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Danes se bolj kot kadarkoli zavedamo pomembnosti izobraževanja. Živimo v družbi
znanja, vseživljenjsko učenje je dejstvo. Znanje posamezniku omogoča izbiro, dviga
samozavest in spodbuja njegov osebni razvoj. Pristopi v izobraževalnem procesu se v
zadnjem času močno spreminjajo in se bodo v bližnji prihodnosti še bolj spremenili.
Šole morajo temu slediti in to spodbujati. Ob tem se spreminja tudi vloga učitelja, ki ni
več v središču izobraževalnega procesa, pač pa prevzema mesto usmerjevalca, motivatorja in mentorja. Sodobno izobraževanje postaja vse bolj multimodalno. Sodobna
tehnologija pa je tista, ki vse to omogoča ter dodatno spodbuja. Te procese imenujemo digitalizacija šolstva. Tudi v Šolskem centru Kranj se aktivno vključujemo vanje.
Poleg digitalizacije se v našem šolskem centru dogaja veliko stvari. Na marsikaj od
tega smo ponosni in želimo s tem seznanjati naše zaposlene, uporabnike in tudi
okolje, v katerem delujemo. Primerna pot za informiranje pa se nam, poleg sodobnih
digitalnih medijev, zdi tudi klasična tiskana publikacija. Revija »V center« je ravno to.
Naj zaključim, kot vedno: »V centru« se dogaja. Preverite!

								 Jože Drenovec,
direktor ŠC Kranj
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SREDNJA EKONOMSKA,
STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Intervju z ravnateljico Nado Šmid
»Izredno pomembno se mi zdi, da izkoristite možnost brezplačnega šolanja in si
odstirate obzorja znanj. Učitelji se trudimo, da bi bila ta obzorja široka in jasna,
na vas dijakih pa je odločitev, ali to sprejmete ali ne.«
S čim vse ste se v življenju ukvarjali, preden ste začeli poučevati na
Srednji šoli ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj, današnji
SESGŠ?
Že kot mala deklica sem bila izredno radovedna in polna energije, zato
sem obiskovala raznovrstne šolske in
obšolske dejavnosti: recitatorski krožek, pevski zbor in športne dejavnosti.
Izredno lepi spomini me vežejo na leta,
ko sem bila najprej članica Pevskega
zbora Gimnazije Kranj, nato pa več let
članica Akademskega pevskega zbora
Franceta Prešerna. Kar pomnim, me
je veselilo delo z otroki. Varovala sem
sosedove otroke, že v srednješolskih
letih sem trenirala deklice gimnastiko v
Športnem društvu Partizan. Odločitev
za študij na Fakulteti za šport je bila smiselna izbira glede na veselje do dela z
otroki in ukvarjanje s športom. V času
študija sem opravljala trenersko delo

v Plavalnem klubu Triglav Kranj. V to
delo sem bila intenzivno vpeta pet let.
Vsakodnevno delo z mladimi plavalci
mi je odpiralo strokovna obzorja, hkrati pa pomenilo pridobivanje izkušenj
pri delu z mladimi in njihovimi starši.
Kljub športnim uspehom in dosežkom
(največji uspeh je bil osvojitev ekipnega
državnega naslova Jugoslavije v kategoriji mlajših deklic in dečkov) sem se za
eno leto zaposlila na OŠ Jakoba Aljaža
(takrat Bratstva in enotnosti), nato leta
1987 na Srednji ekonomski, upravni in
družboslovni šoli Kranj, današnji Srednji
ekonomski, storitveni in gradbeni šoli,
ŠC Kranj.
Kaj je pripomoglo h ključni odločitvi,
da postanete ravnateljica?
Ko sem pred 32 leti prišla na šolo, smo
imeli učitelji izredno slabe delovne pogoje. Nekako se nisem zadovoljila z obstoječim stanjem, zato sem si želela iz-

boljšav. Priložnost se mi je ponudila leta
2001 z internim razpisom za pomočnico ravnateljice. To delo sem opravljala
sedem let. Ravnateljevanje je pomenilo
nekako smiselno nadaljevanje karierne
poti. Lahko rečem, da sem človek, ki
na težave gleda kot na izzive. To moje
stališče mi pomaga, da skušam vsako
težavo prevrednotiti v pozitivno stanje. K
odločitvi, da postanem ravnateljica, je v
veliki meri botroval prav ta moj notranji
vzgib, želja spreminjati stvari na bolje.
Čeprav si v začetku naivno domišljaš,
kako korenite spremembe boš uvajal,
kmalu ugotoviš, da je šolski sistem prevelik in preokoren. Ko to sprejmeš, postaneš realnejši. Zato sem si pričela postavljati etapne cilje izboljšav. V zadnjem
času stremim k temu, da v šoli uvajamo
nove, aktivnejše načine izvajanja pedagoške prakse, da se kot šola usmerjamo v poučevanje z novimi didaktičnimi
pristopi.
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bi vam tako ostalo več prostega časa.
Racionalna izraba časa je kvaliteta, ki
jo v življenju potrebuješ. Včasih dijaki
prehitro obupate. Vztrajnost je prav tako
ena od pomembnih odlik, ki pripomore
k samouresničevanju in zadovoljstvu.

Omenili ste, da ste veliko delali na
športnem področju, kjer niso bili
ustrezni pogoji. Ali bi lahko trdili in
rekli, da vam je kljub temu uspelo?
Da, na nek način že takrat na Srednji
šoli ekonomske in družboslovne smeri.
To je bila neverjetna izkušnja. Prostor,
kjer je moralo telovaditi 42 dijakov, je
bil velik 16 x 4 m. Slabi pogoji so tisti,
ki te nenehno silijo k razmišljanju, da iščeš nove načine in poti, saj moraš vsak
teden za vsako uro pripraviti druge vsebine, kar je bilo za take pogoje izredno
naporno. Zato sem se izredno angažirala, da smo na šoli dobili opremljen fitnes
prostor. Zaradi izredno velike prostorske
stiske je šolsko ministrstvo odločilo, da
se na Zlatem polju zgradi nova šola za
program ekonomske gimnazije, za ostale programe so nam dodelili prostore
nekdanje tekstilne šole, torej stavbo, v
kateri se naša šola nahaja danes. S to
prostorsko menjavo so se pogoji za delo
bistveno spremenili. Ob prevzemu nas
je čakalo veliko dela, saj so bili prostori
nekdanje šole slabo vzdrževani. Kot pomočnica ravnateljice sem bila zadolžena
za selitev in operativno prenovo učilnic.
Če pomislim na takratno začetno stanje
in urejenost prostorov ter na današnjo
opremljenost, lahko rečem, da mi (nam)
je uspelo.
Ali so se vaša pričakovanja, ki ste jih
imeli prej uresničila? Bi mogoče kaj
spremenili
Pričakovanja glede izboljšanih delovnih
pogojev učiteljev so se vsekakor izpolnila. Danes imamo urejeno šolo. Seveda
si želim, da bi bili naši šolski prostori
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sodobnejšega videza. Želim si tudi, da
bi pridobili prostore za novo knjižnico;
idejni osnutek zanjo je že pripravljen.
Predvsem si tudi želim, da bi imela več
časa za pedagoško vodenje. (Pre)velik
del delovnega časa mi zavzemajo različne administrativne naloge, ki nam jih
nalagajo različne institucije. Po svojih
najboljših močeh se trudim, da bi več
časa namenila pedagoški vlogi
Katera načela vas vodijo v življenju?
Tista, vsaj meni pomembna načela in
vrednote, so mi predali že moji starši:
delavnost, poštenost, spoštovanje drugih, solidarnost, empatija. Zato mi je
blizu tudi naša šolska vizija, saj spoštovanje drug drugega in znanje resnično
vodita k želenim ciljem in odpirata mnoga vrata v življenju.
Kaj je vaš življenjski moto?
Dokler v življenju nimaš slabe izkušnje,
sicer veš, kaj je pomembno in dragoceno. Lani sem po operaciji oči doživela
bridko izkušnjo, ko kar nekaj tednov ni
bilo jasno, kako bo z mojim vidom. Zato
mi je postal vsak dan, vsak trenutek dragocen. Torej moto, ki me vodi, je »carpe
diem« – užij dan v celoti, tukaj in zdaj in
dopusti to tudi drugim.
Kako gledate na naše delo – delo
dijakov? Ga dobro opravljamo? Bi si
mogoče želeli, da bi ga na kakem področju bolje?
Mislim, da ste dijaki super. Menim, da
so edino, kar bi mogoče morali ozavestiti, trenutki v šoli – da ste tukaj in zdaj
ter da v pouk usmerite vso energijo, saj

Kako preživljate svoj prosti čas?
Zelo rada berem, zlasti poleti. Takrat
postanem pravi knjižni molj. Ukvarjam
se tudi s športom. Občudujem naravo, zato so mi aktivni trenutki preživeti
v naravi izredno dragoceni. Pomenijo
mi regeneracijo telesa in duha. Poleti z
možem zelo veliko kolesariva. Na kolesu
čisto drugače dojemaš nove kraje in ljudi. Skratka, to mi je res v velik užitek. Z
gorništvom in alpinizmom sem se ukvarjala bolj v dijaških in študentskih letih,
zdaj pa, če mi le čas dopušča, s prijatelji
obiščemo kako goro ali hrib. Dvakrat tedensko redno obiskujem vadbo taj čija.
To je starodavna meditativna kitajska
veščina gibanja. Všeč mi je, ker te umirja
in po desetih letih vadbe lahko potrdim,
da pomaga ohranjati tudi koncentracijo. Veselim se belih zim, saj neizmerno
rada deskam na snegu. Poletja, morje,
zrak, poln morskega aerosola, plavanje
so prav tako čarobna zgodba. V zadnjih
letih mi je dragoceno druženje in preživljanje prostih trenutkov z vnučkom in
vnukinjama.
Ali si vsakodnevno zastavljate cilje, ki
bi jih radi dosegli v tistem dnevu? Ali
imate tudi dolgoročne cilje?
Službene cilje, vezane na programe,
si načrtujem predvsem za petletna obdobja, na letni ravni pa prek letnega
delovnega načrta. Operativno si zastavljam tedenske naloge in cilje. Dan se
mi redko izteče tako, da ga izpolnim z
vsemi začrtanimi nalogami, predvsem
zato, ker je delo v šoli z dijaki in učitelji dinamično in dnevno prinaša nove in
nove naloge. Vseh ne moreš predvideti
vnaprej. Kar se tiče zasebnega življenja
si postavljam cilje v skladu z dogovori
družine. Dnevno si rečem: »Danes bom
pa to in to.« Si pa dopustim tudi možnost, da je drugače.
Ali lahko v bližnji prihodnosti v ustanovi, ki jo vodite, pričakujemo kake
spremembe ali nove projekte?
V bližnji prihodnosti večjih projektov ne

bo, bodo manjši v smislu mobilnosti,
izmenjav dijakov in učiteljev v tujino ali
na podjetniškem področju, saj je to tudi
naše prioritetno področje, ki ga moramo krepiti. Smo razvojna šola v projektu
Objem, to je bralne pismenosti, in me-

nim, da je bolje, če se z vso energijo in
vedenjem osredotočimo v en projekt. Za
vas dijake bo to pomenilo nove pristope
poučevanja; veliko se boste naučili že
v šoli in boste pridobljeno znanje znali
povezovati. Bralna pismenost ne pome-

ni samo, da znaš dobro in tekoče brati,
pomeni tudi, da znaš pisati, povzemati,
povedati in kritično razmišljati. Želim si
tudi, da bi stavbo čim prej energetsko
obnovili in pridobili nove prostore za
knjižnico.
Za konec, ali imate za dijake kako pozitivno misel za bodoče leto šolanja?
Meni je zelo blizu kitajska misel, ki pravi:
»Učitelji vrata odpirajo, vstopamo sami.«
Izredno pomembno se mi zdi, da izkoristite možnost brezplačnega šolanja
in si odstirate obzorja znanj. Učitelji se
trudimo, da bi bila ta obzorja široka in
jasna, na vas dijakih pa je odločitev, ali
to sprejmete ali ne. Več kot boste sprejemali, lažje boste nadgrajevali svojo
profesionalno kariero in se osebnostno
razvijali.
Pripravila Pia, 3. B

Radi imamo svojo šolo

PESEM O NAŠI ŠOLI
Seveda nam dobro je, včasih tudi ne.
Eni so veseljaki, drugi pa čudaki.
Se vedno radi smejimo, včasih tudi trpimo.
Gruntamo radi, a možgani so zmeraj bolj zaspani.
Šolski avtomati za napitke nam vedno popestrijo užitke.

Lana, 2.B

ODA ŠOLI
SESGŠ je šola polna ljubezni,
trpljenja in polna veselja.

Ana, Anja, Neja, 2. Fb

Sestavljena iz vrat, debat,
beril, kosil, računov, hodnikov,
stikov in ljubezenskih dotikov.
Tudi iz stopnic, zvoncev, opominov in spominov.
Tistih, ki radi pišejo spise,
odličnjaki – Cankarji, in rišejo risbe.
Ta šola ima veliko junakov in prihodnost korakov.
Sajra, 1. B
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Delaj to, kar te veseli
Že od malih nog si želim postati frizerka.
Zaradi takih želja in ciljev so me v osnovni šoli podcenjevali, ampak me to ni potrlo, saj sem si s še večjim veseljem in
ponosom ogledovala frizerski kovček, ki
me je pripravljen čakal do mojega prvega šolskega dne, ko sem se vpisala na
SESGŠ. Po končani srednji šoli imam
cilj delati pri svojem frizerju, ki mi je bil
od nekdaj vzor. Tudi prakso bom opravljala pri njem. Če se učiš za poklic, ki ti
je všeč, ti bo šola vedno ostala v lepem
spominu in nikoli ti ne bo težko delati na
svojem področju.
(Karin, 1. Fb)

Lana, 2. B

Si že kdaj v življenju pomislil/-a, kako super je biti samostojen? Moj cilj je biti samostojna ženska in izkoristiti svoj talent
ter ga deliti z drugimi, zato sem se vpisala na SESGŠ, smer frizer. Po končani srednji šoli imam veliko možnosti za
napredovanje, npr. kozmetika, ličenje,
urejanje nohtov in frizur. Če se potrudiš
doseči svoj cilj, boš lahko vedno z veseljem hodil/-a v službo in opravljal/-a delo
brez težav, kajti laže je delati tisto, kar
nas veseli. S sprotnim učenjem bomo
tako prišli do svojega cilja in imeli veliko
več od življenja.
(Ajša, 2. Fb)
Od nekdaj sem si želela delati z računalniki, zato odločitev, na katero smer
se vpisati, zame ni bila težka. Zame je
šola kraj, kjer se obogatimo z znanjem,
ki nam bo kasneje v življenju zelo koristi-
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lo. Šolo vidim tudi kot kraj, kjer se lahko
družimo in kjer moramo spoštovati profesorje, saj nam dajejo znanje. To je kraj,
kjer obstajajo pravila in predpisi, ki jih
moramo upoštevati, saj tako postanemo
dobri ljudje. Kot srednješolci imamo več
odgovornosti, ampak to ne pomeni, da
se poleg šole ne moremo posvečati tudi
drugim dejavnostim. Osebno menim,
da si človek lahko vzame čas za vse, če
želi, saj dan traja 24 ur in časa je dovolj
za vse, če si ga le pravilno razporedimo.
(Martina, 1. A)
Šola je kakor služba. Vstaneš, se pripraviš in greš. Razlika je le v tem, da se v
šoli učiš, v službi pa moraš že vse znati. Na SESGŠ so mi všeč vsi strokovni
predmeti in matematika. Učimo se tisto,
kar bomo potrebovali kasneje v službi.
Nekateri mislijo, da je šola naporna in
težka, ampak ni tako. Če se učiš z razumevanjem, je vse lažje. Hvaležen sem,
ker hodim v šolo, saj bi v nasprotnem
primeru moral delati po 12 ur na dan na
gradbišču tako v dobrih kot v slabih razmerah. Po končani šoli bom tako lahko
delal tisto, kar me zares veseli.
(Drilon, 4. Gt)
Za veliko večino je šola napor, a zame
na srečo ni tako. Snov mi ne dela težav,
z malo učenja si lahko pridobim dobre
ocene. Skrivnost je samo v poslušanju,
predstavljanju in razmišljanju pri pouku.
Ko profesorji razlagajo snov in jih poslušaš ter poleg tega še razmišljaš, je vse
lažje. Uživam v svoji mladosti in izobraževanju.
(Iron, 4. Gt)

Zakaj SESGŠ?
To šolo sem izbrala zato, ker me veseli
delo trgovke. Ko jo bom končala, si želim delati v trgovini za male živali. Doma
imam dva psa in enega zajčka. Zelo jih
imam rada, zato se svoje prihodnosti
zelo veselim.
(Lara, 1. At)
Problem, na katero srednjo šolo se vpisati, je za nas mladostnike zelo pogost.
Ko sem se udeležil informativnega dne

na SESGŠ in izvedel, da uporabljajo
sodobno poučevalno tehniko, veliko
skupinskega dela in vsega ostalega, je
to izpolnilo moje želje glede načina poučevanja. Ko je napočil čas izpolnjevanja
vpisnega lista, nisem niti malo dodatno
premišljeval, kam se vpisati. Te odločitve do danes ne obžalujem. Po končani
srednji šoli se bom vpisal še na višjo.
(Nik, 1. B)
Ko je napočil čas odločitve, kam naprej
po osnovni šoli, nisem imela nobene
ideje, kaj bom počela, ko bom starejša
in bo čas za službo. Hvaležna sem za
informativne dneve, saj brez njih ne bi
vedela, kaj bi rada počela v svojem življenju. Odšla sem na več različnih šol,
ampak mi je bila SESGŠ najbolj všeč.
Odločila sem se za smer ekonomskega tehnika, saj mi je tukaj všeč sistem
dela. Smer je zahtevna, a če se potrudiš,
ti uspe. Šola mi pomeni veliko, zato se
bom trudila in upam, da mi bo uspelo.
Moj moto se glasi: Uči se z razumom!
(Klarisa, 1. B)
Izbira srednje šole je bila ena izmed
mojih najtežjih odločitev v življenju.
Razmišljala sem dneve in noči ter se
sprva odločila za medijsko srednjo šolo.
Po vpisu je šlo vse narobe, saj sem se
vpisala zaradi maminih želja. Ko sem
staršem povedala, da se v tem poklicu
ne vidim in kaj si želim, sta me podprla
in vpisala sem se na SESGŠ. Tukaj sem
zelo vesela in zadovoljna, saj si v prihodnosti želim postati podjetnica. Delo v
pisarni me zelo pritegne.
(Ana, 1. B)
Že od malega me je zanimalo delo v
banki, podjetjih in zavarovalnicah, zato
sem se vpisala na SESGŠ. To šolo sprejemam kot nov izziv v svojem življenju.
Šola mi je všeč, saj so profesorji zavzeti
za svoje delo in ti učno snov razkrijejo
do potankosti.
(Sara, 1. A)

Usvajamo znanje in veščine
ter dosegamo prva mesta
Odprto mednarodno tekmovanje
Hairdresser open
Dijaki frizerskega programa so se v ponedeljek, 12. 11. 2018,
udeležili tekmovanja v kraju Szekesfehervar na Madžarskem.
Starostna meja tekmovanja je bila do 25 let. Poleg nas so se
tekmovanja udeležili dijaki in frizerji iz Madžarske, Avstrije,
Češke, Slovaške in Romunije. Iz naše šole se je tekmovanja
udeležilo pet dijakov, ki so predstavljali svoje veščine v naslednjih kategorijah: Dolgi razpuščeni lasje, Pričeske za neveste, V

svetu letnih časov ter Barber
Award. V slednji kategoriji je
Dejan Jandrić osvojil prvo
mesto.
Lena Vesna Špehar,
mentorica

Naj šola na področju finančne pismenosti
Vsako leto se dijaki ekonomskega
tehnika udeležijo
tudi tekmovanja
iz osebnih financ,
ki ga organizira
revija Moje finance. Letošnje
Ljubomira Jazbec, prof., Jaka Maradin in
tekmovanje
iz
Peter Martin Leben (foto: Jure Makovec).
finančne pismenosti je potekalo že peto leto zapored, in sicer 15. 5. 2019 na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dijaka Jaka Maradin in Peter
Martin Leben iz 4. a oddelka ekonomskega tehnika sta dosegla izjemen rezultat. Peter Martin Leben je postal državni
prvak iz finančne pismenosti za srednje šole, Jaka Maradin
pa državni podprvak iz finančne pismenosti za srednje šole.

Oba dijaka sta prejela zlato priznanje. Ekipno so dijaki naše
šole osvojili laskavi naslov: NAJ SREDNJA POKLICNA ŠOLA
V SLOVENIJI. Jaka Maradin je na tem tekmovanju tudi lansko
leto osvojil zlato priznanje.
Ljubomira Jazbec, prof.
»Najprej se nisem nameraval udeležiti tekmovanja, a me je profesorica spodbudila, da pridejo za tekmovanje v poštev sama
praktična uporabna finančna znanja za življenje. Ko sem se pripravljal na tekmovanje, se mi je učenje o tem, kako ravnati z denarjem, zdelo res zelo zanimivo in sem svoje vedenje o denarju
zelo poglobil. Pritrdil bi reku: Vse se začne in konča pri denarju.«
Jaka Maradin, 4. A,
dvakratni dobitnik zlatega priznanja v finančni pismenosti

Zlato in srebrna priznanja
na državnem tekmovanju iz poslovne matematike in statistike
V petek, 5. 4. 2019, je na Škofijski gimnaziji Vipava potekalo državno tekmovanje iz poslovne matematike in statistike.
Tekmovanja iz poslovne matematike sta se udeležili dve dijakinji programa ekonomski tehnik: Petra Luskovec iz APT ter
Nevena Stanojić iz 3. a razreda. Tekmovanja iz statistike sta
se udeležila dva dijaka 4. letnika programa ekonomski tehnik:
Katja Šturm in Jaka Maradin iz 4. a razreda. Dijakinja Nevena
Stanojić je dosegla odlično uvrstitev, saj je osvojila zlato priznanje. Prav tako so pokazali zelo veliko znanja vsi ostali sodelujoči dijaki, saj so vsi osvojili SREBRNO PRIZNANJE.
Ljubomira Jazbec, prof.
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Uroš Parežanin - prvo mesto za raziskovalno nalogo
na državnem tekmovanju iz poslovne matematike in statistike
V sredo, 3. 4. 2019, je bilo v Biotehniškem centru Naklo 28.
regijsko srečanje mladih raziskovalcev Gorenjske v okviru projekta GIBANJE ZNANOST MLADINI.
Dijak Uroš Parežanin iz APT je pod mentorstvom profesorja
JANEZA ČERNILCA na področju EKONOMIJE IN TURIZMA
z raziskovalno nalogo »Kranjski turistični spominki« dosegel
1. mesto.
Ljubomira Jazbec, prof.

