
Revija Šolskega centra Kranj  leto 2022, letnik 5

V CENTER
IS

SN
 2

59
1-

16
35

.



Izdajatelj: 
Šolski center Kranj, Kidričeva 55, 4000 Kranj
Naslov: 
V center
Odgovorna urednica: 
Lidija Grmek Zupanc (VSŠ)

Uredniški odbor:
Nina Železinger (SESGŠ)
Maja Teran (STŠ)
Romana Debeljak (SG)
Lidija Grmek Zupanc (VSŠ)
Nataša Kristan Primšar (MIC)

Lektorice:
Nina Železinger (SESGŠ)
Maja Teran (STŠ)
Romana Debeljak, Vlasta Jemec (SG)
Lidija Grmek Zupanc (VSŠ in MIC)

Oblikovanje: Miran Kozmus
Fotografije: arhiv ŠC Kranj
e-dostop: http://sckr.si/vcenter.html
Naklada: 1000 izvodov
Cena: brezplačno

Kranj, 2022



V CENTER

Šolski center Kranj spada med največje slovenske izobraževalne ustanove. V letoš-
njem letu je pri nas v izobraževanje  vključenih preko 2400 oseb. Izobražujemo za kar 
25 različnih poklicev. Pri tem se vedno trudimo, da bi našim dijakom in študentom 
ponudili več, kot le ozko strokovno izobrazbo. Zato na naših ustanovah poteka veliko 
dodatnih dejavnosti. Na tem mestu bi vse naše uporabnike tudi spodbudil, da se v te 
dejavnosti vključujete. Veseli bomo tudi vaših pobud za dodatne vsebine.

Delček dogajanja na enotah Šolskega centra Kranj želimo prikazati tudi v glasilu, ki 
ga držite v rokah. Vesel in ponosen sem, da imamo tako glasilo. Ob tem se tudi zah-
valjujem vsem, ki vsako leto prispevajo k njegovemu nastanku.

        Jože Drenovec, 
direktor ŠC Kranj
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Iskrive podobe Iskrivih kart je ciklus 
predavanj,  ki ga pripravlja  ŠC Kranj. 
V okviru  evropskega projekta  PanUp 
(Promocija Animacija in Učna pomoč) 
je nastal ob izdaji Iskrivih kart.  Karte 
s sedemnajstimi podobami iskrivih 
Slovenk in Slovencev  je upodobil 
akademski slikar ilustrator Ciril Horjak 
z namenom, da si skozi igro s kartami 
prikličemo v spomin življenje in dosež-
ke teh iskrivih posameznikov. 

Rdeča nit vseh podob in predavanj 
je razmišljanje o znanju, matematiki, 
literaturi, fotografiji, znanosti, umetnosti, 
naravoslovju in humanistiki, popotova-
njih, športu, alpinizmu, kinematografiji, 
izumih, kolesarstvu, gledališču kot dolo-
čenem načinu življenja nekoč in danes. 
Vsak posameznik lahko skozi igro s 
kartami jemlje/gradi/ustvarja/razume 

logične analize, s pomočjo katerih lah-
ko odkrije metafiziko dejanskosti.

Da se nam odprejo še nam neznani 
svetovi njihovih poti, smo k sodelovanju 
povabili poznavalce njihovega dela, 
umetnike, znanstvenike in sorodnike. 
V predavanjih ne predstavljamo samo 
njihove življenjske poti, temveč se bodo 
mnogi navezovali tudi na svoje delo in 
ustvarjanje. 

Boris Gaberščik je imel septembra pre-
davanje o izumitelju in fotografu Janezu 
Puharju. 

Tudi sam je po izobrazbi biolog, po 
poklicu pa fotograf. Pravi erudit, ki nam 
ob  predstavitvi Janeza Puharja odpre 
vrsto vprašanj, opozori na zamujene 
priložnosti, predvsem pa  navdahne z 

željo po zvedavosti, kar je tudi osnovni 
namen naših kart. Za vse, ki bi želeli 
doživeti umetniško fotografijo, kot jo 
v svojem tekstu omenja Gaberščik, si 
lahko ogledate fotografsko razstavo 
njegovega prijatelja, fotografa Stojana 
Kerblerja, v Galeriji MIC, na ŠC Kranj.

 Da se nam misil s predavanj ne bodo 
porazgubile nekje v etru tako kot 
Puharjev izum, bomo na  spletni strani 
ŠC Kranj  pod zavihkom  ISKRE (Šolski 
center Kranj - Iskrive podobe Iskrivih 
kart (sckr.si)) sproti  shranjevali filme 
predavanj, ki bodo dostopni vsem. 
Vse prispevke predavateljev bomo tudi 
objavili v posebni brošuri  Dobro je 
treba deliti.

