenfeld Schule, 

Nemčija.
•  Florida Universitaria, Španija.
•  Centre Integrat Public de 

Formacio Professional – 
Catarroja, Španija.

•  BSC – poslovno podporni cen-
ter, d.o.o., Slovenija.

•  Šolski center Kranj, Slovenija. 
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