Matic in Vesna še tretjič izvrstna
V soboto, 30. 3. 2019, so se na 10. državnem tekmovanju iz
angleškega jezika za programe srednjega poklicnega izobraževanja Poliglot 3, ki ga je letos organizirala naša šola pomerili
tudi štirje naši dijaki in še enkrat dokazali, da sodijo v sam vrh
znanja angleščine med sovrstniki.
Tako Matic Likar (3. AT) kot Vesna Gačnik (3. FA) sta se še tretjič zapored uspela uvrstiti med 10 najboljših. Če je bila Vesna
prvo leto še sramežljivo srebrna, ji je lansko leto z zmago uspel
veliki met, z letošnjim dosežkom pa je samo potrdila, da resnično spada med najboljše. Tudi Matic je po lestvici vztrajno
napredoval in letos še tretjič zapored prejel zlato priznanje. S
tretjim mestom so ga od zmage ločile pičle tri točke. Njun dosežek bo težko preseči, a ni nemogoče.
Lidija Hren, prof. ang. in mentorica Poliglot 3

Zmaga Luke Zormana
Od 7. do 8. 11. 2019 je na naši šoli potekalo 3. državno tekmovanje za slikopleskarje–Sloskills. Zmagal je naš dijak Luka
Zorman.

Lejla, 1. Etpt
Irena Lončar, mentorica
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Smo EKO
Namestitev gnezdilnic na podstrehi šole
Že najmanj 10 let sem opazovala okolico
in podstrešni odprtini stavbe šole SESGŠ
Kranj in z veseljem ugotavljala, da so tam
potekale gnezditve navadne postovke in
da je bilo vsako leto uspešno izvaljenih
kar nekaj mladičev.
Glede na to, da je bila naša šola izbrana za
Ekošolo, smo se odločili, da pomagamo
pticam in v obe niši podstrehe namestimo leseni, po meri izdelani gnezdilnici, ki
bi omogočali tudi opazovanje in spremljanje gnezditve ptice. V ta namen smo imeli
v načrtu vgraditev monitoring kamer, ki bi
omogočile spremljanje dogajanja v gnezdilnici tudi preko računalnika. Pri izdelavi
gnezdilnic in postavitvi sta sodelovala ornitologa Dare Fekonja iz Prirodoslovnega
muzeja in Aljaž Mulej. Gnezdilnici sta bili
nameščeni 29. 11. 2018.

odraslih mladičev, kavkino gnezdo je bilo
prazno. 27. 5. 2019 je g. Aljaž Mulej obročkal vseh šest dobro rejenih mladičev.
Ta dan so bile v kavkinem gnezdu tudi tri
zelenkasto-bela jajčeca. Predvidevamo,
da so bila stara največ 3 dni, ker jih 24.
5. še ni bilo. Mladiči so začeli zapuščati gnezdo 6. junija, seveda pod budnim
očesom staršev. 7. 6. je samica še nosila miši in voluharice, ker so bili najmlajši še vedno 'na varnem'. Presenečenje
je sledilo 27. 6., ko so bila po pregledu
gnezdilnic v obeh gnezdilnicah štiri rjavo-bela jajca v postovkinem in prav tako štiri
zeleno-bela jajca v kavkinem gnezdu. Po
razgovoru z ornitologoma je druga gnezditev postovke dokaj redka. Odvisna je od
količine hrane predvsem v času valjenja,
ko samica ne zapusti gnezda in ji samec
nosi mišje priboljške.

Ker je bilo 'povpraševanje po valilnicah' v
zgodnjih pomladanskih mesecih zelo intenzivno tudi s strani drugih ptic, kot so
kavke, vrane in golobi, so nas postovke
prehitele in ni bilo več možnosti, da bi v
miru namestili tudi kamere. Priborile so si
desno gnezdilnico s poličko, nameščeno
nad učilnico št. 24. Drugo gnezdilnico,
nad učilnico kemije, so zasedle kavke. 24.
5. 2019 sem pregledala gnezdilnici. V postovkinem gnezdu se je gnetlo šest skoraj

Po pregledu so bila 3. 7. v postovkinem
gnezdu še vedno štiri jajca, kavkino gnezdo je bilo žal oplenjeno. 7. 8. so bili v
gnezdilnici postovk že štirje puhasti mladiči. Naslednji pregled sem izvedla 21. 8.
in ugotovila, da je bila druga gnezditev
uspešna, saj so se mladiči poslovili. Čez
zimo odhajajo v severno Afriko (Maroko,
Tunis).
Terezija Erman,
prof.

Manca, 1. Etpt
Poletje se bliža
ptice že gredo.
Na rano jutro te petje ptice
prebudi in dobro voljo v srcu
stori.
Dan ti razsvetli
ter nasmeh na obrazu naredi,
ko ptica svoj glas ti spusti.
Za lahko noč na okno se preseli,
da misli ti sprosti,
saj njen glas ima nadnaravne
moči.
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občine Kranj, ki je nagovoril vse zbrane in dijake pohvalil za
njihov trud pri izdelavi čebelnjaka ter za izkazano zanimanje
za čebelarstvo, ki ima v slovenski kulturi velik pomen. Prav
tako je poudaril pomen pridnega dela in medsebojnega sodelovanja dijakov, kot so tega sposobne tudi čebele. Ob otvoritvi čebelnjaka je potekal tudi podpis ekolistine, v katero so
dijaki zapisali smernice, za katere se bodo s skupnimi močmi
zavzemali. Po podpisu ekolistine je navzoče nagovorila predstavnica Ekošole, gospa Lucija Marovt, ki je poudarila pomen
ekološkega ozaveščanja in udejstvovanja dijakov.

Ponovno zelena zastava
Dijaki Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole,
Šolskega centra Kranj, so pod mentorstvom učiteljev najprej
izrisali ter nato v sklopu praktičnega pouka postavili učni čebelnjak v parku pred šolo. Postavitev čebelnjaka v urbano
okolje se je v zadnjih desetletjih razširila po svetu, v Kranju je
urbano čebelarstvo še slabo zastopano. Pri ureditvi okolice
in planiranju šolskega čebelnjaka je dijakom svetoval Boštjan
Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Medtem ko so
čebelnjak v celoti postavili dijaki, je panje priskrbel lokalni
mizar in tesar Luka Demšar. Čebelje družine je priskrbel domači čebelar Mitja Smrdel, ki bo za čebele tudi v prihodnje
skrbel. Dijaki bodo s čebelnjakom, katerega namen je delovati
kot učilnica na prostem, pridobili ne le teoretično, temveč tudi
praktično poglobljeno znanje o čebelah, razvijali bodo pozitiven odnos do čebel in spoznavali njihov pomen v naravi.

Dijaki, ki so ob vodstvu mentorjev čebelnjak postavili, so pri
tem upoštevali najnovejše smernice, tako pri uporabi ekoloških materialov kot pri izbiri panjskih končnic. Dijaki so sledili
zadnjim smernicam, ki narekujejo, da lahko čebelam pomagamo z jasnimi, preprostimi in velikimi končnicami modrih, zelenih, rumenih ali oranžnih odtenkov. Še bolje pa si bodo čebele
zapomnile, če dodamo še preproste in kontrastne motive, nemara abstraktne geometrijske vzorce. Posledično so ustvarili
drugačno obarvane panjske končnice, ki pomagajo čebelam
pri prepoznavi svojega domovanja ter na ta način zmanjšajo
čas lebdenja pred panjem.
Miha Povšič, pomočnik ravnateljice

Odprtje čebelnjaka je potekalo v petek, 20. 5. 2019, v okviru
Svetovnega dneva čebel. Dogodek so olepšali tudi nastopi
učencev. Zbrane goste, učence in čebelarje sta pozdravila
Jože Drenovec, direktor Šolskega centra Kranj, in Nada Šmid,
ravnateljica Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole.
Dogodka se je udeležil tudi Matjaž Rakovec, župan Mestne

Pomladni dan – pomladni projektni teden
Kot ekošola smo pomlad pozdravili v
eko slogu, in sicer po sledečih delavnicah, ki so bile razdeljene na gradbeno,
administrativno in trgovsko, frizersko ter
ekonomsko področje. Poleg ustvarjanja v delavnicah so se dijaki udeležili
tudi predavanja g. Grginiča s Komunale
Kranj o ločevanju odpadkov in njihovi
ponovni uporabi ter si ogledali sejem
učnih podjetij in trgovanja.
Ekodelavnice so zajemale naslednje
teme: izdelava nakupovalnih vrečk, urejanje šolskega sadovnjaka, vrečke za
sadje in zelenjavo, Zerro waste Famillie,
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izdelovanje etiket za koše, puzzle Zero
waste, rad bi opravljal »zeleni poklic«,
ekonovice, zbiranje plastenk in zamaškov, multimedijski plakat, čebele - naše
prijateljice, učno podjetje, izdelava
sloganov, urejanje okolice šole, izdelava mask za roke iz odpadne hrane,
izdelava obeskov, urejanje vrtne grede,
problem odpadnega olja, zelena učilnica, izdelava šolskega čebelnjaka, poslikava smetnjakov za odpadni papir in
igra Carrom. Po končanih delavnicah je
sledil skupni zaključek, kjer so dijaki poročali in predstavili delo svoje skupine
ostalim.

Lana, 2. B

Nina Železinger, prof.

Razvijamo bralno kulturo
Aktivno učenje in poučevanje v »Objemu« branja
ovrednotili z evalvacijo ob zaključku projekta leta 2020. Dotlej
pa si bomo vseskozi dejavno prizadevali, da bomo mladim
zgled, spodbuda in navdih za intelektualne presežke in zavedanje, da sta aktivno znanje jezika in branje z razumevanjem
kljub nespornim pridobitvam sodobne IKT še vedno ključni
posameznikovi veščini, saj tvorno povezujeta preteklo intelektualno dediščino s sedanjo in kot razvita sporazumevalna
zmožnost napovedujeta eno izmed pomembnejših človekovih
splošnih kompetenc 21. stoletja.

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola ŠC Kranj se
je spomladi leta 2017 kot razvojni vzgojno-izobraževalni zavod
priključila projektu Bralne pismenosti in razvoja slovenščine s
pomenljivim imenom OBJEM, saj je pomemben cilj projektnih
aktivnosti pri mladih ponovno ozavestiti prepričanje, da je branje (ne)samoumeven privilegij duhovne elite in (po)zna(va)nje
jezika še vedno neprecenljiva vrednota. Zato si želimo nosilci
projekta ustvariti zglede oz. modele sodobnega kultiviranega
mladega bralca in šolske knjižnice, ki ne bo več zgolj prostor,
(pre)natrpan s knjigami, temveč nekakšno informacijsko-komunikacijsko središče moderne šole z možnostmi ter priložnostmi za učenje, branje in druženje.
Izziv, ali nam bo uspelo s sodobnimi metodami učenja in poučevanja večino mladih ponovno navdušiti za aktivno udejstvovanje v procesu izobraževanja, branja z razumevanjem in
prevzemanja (so)odgovornosti za učne idr. dosežke, bomo

V naši šoli smo se glede na to odločili, da bomo bralno pismenost in razvoj slovenščine poleg spodbujanja t. i. motivacijskega oz. prostočasnega branja dijakov po njihovem izboru doma
v šoli nadgradili tako, da smo kot prednostno nalogo pri splošnih predmetih in strokovnih modulih izbrali delo s tipološko
raznolikimi (ne)umetnostnimi besedili. To v praksi pomeni, da
učitelji posameznih predmetov s sodobnimi in aktivnimi učnimi metodami, kot so formativno spremljanje, sodelovalno oz.
timsko učenje in poučevanje, uvajanje IKT v pouk, premišljeno
in sistematično skrbimo za spodbujanje in načrtovanje procesov branja heterogenih besedil z razumevanjem, kar skušamo
vsaj občasno dopolniti še z razvijanjem veščin kritičnega mišljenja ter s tvorjenjem t. i. metabesedil.
Čeprav se zdi, kako je pot do končnega cilja in spoznanja, da
je človek, ki misli in deluje, ker ve, zna in predvsem zmore, saj
bere, še trpka in dolga, se veselimo priložnosti, da si upamo
tvegati in se tudi (z)motiti. Ravno zato smo zavestno in smelo
sprejeli negotov izziv, da skupaj zmoremo več, bolj(e) in dlje ...
Polona Tomac Stanojev,
vodja projekta OBJEM

Pogovor o romanu Val
V torek, 19. 2. 2019, smo se v knjižnici družili dijaki 1. GTPI
in dijaki Srednje tehniške šole. Pogovarjali smo se o romanu
Todda Strassnerja Val. Primerjali smo značilnosti književnih
oseb z osebami iz obdobja nacizma. Ugotavljali smo, koliko
»valovca« je v vsakem izmed nas.
Julijana Prevc,
knjižničarka
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Za uk si prebrisane glave
Ker je letos minilo od Vodnikove smrti že 200 let, smo zaključno proslavo ob
dnevu državnosti, ki ga je koordinirala prof. Bea Kranjc Poredoš, posvetili
prav njemu. Glede na to, da je ob svoji izjemni zapuščini bil tudi časnikar, je
prav, da se nanj spomnimo tudi v našem šolskem glasilu.

DRAMILO
(Valentin Vodnik)
Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Pólje, vinograd,
gora, morjé,
ruda, kupčija
tebe rede.

Lana, 2. B

Za uk si prebrisane glave
pa čedne in trdne postave.
Išče te sreča,
um ti je dan,
našel jo boš, ak
nisi zaspan.

SODOBNA VERZIJA DRAMILA

BUJENJE
(Lara Cergolj)
Slovenci moji! Ali
veste, kaj vse imate
po moji zaslugi? Na
severu vam goré cvetijo,
na jugu se kupčije podijo,
v morju se delfini
solzijo, saj vidijo,
česa vsega imate preveč,
hvaležnost pa vam je odveč!
Narava vedno hrepeni,
išče novejše stvari, a
takšne, ki jih po svetu še
ni. Zato dragi moji, naj
vam že pade na misel na vse te stvari glejte z
odprtimi očmi, saj v temni
svetlobi se ti malo stvari
lahko zgodi. Ko sonce
sije, se temperatura dviguje,
človeški um pa modruje.
Narava ti bo vedno vse
dala, samo nehvaležnost
bo tepla nepridiprava! Tak si
zasluži močno kazen, da bo
v sebi čutil bridko bojazen.
Bojazen bo izginila šele takrat,
ko bo narava opazila napredni
korak.
Lara, 2. A

Lej, stvarnica vse ti ponudi,
iz rok ji prejemat ne mudi!
Lenega čaka
strgan rokav,
palca beraška,
prazen bokal.
Valentin Vodnik je napisal tudi nekaj ugank. Bi jih poskusili razvozlati?
Mogoče se dva odgovora skrivata na spodnjih risbah Marije in Marka …

Brez ust govorim,
nezastopnim molčim.

Pomlad' dišim, polet hladim,
jese' redim,
pozim gorim.
		
Sládko zgovorna stajica,
pa v nji so bela jagnjeta.
		
Biba leze, bivol ni;
tôvor nese, osel ni;
róge ima, kozel ni;
kaj je neki, kaj se t zdi?

Lana, 2. B

.B

Lana, 2
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Jedi iz Vodnikovih kuharskih bukev
RIŽEV NARASTEK

58. KLOBAſE OD RAJSHA.

SESTAVINE:

Naredi inu svalaj teſto, kakor sa nudelne. V' eni kosi puſti mlęka savręti,
deni notri rajsha kuhat (na tri maſelze mlęka eno unzho) de bo mehek
inu goſt. Potle ga deni v' ſklędo, ſroviga maſla sa velikoſt eniga jajza, tri
jajza notri vbì, zukra inu ſladke ſkorie
sraven, premęſhaj vſe vkup dobro.
Pomashi to na svalano teſto po debeloſti eniga noshoviga roba, rasręshi ga na ſhtir dęle krisham, savì ſkup
kakor potizo. Pomashi eno ſklędo ali
koso

164 g riža
1,5 l mleka
maslo (za 3 jajca)
sladkor
cimet

POSTOPEK:
Riž skuhajte v mleku, ampak pazite, da ne bo premehak. Maslo mešajte v
eni posodi, potem pa vmešajte še kuhan riž. Vse skupaj premešajte. Pekač
premažite z maslom in položite nanj riž. Vse skupaj pokrijte in specite, ampak
ne preveč. Preložite ga v posodo ter potresite s sladkorjem in cimetom.
Posodobila: Eva, 2. B

s' ſrovim maſlam, poloshi svite klobaſe v' njo; rashverklaj tri jajza v' en
maſelz ſmętane, vlì gori, pokrì, daj
sherjavzo dolaj inu goraj, inu sapezi,
de bodo rumene inu vender ſoknate.

POTICA
SESTAVINE:

84. RAJSHOV SHMARN.

rezančevo testo
10,5 dl mleka
14 dag riža
surovo maslo (velikost enega jajca)
3 jajca
sladkor
cimet

Kuhaj pol libre rajsha na enim bokali
mlęka pa vender nepremehko. Sa tri
jajza debęlo kępo maſla męſhaj v' eni
ſkledi na rahlo, potle vlì notri kuhan
rajsh, premęſhaj, pomashi eno koso
s' maſlam, deni notri rajſh; pokrì, daj
sherjavzo sgor inu sdol, ſpezi, vender
ne prevezh; potle ga raskopaj v' ſklędo, inu potreſi s' zukram inu ſladko
ſkorio. 84. RAJSHOV SHMARN.

POSTOPEK:
Naredite testo kot za rezance in ga razvaljajte. Vzemite posodo, vanjo nalijte
mleko in riž ter kuhajte toliko časa, da bo riž postal mehak in gost. Potem
ga prelijte v drugo posodo in vanjo dodajte surovo maslo, 3 jajca, sladkor in
cimet ter dobro premešajte. Zmes razmažite po razvaljanem testu (naj bo v
debelini noževega robu). Nato ga razrežite na 4 dele in zavijte. Pekač namažite z maslom in vanj položite potico. Razžvrkljajte 3 jajca v 3, 5 dl smetane,
prelijte čez potico in pecite toliko časa, da bo lepo rumena.
Posodobila: Eva, 2. B

Kuhaj pol libre rajsha na enim bokali
mlęka pa vender nepremehko. Sa tri
jajza debęlo kępo maſla męſhaj v' eni
ſkledi na rahlo, potle vlì notri kuhan
rajsh, premęſhaj, pomashi eno koso
s' maſlam, deni notri rajſh; pokrì, daj
sherjavzo sgor inu sdol, ſpezi, vender
ne prevezh; potle ga raskopaj v' ſklędo, inu potreſi s' zukram inu ſladko
ſkorio.
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Opravljamo dobra dela

Pomoč pri sanaciji v
Splošni bolnišnici
Jesenice
Po nesreči, ki se je pripetila v Splošni
bolnišnici Jesenice, so dijaki 2. letnika
programa slikopleskar-črkoslikar in pečar-polagalec keramičnih oblog pomagali pri sanaciji njihovih prostorov. Na
prošnjo vodstva bolnišnice in šole so se
dijaki prostovoljno odzvali in v dvodnevni akciji pod mentorstvom Irene Lončar
in Jožeta Verbiča poskrbeli za prenovo
prostorov. Angažiranost dijakov je bila
res izjemna, še bolj neprecenljivo pa je

dejstvo, da so bili pripravljeni prostovoljno priskočiti na pomoč. S to humanitarno gesto so pokazali, da so kljub mladosti zmožni razmišljati in delovati zrelo,
empatično in odgovorno.

Prireditev v Domu upokojencev Kranj
Dijaki so tudi letos obiskali Dom upokojencev Kranj in jim pričarali praznično
decembrsko vzdušje s svojimi pevskimi,
inštrumentalnimi in recitatorskimi talenti. Seveda ni manjkal Miklavž. Pridne
dijakinje so doma spekle tudi piškote,

ki so jih razdelile med upokojence ter
z njimi prijazno poklepetale. Frizerke so
gospem primerno decembrskemu času
uredile frizure in nohte.

Krvodajalska akcija
Dijaki SESGŠ se že deset let v vedno
večjem številu udeležujejo krvodajalske akcije, ki jo organizira prof. Milena
Milovanovič. Za izkazano pripravljenost
smo jim zelo hvaležni.