 Polonca Hafner Ferlan in Marko Arnež 

Iskrive podobe iskrivih kart

Puhar izgubljena priložnost
Na ta svet se rodimo goli, bosi in slepi. Hoditi, govoriti in razmišljati ter gledati – 
videti, se moramo (na)učiti. A vidimo le sence, pred veliko lučjo sveta pa mora-
mo vse življenje odvračati, odmikati in povešati pogled. (B. G. 2018) 
 
Kjer manjka očesna zenica, ni svetlobe. (Sirah 3,25)

Prav počasi dojemam, da se hitro 
staram. Nič posebnega, vse in vsi 
se staramo. Ja, ampak starejši kot 
sem, rajši imam zimo. Pa ne zaradi 
uničujočega mraza, ki ga vedno teže 
prenašam, ampak zaradi podobe 
zimskega časa. Predstavljajte si veduto 
Sorškega polja, tam nekje med Jeprco 
in Kranjem. Snežna odeja sivo-bele 
barve, pa ogljeno črna drevesa s 
skrotovičenimi vejami, svinčeno nebo 
in polzeč, leden prš dežja. Jata vran, 
seveda črno-sivih, in kavk, črno-črnih, 
in kakšen črn, črno-črn krokar. Mar ni 
to popolna črno-bela fotografija, pravi 
daltonistični pogled na resnično krajino 
(z nepopolno tonsko lestvico, saj prave 
beline sploh ni). Le tik nad horizontom, 
kjer se spaja sivi sneg s sivim nebom, 
je videti nežno obarvanost (modra in 
nekaj magente, a to bi bil lahko tudi 

selenski toner). Stojim in se čudim, to 
je pogled, ki je usodno vplival tudi na 
mojo fotografsko pot. Jaz, ki sem se 
vse življenje navduševal nad barvitostjo 
Istre, dežele rdeče prsti in jasne odstrte 
svetlobe, modro spranih škur in nešte-
tih odtenkov zelene, sem pretresen nad 
lepoto sivine in črnine, celinske zime. 
Seveda, zima je naredila prvo črno-be-
lo fotografijo, daleč pred letom 1826, 
z Niepcejem in tudi našim rojakom 
Janezom Puharjem. 

Stare kulture so si želele za svoje 
potomce ohraniti podobe svojega 
življenja, bivanja in lastnih naličij. O 
tem pričajo jamske poslikave pa freske 
in slike, risbe in kasneje gravure. Vse 
tehnike pa so bile usodno odvisne od 
refleksije, interpretacije in ročne obrtne 
spretnosti ustvarjalca. Predvidevam, da 

je vzporedno s tem tlela in dozorevala 
želja po objektivnem beleženju sveta 
oz. svetlobnega zapisa optične dano-
sti. Optika je to možnost zagotovila že 
nekaj stoletij prej (camera obscura in 
brušenje in sestavljanje leč), kemija pa 
dolgo ni uspela doseči prenosa na no-
silec in podobe ustaliti in narediti trajne. 
Plejada zanesenjakov se je ob pričetku 
19. stoletja spustila v ihtavo tekmo, kdo 
bo prvi ustvaril svetločutno tvarino in 
sliko ustalil na papirju, kovinski plošči 
ali steklu.  N. Niepce leta 1826 svetu 
oznani prvi uspeh in tu se naša zgodba 
pravzaprav pričenja. 

Kaj je bil motiv, vodilo ali vzpodbuda 
Janezu Puharju (Johannes Pucher), 
leta 1814 rojenem v Kranju, za iskanje 
načina ustalitve svetlobnega odtisa, 
najbrž ne bomo nikoli izvedeli. Njegov 

ŠOLSKI CENTER KRANJ - Za poklice prihodnosti
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biograf Jurij Jarc leta 1859, torej še za 
časa Puharjevega življenja, napiše, da 
se je Puhar kot vsestransko nadarjen 
gimnazijec navduševal nad fiziko in 
kemijo. Morda pa je skušal ustvariti 
“svetlobni Turinski prt”, nekakšen brez-
stični odtis tega božjega sveta, saj ga je 
življenje poklicalo v bogoslužje. Kot ka-
plan je služboval v Metliki, Ljubnem na 
Gorenjskem in na Bledu. Že v Metliki 
je vztrajno eksperimentiral z žveplom, 
živim srebrom in steklenim nosilcem. 
Njegov postopek, ki je še danes eni-
gma in ga tudi tehnološko niti moderni 
laboratoriji niso uspeli rekonstruirati, 
je pravi singularis divinitatis opificio, 
torej po posebni božji milosti dano 
rokodelstvo, podprto z radovednostjo 
in raziskovalnim duhom. V pretežno 
kmetskem okolju je pravzaprav uresni-
čeval vizije meščanstva, ki je želelo ob-
držati podobo svojih družin na cenovno 
dostopnejši in enostavnejši način od 
slikarskega portreta. Puhar je to svojo 
veščino tudi praktično udejanjal v blej-
skem, bolj mondenem okolju. Če bi mu 
pogoji dopuščali, sem osebno prepri-
čan, da bi ne bil samo izumitelj, ampak 
tudi velik fotograf. Njegov avtoportret in 
dvojni portret ter portret lovca nakazuje-
jo zametke fotografske estetike, ki se je 
v popolnosti razvila šele v 20. stoletju. 