Luka Zazvonil, mentor DS SESGŠ

Potujemo
Projekt ERASMUS+ ICU
Na SESGŠ smo vključeni v projekt
Erasmus+ z naslovom Interculutral
competences for you. Nosilka projekta
je srednja šola Lippe-Berufskolleg des
Kreises Soest in Lippstadt iz Nemčije.
Poleg omenjene šole v projektu sodelujejo še Istituto Fantoni iz Clusoneja,
Italija, IES Leonardo da Vinci iz Madrida,
Španija in International Business
College iz Koldinga, Danska.
V šolskem letu 2018/19 smo gostili in
gostovali pri Nemcih. 15 dijakov smeri
ekonomski tehnik je skupaj z nemškimi
dijaki delalo na mednarodnih kompetencah. Skupaj so razvijali različne učne
modele za razvijanje mednarodnih kompetenc. Najprej so morali izpolniti vprašalnik, ki so ga na mobilnosti analizirali,
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izdelali so logo za natečaj logo projekta.
Nastali so tudi že prvi izdelki: kviz v aplikaciji Kahut, slovarček najpogostejših
fraz in družabna igra, narejena na podlagi splošnih podatkov posameznih držav.

Izbrani logo projekt – avtor je italijanski dijak.

V šolskem letu 2019/20 sledi nadaljevanje dela in izmenjava dijakov iz Madrida.
Marca bo zopet 15 dijakov ekonomske-

ga tehnika odšlo na izmenjavo v Madrid,
v mesecu aprilu jih gostimo mi.
Vsi že udeleženi dijaki bi se tovrstne
izmenjave ponovno udeležili. Poleg
razvijanja znanja angleškega jezika dijaki spoznavajo različne kulture in ljudi.
Naučili so se uporabljati različne metode pri učenju in razvijati svoje socialne
kompetence, saj je večina dela potekala
v skupinah. Z letošnjim šolskim letom
bo Projekt Erasmus+ ICU končan. Vsi
učni modeli bodo objavljeni na skupni
spletni strani projekta, ki pa je še v izdelavi. Stroški projekta so kriti iz sredstev
EU.
Sanela Hajdarovič,
koordinatorica projekta ICU

Valencia – TE AMO

Dijaki in dijakinje celotnega Šolskega
centra Kranj ter spremljevalki Klavdija
Stropnik in Alenka Potočnik Zadrgal
smo se od 27. do 31. 10. 2019 udeležili
strokovne ekskurzije v Valencio. Takoj
po prihodu in namestitvi v mladinskem
hotelu smo si ogledali biopark, sledil je
večerni sprehod po starem mestnem jedru in večerja v lastni režiji. Drugi dan je
bil v celoti namenjen modernemu delu
mesta. Raziskali smo znanstveni muzej,
obiskali oceanografski park s številnimi
akvariji, med drugim tudi predstavo z
delfini, v hemisferi smo si ogledali dokumentarni film z avtentičnimi posnetki
o odpravi na Luno od dneva vzleta do
dneva vrnitve astronavtov na Zemljo, s
katerim obeležujejo 50. obletnico pristanka na Luni. Nekateri so si zvečer privoščili paello, drugi tapase, skoraj vsi pa
so večerni čas izkoristili za nakupovanje.
Tretji dan smo si ogledali staro mestno jedro
– cerkve, palače, areno
in tržnico, sončni zahod
pa izkoristili za sprehod
po mestni plaži. Četrti
dan smo si ogledali še
stadion, si privoščili še
zadnje sprehode in nakupovanja po mestnem
jedru, potem pa s težkim
srcem zapustili prijetne
sončne temperature do
28 °C in se odpravili pro-

ti skoraj zimsko hladni Sloveniji, kamor
smo prispeli v zgodnjih jutranjih urah.
Ekskurzija je bila zelo prijetna, med dijaki različnih enot so se stkale tople prijateljske vezi, in čeprav je sprva kazalo, da
deklet znanost, fantov pa nakupovanje
ne bo kaj dosti zanimalo, smo lahko povsod videli zanimanja polne, nasmejane
obraze, vsak je pri sebi imel nekaj novega. Vsi skupaj si želimo še več tovrstnih
dogodkov, zato tudi vnaprej vabimo dijake, da se priključijo našim ekskurzijam,
katerih cilj ni le širiti obzorja, ampak tudi
povezovati dijake in dijakinje vseh enot
Šolskega centra Kranj.
Alenka Potočnik Zadrgal,
univ. dipl. inž. računalništva

Barbara Potočnik Zadrgal: Vtisi iz Valencije

Dogodki, ki so mi in mi bodo osta(ja)li v srcu:
Î Valencije ne bom pozabila,
saj smo si na zanimiv način
ogledali večino znamenitosti.
Î Obisk bioparka, kjer sem nekatere živali videla prvič.
Î V oceanografskem muzeju sem bila prvič, prav tako
sem prvič v življenju v živo
videla morske pse.
Î Spoznali smo veliko novih
ljudi.
Î Spoznali smo veliko o špakem življenju, zgodovini
mesta Valencija, živalih in
veliko novih oseb.
Î Prvi večer smo sami nehote
odkrili ¾ Valencije, saj smo
se malce izgubili.
Î Všeč mi je bilo to, da smo si
pri vsakem zgodovinskem
objektu ogledali, kakšna
je bila Valencija včasih.
Seveda me je pritegnil tudi
film Apollo 11.
Î Rada potujem. Na ulicah
Valencije sem zelo uživala.
Lahko bi bilo več prostega
časa.
Î Mesto mi je bilo zelo všeč
po svoji zgradbi, obliki in
zgodovini. Všeč so mi bili vsi
muzeji in predstave, ampak
mesto malo smrdi. Zelo sem
se tudi ujela z dijaki.
Î Meni je bilo zelo všeč, saj
smo se imeli zelo lepo. Tudi
hrana je bila izredno dobra. Upam, da bom lahko
Valencijo obiskal še kdaj.
Î Bilo mi je zelo všeč, saj smo
imeli sončno in toplo vreme
(28 °C) in smo se sprehodili
do morja.
Î Bilo je lepo, zato sem noro
navdušena nad izletom.
Spoznala sem nove prijatelje in si pridobila nove izkušnje.
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Te zanima izobraževanje, pa si pri tem
naletel na ovire?
“Sredi težavnosti leži priložnost”
A L B E RT EI N S T E I N

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, MOJSTRSKI, DELOVODSKI ALI POSLOVODSKI IZPIT

priložnost za dokončanje izobraževanja;
 brezplačna učna pomoč za odrasle udeležence izobraževanja;
 pot do znanja, prilagojena tvojim potrebam.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupaj do cilja in naprej!

e-naslov: atena@sc-nm.si, www.atena-v.si
Razpis je objavljen na: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/

SREDNJA
TEHNIŠKA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Festival inovativnih
tehnologij 2019
Na Srednji tehniški šoli izobražujemo
za poklice prihodnosti. Področja elektrotehnike, računalništva in mehatronike bodo vsekakor krojila našo
prihodnost. Želimo si, da bi mladim
čim bolj približali svet tehnike in že
osnovnošolcem predstavili različna
tehnična področja.
S tem namenom vsako leto že tradicionalno prirejamo Festival inovativnih tehnologij. Gre za dogodek, ki
se konec avgusta odvija na Šolskem
centru Kranj. Namenjen je predvsem
osnovnošolcem zadnje triade. Ves
teden lahko prek različnih delavnic
spoznavajo področja elektrotehnike, računalništva in mehatronike.
Letos smo udeležencem ponudili
naslednje delavnice: CADCAM, programiranje iger in Android aplikacij,
izdelava in programiranje robotka
Otto, izdelava in upravljanje mobilnega robota s telefonom, zabavna

elektronika in multimedija. Izbrali so
lahko dve delavnici in tako spoznali
različna področja. En dan v tednu je
bil namenjen tudi vsebinam s področja podjetništva, za razvedrilo pa
so se lahko preizkusili tudi v cirkuških spretnostih. Odzivi udeležencev
so bili pozitivni. Izdelke so po koncu
dogodka odnesli domov.
Na šoli bomo nadaljevali z organizacijo dogodka, saj udeležencem s
tem omogočamo, da v sproščenem
vzdušju spoznajo različna tehnična
področja, spletejo nove prijateljske
vezi in si ogledajo prostore šole.



Jaka Albreht,
učitelj

za samostojnost
in spodbujanje kreativnosti ...
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola

19

10-letnica prenovljene šolske knjižnice
V letu 2019 mineva 10 let od prenove
naše šolske knjižnice, ki jo je 3. februarja 2009 otvoril takratni šolski minister dr.
Igor Lukšič. Pred prenovo je knjižnica
delovala v prostoru današnje čitalnice, v
spodnjem prostoru je bilo le skladišče
za učbenike.
Danes se knjižnica nahaja v dveh nadstropjih: spodaj je knjižnično gradivo v
prostem pristopu in izposojevalni pult, v
zgornjem nadstropju pa je čitalnica za
tiho delo in razne sestanke ali skupinsko
delo.
Knjižnični fond se je v desetih letih povečal za 5000 enot, tako da danes hranimo
dobrih 15 000 enot gradiva, ki je postavljeno po sistemu UDK (Univerzalna
decimalna klasifikacija).
Dijaki si izposojajo predvsem knjige
za domače branje. Poleg obveznih naslovov lahko preberejo eno knjigo tudi
po lastni izbiri, kar jim običajno prinese zadovoljstvo. Sicer pa radi prelistajo
vsakokratno Knjigo rekordov ter biografije športnikov. Priljubljene pa so tudi
nekatere revije: Računalniške novice,
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Monitor, History, Science Illustrated.
Hranimo tudi nekaj dragocenosti,
kot so faksimile (Brižinski spomeniki, Dalmatinova Biblija, Trubarjev
Katekizem in Abecednik, Bohoričeve
Zimske urice, Slava vojvodine Kranjske
v nemščini).
Najstarejše gradivo pa so Poezije Frana
Levstika v treh delih ter Prešernova
Čitanka iz leta 1922.
Od leta 2008 je naša knjižnica vključena
v sistem Cobiss, tako da lahko vso gradivo iščemo preko interneta. Uporabniki
pa lahko uporabljajo tudi Mojo knjižnico
in mCobiss za pametne naprave.
Za spodbujanje branja med dijaki smo
izvajali aktivnosti, kot so ure branja, obiski avtorjev, šest let pa je živela tudi srednješolska bralna značka, ki je nastala
prav na pobudo dijakov.
Od leta 2010 pa so naši dijaki 1. letnikov
vključeni v slovenski projekt Rastem s
knjigo, ki ga pripravlja Javna agencija za
knjigo. Dijaki obiščejo Mestno knjižnico

Kranj, kjer dobijo v dar vsak svojo knjigo. Letos je to knjiga Cvetke Sokolov V
napačni zgodbi.
Obiskali so nas tudi že nekateri slovenski avtorji, kot so stripar Zoran Smiljanič,
pesnik Niko Grafenauer, alpinist in pisatelj Viki Grošelj, danes popularni pisec
kriminalk Tadej Golob. Posnetek obiska
pisatelja in režiserja Gorana Vojnovića
pa si še vedno lahko ogledate na
YouTubu. Pisatelj je dijakom zagotovil,
da lahko vsak najde čas za branje, četudi na avtobusu, in da obstajajo knjige, ki
zanimajo tudi mlade.
Romana Debeljak,
knjižničarka



Našli so Iskro, našli
so svojo iskro.

Električno hidro krilo
8. maja 2019 je na Srednji šoli tehniških
strok Šiška potekal 11. Forum mehatronike. Dijaki izobraževalnih programov
mehatronike so predstavljali svoje inovativne izdelke. V kategoriji programa tehnik mehatronike je zmagal Matic Vrečko,
dijak 4. Mb, s projektom ELEKTRIČNO
HIDRO KRILO. Električno hidro krilo
je deska za srfanje, opremljena s podvodnim krilom in električnim pogonom.
Športni rekvizit je namenjen zabavi
željnega uporabnika, saj se pri zadostni
hitrosti dvigne iz vode, s tem pa dosežemo občutke letenja in energetsko zelo
učinkovit način premikanja.
Matic je projekt začel z raziskovanjem
forumov, kjer je dobil veliko informacij in idej, ki so mu služile kot podlaga
za konstruiranje. V 3D modelirniku
SolidWorks je skonstruiral kar nekaj
različnih konfiguracij koncepta, preden
je dobil končno obliko. V tem je moral
upoštevati kar precej dejavnikov, npr.
kam vstaviti vse elemente, kot so bateri-

ja, regulator, motor itd. Podvodno krilo, v
katerem so vsi elektronski elementi, je
iz aluminija. To je precejšnja prednost
pred izdelki, ki so že na trgu in imajo
elektroniko v zgornji deski. Dodana
vrednost Matičeve ideje je v tem, da se
podvodno krilo lahko vgradi na katero
koli klasično desko. Uporabljene so bile
tudi najsodobnejše tehnologije, npr.

karbon, iz česar je bil narejen propeler.
Karbon se uporablja v avtomobilski industriji za ohišja električnih avtomobilov,
saj ga odlikujeta trdnost in majhna teža.

mira, ampak se jih pred vožnjo umeri.
Pri vožnji mora robot slediti črti. Robot,
ki najhitreje prevozi krog, zmaga.

V kategoriji LEGO 9 so roboti zgrajeni
tako, da lahko izrivajo kvadre iz določenega območja. Tisti robot, ki v najkrajšem času izrine iz območja največ
objektov, zmaga. Pred vsako vožnjo se
robota programira.

Matic bo produkt razvijal še naprej, saj
ima v tem projektu še precej idej.
Andrej Arh,
učitelj

ROBOBUM
Vsako leto v mesecu aprilu organiziramo regijsko tekmovanje Robobum z
namenom, da bi osnovnošolci spoznali
svet elektronike in programiranja na zabaven način. Hkrati pa imajo udeleženci
možnost, da se preizkusijo v tehniki in
se s pridobljenimi izkušnjami kasneje
lažje odločijo za nadaljno pot izobraževanja.
Robobum je tekmovanje v izdelavi, programiranju in na koncu tudi vožnji z mobilnimi roboti. Tekmovanje je razdeljeno
na več kategorij glede na zgradbo robota in način vožnje.
- K1: Robota, ki je sestavljen iz elektronskih elementov (upori, LED, operacijski
ojačevalniki …), učenci zgradijo med
urami tehnike pri svojem učitelju tehnike. V tej kategoriji se robotov ne progra-

- K2: Robot je lahko sestavljen iz funkcionalnih sklopov sestavljanke, kot so
Lego mindstorms, Fishertechnik …
Tudi v tej kategoriji roboti sledijo črti, le
da se robota pred vožnjo programira.
Programiranje poteka v grafični obliki
s povezovanjem blokov, zato lahko program zlahka napišejo tudi osnovnošolci.

Andrej Arh,
učitelj

- K3: Robot ima vgrajen mikrokrmilnik
(arduino …), programiranje pa poteka
v višje nivojskem jeziku (C, C++ …). Ta
kategorija je namenjena tistim, ki želijo
več svobode pri ustvarjanju, od posameznika pa zahteva več spretnosti pri
programiranju.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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razumevanje znanj v podjetjih. Poleg izbrane oblike izvajanja vajeništva obstaja
tudi možnost opravljanja prakse v kombinirani obliki, ko so dijaki določene dni
v tednu v šoli, ostale dni pa v podjetju.

Vajeništvo
Vajenec spozna delovni proces in obratno,
podjetje spozna vajenca.
Vajeništvo ima v Nemčiji, Avstriji, Švici,
na Danskem in še v nekaterih gospodarsko uspešnih državah močno tradicijo. Tudi Slovenija je na podlagi Sklepa
o pilotni uvedbi vajeništva v srednjem
poklicnem izobraževanju, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo, v šolskem letu
2017/2018 po njihovem zgledu začela
uvajati vajeniško obliko srednjega poklicnega izobraževanja.
V prvem letu je bilo v Sloveniji 7 šol, ki so
bile vključene v pilotni projekt, in so skupaj izobraževale 51 dijakov vajencev za
poklice, ki veljajo za deficitarne (mizar,
kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar,
gastronom – hotelir). To pomeni, da na
trgu manjka delavcev teh poklicev in da
bodo mladi po zaključku izobraževanja
hitro našli zaposlitev. Pilotno uvajanje
bo potekalo tri leta in se bo zaključilo
avgusta 2020.
V tem šolskem letu se je projektu priključila tudi Srednja tehniška šola Kranj s
programom elektrikar. Trenutno imamo
15 vajencev, ki so podpisali vajeniške
pogodbe z desetimi podjetji: Goodyear
Dunlop Sava Tires d. o. o., SIJ Acroni
d. o. o., Trelleborg Slovenija d. o. o., Lip
Bled d. o. o., Domel d. o. o., INTECT TIV
Tiskana vezja d. o. o., Količevo Karton
d. o. o., Kolektor Etra d. o. o., Elektro
Korošec d. o. o. in Talisman d. o. o.
Dijaki vajenci vsaj polovico izobraževa-
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nja preživijo v podjetju, kjer se učijo z
delom. Že zelo mladi od blizu spoznavajo svoj izbrani poklic, pridobivajo delovne izkušnje in postajajo usposobljen
in iskan kader. Vajenci imajo ob sebi
ustrezno pedagoško andragoško usposobljene mentorje, ki skrbijo zanje, jih
usmerjajo in prenašajo svoje strokovno
znanje.
V času praktičnega usposabljanja z delom so vajenci upravičeni do vajeniške
nagrade, ki jo je delodajalec dolžan
izplačevati mesečno. Mesečni znesek
vajeniške nagrade znaša najmanj: 250
evrov za prvi letnik, 300 evrov za drugi letnik in 400 evrov za tretji letnik.
Nagrada ne vpliva na družinske prejemke oz. ne vpliva na višino drugih socialnih prejemkov. Delodajalec je dolžan
vajencu za čas praktičnega usposabljanja z delom zagotoviti povračilo stroškov
prehrane in prevoza v višini kot velja za
redno zaposlene. Prav tako lahko vajenec prejema poleg nagrade tudi kadrovsko štipendijo podjetja.
Zaradi zakonske omejitve, da morajo biti
vajenci za delo v podjetju stari najmanj
15 let, smo se na naši šoli odločili, da
pošljemo dijake na prakso za 14 tednov
v strnjeni obliki v začetku marca 2020.
Do takrat pa bodo v šoli spoznavali poleg splošno izobraževalnih predmetov
tudi osnove strokovnih predmetov, ki jim
bodo omogočile lažje sprejemanje in

V času praktičnega usposabljanja v
podjetju mora vajenec opravljati dela
po navodilih in pod nadzorom mentorja,
redno (tedensko) voditi vajeniški dnevnik, izpolnjevati obveznosti po izobraževalnem programu, varovati poslovne
skrivnosti delodajalca ter se seznaniti
z ukrepi za varno delo in jih pri svojem
delu tudi upoštevati. Delodajalec je poleg plačila že prej omenjene denarne
nagrade dolžan zagotoviti vajencu kakovostno praktično usposabljanje v skladu
z izobraževalnim programom na verificiranem učnem mestu. Prav tako mora
poskrbeti za varno in zdravo delovno
okolje, vajencu nalagati le dela, ki so
določena v načrtu izvajanja vajeništva in
omogočajo dosego predvidenih učnih
ciljev. Poleg počitnic v skladu s šolskim
koledarjem mora vajencu omogočiti še
najmanj 6 prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit.
Vajenec v času izobraževanja ohranja
status dijaka in ni zaposlen pri delodajalcu.
Možen je tudi prehod iz vajeniške v šolsko obliko izobraževanja med ali ob koncu šolskega leta. Po zaključnem izpitu
je vajencem omogočeno nadaljevanje
šolanja v dvoletnem poklicnotehniškem
izobraževalnem programu (3+2).
Če povzamemo prednosti vajeniškega sistema: boljša usposobljenost
mladih glede na potrebe gospodarstva, zgodnejša poklicna socializacija.
Vajenec spozna delovni proces in obratno, podjetje spozna vajenca. In nenazadnje – velika verjetnost zaposlitve.
Miloš Frelih in Aleš Ovsenek,
organizatorja praktičnega
usposabljanja z delom

Polnilna postaja za električna vozila
V okviru projekta E-POL »Razvoj in izdelava pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za
dijake tehničnih poklicnih šol« naj bi izdelali tri stacionarne in eno mobilno polnilno postajo za električna vozila (EV).
V projektu, ki ga je vodila organizacija
Alpe Adria Green (AAG), so sodelovali: Inštitut METRON Andreja Pečjaka,
ŠC Kranj, ŠC Škofja Loka in SPSŠB
Ljubljana. Projekt je financiral Eko sklad
RS.
Vodja projekta v ŠC Kranj je bil Srećko
Simović, univ. dipl. inž. ele.
Dijaki STŠ ŠC Kranj Martin Špendal (4.
Ea), Sašo Dijak (4. Ea), Grega Egart (4.
Ea), Miha Bešter (4. Ea) in Matic Vrečko
(4. Mb) so se udeležili tridnevne izobraževalne delavnice v Inštitutu METRON,
kjer so pod strokovnim mentorstvom g.

Alana Kavčiča (študent VSŠ ŠC Kranj,
program elektroenergetika) zasnovali,
načrtovali in izdelali popolnoma unikatno polnilno postajo za električna vozila. Postavili so jo ob glavnem vhodu
v šolsko zgradbo na Zlatem polju in izvedli tudi priklop na električno omrežje.
Priključno razdelilno omarico so izdelali
dijaki 3. Ee razreda STŠ ŠC Kranj, ki so
tudi položili in priključili napajalni kabel
za polnilno postajo.
Betonski podstavek so pripravili in naredili dijaki gradbene usmeritve SESGŠ
ŠC Kranj, talne označbe na parkirnem
prostoru polnilne postaje pa dijaki
SESGŠ ŠC Kranj v izobraževalnem programu slikopleskar-črkoslikar.

vtičnicama 3,7 kW (16 A). Poleg tega
polnilna postaja omogoča tudi polnjenje mobilnih naprav, opremljena je z 2
USB priključkoma in ima LCD zaslon, ki
ponuja možnost predvajanja določenih
sporočil in informacij uporabnikom polnilne postaje. Območje polnilne postaje
je pod video nadzorom.
Otvoritev polnilnice za električna vozila
je potekala 17. 9. 2019, ko je bila polnilnica tudi uradno priklopljena na električno omrežje.
Srećko Simović,
univ. dipl. inž. ele.

Polnilni stebriček je opremljen z eno
priključno vtičnico 22 kW (3x32 A), eno
11 kW (3x16 A) in dvema klasičnima
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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Podjetniški dan
je ogledalo sejem in bili so vidno navdušeni nad izjemnimi dosežki naših
dijakov.
Sejem so obiskali tudi dijaki naše šole,
ki so imeli prvič možnost glasovati za
najboljši izdelek. Za najboljšega je bil
izbran izdelek pametna ključavnica,
avtorja sta bila Jakob Katrašnik in Maj
Žnidar. Za izdelek sta prejela najvišjo
nagrado naše šole – zlato iskro. Tretji
dijak, ki je prejel zlato iskro, je bil Matic
Vrečko za doseženo prvo mesto na
forumu mehatronike in je svoj izdelek
prav tako predstavil na sejmu zaključnih nalog.

16. maja 2019 smo na Srednji tehniški šoli v Kranju izvedli tradicionalni
Podjetniški dan. V avli je pod vodstvom
prof. Aleša Bregarja potekal sejem zak-

ljučnih in raziskovalnih nalog in projektov, tokrat najštevilčnejši do sedaj glede na število razstavljavcev. Kar nekaj
delodajalcev in drugih obiskovalcev si

Razstavljavcem in vsem, ki so pripomogli k izvedbi Podjetniškega dne, se
najlepše zahvaljujem
Alenka Potočnik Zadrgal,
organizatorica Podjetniškega dne

Zlata maturanta

Na naši šoli opravljajo poklicno maturo
dijaki, ki so uspešno zaključili in opravili
vse obveznosti iz programa srednjega
strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja. Ko se prijavijo na poklicno maturo, jo lahko opravljajo v treh rokih (v spomladanskem,
jesenskem ali zimskem); uspešno jo
zaključijo, če so pozitivni iz vseh štirih
predmetov poklicne mature. Spričevalo
poklicne mature jim daje možnost nadaljevanja študija v višjih in visokih

24

strokovnih programih
brez dodatnih pogojev.
Za vpis v posamezni
univerzitetni študij pa
morajo uspešno opraviti
poleg poklicne mature
še izpit iz posameznega predmeta splošne
mature. Na naši srednji tehniški šoli poteka
poklicna matura že od
šolskega leta 2001/2002. V teh letih je
PM uspešno zaključilo že preko 2700
dijakov. Prav tako se vsako leto vedno
več dijakov odloča za opravljanje dodatnega oziroma 5. predmeta splošne
mature. V glavnem se odločajo za matematiko ali fiziko, pa tudi angleščino. V
šoli potekajo dodatne priprave tudi za te
predmete splošne mature, ki jih dijaki,
čeprav se zahteva znanje gimnazijskega nivoja, uspešno opravijo. V mesecu
juliju, ob seznanitvi z rezultati in pode-

litvi spričeval, pa se zadnja leta vedno
znova razveselimo zlatih maturantov.
Ob zaključku šolskega leta 2015 smo
imeli kar 4 zlate maturante, ki so prihajali s programa tehnik računalništva. V
zadnjem šolskem letu (2018/2019) sta
dijaka Aleš Šlibar in Matic Vrečko (oba
tehnika mehatronike) dosegla na PM
izreden uspeh, saj sta bila ocenjena z
vsemi možnimi točkami na PM, to je 23
točk. Kot zlata maturanta sta bila povabljena na sprejem zlatih »najboljših« k
predsedniku države g. Borutu Pahorju
in ministru za izobraževanje g. Jerneju
Pikalu. Poklicna matura je zaključek
srednješolskega izobraževanja, zrelostni izpit, pregled znanja štirih ali petih
let, zaključek mladostniškega obdobja,
razigranega, sproščenega. Pa ne samo
to – je varen korak na nadaljnji poklicni
poti naših dijakov. Srečno.
Simona Rozman, tajnica ŠMK PM

Robotkov dan
Učencem smo ponudili različen
izbor delavnic.
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Na Šolskem centru Kranj na Srednji tehniški šoli in Tehniški gimnaziji že tradicionalno v mesecu novembru poteka javni dogodek pod imenom Robotkov dan,
ki je namenjen širši javnosti za predstavitve poklicev prihodnosti.
Povabljeni so učenci osnovnih šol z
Gorenjske in okolice, podjetja in posamezniki, ki so povezani s poklici prihodnosti, ter dijaki s svojimi inovativnimi
izdelki.

Na Robotkovem dnevu potekajo delavnice z različnimi vsebinami s področij
mehatronike, računalništva in elektrotehnike. Udeleženci si pridobijo znanje
s programiranja, elektroenergetike, elektronike, pnevmatike in CNC. Delavnice
vodijo profesorji Šolskega centra Kranj.
Pri izvedbi jim pomagajo dijaki.
Dogodek je vsako leto številčno zelo
obiskan. Udeleženci z zanimanjem sprejemajo novo pridobljeno znanje.

Î
Î
Î
Î
Î

Izdelava robota OTTO
CAD/CAM in CNC
Programiranje
Energetika
Avtomatika
Zabavna elektronika
Izdelava elektronskega vezja
- utripajoče LED diode
Sprojektiraj svoje elektronsko vezje
Meritve z računalnikom
Pnevmatika
Detektor laži
Zabavno računalniško programiranje
Od 3D animacije do izdelka
na CNC stroju

Ob koncu delavnice je sledilo presenečenje. Robotkova torta, ki so se je razveselili vsi mladi po duši.
Klavdija Stropnik,
prof.

Italia – ti amo!
Strokovna ekskurzija v Italijo
V soboto, 18. maja 2019, smo se v zgodnjih jutranjih urah izpred Šolskega
centra Kranj odpeljali proti Italiji s ciljem
videti ali celo preizkusiti prestižne italijanske avtomobilske znamke. Dijake
smo spremljale profesorice Magda
Papić, Klavdija Stropnik in Alenka
Potočnik Zadrgal.
Najprej smo si ogledali avtodrom v
Monzi. Imeli smo srečo, da smo lahko
spremljali tudi vožnjo formul po stezi. Navdušeni smo se odpravili proti
Milanu, kjer smo obiskali muzej avtomobilov znamke Alfa Romeo. Ogled mesta
je bil nekoliko onemogočen, saj so se
ravno v času našega obiska Milana priŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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Italije ne bom pozabil/-a:
Î zaradi lepe pokrajine, dobre
hrane in odličnih avtov;
Î zaradi skodelice Ferarri;
Î ker sem sedel v Ferarriju;
Î zaradi najlepše Alfe, kar
sem jih kadarkoli videl;
Î zaradi muzeja v Maranellu
in simulatorja;
Î ker mam same rdeče številke na računu;
Î zaradi simulatorja, ki mi
je omogočil res enkratno
doživetje;
Î zaradi dirkališča v Monzi;
Î ker smo se imeli lepo;.
Î ker sem si kupila set skodelic za kavo Illy z njihovimi
dizajni, ki jih že leta obožujem;
Î ker je cvetel mak med pšeničnim klasjem;
Î zaradi skodelice Ferarri, ki
je nisem kupil. 

čele demonstracije. Ampak je pa tudi
neko posebno doživetje videti, kako
potekajo demonstracije v milijonskem
mestu, demonstranti pa so prišli iz cele
Italije.
Sledila je vožnja v hotel, od koder smo
se naslednji dan odpravili proti Modeni
in kasneje proti Maranellu. Ogledali smo
si oba Ferrarijeva muzeja, fantje so se
preizkusili na simulatorju, ena od profesoric pa si je privoščila vožnjo v čisto

pravem Ferrariju. Še posebej nas je navdušila reklama v video galeriji v muzeju,
saj smo kmalu ugotovili, da je v celoti
posneta v Sloveniji.
Ekskurzija je bila za naše dijake zadetek
v polno, tako da jo bomo zagotovo še
kdaj ponovili.
Alenka Potočnik Zadrgal,
univ. dipl. inž. računalništva

Podjetniška ideja
(učiteljem), ki je po strokovnosti najbližje
sami ideji. Ponudimo jim tudi možnost
financiranja projekta. V nadaljevanju pa
jih vključimo v izobraževalne programe
na temo podjetništva. Izobraževanja in
delavnice pa v Sloveniji organizira Zavod
za spodbujanje podjetnosti mladih.
Poslanstvo zavoda je mladim omogočiti odkrivanje svojih potencialov in jim
pomagati k samostojnemu življenju. Na
delavnicah mladi – od osnovnošolcev
do študentov razvijajo smisel za podjetnost. Pri tem se seznanijo z osnovami
podjetništva. Dejavnosti so naravnane
tako, da se mladostnik ekonomsko opismeni, da načrtuje kariero, razvija talente in sledi lastnim zanimanjem.
Na šoli pri dijakih spodbujamo tudi podjetnost. Z zanimivo poslovno idejo jih
v obliki nekega tehničnega izdelka oz.
storitve najprej povežemo z mentorjem
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V sklopu izobraževanja podjetništva pa
vrhunec programa predstavlja zaključni
sejem Moje podjetje, kjer dijaki, ki so v
programu sodelovali preko celega šol-

skega leta, dobijo priložnost pokazati
se v najboljši možni luči in predstaviti
svoja podjetja z javnim nastopom pred
strokovno žirijo izkušenih gospodarstvenikov. Svoja podjetja predstavijo tudi s
postavitvijo lastne stojnice, na kateri z
lastnim izdelkom in trženjskim znanjem
privabljajo potencialne kupce. Dijaško
podjetje, ki se po ocenah strokovne
žirije celostno najbolje izkaže na vseh
področjih, pridobi naziv »dijaško podjetje leta« in dobi priložnost udeležbe na
mednarodnem tekmovanju »Company
of the year competiton«, kjer tekmuje s
sovrstniki iz evropskih držav.
Aleš Kozjek,
učitelj

Jakob Katrašnik in Matej Žnidar

Na idejo sva prišla zaradi zamudnega
povezovanja na pametno ključavnico, ki je nameščena v šoli. Prav tako
sva opazila veliko možnost vdora in
zlorabe ter veliko drugih težav, ki se

pojavljajo pri klasičnih ključavnicah.
Lahko se nam zgodi, da izgubimo
ključ ali pa nam ga nekdo ukrade.
Kmalu za tem sva razvila inovativno
idejo za novo generacijo pamet-

nih ključavnic, ki nam odpravi večino zgoraj
naštetih težav in nevarnosti. Rešitev sva našla
v tehnologiji odklepanja s svetlobnim ključem,
kot sva kasneje poimenovala tudi aplikacijo za
pametne telefone. Ko sva izdelala delujoči prototip ključavnice sva le to predstavila ravnatelju
naše šole. Ravnatelj je bil nad idejo zelo navdušen in naju je usmeril k bodočemu mentorju
na šoli. Sočasno pa je omenil še možnost
vključitve v zgoraj omenjeni zavod JA Slovenija.
V ustvarjenem dijaškem podjetju J.M.C. sedaj
nadaljujeva razvoj pametne ključavnice in
ustvarjava nove modele, pri katerih sva dobro
uporabila vsa pridobljena znanja v šoli iz smeri
tehnik mehatronike, prav tako pa tudi lastna
znanja in kreativnost. Pri izdelavi prototipov sva
sprva uporabila klasični 3D tiskalnik, sedaj pa
uporabljava šolski profesionalni industrijski 3D
tiskalnik z veliko kvaliteto tiska. Na koncu bova
ključavnice izdelovala iz kovin.

Naš dijak Luka Jelovčan
Nobena skrivnost ni, da se lahko Srednja tehniška šola pohvali z mnogimi
uspešnimi, tako sedanjimi kot nekdanjimi, dijaki. Na »vroči stol« smo tokrat posadili Luka Jelovčana, dijaka četrtega letnika programa tehnik mehatronike.
Bronasto priznanje iz astronomije in kemije, zlato priznanje iz geografije in druga nagrada na tekmovanju iz matematike v kategoriji B v prvem letniku.
V drugem letniku sledita bronasti priznanji iz logike in tekmovanja bober,
srebrno priznanje iz fizike, zlato priznanje iz astronomije ter prva nagrada na
tekmovanju iz matematike v kategoriji B.
V tretjem letniku sta se srebrnemu priznanju v astronomiji pridružili zlati priznanji in prvi nagradi, tako v matematiki
kot fiziki.
Po kakšnem naključju ali načrtu si
pristal na Srednji tehniški šoli?
Po zaključku osnovne šole sem se želel vpisati na šolo, kjer bi imel po končanem srednješolskem izobraževanju
poklic. Poleg tega pa nisem želel imeti
veliko 'piflarskih' predmetov, ker me
prav zelo ne zanimajo.

Kako se počutiš na šoli? Je izpolnila
tvoja pričakovanja, ki si jih imel ob
vpisu? Ti šola ponu-ja dovolj možnosti za tvoj strokovni razvoj?
Na šoli se počutim dobro. Predmeti so
mi všeč. Če pokažeš zanimanje in si
pripravljen delati, mislim, da lahko veli-

ko odneseš od pouka. Seveda ob dobri
podpori spoštovanih učiteljev in mentorjev.
Udeležil si se številnih tekmovanj s
področja naravoslovja in tehnike.
Uspehi se kar nizajo drug za drugim.

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola
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Si na katero priznanje še posebej ponosen?
Najbolj sem ponosen na priznanje iz
fizike, saj gre za srednješolsko tekmovanje, na katerem tekmujejo skupaj gimnazije in tehnične šole. Najlažje pa je osvojiti priznanje iz matematike. Prepričan
sem, da je raven matematike na tehničnih šolah prenizka.
V lanskem šolskem letu si postal »Naj
dijak Srednje tehniške šole«. V obrazložitvi med dru-gim piše: »Vzoren
dijak, v najširšem pomenu besede,
prijeten za učitelje in sošolce …« Kaj
ti pomeni ta naziv?
To je lepa nagrada ob koncu šolskega

leta, ne počutim se pa zaradi tega drugačen od drugih.
V okviru projekta Erazmus+ si se udeležil tudi mednarodne izmenjave, kjer
si opravljal prak-tično usposabljanje.
Kakšne so tvoje izkušnje? Se boš
udeležil še kakšne izmenjave?
S sošolcem sva za tri tedne odšla na
izmenjavo v Estonijo. Tam sva delala v
elektrarni, ki je delovala na naftni skrilavec. Izkušnja je bila pozitivna. Izvedel
sem veliko o delovanju elektrarne in
delal s kontrolnim sistemom elektrarne.
Letošnje leto sem se ravno tako prijavil na izmenjavo in bom šel spomladi v
Italijo.

Kje se vidiš v prihodnosti?
Nisem se še odločil, še razmišljam.
Vsekakor bom po končanem programu
šolo nadaljeval na fakulteti, a točne smeri si še nisem izbral.
Kaj te poleg fizike in elektrotehnike
še zanima? Kako so zapolnjeni tvoji
dnevi?
Doma imamo majhno kmetijo, tako
da je čez leto veliko domačih opravil.
Ukvarjam se pa tudi z gorskim kolesarstvom in marsikateri vikend preživim v
bike parku.
Andreja Pogačnik,
prof.

Nadgradimo znanje z izkušnjami
jega letnika smeri tehnik računalništva,
12 dijakov tretjega letnika smeri tehnik
mehatronike in 4 dijaki smeri elektrotehnik so odšli na različna delovna mesta v
Modeno (Italija), Sønderborg (Danska),
Narvo (Estonija), Krakov (Poljska) in
Salamanco (Španija).
Dijaki v tujini poleg opravljanja prakse
spoznavajo tudi kulturo in šolski sistem
države gostiteljice. Svoje doživljaje pa
dnevno zapisujejo tudi na blogih, ki so
vsako leto objavljeni na spletni strani
STŠ.

Po pridobitvi Listine kakovosti Erasmus+
za mobilnost v poklicnem izobraževanju
že drugo leto uspešno poteka projekt
mobilnosti »Nadgradimo znanje z izkušnjami«. V okviru le-tega smo letošnje
šolsko leto izvedli mobilnosti v šestih
različnih državah, spomladi pa jih načrtujemo še v štirih.
Letos prvič sodelujemo tudi z novimi
partnerskimi šolami in podjetji, ki se
ukvarjajo s praktičnim usposabljanjem
dijakov v tujini. Dosedanje izkušnje z
novimi lokacijami so vzpodbudne in jih
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bomo utrdili tudi v prihodnjem šolskem
letu.
Praktično usposabljanje v tujini je odlična priložnost, da dijaki izkusijo samostojno življenje. Spoznavanje delovnega
okolja v tujini je za dijake velik izziv. Kako
ga opravijo, pa je odvisno od njihove iznajdljivosti, še posebej, ko se znajdejo v
neangleško govorečem okolju.
Najprej so se v začetku oktobra na praktično usposabljanje v tujini odpravili dijaki Srednje tehniške šole. 18 dijakov tret-

Prvič smo sodelovali tudi z dvema novima državama, Poljsko in Španijo. Na
obe lokaciji smo poslali dijake tretjega
letnika tehnik računalništva in tehnike
mehatronike.
Dijaki svoje izkušnje delijo tudi na
predstavitvah za starše in učitelje ter na
šolskih promocijskih dogodkih.
Aleksandra Frelih,
koordinatorica projekta

Danska - Sonderborg
V nedeljo zjutraj se je pet dijakov tretjega
letnika Srednje tehniške šole odpravilo
na praktično usposabljanje z delom v tujini. Spremljali sva jih Simona Rozman in
Maja Arh. Z letalom smo iz Celovca poleteli do Dunaja in naprej v Kobenhavn,
nato pa smo se z vlakom peljali do mesta Sonderborg na jugu Danske.
Popoldan nas je v Sonderborgu na železniški postaji pričakala koordinatorica,
gospa Ulrike, ki nas je pospremila v dijaški dom in nam dala nekaj navodil za
naslednje dni. V domu so nas prijazno
sprejeli. Namestili smo se v sobe, nato
pa so nam razkazali dom. Po kratkih
pojasnilih smo se odpravili v mesto na
pozno večerjo.

izgled. Ustavili sva se v informacijskem
centru, kjer sva dobili nekaj pomembnih
informacij za ogled mestnih znamenitosti. V domu sva našli fante in skupaj smo
šli na pozno kosilo oziroma zgodnjo večerjo. Po večerji smo igrali biljard in se
pogovarjali o dogajanju tistega dne.
Naslednje jutro sva odšli proti
Kobenhavnu. Po prihodu v hotel sva šli
na popoldanski ogled mesta. V sredo
zjutraj sva se odpravili na letališče, uredili formalnosti in proti poldnevu prispeli
na letališče v Celovec.

Dijaki so na Danskem ostali dva tedna.
Verjamem, da jim je bilo bivanje v tujini zanimiv izziv in da so si nabrali veliko
zanimivih izkušenj.
Upam, da bom še kdaj lahko v takšni
vlogi potovala na Dansko ali pa kam
drugam, ker je to zanimiva izkušnja tudi
zame.
Maja Arh,
učiteljica

Drugo jutro smo šli v šolo, kjer nas je
Ulrike popeljala po šoli. Kmalu smo se
spoznali tudi z mentorjema, ki sta naše
fante vodila pri odkrivanju novih znanj in
veščin. Po kratkem pogovoru, ogledu
šole in opravljenih formalnostih so fantje
začeli z delom, midve pa sva se odpravili v mesto. Mestece je majhno, zelo prijetno, lepo urejeno, prizadevajo si za lep

Utrinki umetnosti

David Savič, 3.Me
Andrej Košak, 2.Ra

Gašper Kos, 3.Ee
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Ogled predstave Saloma
V okviru kulturnih dejavnosti smo si s
šolo ogledi predstavo Saloma, ki jo je
napisal Oscar Wilde. Naj za začetek
povem, da sam še nikoli nisem obiskal
Drame, razen kadar smo jo obiskali s
šolo. Profesorica slovenščine nam je
pred ogledom predstavila zgodbo,
osebe in nas pripravila na predstavo.
Zanimiv se mi je zdel tudi podatek, da
so to dramo nazadnje uprizorili pred stotimi leti.

komaj zadrževal. Saloma se je nato posvetila Johanaanu, s katerim je želela
spregovoriti, saj jo je ta očaral s svojim
govorjenjem. Čisto jo je prevzela njegova poduhovljenost in obljubila je, da ga
bo poljubila. Johanaan se s tem seveda ni strinjal in še naprej govoril o slabi
usodi, ki naj bi doletela dvor. Obsedeni
Sirijec je z muko poslušal Salomo in se
iz samega obupa zabodel. Nato je prišel sam Herod, ki je odstranil truplo in
se posvetil pastorki. Za vsako ceno si je
želel, da bi mu zaplesala. Ustregla mu
je pod pogojem, da ji izpolni karkoli si
zaželi. Saloma je zaplesala t.i. ples sedmih tančic in po koncu plesa zahtevala Johhanaanovo glavo. Herod si tega
seveda ni želel, a na koncu je vseeno
popustil in dal preroka obglaviti. Nato
so njegovo glavo prinesli na srebrnem
pladnju in tako je Saloma izpolnila obljubo. V predstavi so namesto glave uprizorili obglavljeno telo, ki ga je Saloma
poljubila. Šele nato se je zavedala svojega dejanja, a je bilo prepozno. Tudi
Herod se je zgrozil nad prizorom in dal
Salomo ubiti.

Zgodba se dogaja na začetku našega
štetja v Judeji, in sicer v Herodovi palači.
Na začetku predstave sta se mladi Sirijec
in Herodov paž pogovarjala o princesi
Salomi. Mladi Sirijec je bil z njo preveč
obseden ter jo primerjal z luno. V ozadju
so bile še druge osebe, pripadniki različnih ločin, ki so se pogovarjali o veri.
Na sredini odra je bil »vodnjak«, v katerega je bil zaprt prerok Johanaan. Vanj
ga je zaprl Herod zaradi blatenja njegove žene Herodiade. Nato je končno na
oder vstopila Saloma, Herodova pastorka. Takoj je vzbudila odziv mladega
Sirijca, ki se je zaradi njenega izzivanja

Ne morem trditi, da sem na področju
književnosti izkušen, zato se mi je na
začetku predstava zdela malo nerazumljiva z nekaterimi metaforami in primerjavami, a sem dogajanje postopoma
povezal z dogodki iz obnove. Mislim, da
je zgodba hotela pokazati to veliko razliko med čutno ljubeznijo (Salomo) in duhovno ljubeznijo (Johanaan). Obenem
hoče pokazati tudi slepoto zaradi zaljubljenosti, ki jo kažeta najprej Sirijec in
nato še Herod. Kljub temu da Saloma
velja za zelo lepo, pa se mi zdi to njeno
obnašanje in zahteva po obglavljenju
zelo izprijeno, skoraj ostudno. Seveda
se zgodba konča tragično, kar izpolnjuje prerokove besede o pogubi. Pohvaliti
moram tudi igralce, saj se mi zdi, da so
v predstavo vložili veliko energije, kar se
je tudi videlo na odru. Kljub temu da
morda nisem razumel vsega, se mi je
celotna predstava zdela dobra in si bom
v prihodnosti zagotovo še kdaj ogledal
kakšno drugo predstavo.
Petja Furlan,
1. Ri

Naš prosti čas
Dijak Luka Potočar, 4.Ra, je zastopal šolo pri
starejših kategoriziranih plezalcih ter osvojil
odlično 1. mesto.

Î

Jan Bombek iz 3. Ee je postal državni
prvak. Prav tako so kot ekipa s klubom
Ljubno BTC osvojili 1. mesto v državi. Î
Gimnastika – skoki z male prožne ponjave: V kategoriji dijakov je Nejc Mavec,
3.Ra, osvojil odlično 1. mesto.
Î
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Streljanje z zračno puško ter pištolo: Ekipno smo v
kategoriji standardne zračne puške osvojili odlično 1.
mesto v konkurenci osmih ekip ter ubranili naslov državnih prvakov. Točke so prispevali: Ernest Babača,
2.Ea, 4. mesto, Urh Dragičevič, 4.Ma, 7. mesto ter
Anton Korbar, 1.Ee, 17. mesto.

Moja zgodba
Gašper Pompe, 1. Ri

Star sem 19 let in prihajam iz Sevnice.
Trenutno se izobražujem v Kranju, kjer
obiskujem tehniško poklicno izobraževanje, smer tehnik računalništva.
V prispevku bom pozornost posvetil
svojemu športu, tako kot je navedeno v
naslovu, in sicer pisal bom o košarki na
vozičkih. Nekoliko se bom dotaknil tudi
preteklosti. Res je, da nerad govorim o
preteklih dejanjih oz. dogodkih, menim
namreč, da je bolje, da se osredotočimo
na situacijo tukaj in zdaj. Seveda ni slabo, če tudi kdaj pogledamo stvari malo
vnaprej, malo nazaj, ampak kakorkoli
preteklost, sedanjost in prihodnost so
različni pojmi.
Že od nekdaj je bil moj priljubljeni šport
košarka. Pred poškodbo sem običajno
treniral košarko štiri leta. Moja pozicija
v igri je bila center, to pomeni, da sem

bil zadolžen za igro pod košem tako v
napadu kot v obrambi. Treningi so bili
kar zahtevni, namreč imeli smo veliko
kondicijskih priprav in zelo malo igre.
Treninge sem imel trikrat tedensko.
Seveda pa sem igral košarko tudi takrat,
ko treningov ni bilo. Večkrat smo se s
prijatelji dobili na igrišču v centru mesta
in igrali tako imenovano »ulično košarko«, to pomeni košarko brez pravil, po
navadi to pomeni tudi, da ni prepovedanih prostorov itd., je pa običajno več
prerivanja in konfliktov …
Leta 2014 sem imel poškodbo, ki me je
privezala na invalidski voziček, treningov stoječe oz. navadne košarke, tako
temu pravim danes, je bilo konec. Po
poškodbi sem se s stvarmi zelo težko
soočal in sprejemal, vse je bilo drugače
... Mislil sem, če si na vozičku, ne zmoreš ničesar, namreč takrat sem še ko-

majda poganjal voziček, kaj šele, da bi
igral košarko na vozičku!! Kaj mislite vi?
Minilo je nekaj časa, spoznal sem ljudi,
takšne kot jaz, namreč pred prihodom v
Kranj sem se šolal v CIRIUS-u Kamnik,
kjer sem uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje, smer računalnikar.
CIRIUS je ustanova, ki je namenjena
gibalno oviranim in tam sem spoznal,
da se marsikaj da. Začel sem trenirati
košarko, ki sem jo izbral kot interesno
dejavnost. Sprva je bilo težko, ker si nisem predstavljal, kako lahko poganjaš
voziček in hkrati odbijaš žogo, opazoval
sem, treniral in stvari sem dokaj hitro
osvojil. Iz nemogočega sem ustvaril mogoče!
Danes igram v prvi ligi Kranj, kjer sem
krilo obrambe. Pravila in tehnike pri košarki na vozičkih so malo drugačne od
navadne košarke, tudi sestava ekipe je
drugačna, namreč pri invalidih je ekipa
sestavljena glede na poškodbo igralca.
Vsak igralec dobi pike glede na višino
poškodbe hrbtenjače, ki jih določi komisija, ki spremlja igro igralca. Drugače je
tudi to, da nimamo dvokorakov. Ostalo
pa je vse enako kot pri navadni košarki.
Treningi so zelo naporni, imamo veliko
kondicijskih priprav in tehničnih v smislu obvladovanja vozička in pa seveda
tudi tehnike igre. Košarko na vozičku
sedaj treniram tri leta, počasi se vključujem tudi na treninge slovenske reprezentance na Vranskem, običajno pa
treniram v Naklem.
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Poletni

Festival
Inovativnih
Tehnologij
«
«
«
«
«
«
«

izdelava robota Otto
izdelava računalniških iger
programiranje Android aplikacij
snemanje in urejanje videa
zabavna elektronika
od ideje do izdelka s CADCAM
izdelava in upravljanje mobilnega
robota s telefonom

Termin:

Lokacija:

od 24. avgusta 2020
do 28. avgusta 2020
od 9.00 do 15.00
Šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj

Prijave in dodatne informacije na:

fit.sckr.si

Poletni Festival Inovativnih Tehnologij je namenjen predvsem mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem zadnje triade osnovne šole ter srednješolkam in srednješolcem.
Organizacija:
Šolski center Kranj v sodelovanju
z Mestno občino Kranj

STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

20 let mozaika tehniške gimnazije
Nekoč je eden od naših dijakov zapisal: »Dijakom je treba najprej veliko ponuditi, zatem pa od njih veliko
zahtevati. Njihovo znanje je najboljša
reklama in edino spričevalo, s katerim se lahko šola in njeni učitelji ponašajo. Dobro ime šole je pač mozaik, ki je sestavljen iz dijakov, ki smo
šolo obiskovali. In vsak od nas predstavlja svoj kamenček v tem mozaiku. Potrudimo se za njegov sijaj.«
V šolskem letu 2019/2020 praznuje
Strokovna gimnazija svojo 20-letnico. »Kako čas beži«, mi je rekel marsikateri profesor v šolski zbornici,
ko sem mu povedala, da pripravljamo prireditev ob okroglem jubileju.
Večina učiteljev tehniške gimnazije
poučuje v njej že od samega začetka.
Tehniška gimnazija, ki smo si jo dolgo želeli in pripravljali dijake na maturo vse od leta 1995 dalje, je začela
svoj program izvajati v šolskem letu

1998/99, vpisali pa smo 3 oddelke
bodočih maturantov (1. Ga, 1. Gb in
1. Gc). V šolskem letu 2000/2001 pa
je Vlada RS izdala sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Srednja elektro in strojna
šola Kranj z dvema organizacijskima
enotama: Poklicno in strokovno šolo
ter Strokovno gimnazijo.
Novost je bila ta, da je bil za vsako
enoto posebej oblikovan učiteljski
zbor, svet staršev in dijaška skupnost.
Tehniška gimnazija je takrat imela že
9 oddelkov v treh letnikih. Zgodbo
izobraževanja bodočih maturantov
smo peljali naprej brez hujših pretresov. Morda je bilo nekoliko slabe
volje med profesorji, ki so želeli učiti
gimnazijce, saj so ti veljali za vedoželjne, delovne in sposobne. Strokovna
gimnazija je namreč enakovredna
izobraževalnemu programu splošne
gimnazije. Posebnost predmetnika
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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te gimnazije pa je, da se dijaki, ki se za
ta program odločijo, že v drugem letniku srečajo z enim od strokovnih področij, ki je lahko elektrotehnika, mehanika
ali računalništvo. Število ur strokovnih
predmetov je v vsakem višjem letniku
večje. Tako lahko ugotovimo, da je tehniška gimnazija namenjena predvsem
dijakom, ki so se odločili za gimnazijski
program, poleg splošnih predmetov pa
jih zanimata predvsem tehnika in naravoslovje. Takole pravi naš dijak Janez
Luznar, mag. strojništva in član narodno-zabavnega ansambla Hozentregerji:
»Po uspešno opravljeni splošni maturi
sem se vpisal na Fakulteto za strojništvo
v Ljubljani. Kmalu se je izkazalo, da smo
imeli dijaki tehniške gimnazije zelo dobro podlago za nadaljnji študij strojništva.
Nekateri niso imeli tehniškega znanja,
drugi pa so slabše obvladali matematiko ter razumevanje izpeljav. Nam je tehniška gimnazija dala oboje, tako da smo
na začetku veliko lažje sledili …«
Ob ponovni reorganizaciji šole leta
2005 smo postali Tehniški šolski center
s tremi organizacijskimi enotami. Takrat
sem postala prva ravnateljica Strokovne
gimnazije kot samostojne enote. Izvajali
smo dva programa, in sicer tehniško gimnazijo in maturitetni tečaj. Dijakov je
bilo takrat še več kot 350, vendar se je
že čutil pritisk zaradi vse manjšega vpisa prvošolcev. Zato je bilo treba vložiti
veliko truda za iskanje novih poti pri pridobivanju dijakov, željnih drugačnega,
aktualnega znanja.



Šola je torej mozaik
sodelovanja ...

Gimnazija je bila in je še vedno vključena v več projektov, vendar pa je moje
ravnateljevanje zaznamoval predvsem
projekt Posodobitev gimnazijskih programov, v katerem sem aktivno sodelovala. Vključeni smo bili v Konzorcij
strokovnih gimnazij od leta 2008 do
2014. Člani šolskega razvojnega tima
smo sistematično razvijali medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje. Medpredmetno smo se povezovali
predvsem pri projektih in večdnevnih
ekskurzijah, timsko pa smo poučevali
pri sorodnih predmetih. Pri izvajanju teh
ur je sodelovala večina učiteljev učiteljskega zbora Strokovne gimnazije. Nov
način poučevanja so dijaki sprejeli z
zanimanjem, so pa nove metode dela
zahtevale veliko dodatnega učiteljevega
truda. Takrat smo uvedli tudi vsakoletno
zaključno prireditev za posamezne letnike, na kateri dijaki ob kulturnem programu prikažejo svoje celoletno delo in
starše ter sorodnike pogostijo.
Leta 2009 je vodenje šolskega centra
prevzelo novo vodstvo, staro pa se je
poslovilo. Sama sem se ponovno vrnila
za kateder, kjer opravljam delo učiteljice slovenskega jezika in književnosti.
Vodenje Strokovne gimnazije je prevzela profesorica angleškega jezika Zdenka

Varl, ki je nadaljevala z novimi projekti, v
katere je verjela oz. pričakovala, da bo
z njimi navdušila dijake tehniške gimnazije. Najprej je bil to projekt Obogateno
učenje tujih jezikov, ki nam je v šolskem
letu 2013/14 omogočil zaposlitev tujega učitelja, rojenega govorca. To je bil
Benjamin Tweedie iz Avstralije, danes
pa je to Helen Asher iz Velike Britanije.
Druga ravnateljica Strokovne gimnazije
se je poslovila ob koncu šolskega leta
2017/18. Danes nas s svežo energijo
vodi tretja ravnateljica, mag. Lidija Goljat
Prelogar. Tudi ona se po svojih najboljših močeh trudi, da bi z novimi projekti
pridobila nove dijake in jih navdušila za
vpis na tehniško gimnazijo.
Ob vseh projektih pa ne smemo pozabiti na vsakodnevno delo učiteljev, ki se
trudijo posredovati svoje znanje tako, da
navdušijo dijake za redno delo, boljše
pa pripravljajo na različna tekmovanja,
na katerih ti dosegajo visoke rezultate.
In konec koncev, rezultati naše gimnazije se na maturi gibljejo od 80 % do 90
% , kar omogoča našim dijakom vpis na
želene fakultete.
Šola je torej mozaik sodelovanja dijakov,
staršev, profesorjev in vodstva. Če se ti
kamenčki pravilno sestavijo, je življenje
na tehniški gimnaziji lepo in rezultati vidni.
Vlasta Jemec,
prof. slovenskega jezika

Inženirke in inženirji bomo!
na Strokovni tehniški gimnaziji
Tehniška gimnazija se je v tem šolskem
letu pridružila projektu Inženirke in inženirji bomo!, ki združuje priznane inženirke in inženirje, vrhunske menedžerje,
predstavnike start-up podjetij in različne
prodorne ter ustvarjalne posameznike.
Osrednja aktivnost projekta so dogodki, ki se izvajajo na vodilnih slovenskih
gimnazijah. V četrtek, 24. 10. 2019, se
je prvi tak motivacijski dogodek odvijal
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tudi na naši gimnaziji, kjer so se najprej
predstavili naši inovativni dijaki in dijakinje s svojimi inovacijami, nato pa je
sledila okrogla miza z uglednimi gosti
iz sveta gospodarstva na temo kariernega razvoja. Posebnost dogodka pa je
bilo tudi to, da se je v živo predvajal po
Youtube kanalu Strokovne gimnazije.
Tako dijaki kot tudi gosti so bili navdu-

šeni nad predstavitvami dijakov, in sicer se je predstavila ekipa iCap s projektoma Pametna rožica in Pametna
značka ter dijak Kristjan Komloši, ki je
v okviru projekta Svetlobno onesnaževanje izdelal spektrometer. Po mnenju
ravnateljice mag. Lidije Goljat Prelogar
so dijaki Strokovne tehniške gimnazije
»izjemni in je privilegij z njimi sodelovati,
jih opazovati, saj niso samo akadem-

sko uspešni in imajo veliko afiniteto do
tehniške stroke in modernih tehnologij,
ampak so tudi neverjetno inovativni in
vedno pripravljeni, da poleg šolskega
dela zraven počnejo še nekaj več. To
pomeni, da jih že veliko inženirsko razmišlja, snuje, sestavlja, preizkuša svoje
inovacije. Poleg tega pa se z veseljem
vključujejo tudi v projekte, kjer jim kot
šola vedno skušamo ponuditi nekaj več
in jim omogočiti razvijanje ustvarjalnosti
in inovativnosti.«
Na tem dogodku pa je Strokovna tehniška gimnazija kot prva slovenska gimnazija predstavila tudi pilotno izvedbo senčenja inženirjev v podjetjih. Senčenje je
oblika izkustvenega učenja, kjer dijak
opazuje inženirja, je njegova senca in
mu sledi, s čimer pridobi boljše razumevanje inženirjevega dela ter znanj in
veščin, ki jih za svoje delo potrebuje.
Senčenja so se v pilotni izvedbi udeležili
trije dijaki Strokovne tehniške gimnazije, in sicer Aljaž Medič, Matija Demšar
in Miha Meglič, ki so svoje vtise v obliki
kratkega filmčka predstavili dijakom in
gostom iz podjetij.

Njihovi vtisi

Matija Demšar – Lotrič Metrology

Aljaž Medič - Iskratel

V intervjuju mi je Rok (Okorn) pojasnil,
da biti vodja in biti šef ne pomeni nujno isto. Kot vodja je potrebno biti iskren
in korekten, saj je vodja v službi drugih,
ne obratno. Zaradi nenehnega razvoja
nove tehnologije mi je predlagal, da naj
v svojem času šolanja vsaj eno leto preživim v tuji državi, v kolikor mi bo ponujena priložnost.
Zelo zanimiv del dogodka pa je bila
okrogla miza na temo, kako izbrati karierno pot in biti pri tem uspešen, ki jo je
povezovala mag. Edita Krajnović iz podjetja Mediade, in kjer so med drugim
sodelovali Jan Šinkovec, direktor podjetja Agromehanika, dobitnik gorenjske
gazele 2019, Matevž Fazarinc, vodja
inženiringa v podjetju Knauf Insulation
Škofja Loka, Nina Zalaznik, produktni
vodja za gospodinjske števce v podjetju
Iskraemeco, in Rok Okorn, direktor sektorja podpore v PE Dostop v Iskratelu.

Inženir mora biti vsestranski človek, ki
ni le dober v svoji stroki, ampak tudi pri
timskem delu, v komunikaciji in tudi organizaciji.
Miha Meglič –Iskra Emeco

Moje zanimanje za inženirski poklic se je
samo še poglobilo: vztrajal bom tako v
računalništvu kot v elektrotehniki.
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Tehniška gimnazija - prava izbira
Blaž Grabnar, 3. Ga

zgodaj in že v sedmem razredu osnovne šole sem bil prepričan, da je to prava
izbira zame.
Na šoli je tudi veliko koristnih pripomočkov za praktično učenje: 3D tiskalniki, tiskalniki tiskanih vezij, CNC stroj,
stružnica. Računalniške učilnice so
opremljene s moderno računalniško
opremo in različno uporabno programsko opremo. Za dijake je možna tudi
brezplačna namestitev Microsoft Office
programov in programa za 3D modeliranje SolidWorks.

Za tehniško gimazijo sem izvedel v 8. razredu in se takoj odločil zanjo, saj sem
vedel, da mi bo ponudila gimnazijski
program, pri katerem bom pridobil tudi
nekaj praktičnih znanj na področju, ki
me zanima – da ne bom po maturi le
gimnazijec.

Za tehniško gimnazijo v Šolskem centru Kranj sem se začel zanimati že zelo
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Luka Uranič, 3. Ga

Naša šola ima problem le v tem, da je
premalo poznana, zato veliko potencialnih dijakov zgreši odlično priložnost za
izboljšanje svojih sposobnosti in znanja.
Aljaž Luznar, 3. Ga

Za to šolo sem se odločil, ker so me že
od nekdaj zanimala tehnična področja. Moja prva izbira je sicer bila srednja
strojna šola, ker tako kot mnogi drugi,
takrat še učenci osnovne šole, nisem
vedel za strokovno gimnazijo. Svojo
odločitev pa sem spremenil, ko mi je
šolska svetovalna delavka predstavila to
gimnazijo, saj sem ugotovil, da bi se rad
izobraževal na strokovnem področju, ki
me zanima, hkrati pa bi imel tudi večjo
možnost za izbiro fakultete, kar se mi je
zdel dober kompromis, zato sem se tudi
odločil za to šolo.

Za to šolo sem se odločil v zadnjem trenutku, saj sem bil prej vpisan na strojno
šolo v Škofji Loki, v program strojnega
tehnika. Vendar pa sem se ob koncu 9.
razreda po tehtnem premisleku prepisal
na strokovno gimnazijo. Moja odločitev
je temeljila na tem, da poizkušam izbrati
šolo, ki mi bo dala najboljšo podlago za
študij na strojni fakulteti. Če bi se odločil
za splošno gimnazijo, bi mi na fakulteti
primanjkovalo znanj iz strokovnih predmetov; če pa bi se odločil za program
strojnega tehnika, bi mi primanjkovalo
znanja iz angleščine, matematike in fizike. Zato sem se odločil za strokovno
gimnazijo, kjer imam matematiko in
fiziko na nivoju ostalih gimnazij, poleg
tega pa imamo še strokovne predmete.
Obenem pa sem si pustil možnost, da

Izbral sem strokovno področje mehanike, ker si želim študirati strojništvo. S
svojo odločitvijo glede vpisa v šolo sem
zadovoljen in jo tudi priporočam vsem,
ki jih zanima področje tehnike.

Jakob Kosec, 3. Ga

Že v osnovni šoli me je zelo zanimalo računalništvo, zato sem želel svoje znanje
na tem področju v srednji šoli še poglobiti. Vseeno pa sem želel imeti več svobode pri kasnejši izbiri fakultete, zato je
bila tehniška gimnazija najboljša izbira.
Šolo sem izbiral tudi glede na oddaljenost. Ker sem iz Kranja, imam sedaj do
šole le 25 minut hoje ali deset minut
vožnje z avtobusom. To je bil tudi eden
izmed dejavnikov, zakaj se nisem odločil za kakšno drugo tehniško gimnazijo
v Sloveniji.

po končani gimnaziji izberem tudi kako
drugo fakulteto, kot je na primer fakulteta za šport, saj sem gorski tekač in se
zanimam tudi za ostale športe.

Podjetnost na strokovni gimnaziji?!
Samoiniciativnost in podjetnost skupaj predstavljata eno od osmih kompetenc
za vseživljenjsko učenje (po definiciji Evropske unije).
Podjetnost pogosto napačno povezujemo samo z gospodarsko dejavnostjo
in ustanavljanjem podjetij; podjetnost je
veliko širši pojem.
Podjetnost je sposobnost posameznika, da uresničuje svoje zamisli v vsakdanjem življenju, v družbi ali na delovnem mestu. Podjeten je tisti, ki opazi
priložnosti, verjame vase in se razvija, je
drzen, vztrajen, komunikativen, ustvarjalen, sodeluje z drugimi.
Ali so naši dijaki podjetni? Seveda so!
To kažejo tako v šolskem prostoru kot
tudi izven šole in doma. Pa naj omenim
nekaj posameznikov:
Miha Meglič je aktiven v projektih, v
dijaški skupnosti, poleg tega ureja
in vzdržuje spletne strani, foto kroniko, vzpostavil je tudi socialne medije
Strokovne gimnazije. Miha se ni ustrašil
niti vloge učitelja. Na delavnici je skupini
profesorjev in profesoric prikazal delovanje aplikacije 1Ka.
Aljaž Medič je aktiven v projektih, zlatnik
MEPI-ja, odlično igra na harmoniko in je
predsednik dijaške skupnosti SG. Svoje
znanje nadgrajuje tudi na dodatnih izobraževanjih izven šole, v sklopu dMFA,
na področjih fizike, matematike in računalništva.
Matija Demšar je vedoželjen, aktiven v
projektih, zlatnik MEPI-ja.

vacijah, ko sta npr. IoT garažna vrata in
Spektroskop, upravlja strežnike, poleg
tega je tudi dober glasbenik. Zna tudi
nastopati in zagovarjati svoja stališča.
Že kot dijak 1. letnika se je postavil pred
naš učiteljski zbor in nam samozavestno
predstavil umetno inteligenco.
Juš Dolžan programira računalniške
igre, sodeluje v gamejamih. Trenutno
dela tudi v projektu za Redragon.
Izpostavila sem nekaj dijakov, ki pa nikakor niso osamljeni primeri podjetnosti.
Miha Žibert velikokrat vzame v roke
svinčnik in skicira avione, helikopterje
in verjamem, da bo uresničil svojo željo postati pilot. Luka Kavčič fotografira
in popravlja motor. Žiga Slatnar Štagar
programira, izdeluje spletne strani in
različna električna vezja. Jaka Ropret se
ukvarja s 3D tiskanjem.
In še in še. Prav vsak ima določene lastnosti podjetnosti, ki jih razvija in uresničuje na različne načine. Nekateri še v
športu, glasbi, kot prostovoljni gasilci, v
krožkih, na tekmovanjih, ustvarjajo v domači delavnici. Vsi pa si želijo uspešno
zaključiti gimnazijo in se nato podati na
pot novih ciljev in dosežkov. S tolikšno
mero podjetnosti, kot jo kažejo že sedaj,
verjamem, da jim bo marsikaj uspelo, če
pa ne, se bodo znali tudi pobrati. Kajti
tudi to je lastnost podjetnih. Ob neuspehih ne obupajo, “ne vržejo puške v koruzo”, ampak začnejo znova.

Ob vsem tem se nam na Strokovni gimnaziji v šolskem letu 2018/2019 ni
bilo težko pridružiti projektu Krepitev
kompetence podjetnosti in spodbujanje
prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah ali krajše
Podjetnost v gimnazijah ali še krajše
PODVIG.
V projekt je vključenih 79 partnerjev
(9 zavodov, ustanov oz. organizacij in
70 gimnazij: 28 razvojnih gimnazij in
42 implementacijskih gimnazij). Naša
Strokovna gimnazija je vključena v projekt kot razvojna gimnazija.
Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje
z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi
ter implementacijskimi gimnazijami in
konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo
omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor
in s pomočjo katerih bodo gimnazije
celovito razvijale kulturo podjetnosti v
kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.
Ob podpori in sodelovanju vseh, vodstva, učiteljskega zbora, dijakov, staršev
in okolja, nam bo “podvig” uspel. Želimo
si, da bi bila na naši gimnaziji kompetenca podjetnosti način delovanja tudi po
končanem projektu.

Kristjan Komloši je znan po svojih inoDarija Kramarič,
koordinatorica projekta PODVIG
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Iz roda v rod nam iskra kaže pot
Trenutno obiskujejo Strokovno gimnazijo štiri dijakinje. Kar pri treh je »Iskra« že
družinska tradicija, saj so jo obiskovali že očetje ali bratje. Vse se strinjajo, da
imajo dekleta na šoli včasih tudi prednosti in da je tehnika lahko zanimiva tudi
zanje.
Maja Bertoncelj, 3. Ga
Vsi člani družine smo tesno povezani z
»Iskro«. Pred davnimi leti jo je obiskoval
oče, pred nekaj leti starejša brata , danes pa skupaj z mlajšim bratom »guliva«
iskrške šolske klopi. Mami pa zelo rada
hodi na govorilne ure.
Na mojo odločitev za šolo so pomembno
vplivale zgodbe, ki so jih pripovedovali oče in starejša brata. Povedali so na
primer, da na »Iskri« ne dajejo domačih
nalog; kmalu sem ugotovila, da na žalost ne drži. Navdušeni so bili tudi nad
raznimi zanimivimi poizkusi pri fiziki,
uporabo telefona v praktične namene,
dobro malico ( še vedno drži). Strinjali
pa so se tudi, da imajo dekleta na šoli
številne privilegije.
Jeziček na tehnici pa je za mojo odločitev predstavljala predstavitev na informativnem dnevu. Za to odločitvijo stojim
in sem vesela, saj si ne predstavljam, da
bi bila na kateri koli drugi šoli.
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Ajda Peternelj, 2. Ga
V naši družini je navdušenje za tehniko
in tehnične predmete prisotno že dlje
časa. Tako brat kot oče delata na področju tehnike, prav tako tudi večina članov
naše širše družine.

čim tudi izbrane stroke, ki jo bi kasneje
lahko imela tudi kot hobi.
Ana Triler, 3. Ga
Ko sem bila še majhna, sem očetu že
veliko pomagala v delavnici. Takrat me
je tehnika začela zelo zanimati.

Šolo je obiskoval že moj brat, zato sem
se na njegovo pobudo tudi jaz vpisala
na šolo s tehničnimi/strokovnimi predmeti; ker pa sem želela obiskovati gimnazijski program, je bila odločitev za
strokovno gimnazijo zelo na mestu.

Veliko vlogo pri odločitvi za šolo je imel
tudi moj brat, saj me je s svojim poklicem pilota zelo navdušil. Leta 2004 pa
je bil tudi v drugi generaciji maturantov
naše Strokovne gimnazije.

Maja Šolar, 2. Ga
Tehnika mi je blizu, saj oba starša delata na tem področju. Za računalništvo
pa me je navdušil sestrin fant, ko mi je
pokazal, kako programira svojo aplikacijo. Pred leti je hodil na »Iskro«, zato mi je
priporočil izbiro šole.

Ko sem začela razmišljati, kaj želim
početi v življenju, sem torej imela dva
vzornika: brat me je navdušil kot pilot,
oče mi je dal veliko predznanja o delu s
stroji. Ko pa je prišel čas dokončne odločitve, kam po osnovni šoli, sem sledila
bratu, kar me je pripeljalo na “Iskro”.

Za strokovno gimnazijo sem se odločila,
ker imam večje možnosti za vpis na željeno fakulteto. Prednost pred splošno
gimnazijo pa sem ji dala, ker se tu nau-

Svoje odločitve niti najmanj ne obžalujem: prijazni in zabavni profesorji, dobra
hrana in pa super prijatelji.

Tutorstvo
Včasih narobe ti gre
in čudno križajo se poti,
ne najdeš tople dlani,
pozabljen si …
Prehodiš mnogo puščav, nikjer ne najdeš oaze …
… IMAŠ TUTORSTO …
… DIJAK – DIJAKU …
(priredba Ko si na tleh – Pop design)

KAJ JE TUTORSTVO?
Poslušanje, skupno iskanje poti pri reševanju problemov, tako učnih kot osebnih.
Dijaki tutorji vam pomagajo in vas usmerjajo pri reševanju problemov.
Bomo zmogli, bomo JA,
na Strokovni gimnaziji mi tutorji smo ZA.
KDO SMO?
Miha Meglič iz 4. Ga, Ana Triler, Jakob Kosec, Adam Valjavec, Luka Uranič, Peter
Peterman, Jakob Urana iz 3. Ga, Ajda Peternelj, Luka Kavčič, Matija Zupan, Tadej
Valjavec, Bit Sergej Misjak iz 2. Ga.
Mi smo tu, da vam priskočimo na pomoč,
a ne cel dan in celo noč!
KAKO DELUJE PROGRAM?
S programom tutorstva skrbimo, da dijaki prvih letnikov uspešno razvijejo metode učinkovitega učenja, vzpostavijo dobre odnose s sošolci, prijatelji, profesorji itd.
Pomagamo jim pri spoznavanju nove šole in seznanjanju s pravili vedenja v različnih
šolskih in tudi drugih življenjskih situacijah.
Vodja projekta TUTORSTVO: Simona Kert, prof. športne vzgoje
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija
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Potep po Bavarski
Bavarska je nam najbližja in hkrati največja nemška zvezna dežela. Le kdo
ne pozna avtomobilskih znamk AUDI,
BMW, MAN? Tudi o Ludviku Bavarskem
smo že marsikaj slišali. Regensburg pa
je najstarejša nemška prestolnica in eno
največjih mest, ki med 2. svetovno vojno
ni bilo poškodovano. Vse to pa smo natančnejše spoznali, ko smo 26. in 27. 9.
2019 obiskali Bavarsko.
V četrtek, 26. septembra, smo se dijaki
drugega in tretjega letnika v zgodnjih jutranjih urah zbrali na avtobusu, kjer nas
je čakal naš vodič Gregor Košec. Vstali
smo res zgodaj, a smo imeli do prvega
postajališča kar nekaj časa za spanec.
Po postanku smo nadaljevali pot proti
jezeru Chiemsee. Medtem nas je vodič
Gregor poučil o Ludviku Bavarskem in
splošni zgodovini Bavarske. Naš prvi
ogled je bil dvorec Herreninseln, ki se
nahaja na moškem otoku. Iz avtobusa
smo izstopili v kraju Prien am Chiemsee,
kjer smo se v lokalnem pristanišču vkrcali na ladjo.
Z obale smo se skozi park sprehodili do graščine, kjer smo imeli voden
ogled notranjosti graščine Herreninseln.
Nato smo si ogledali še muzej Ludvika
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Bavarskega in okolico gradu z vrtovi.
Graščina naj bi bila kopija Versaillesa,
le da v notranjosti nekateri prostori niso
dokončani.

samem koncu jih še spolirajo in pripravijo za bodočega kupca. Po končanem
ogledu smo se odpravili v kraj Kelheim,
kjer smo prenočili.

Po vrnitvi na avtobus smo pot nadaljevali proti kraju Dingolfing, kjer stoji eden
od glavnih obratov bavarske avtomobilske znamke BMW. Med vožnjo nam
je vodič Gregor razlagal o zgodovini
podjetja in njihovih obratih, medtem pa
smo si lahko ogledovali lepote bavarske
pokrajine.

Zjutraj smo pozajtrkovali in se napotili
v Regensburg, staro mesto, omenjeno
že v rimskih časih. Najprej smo si ogledali najznamenitejšo točko mesta, to je
kamniti most. Od mosta smo odšli proti
središču mesta, kjer stoji gotska stolnica Svetega Petra, ki velja za eno najlepših stolnic. Potem smo imeli še nekaj
prostega časa za ogled.

Ob prihodu sta nas sprejela vodiča in
nas popeljala skozi proizvodne obrate.
Začeli smo v stiskalnici karoserijskih
delov, kjer so nam pokazali največjo in
najdražjo stiskalnico, ki jo imajo. Nato
smo ogled nadaljevali skozi skladišče
delov do modela šasije enega od avtov,
ki jih proizvajajo. Tu smo izvedeli, kako
pomembna je izbira materialov za avto.
Pot nas je vodila skozi linijo avtomatsko
vodenih robotskih rok, ki sestavljajo in
varijo dele šasije. Proti koncu ogleda
smo videli še vgradnjo armature in koles. Tu smo prvič videli dejansko obliko
avtomobilov, ki jih poznamo. Prisotni
smo bili tudi pri prvem zagonu in preizkusu proizvedenih avtomobilov. Na

V mestu Ingolstadt, ki se nahaja ob
Donavi, smo obiskali Audi Form, razstavni prostor podjetja Audi. V samem
forumu so bili razstavljeni avtomobili od
samega začetka pa do danes. Ogledali
smo si lahko tudi modele različnih audi
motorjev. Lahko smo se tudi usedli v
najnovejše modele avtomobilov Audi in
občutili prestiž. Po vsem tem pa nas je
čakala še dolga pot domov, polna zastojev na nemški avtocesti. Domov pa smo
prispeli v poznih urah.

Bine Sever in Martin Ravnik Papič,
3. Ga

Naš prosti čas
Odbojka, odbojka, odbojka …
Tako kot je slovenska reprezentanca
razveseljevala vse nas na letošnjem
Evropskem prvenstvu, smo tudi mi na
Strokovni gimnaziji ponosni na uspehe
našega dijaka.
V času poletnih počitnic, ko nas je večina uživala na soncu, ob morju in mivkastih plažah, je Jakob Urana, dijak
3.Ga razreda, tudi skakal in dvigoval
mivko, a na malce drugačen način.
Na turnirjih v sklopu Državnega prvenstva U18 v odbojki na mivki je »bil boje
» za čim boljše uvrstitve. Črnuče, Koper
in na koncu Kongresni trg v Ljubljani;
same uvrstitve v finale, končni izkupiček
pa …
BRAVOOOOO!

Jakob Urana (prvi z desne),2. mesto na DP na mivki U18.

Poleg tega je Jakob tekmoval še na
številnih drugih rekreativnih turnirjih in
je tudi član OK Triglav Kranj. Odlikujejo
pa ga tudi vse tiste vrline, ki so včasih
očem skrite in se kažejo v dejanjih.

Jakob je zmagovalec tudi na tem področju. Ponosni smo nate.
Simona Kert ,
prof.

Kako postaneš zlati mepijevc
Povsod je lepo, a doma je najlepše,
smo ugotovili na naši zadnji zlati odpravi, ki nas je vodila od Kranja pa do
Bohinjskega jezera. Pot se je vila skozi
gozdove, prelepe jase, pa tudi vrhove
kakšnega hribčka, popoldne pa smo
prispeli na kakšno planino, kjer smo si
pripravili kosilo, postavili šotore, udarili
kakšen tarok, pa je čas hitro minil. Jutra
so bila mrzla, zato sem se včasih v »spalki« vprašal, kaj mi je tega treba. Odgovor
na to pa sem dobil vsak večer ob ognju
in druženju …

Nedelja, 24. 3. 2019, 22.00, pritisnilo
nas je ob sedeže in letalo je poletelo. Ob
4. uri smo prispeli v Istanbul ter se malo
odpočili, si nalili turške kave in pojedli
kebab.
Po tradicionalnem zajtrku turške mladine smo si ogledali mesto, zvečer pa smo
že leteli v nekaj sto kilometrov oddaljeno mestece. Naša pot se je tam začela.

Bila je dolga skoraj 100 km, prešteli pa
smo vse ovinke na poti in našteli točno
dva. Po 4-ih dneh hoje smo se vrnili v
Istanbul; in ker smo potrebovali počitek,
ki ga v šoli ne bi bili deležni, smo se ne
namenoma odločili, da ostanemo še en
dan v Turčiji. Turškega paradižnika ravno ne priporočamo, zato pa toliko bolj
ogled same države, ki v sebi skriva veliko raznolikih biserov.

MEPI pa ni sestavljen zgolj iz odprav.
Opraviti je treba še področje prostovoljstva, veščin ter športa. Tako ta program prav lepo skrbi, da postaneš koristen za družbo in se tudi sam nekaj
naučiš, čisto mimo grede pa spoznaš
še malo sveta.
Adam Valjavec,
3. Ga
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Zlato priznanje za VSŠ
ŠC Kranj
Na 29. tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije, ki je bilo 10. 10. 2019
na Otočcu, je Višja strokovna šola ŠC Kranj dobila zlato priznanje kot najboljša izobraževalna institucija 2019 za področje elektroenergetike.
Naš diplomant Aljaž Šubic je za svoje diplomsko delo z naslovom Izdelava
SCADE za črpališča Komunale Kranj na državnem tekmovanju za najboljšo
inovacijo s področja vzdrževanja dosegel 2. mesto, diplomant Tomaž Škufca
pa je za diplomsko nalogo z naslovom AMI clean up – analiza NNO z namenom zmanjšanja in odprave frekvenčnih motenj za nemoteno delovanje
AMI sistema v podjetju Elektro Gorenjska, d. d., na državnem tekmovanju za
najboljšo nalogo s področja vzdrževanja zasedel 3. mesto.
Mentor obema diplomskima nalogama je bil naš predavatelj Robert Šifrer,
univ. dipl. inž.
Predavatelj in mentor Robert Šifrer je prevzel priznanje 10. 10. 2019 na
Otočcu. Priznanje je podelil g. Viktor Jemec, predstavnik Društva vzdrževalcev Slovenije (na sliki desno).
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Priznanja študentom
ALJAŽ ŠUBIC

Diplomant VSŠ ŠC Kranj,
program elektroenergetika

Naslov diplomskega dela:

Izdelava SCADE
za črpališča Komunale Kranj
Dosežek:

2. mesto na državnem tekmovanju
za najboljšo inovacijo
s področja vzdrževanja

TOMAŽ ŠKUFCA

Diplomant VSŠ ŠC Kranj,
program elektroenergetika

Naslov diplomskega dela:

AMI clean up – analiza NNO z namenom
zmanjšanja in odprave frekvenčnih motenj za nemoteno delovanje AMI sistema
v podjetju Elektro Gorenjska, d. d.
Dosežek:

3. mesto na državnem tekmovanju
za najboljšo diplomsko nalogo
s področja vzdrževanja
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Kaj vas je zanimalo kot otroka? Ali bi
se iz teh stvari dalo razbrati vašo kasnejšo usmerjenost v področje elektroenergetike?
Kot otrok sem se najbolj zanimal za računalništvo in šport, elektrika me takrat
še ni tako pritegnila. Vedno sem želel
delati tudi fizično. Zanimivo mi je bilo
električno omrežje, kako deluje povezava omrežja, z leti sem se pa tudi bolj začel poglabljati v obnovljive vire energije.
Bili ste študent naše višje strokovne
šole. Kakšne spomine imate na šolanje, kaj vam je bilo še posebno všeč?
Kot diplomant imam na študij zelo pozitivne spomine, imeli smo nekaj zelo
odličnih vaj, v spominu pa so mi najbolj
ostale strokovne ekskurzije v različna
podjetja po Sloveniji.
Ustaviva se pri vašem diplomskem
delu z naslovom Izdelava SCADE za
črpališča Komunale Kranj, za katero
ste prejeli 2. mesto. Kako to, da ste si
izbrali omenjeno temo?
Izbira teme je bila sklop naključij. Vedno
sem si želel delati z računalniškimi pro-

Kaj vas je zanimalo kot otroka? Ali bi
se iz teh stvari dalo razbrati vašo kasnejšo usmerjenost v področje elektroenergetike?
Kot otrok sem užival v razstavljanju in
sestavljanju raznih predmetov, predvsem stvari iz mamine kuhinje, ki so vsebovale vrtljive in gibljive dele. Dejansko
se iz otroških dni ni dalo razbrati usmerjenosti v področje elektroenergetike.
Zanimali so me predvsem uniformirani
poklici, policaj, gasilec, pilot itd.
Bili ste študent naše višje strokovne
šole. Kakšne spomine imate na šolanje, kaj vam je bilo še posebno všeč?
Na čas, ko sem bil študent, imam prečudovite spomine, spomine na druženje s
prijatelji in spoznavanje novih ljudi in novih stvari ter na nadgradnjo obstoječega
znanja. Najbolj so mi v spominu ostale
laboratorijske vaje, še posebno s področja krmilja in regulacij (programiranje

grami, kjer je v ozadju logika in oblikovanje vmesnika, zato je bila izbira SCADA
zame odlična. Za samo SCADO me je
navdušil že mentor v šoli, Robert Šifrer,
kasneje sem jo pa spoznal še preko študentskega dela na centralni čistilni napravi na Komunali Kranj. Kot vzdrževalci
na čistilni napravi smo pokrivali tudi vsa
črpališča, ki jih Komunala Kranj pokriva. Za črpališča nismo imeli sistema
enotnega prikaza črpališč, zato smo se
z mentorjem v podjetju odločili, da lahko za svojo diplomsko nalogo naredim
sistem SCADA za črpališča. V nalogi
govorim o izdelavi samega vmesnika za
črpališča in o programiranju simulacije
delovanja črpališča na krmilniku.
Kje ste zaposleni in kaj od vas zahteva delovno mesto?
Trenutno sem zaposlen v podjetju za
avtomatizacijo, kjer delamo za projekt v
Turčiji. Delo zahtevo znanje avtomatike
in tujih jezikov.
Kako preživljate prosti čas?
Prosti čas najraje preživljam s svojo boljšo polovico, ukvarjam se s športom, rad
pa tudi kuham in pečem.

krmilnikov). Poudaril pa bi tudi, da se je
v času mojega študija z vsakim dnem in
z vsako predstavitvijo nalog konkretno
krepila moja osebnost, samozavest in
sposobnost nastopanja pred ostalimi
udeleženci.
Ustaviva se pri vašem diplomskem
delu z naslovom AMI clean up – analiza NNO z namenom zmanjšanja in
odprave frekvenčnih motenj za nemoteno delovanje AMI sistema v podjetju Elektro Gorenjska , d. d., za katero ste prejeli priznanje. Kako to, da
ste si izbrali omenjeno temo?
Izbira teme ni bila naključje. V sistem
AMI sem vpet že od samega začetka. S
tem se ukvarjam že več kot 5 let. To področje je s seboj prineslo spoznavanje
novih tehnologij, principov delovanja daljinskega odčitavanja števcev električne
energije, vzroke za nedelovanje, analize
stanj omrežja, iskanje rešitev. Glede na

naravo dela in dejstvo, da nikjer na spletu ne najdeš nekih navodil ali strnjenih
zapisov izkušenj s področja reševanja
problematike daljinskega odčitavanja
števcev električne energije, sem se odločil svoje pridobljene izkušnje predstaviti v diplomskem delu.
Kje ste zaposleni in kaj od vas zahteva delovno mesto?
Zaposlen sem v podjetju Elektro
Gorenjska d. d. Delovno mesto od mene
zahteva samoiniciativnost, strokovnost,
komunikativnost, pripravljenost za delo
v timu, reševanje reklamacij, nadzor

MATIC PEČNIK

Diplomant VSŠ ŠC Kranj,
program ekonomist
Naslov diplomskega dela:

Poslovni načrt športnega društva XY
Dosežek:

POPRI, bronasto priznanje,
1. mesto na državnem tekmovanju
v kategoriji Mladi do 29. leta

Obiskovali ste našo višjo strokovno
šolo, program ekonomist. Nam lahko
zaupate, o čem vse ste premišljevali,
preden ste se odločili za temo vaše
diplomske naloge?
Temo za diplomsko nalogo sem črpal
iz lastnih izkušenj, ki sem jih kot aktiven
športnik tudi izkusil. Glede na dejansko
stanje upravljanja s športnimi društvi
je razvidno, da država še vedno nima
interesa to urediti na način, kot je urejeno v podjetniškem svetu. Vse preveč
sponzorskega in donacijskega denarja
se nekontrolirano porabi, ta poraba pa
nima nobene povezave z delovanjem
in omogočanjem boljših pogojev za aktivne člane društev. Koncept, ki sem ga
vključil v diplomsko nalogo, sem dobil
na podlagi poslovanja in vodenja evropskih nogometnih klubov, kjer je znano,
kdo je lastnik, kdo odgovarja in kdo usmerja klubsko politiko.
Kakšno tekmovanje so »POPRI«?
Nam lahko kaj več poveste o tem?
Tekmovanje POPRI je vzpodbujajoče
tekmovanje, ki dijakom, študentom in
diplomantom omogoča prvi stik z realnim sektorjem v gospodarstvu in ti v
vlogi sodelujočega nazorno prikaže, da
je ekonomski svet pravil v gospodarstvu
biti vedno inovativen, ustvarjalen in biti
korak pred konkurenco, da si lahko uspešen.

zunanjih izvajalcev, predvsem pa reševanje in odpravo napak za nemoteno
delovanje sistema AMI.
Kako preživljate prosti čas?
Svoj prosti čas zapolnim predvsem s
svojima konjičkoma. To sta akvaristika
in motociklistika, vedno pa se najde čas
tudi za rolanje, druženje, kino, sprehode.
Trenutno največ časa posvetim gradnji
hiše – sem sam svoj mojster.

vatelja mag. Saša Bizanta, ki mi je pri
mojem študiju pomagal, me usmerjal in
navdihoval na moji študijski poti.
Kako bi opisali udeležbo na tem tekmovanju? Kako ste sodelovali in kaj
ste dosegli? Kakšni so bili občutki?
Kot udeleženec sem ponosen, da sem
bil izbran v ožji izbor tekmovalcev.
Predstavil sem svojo idejo o transparentnosti delovanja športnih društev, s
čimer bi pripomogli tudi k dvigu konkurenčnosti ter državi omogočili boljši nadzor nad poslovanjem športnih društev. V
času tekmovanja so me prevevali občutki ponosa in pripadnosti izobraževalni
ustanovi, ki mi je dala znanje, da sem
lahko zastopal sebe, šolo in okolico, iz
katere izhajam
S čim se ukvarjate sedaj, ste zaposleni?
Trenutno sem redni študent 3. letnika
Fakultete za management, Univerze
na Primorskem, in sem popolnoma
osredotočen na študijske obveznosti.
V prostem času pa se še vedno aktivno
ukvarjam z nogometom.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
V naslednjem letu si želim opraviti vse
svoje študijske obveznosti in diplomirati
ter nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študiju.

Nam lahko razložite, kdo je dal pobudo, da ste se udeležili tega tekmovanja?
Pobudo za udeležitev na tekmovanju
POPRI sem dobil od izjemnega predaŠOLSKI CENTER KRANJ - Višja strokovna šola
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Projekt izmenjav v okviru
programa ERASMUS+
V pogodbenem letu 2018/19 (od 1. 6.
2018 do 30. 9. 2019) smo v okviru programa ERASMUS+, projekta izmenjav
v VSŠ, izvedli 18 izmenjav. Od tega je
odšlo v tujino 7 študentov na prakso in
8 zaposlenih (5 na usposabljanje in 3 na
poučevanje), gostili smo 1 strokovnjaka
iz podjetja, ki je izvedel predavanje za
naše študente in zaposlene in 2 predavateljici iz tuje VSŠ na usposabljanju.
Tako smo skupno dosegli že 104 izmenjave. V nadaljevanju opisujemo le nekaj uspešnih zgodb naših študentov, za
katere upamo, da bodo navdušile tudi
vas in da se boste pridružili dosedanjim
udeležencem izmenjav.

opreme. Delal sem v oddelku za mikro
informatiko, kjer skrbijo za pripravo in
vzdrževanje sistemov. V podjetju sem
se počutil odlično, v oddelku sem imel
še 4 starejše sodelavce in 2 študenta
moje starosti. Nekateri so sicer znali
bolj malo angleško, a je bila to le priložnost za izpopolnjevanje mojega znanja
španščine. Veliko smo delali na terenu,
npr. menjali in vzdrževali računalnike,
popravljali video nadzorni sistem na
stadionu, vzpostavljali omrežja v različnih podjetjih in hotelih ter še ogromno
drugih stvari.

Darja Petrič,
2. letnik programa informatika, redni
študij, podjetje MuranoGlassItaly,
Benetke, Italija, od 5. 7. 2019 do 5. 9.
2019, že četrta izmenjava za prakso:
»V začetku letošnjega leta sem na izmenjavi začela z izdelavo novega projekta,
ki ga bo zajemalo moje diplomsko delo:
izdelava nove spletne strani. Zasnovo
tega projekta sem pripravila že na prejšnji izmenjavi, sedaj pa smo projekt izpopolnili do te mere, da imamo novo
spletno stran VenetianGlassChandelier
(https://www.venetianglasschandelier.
com/) – trenutno jo še vedno dopolnjujemo z novimi produkti in jo optimiziramo. Delo v tujini oziroma opravljanje
prakse bi priporočila vsakemu študentu,
saj je dobra iztočnica za vpogled v delovne navade in življenje drugih kultur.
Sama se prav zaradi tega veselim prihodnjih izkušenj v tujih državah.«

Gašper Kristanec,
1. letnik programa informatika, redni študij, podjetje Inerza S.A., Las
Palmas, Španija; od 8. 4. 2018 do
21. 6. 2019: «Delal sem v podjetju
Inerza S.A., ki ima okoli 200 zaposlenih in je eno najbolj znanih IT podjetij
na Kanarskih otokih. Ukvarjajo se s sistemskim inženiringom, vzpostavitvijo in
vzdrževanjem vseh vrst računalniških
sistemov in tudi z razvojem programske
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Delali smo večinoma preko Facebooka,
Instagrama in WhatsAppa, kjer smo pisali objave in obveščali študente o naših
izjemnih izletih. Zelo sem hvaležna, da
sem se lahko udeležila prakse v tujini in
tako razširila svoje obzorje ter spoznala
ogromno neverjetnih ljudi s celega sveta, ki so pripomogli k temu, da je bila ta
moja izkušnja še bolj nepozabna.«

Jakob Jeglič,

Z delom smo začenjali ob pol osmih,
tako da sem vstajal precej zgodaj, saj
se podjetje nahaja v univerzitetnem
kampusu, pol ure vožnje z avtobusom
iz Las Palmasa. Nekajkrat sem obiskal
Masspalomas, ki slovi po 330 sončnih
dneh na leto in peščenih plažah, za 4
dni pa sem odšel tudi na Tenerife, kjer
sem se povzpel na najvišji vrh španije –
vulkan El Teide. Tiburcio mi je tudi omogočil, da sem se udeležil dveh šolskih
ekskurzij v notranjost otoka. Ta izmenjava je bila zame res čudovita izkušnja, saj
sem pridobil veliko novega znanja na
področju informatike, izkusil življenje in
delo v drugačnem okolju in spoznal veliko novih prijateljev.«

Špela Stare,
2. letnik programa ekonomist, redni
študij, podjetje Happy Foreigners
World, Valencia, Španija; od 3. 1.
2019 do 30. 3. 2019: »V podjetju sem
se naučila veliko novih stvari, predvsem
o spletnem marketingu, saj je naše delo
potekalo predvsem prek spleta. Ker
mi je šef omogočil tudi uporabo koles,
t. i. valenbisi, je bilo delo še olajšano.

2. letnik programa ekonomist, redni
študij, podjetje Happy Foreigners
World, Valencia, Španija; od 10. 1.
2019 do 30. 3. 2019: »V času najine prakse smo v podjetju ustanovili tudi novo
podjetje pod imenom Soy Erasmus, namenjeno organiziranju turističnih izletov
za Erasmus+ študente v znane in zanimive španske kraje (Madrid, Toledo,
Calpe, Montanejos itd.). Vse izlete smo
organizirali za en dan, tako da so bili
tudi cenovno privlačni. Šef mi je dovolil
poskusno realizirati mojo idejo o oddajanju električnih skirojev, ki so v Valenciji
zelo popularni. Zelo se je obneslo, zato
smo za podjetje kupili 3 električne skiroje, ki se še naprej oddajajo zelo uspešno. Za vse tiste študente, ki razmišljate, ali je praktično delo v tujini preko
Erasmus+ za vas, naj velja moje sledeče
priporočilo: izkoristite to možnost v času
študija, če le morete!«

Anže Plantan,
1. letnik programa elektroenergetika, redni študij, in Žiga Leskovšek,
1. ciklus informatika, izredni študij,
podjetje ESCUELA DE HOSTELERIA
EUROPA, Gran Canaria, Španija; od
28. 6. 2019 do 6. 9. 2019. Anže: »Med
izobraževanjem sem spoznal veliko lju-

programsko okolje Laravel in PHP ter mi
razkril naslednje korake. V podjetju sem
se naučil veliko novega o delovanju in
izdelovanju spletnih strani, kar mi izredno veliko pomeni. Prosti čas, ki mi je ostal, sem porabil za deskanje ali surfanje,
pohajkovanje in vožnjo z motorjem. Zelo
sem vesel, da sem se lahko udeležil te
prakse, saj je bila neverjetna izkušnja.«

di, s katerimi sem tudi ostal v stiku, ker
se želim tja še kdaj vrniti. Najbolj mi je
ostalo v spominu potovanje po otokih,
od vsega pa me je najbolj fasciniralo,
kako različna in raznolika je pokrajina
otoka. Nazaj me najbolj vlečejo neodkriti predeli otoka.« Žiga: »Podjetje Grupo
Newport se ukvarja z izdelovanjem sple-

tnih strani za različna podjetja. Moja
naloga je bila nadaljevati spletno stran
za podjetje Inversiones Borma S.A., na
kateri se morajo prikazovati tečaji, ki
jih ponujajo, ter novice, ki jih objavljajo.
Ob prihodu sem dobil kontaktno osebo
Emanuela, ki mi je vedno nudil pomoč,
ko sem jo potreboval. Predstavil mi je

Več o delu, izkušnjah in doživetjih študentov, predavateljev ter drugih zaposlenih na izmenjavah v podjetjih in šolah
si lahko preberete na spletnih straneh
VSŠ, kjer je objavljen tudi razpis, na
katerega se lahko prijavite in tako postanete del velike družine Erasmus+ udeležencev tudi vi.
Toplo vabljeni!
Nastja Beznik, univ. dipl. org.,
vodja projekta izmenjav za VSŠ ŠC Kranj

Pričakovanja študentk in študentov v
programu organizator socialne mreže
Organizator socialne mreže kot poklic prihodnosti?
Mirela Hafizović,
2. ciklus OSM
Sem Mirela, moja dosedanja izobrazba
je vzgojitelj predšolskih otrok. Po končani srednji šoli sem se zelo hitro redno
zaposlila, vendar ne na tem področju.
Moja trenutna zaposlitev je delo z ljudmi, brez katerega si ne predstavljam življenja. Sem zelo družabna, komunikativna in sočutna oseba. Ob priložnosti sem
se tako vpisala v višjo strokovno šolo, v
program organizator socialne mreže,
v želji, da bi svoje znanje iz življenja in
prakse lahko nadgradila, da bi ljudem
lahko še vedno in še več pomagala.
Moje prvo leto študija je potekalo vzporedno s službo kar tekoče, z manjšimi
izostanki, pa vendar z nekaj truda kar
uspešno. Letošnje študijsko leto pa se
zaradi sprememb v službi malo težje
prilagajam predavanjem in vajam. Kljub

vsemu si želim uspešno zaključiti študij, pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, se
vrniti in opravljati delo, ki me še posebej veseli (delo z otroki, ranljivimi skupinami in vsemi pomoči potrebnimi).
S tem razlogom sem se tudi odločila
za izbirni modul Otroci in mladostniki.
Študij ne zahteva prevelikega znanja in
pretiranega učenja, če si le prisoten na
predavanjih in vajah. Sama se bom trudila doseči cilj, ki sem si ga zadala pred
enim letom, kljub službi, ki od mene
zahteva veliko prisotnost. Če mi ne bo
uspelo, sem vsaj poskusila in pridobila
novo znanje, ki ga bom odnesla s seboj
v življenje. Vsekakor ne morem izgubiti
ničesar, lahko samo pridobim. Sami se
v življenju odločamo, na kateri točki želimo zaključiti, v samem startu ali na cilju.
Ko naredimo korak nazaj, ne pomeni,
da smo odnehali, morda smo šli samo
po zalet.

Edita Oštraković,
1. cilus OSM
Moje ime je Edita. Za to študijsko smer
sem se odločila iz osebnih nagibov, in
sicer zaradi zdravstvenih razlogov, pa
tudi zato, ker sem že od rojstva vpeta
v socialno oz. medkulturno dogajanje
ter zaradi praktičnega znanja z različnih
področij.
Od študija oziroma šole pričakujem, da
mi poda takšna znanja, da bom znala
strokovno znanje uporabiti pri praktičnem delu ter s tem pomagati mladim
in starejšim pri vzpostavljanju socialnih
stikov, integracije v okolje in družbo.
Glede na to, da je ta smer zelo obširna,
bi jo bilo potrebno bolje opredeliti, tudi
zaradi hitrejšega zaposlovanja po končanem študiju.
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Od leve proti desni: Mateja, Mirela, Miha, Tina, Bojana, Katarina in Edita

Tina Petrič Smogavec,
1. ciklus OSM
Za študij v programu organizator socialne mreže sem se odločila zato, da
nadgradim svoje znanje, saj že vrsto let
delam z osebami, obolelimi za demenco. Svoje praktično znanje bi rada podprla še s teoretičnim. Od šole oziroma
študija pričakujem strokovno znanje in
podporo pri nadaljnjem delu s starostniki. Želela bi, da je ta študijska smer bolj
opredeljena in priznana, sploh glede nadaljnje zaposlitve. Je pa dobra »odskočna deska« za magistrski študij.

Mak Bukovnik,
1. ciklus OSM
Sem Mak. Študij v programu organizator socialne mreže je logično nadaljevanje mojih dosedanjih interesov – dela
z mladimi in otroki. Poleg tega, da ima
program zanimiv predmetnik, je na
mojo odločitev vplivala tudi bližina šole
in ugodna šolnina. Študij poteka izredno
hitro. Občutek imam, da sem bil vržen v
globoko vodo »brez rokavčkov«. Toda,
tako kot z vsako novo stvarjo – najprej je
strašno, ko pa malo zadihaš, ugotoviš,
da znaš plavati; če ne gre drugače, pa
po pasje. Pričakujem, da bom po koncu
študija sposoben dobro uporabiti vse
na novo pridobljeno znanje, še posebej

na področju dela z mladimi in otroki.

Mateja Nadja Bombek,
2. ciklus OSM
Za študij sem se odločila, ker me zanimajo socialne teme na več nivojih. Imam
močan socialni čut in visoko mero empatije, ki se mi zdi neobhodno potrebna
za opravljanje poklica organizator socialne mreže. Dodaten razlog za študij je
bil tudi ta, da me zanimajo skupnosti za
starostnike. Zanima me star človek, staranje in vse povezano s tretjim življenjskim obdobjem.
Študij je zelo zanimiv in poteka po pričakovanjih. Na šoli so zelo prijazni, taki so
tudi odnosi s predavatelji. Po končanem
študiju oziroma diplomi se imam namen
zaposliti na področju, kjer bo cilj višja
kvaliteta življenja starostnikov. Zanima
me tudi socialno podjetništvo, tako da je
izbor po diplomi večplasten. Prepričana
sem, da je organizator socialne mreže
poklic prihodnosti, saj bo kmalu socialna pomoč na človeškem nivoju nujno
potrebna v vsakem domu, kjer bo živel
starostnik.

Katarina Špendov,
2. ciklus OSM
Sem Katarina in zaradi zdravstvenih

razlogov sem se odločila za prekvalifikacijo poklica. Od študija pričakujem
praktična znanja s področja mladostnikov, saj želim pomagati mladostnikom v
njihovih težavnih obdobjih, jih motivirati
in usmeriti v samostojne, odrasle, zrele
osebe. Pomagala jim bom premagati »travme« iz otroštva in jih usmerjati v
mladostništvo, polno zmag! Naučiti jih
je potrebno komuniciranja, obvladovanja konfliktnih situacij in razreševanja
le-teh. Želim jim pokazati, da je vsak človek zmožen doseči vse. Moje načelo je,
da je ednina stalnica v življenju spreminjanje. S pozitivnim odnosom si kreiramo lastno pozitivno življenje.

Bojana Frelih,
2. ciklus
Sem Bojana in za študij sem se odločila,
ker že vrsto let delam z otroki s posebnimi potrebami. Rada bi si pridobila znanje na širšem področju socialno ogroženih skupin. Izbrala sem modul Stari
človek, saj se mi zdi, da je problematika
pereča in da bo potrebno še veliko dela
na tem področju, saj se potrebe stalno
povečujejo.

Miha Bajt,
2. ciklus OSM
Za ta študij sem se odločil, ker sem bil
v službi postavljen pred dejstvo – ali
pridobi izobrazbo ali oditi, saj sem bil v
času vpisa zaposlen v vzgojnem zavodu, kjer smo delali z otroki, ki imajo čustveno- vedenjske probleme. Po nekaj
obiskih predavanj me je študij »potegnil
noter«, tako da sem bil z veseljem del razreda. Všeč mi je, da smo se sošolci povezali med seboj in postali tudi prijatelji.
Študij priporočam vsem, ki imajo čut za
sočloveka, saj je to rdeča nit celotnega
programa.

Ajda Armentano,
2. ciklus OSM
Študiram v 2. ciklusu programa organizator socialne mreže. Glede na mojo

Študenti/ke tega programa morajo biti usmerjeni v delo z ljudmi, zato je pred
vpisom zanje obvezen psihofizični preizkus, ki ga izvajamo predvsem tako, da
kandidat/ka pripravi svoj strokovni življenjepis, na razgovoru pred komisijo pa
ga predstavi članom komisije. V programu so 3 izbirni moduli: Otroci in mladostniki, Družina in Stari človek. Program organizator socialne mreže izvajamo
samo v obliki izrednega študija.
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zdravstveno podlago se mi je to zdel
najbližji izobraževalni program, v katerem bi lahko uresničila lastne cilje. Moja
pričakovanja o izobraževanju so bila
vendarle nekoliko drugačna, kot se je
izkazalo. Pričakovala sem malo več razumevanja glede na to, da smo izredni
študenti. Razumem, da moramo opraviti
določene obveznosti vsi enako, vendar
velikokrat dobim občutek, da nas dojemajo kot redne študente.

Za modul Otroci in mladostniki sem
se odločila zato, ker sem ravno prišla
iz tega obdobja in mi je bolj blizu. Od
nekdaj me veseli delo z dojenčki ali otroki ali pa s problematičnimi najstniki.
Upam, da mi bo po končanem študiju
uspelo priti tako daleč, da bi odprla svoje podjetje. Najbolj si želim, da bi imela
center za razgibavanje/jogo za dojenčke (»handlingi« in podobno). Vzporedno
pa bi vodila rojstne dneve ali kakšne

vikende v naravi z malo večjimi otroki.
Bistveno bi bilo, da bi odpeljala otroke
od televizij, tablic in telefonov in jim pokazala malo bolj koristno preživljenje
prostega časa, kot ga poznajo.
Lidija Grmek Zupanc

Dober primer sodelovanja
Dr. Mateja Podlogar, GS1 Slovenija, je dober primer sodelovanja z Višjo strokovno šolo ŠC Kranj predstavila celo na Finskem
Ali nam lahko predstavite GS1 in pojasnite, zakaj ste se odločili, da vanj
vključite fakultete, visoke in višje
šole?
S prenosom znanja je treba začeti dovolj zgodaj, zato smo se v neodvisni
organizaciji GS1 Slovenija odločili, da
dobro prakso prenosa vsebin GS1 v srednje šole nadgradimo tudi s terciarnim
izobraževanjem. Tako smo jeseni 2017
podpisali pismo o nameri sodelovanja s
22 fakultetami, visokimi in višjimi šolami.
Študentom vsa za gospodarstvo tako
pomembna znanja prinašamo v njihove
učilnice in prakso prestavimo iz podjetij,
trga neposredno v razred.
Sodelovanje z institucijami znanja je
poleg sodelovanja z gospodarstvom za
organizacijo GS1 Slovenija, ki je neodvisna in nepridobitna ustanova na področju mednarodnih standardov GS1
za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji, izrednega
pomena. Imamo preko 3500 članov oziroma uporabnikov, predvsem iz predelovalne in trgovske dejavnosti, logistike
ter zdravstva, zato še kako dobro vemo,
kakšno je poslovanje skorajda v vseh
panogah. Še več, nacionalna predstavništva mednarodne organizacije GS1
delujejo v 114 državah po svetu, standardi GS1 pa so prisotni v več kot 150
državah, zato tudi globalno vemo, kaj se
dogaja. Po vsem svetu ima organizacija
GS1 več kot milijon članov – od mednarodnih družb do malih, lokalnih podjetij.

Vse te izkušnje in izzive lahko torej predstavimo v šolah. Najbrž se vsi strinjamo,
da je precej drugače, če o črtni kodi ne
govorimo samo suhoparno na pamet,
ampak v učilnice prinesemo poseben
skener, ki mu pravimo »verifikator«, s katerim preverimo kakovost črtnih kod. Ali
drug primer: s pomočjo aplikacije GS1
Print lahko študenti kar sami pripravijo
in natisnejo pravo logistično nalepko.
Danes je pravzaprav nujno, da se praksa iz gospodarstva bolj tesno poveže
z izobraževanjem in raziskovanjem.
Študentje na ta način pridobivajo novo
znanje, s katerim bodo lažje zaposljivi
na danes zelo zahtevnem trgu delovne
sile. Ja, to je bil glavni razlog, zakaj smo
se projekta pravzaprav lotili.
Zaposleni ste na GS1 Slovenija.
Kakšno delovno mesto imate in kaj
se od vas pričakuje?
Na GS1 sem zaposlena kot svetovalka
za IT in vodim projekte s področja globalne sinhronizacije matičnih podatkov.
Našim članom – podjetjem – svetujem
pri zagotavljanju in izmenjavi »ta pravih«,
torej kakovostnih podatkov o izdelkih in
pakiranjih. Na tem področju sodelujem
tudi v enem izmed projektov programa
EU Horizont 2020, kjer je zelo pisana
druščina. Vključenih je 36 partnerjev
iz zelo različnih evropskih držav, kjer si
prizadevamo povezati različne vire podatkov o živilih in prehrani. Tudi to je posebna izkušnja.

Hkrati pa se vračam k svojim koreninam
– več kot 10 let sem bila kot strokovni
in pedagoški sodelavec zaposlena pri
vaših sosedih, na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru – in
vodim projekt izobraževanja, kar me še
posebej veseli. Način, s katerim se lotevamo prenosa vsebin GS1 v terciarno
izobraževanje, je mladim zanimiv in jih
motivira. Sodobni pristopi k učenju, tudi
denimo z uporabo samolepilnih listkov,
praktične vaje, projektno delo ali pa
morda tekmovanje, kjer lahko študentje
pokažejo svoje veščine in talente, zahtevajo precej kreativnosti. Od mene se
tako pričakuje dobro poznavanje vsebin
ter veščin timskega dela, komunikativnosti, samostojnosti, vedoželjnosti in
predvsem, da sem s srcem pri stvareh,
ki jih počnem.
Višja strokovna šola ŠC Kranj je bila
med najaktivnejšimi že na samem
začetku projekta, kot primer dobre
prakse smo bili predstavljeni celo
na Finskem. Ali lahko to dejstvo za
bralce naše revije pojasnite bolj natančno?
Na Finskem sem se udeležila srečanja
v okviru projekta Erasmus o inovativnih
metodah prenosa znanj (učenje na delovnem mestu in poklicno usposabljanje
– Work-based Learning in Vocational
Education and Training – VET).
Predstavnikom držav, kot so Finska,
Danska, Švedska, Velika Britanija in
Italija sem predstavila naše delo in kako
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Dr. Mateja Podlogar, GS1 Slovenija

se tega lotevamo mi; torej, kako že v
času študija prenašamo globalna znanja GS1 neposredno v izobraževalni
proces, do študentov, ki tako že v času
študija pridobijo znanja, uporabna v praksi v vseh sektorjih po svetu. Namreč,
industrija in trgovina brez omenjenih
standardov dandanes ne morejo več
učinkovito poslovati. V okviru tega srečanja pa sem še posebej izpostavila vaš
šolski center kot naš učni primer dobre prakse, kjer smo preko gostujočih
predavanj in preizkusa znanja prvič 13
mladim podelili mednarodne certifikate
stopnje 1 - Razume standarde GS1.
Študenti imajo poseben privilegij, da
lahko v okviru študija pridobijo mednarodni certifikat. Nam lahko kaj več
poveste o tem, kakšna je vrednost
teh certifikatov za podjetja oz. bodoče delodajalce teh študentov?
Kot sem že prej omenila, želimo na
GS1 Slovenija poleg prenosa znanj
o globalnih standardih GS1 že med
študijem študentom omogočiti tudi
pridobitev certifikata, ki je veljaven v
mednarodnem okolju – tako kot so tudi
standardi GS1 globalni standardi. Za
GS1 Slovenija je to priložnost za dvig
prepoznavnosti standardov GS1 že
med mladimi. Pomembnejše pa je, da
s certifikatom želimo pokazati, da mladi
razumejo standarde GS1, da poznajo
njihove značilnosti in možnosti uporabe
ter jim omogočimo, da tudi preko procesa certificiranja usvojijo pomembna
znanja, ki jih bodo potrebovali za delo
v gospodarstvu. Tako bodo delodajalci
videli, da mladi že nekaj vedo o izzivih
poslovanja, s katerimi se sami srečujejo.
Na ta način želimo izboljšati zaposljivost
mladih. Hkrati pa bomo podjetjem omogočili zaposlovanje kadrov z uporabnimi
znanji.
Učbenik, ki ste ga pripravili na GS1 z
naslovom Upravljanje globalnih pres-
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krbovalnih verig, študentom zelo pomaga pri razumevanju vsebin, prav
tako tudi delovni zvezek. Ali razmišljate ali celo pripravljate kakšno spletno oz. virtualno okolje, kjer bi bilo
teh vsebin še več in še bolj interaktivno prikazane?
Z učbenikom in delovnim zvezkom smo
skušali zbrati vsebine, ki pogosto ostanejo skrite, čeprav se z njimi srečujemo
vsak dan. Najbrž se marsikdo od nas ne
zaveda, kako je od urejenosti preskrbovalne verige odvisno, ali bomo na polici
trgovine našli svoj najljubši izdelek po
ustrezni ceni. Včasih bomo posebej pozorni, ali je za nek izdelek zagotovljena
sledljivost, v nekaterih primerih bomo
preverili rok uporabnosti. Današnji potrošnik je tudi vedno bolj zahteven, podatki o izdelkih morajo biti strukturirani,
da lahko poišče prav tisti izdelek, ki ga
želi. Tudi zakonodaja postavlja vedno
več zahtev, predvsem z vidika varnosti
potrošnika. Za gladko poslovanje potrebujemo urejene poslovne procese,
teh pa ni brez uporabe globalnih standardov. Samo globalni standardi zagotavljajo, da vsi partnerji v preskrbovalni
verigi, vključno s končnimi potrošniki,
razumejo in govorijo »isti jezik«.
Seveda pa klasični učbenik in delovni zvezek danes nista več dovolj.
Generacije študentov se spreminjajo
in da bi pritegnili njihovo pozornost in
jim čim bolj približali naše vsebine, uvajamo nove načine in tehnike prenosa
znanja. Nove oblike interaktivnega izobraževanja, kot na primer tehnika menjavanja vlog, uporaba izobraževalne
tehnike revolucionarnega učenja (angl.
»disruptive learning«) in tehnika priprave
ter izvedbe spletnih seminarjev (webinarji), izobraževanje preko video vsebin,
interaktivnih iger do računalniške simulacije navidezne resničnosti postopoma
uvajamo v koncept izobraževanja GS1
Slovenija. Izvedli smo že naš prvi spletni
seminar (webinar) o logistični nalepki
GS1 – sicer za naše člane, ni pa ovir, da
ne bi na tak način prenesli vsebin tudi
do študentov. Določene vsebine želimo
prenesti tudi prek spletnega sistema
LMS (Learning Management System) in
tako na daljavo, prek e-tečajev pomagati
študentom, da bodo uspešni pri pridobivanju omenjenega certifikata.

Kakšne bodo po vašem mnenju
usmeritve tega projekta v prihodnosti?
Vsekakor je to šele začetek širjenja globalnih znanj, ki so potrebna za učinkovito upravljanje preskrbovalnih verig
med mladimi. Nadaljevali bomo z razvojem vsebin, ki jih bo nakazalo naše
gospodarstvo in tudi z razvojem inovativnih metod, kako vse to znanje na čim
učinkovitejši način prenesti do študentov in tudi zaposlenih iz gospodarstva.
Vzpostavili bomo seznam mentorskih
podjetij in študentom omogočili, da jim
bo pri izdelavi raziskovalnih, magistrskih, diplomskih in seminarskih nalog
pomagal strokovnjak iz gospodarstva,
svetovalec iz mednarodne in globalne
organizacije za standarde in rešitve ter
pedagog iz terciarnega izobraževanja.
S tem bomo vzpostavili kreativno okolje
in pogoje za dobre, iz potreb gospodarstva izhajajoče naloge. Študentom
pa omogočili, da ne bodo imeli težav z
zaposlitvijo oziroma bodo morda celo
izbirali med področji dela.
Vaše delo je zahtevno in cenjeno, pa
vendar potrebujete tudi počitek in
sprostitev. S čim se ukvarjate v prostem času?
Sem zelo aktivna. Prosti čas preživljam
z družino, z mojima sinovoma in možem
ter našim avstralskim ovčarjem, hkrati
pa sem tudi strastna oboževalka narave
in rekreativnega športa. Vsako minutko
prostega časa izkoristim za sprehod
v naravo. Če pa je le nekaj časa več,
zelo rada kolesarim, tečem, planinarim,
pozimi pa tudi smučam in tečem na
smučeh. Nikoli mi ni dolgčas, se mi pa
glava najbolj spočije v naši lepi naravi
in ob srečevanju ter kratkem pogovoru
z naključnimi mimoidočimi – rada tudi
spoznavam nove ljudi.
Lidija Grmek Zupanc

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Talentjourney
Na nivoju Evropske unije se pojavlja potreba po vse hitrejšem gospodarskem
napredku in inovacijah. Da bi podprli te
procese, so na nivoju Evropske komisije
pričeli z iniciativo razvoja nadnacionalnih platform za poklicno odličnost, ki
prinašajo idejo o centrih odličnosti tudi
za poklicno izobraževanje. Na prvem tovrstnem razpisu smo v konzorciju, katerega vodilni partner je ŠC Nova Gorica
s partnerji iz Slovenije, Finske, Estonije,
Italije in Nemčije, uspeli s projektno idejo »Talentjourney«.

V projektu želimo vzpostaviti platformo
za doseganje odličnosti na strokovnem
področju IoT in pametnih tovarn. Le-ta
bo usmerjena k uporabnikom, enostavna za uporabo, okoljsko vzdržna, s
svojimi rešitvami bo kot takšen svetovni
primer odličnosti na tem področju. Ime
platforme odličnosti s področja IoT in
pametnih tovarn je Talentjourney, saj
je naša vizija »oblikovati povezan in aktiven ekosistem, kjer lahko vsakdo preraste v zadovoljno osebo in uspešnega
strokovnjaka«.

Projekt bo trajal dve leti, kar za razvoj
tako obsežne ideje vsekakor ne bo
dovolj. Razvoj centrov odličnosti nameravamo nadaljevati tudi po koncu projekta. Talentjourney je vsekakor ideja,
katere pomembnost je prepoznana z
več nivojev v Evropski uniji in nam omogoča aktivno vlogo pri razvoju novih inovativnih poti učenja in poučevanja.
Nataša Kristan Primšar,
vodja MIC

Središče Talentjourney bo učenec
podprt s strani mentorjev in drugih zainteresiranih partnerjev (podjetja, izobraževalne inštitucije itd.) na svoji poti
odkrivanja in razvijanja svojih talentov.
Talentjourney bo proizvodnemu sektorju zagotovil mednarodno zbirko talentov
bodočih zaposlenih in strokovnjakov
s področja IoT in pametnih tovarn za
spodbujanje inovacij in krepitev zmogljivosti za obvladovanje prihodnosti proizvodnega sektorja.
ŠOLSKI CENTER KRANJ - Medpodjetniški izobraževalni center
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SKILLS4WORK
– nagrada za odličnost 2019

V okviru četrtega Evropskega tedna poklicnega in strokovnega izobraževanja
(European Vocational Skills Week 2019)
je Šolski center Kranj prejel prav posebno priznanje. Projekt Skills4Work, v
katerem smo sodelovali kot partnerji, je
prejel nagrado za odličnost v poklicnem
in strokovnem izobraževanju.
Z namenom promocije poklicev na nivoju Evropske unije že od leta 2016 organizirajo teden, namenjen poklicnemu in
strokovnemu izobraževanju – European
Vocational Skills Week. Na prireditvi
sodelujejo različni deležniki iz celotne
Evrope na področjih izobraževanja odraslih, zaposlovanja mladih, pripravništva
in mobilnosti, gospodarstva, zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega
izobraževanja, zaposlovanja in inovativnosti. V tem tednu širom Evrope potekajo aktivnosti povezane s poklicnim in
strokovnim izobraževanjem. V letošnjem
letu je bilo v 46 državah organiziranih
1749 dogodkov.
Že od samega začetka v okviru
Evropskega tedna poklicnega in stro-
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kovnega izobraževanja podeljujejo
nagrade za odličnost v poklicnem in
strokovnem izobraževanju. Z njimi želijo
izpostaviti predane ljudi, odlične organizacije in izjemne projekte. Prireditev je
potekala 17. oktobra 2019 v Helsinkih.
Nagrade je podelila Mariane Thyssen,
evropska komisarka za zaposlovanje,
socialne zadeve, spretnosti in mobilnost delovne sile (Employment, Social
Affairs, Skills and Labour Mobility).
Nagrade imajo širši vpliv:
Î Priznavanje odličnosti.
Î Zagotavljajo prepoznavnost in priznanje za dobro opravljeno delo.
Î Motivirajo udeležence, tako posameznike kot organizacije.
Î Omogočajo mreženje in nove poklicne priložnosti.
Î Zmagovalci postanejo ambasadorji
na svojem strokovnem področju.
Î Široka prepoznavnost med ljudmi
zaradi možnosti spletnega glasovanja.
Î Kako je potekal izbor nagrajencev?
Î V vsaki kategoriji je bila ustanovljena žirija neodvisnih članov. Vsaka

žirija je izbrala 2–3 nominirance.
Izmed nominirancev je žirija izbrala
zmagovalca.
Î Organizirano je javno spletno glasovanje.
Î Dobitniki nagrad za leto 2019 so
bili izbrani na podlagi glasov žirije
in s spletnim glasovanjem. Glasovi
žirije so predstavljali 50 % ocene,
50 % ocene pa rezultat spletnega
glasovanja.
Î Končni rezultati so bili razkriti 17.
oktobra 2019 na prireditvi podelitve nagrad.
Projekt Skills4Work je bil nominiran v
kategoriji 3: Evropsko financiranje odličnosti. V tej kategoriji je poudarek na programu ERASMUS+ (kot enem izmed
vodilnih programov EU) in zgodbah o
uspehu v okviru projektov strateških
partnerstev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU). V
letošnjem letu je bil poudarek na PIU
in veščinah za prihodnost in socialno
vključenost – Erasmus+ (VET and skills
for the future).

V obrazložitvi nominacije projekta lahko
preberemo naslednje:
»Skills4Work je učni model usposabljanja na delovnem mestu za sektor
poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Irskem, v Združenem kraljestvu,
v Nemčiji in Sloveniji, osredotočen na
delo z delodajalci in lokalnimi podjetji.
Program učiteljem in vodjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja
ponuja priložnost obiska v partnerskih
državah, kjer se lahko seznanijo z ob-

stoječimi programi za pridobivanje delovnih izkušenj, ustanovijo delovne skupine delodajalcev in razširijo udeležbo
delodajalcev ter povečajo sodelovanje
delodajalcev v procesu usposabljanja
na delovnem mestu.«
Spletno mesto www.skills4workproject.
eu ponuja smernice za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu, gradiva
za učitelje in model partnerstva med
podjetji in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Smernice

za izvajanje usposabljanja na delovnem
mestu je mogoče po korakih uvajati v
kateri koli organizaciji PIU v Evropi, gradiva pa so zasnovana tako, da lahko
učitelji/mentorji izberejo in izvedejo različne module, ki ustrezajo njihovim potrebam. Vsak partner v projektu je razvil
tudi strategijo sodelovanja delodajalcev
s ponudniki poklicnega izobraževanja in
usposabljanja.
Nataša Kristan Primšar,
vodja MIC

ERASMUS+
projekt Nadgradimo znanje z izkušnjamI
Po pridobitvi Listine kakovosti leta smo
se na projekt Erasmus+ mobilnost uspešno prijavili s projektom Nadgradimo
znanje z izkušnjami, ki je v številčnosti
mobilnosti podrl vse rekorde. Na opravljanje prakse smo v okviru projekta
v tujino poslali že 96 dijakov, ki so na
delovnem mestu ali v delovnem učnem
okolju spoznavali kulturo številnih držav.
Prav tako se je v okviru projekta usposabljajo tudi 21 učiteljev.

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh
poglavitnih ukrepov. V okviru Ključnega
ukrepa 1, na področju šolskega sektorja, program Erasmus+ spodbuja
mobilnost posameznikov, torej vseh
strokovnih delavcev, za namen pou-

čevanja, izobraževanja, usposabljanja
ali sledenja na delovnem mestu (»job
shadowing«). Projekti mobilnosti so bili
organizirani že v okviru TŠC Kranj, po
letu 2013 pa v okviru Šolskega centra
Kranj. Po združitvi se je enotam TŠC
Kranj pridružila še SESGŠ. Projekte mobilnosti smo združili na nivoju centra v
okviru projekta New Skills for New Jobs.

Že stalnim partnerjem Belgija, Danska,
Estonija in Italija smo dodali še nove
partnerje v Združenem kraljestvu,
Španiji, Malti in na Poljskem. To nam
omogoča dobro pokritost vseh delovnih
praks tako za učitelje, kot dijake raznih
strokovnih in tehničnih predmetov. Z
naslednjim šolskim letom pričakujemo
enako udeležbo dijakov z vseh srednješolskih enot Šolskega centra Kranj.
Aleksandra Frelih,
koordinatorica projekta
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MUNERA 3
da je povezovanje med izobraževalnimi
inštitucijami in gospodarstvom še kako
pomembno, če želimo slediti času hitrih
sprememb. Pozitivni odzivi na izvedbo so razlog za to, da programe usposabljanj izvajamo tudi izven projekta
MUNERA 3, saj so finančna sredstva
projekta omejena. Kot zelo uspešen se
je izkazal tudi program varjenja. Varilci
so tržna niša, ki jo bomo poizkušali osvojiti preko projekta MUNERA 3 in tudi
preko tržne dejavnosti.

Eno leto je minilo, odkar smo z vso
močjo zagnali projekt MUNERA 3, ki
osebam s statusom zaposlenosti omogoča udeležbo v brezplačnih programih
nadaljnjega poklicnega izobraževanja
in usposabljanja. Glede na podane terminske in finančne načrte smo morali
pošteno zavihati rokave, da smo jih lahko uresničili. In smo jih. Uspešno smo
organizirali in izpeljali 72 neformalnih
programov usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in v programe Višje
strokovne šole vpisali 51 študentov. Do
konca meseca junija 2019 smo podelili
912 potrdil o uspešno opravljenih neformalnih izobraževalnih programih, za-

enkrat, večinoma uspešno, napredujejo
tudi študenti.
Projekt MUNERA 3 je priložnost za
znanje. Za njegovo pridobivanje, nadgrajevanje, poglabljanje, dajanje. Na
področju tehniških znanj se naš Center
resnično lahko pohvali s predavatelji, ki
imajo bogate izkušnje in veliko znanja.
To smo dokazali z izvedbo programov,
ki smo jih v okviru projekta pripravili v
sodelovanju s podjetji. Primera dobrih
praks, kot sta program Strokovna šola
Cablex za podjetje Cablex iz Tržiča in
Krmilna tehnika in mehanski elementi v vzdrževanju za podjetje Goodyear
Doonlop Sava Tires, sta dokaz za to,

ZA

Projekt MUNERA 3 je spodbuda za
pridobivanje novega znanja, ki naj
bi zaposlenim, poleg kvalitetnejšega
opravljanja dela, slednje tudi olajšalo. S
programom Razvoj digitalnih tehnologij prek uporabe storitev v oblaku smo
predvsem zaposlenim v šolstvu želeli
ponuditi nove oblike dela in komunikacije preko Office 365, ki je naročniška
storitev v oblaku, ki združuje najboljša
orodja za podporo današnjemu načinu
dela. Storitev sedaj poznamo, znamo jo
uporabljati, potrebna je le motivacija, da
se nov, drugačen način dela tudi vpelje
v naš vsakdan in kolektiv. Znanje je naš
največji zaklad, ne dovolimo, da ostane
skrito.

zaposlene.
http://www.munera3.si/
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Katarina Jagič,
strokovna koordinatorica projekta

Se tudi vaše podjetje
želi vključiti
v Združenje konektor?
Več informacij dobite na spletni strani www.sckr.si ali
pišite na info@sckr.si.