Navkljub kasnejšim priznanjem ob 
razstavah v Londonu (1850), Parizu 
(1855) in New Yorku (1853/54) pa je 
današnjim poznavalcem fotografije v 
evropskem  kulturnem prostoru bolj ali 
manj neznan.

V današnjem času interneta je nepred-
stavljivo to, kako je prišel do informacij 
o takratnih odkritjih v Franciji in na 
Angleškem, saj je za njih nedvomno 
vedel. Leta 1843 častnik Carniola 
v nemščini obvesti svoje bralstvo o 

Puharjevem izumu prosojne heliotipije 
na stekleni plošči. Isto leto to vest ob-
javi tudi graški Industrie und Gewerbe 
Blatt.  Vendar ta vest doseže cesarski 
Dunaj šele 1851, Pariz pa leta 1852. 
Abel Niepce Francosko akademijo ob-
vesti o svojem izumu negativa na steklo 
1847 in doda podrobnosti o postopku 
leta 1848. Puhar opomni, da ta posto-
pek uporablja že celih osem let. Puhar 
je bil torej nedvomno prvi, a zakaj ga 
danes svet ne slavi kot Niepceja.

Na to vprašanje lahko odgovorim 
posredno in izmikajoče. To namreč 
ni bil prvi zdrs samozadovoljnih 
in nezainteresiranih odločevalcev, 
vplivnežev in močnih elit, tako posvet-
nih kot cerkvenih (Danilo Kiš bi rekel 
princev in bojarjev), v takratni Ljubljani. 
Neprepoznavanje vrednot in neznanje 
je namreč dve stoletji prej odneslo 
tudi neprecenljivo zbirko polihistorja 
Janeza Vajkarda Valvasorja na Hrvaško 
v last nadškofijske knjižnice v Zagrebu. 
2630 knjig z vseh področij takratnega 

vedenja naravoslovne, arhitekturne, 
medicinske pa tudi vojaške znanosti je 
tako za vselej ostalo pri naših sosedih, 
čeprav si je Valvasor močno priza-
deval, da bi njegova zbirka ostala na 
Kranjskem. Podobne vzorce obnašanja 
odločevalcev lahko prepoznamo tudi v 
današnjem času. Premnogi ustvarjalci 
pa tudi raziskovalci in znanstveniki 
iščejo potrditev in celo svojo eksistenco 
v tujini. Zapravljena priložnost, imeno-
vana Puhar, bi Slovenijo postavila na 
evropski in svetovni zemljevid, kar bi 
danes v samostojni državi koristilo tudi 
sodobnim ustvarjalcem, predvsem fo-
tografom, ter bi blagodejno vplivalo na 
samozavest slovenskega naroda.

Namesto epiloga

Citat iz filma The circle 
(2017; Tom Hanks, Emma 
Watson) kjer Emmo vpraša-
jo: “Česa te je najbolj strah?” 
In odgovor: “Neizpolnjenih 
možnosti.”

                                                                                                                           
Boris Gaberščik



7ŠOLSKI CENTER KRANJ - Za poklice prihodnosti

V okviru projekta Tedni vseživljenjskega 
učenja, ki ima v Sloveniji že 26-letno 
tradicijo, je bilo letos v obdobju od 
6. septembra do 10. oktobra v vseh 
krajih po Sloveniji izvedenih veliko 
dogodkov in prireditev. Dogodki tednov 
vseživljenjskega učenja so opozorili na 
pomembnost vseživljenjskega učenja 
in ponudili priložnost za pridobivanje 
znanj in razvoj spretnosti za bolj aktivno 
in ustvarjalno vključevanje posamezni-
ka na trg dela in v družbo. Z brezplačni-
mi in vsem dostopnimi izobraževalnimi, 
kulturnimi ter informativno-svetovalnimi 
dogodki je kot izvajalec sodeloval tudi 
Šolski center Kranj.

V začetku septembra, ko so se pričeli 
Tedni vseživljenjskega učenja, je bila 
v prostorih Medpodjetniškega izobra-
ževalnega centra na ogled fotografska 
razstava del Prešernovega nagrajenca 
Stojana Kerblerja. Obiskovalce je po 
razstavi vodil vodja galerije Prešernovih 
nagrajencev, mag. Marko Arnež. 
Razstavljenih je bilo 21 fotografij iz ci-
klusov Haložani, Koline in Dvorišča. Za 
ciklus fotografij Haložani je avtor Stojan 
Kerbler prejel nagrado Prešernovega 
sklada. Razstavo sta pripravila Polonca 
Hafner Ferlan in mag. Marko Arnež. 
Dne 9. septembra je nato sledila z glas-
bo flavtistke Eve Mladenovič pospre-
mljena otvoritev Fotografske razstave 
digitalnih fotografij »Ujeto v objektiv, 
iztrgano času«. Avtorica fotografij je 
višješolska predavateljica mag. Jelka 
Bajželj. Razstavljene fotografije so 
nastale med leti 2019 in 2021 na avtori-
činih pohajkovanjih in popotovanjih po 
domovini in sosednjih državah: Italija 
(Kalabrija), Hrvaška (Brač), Avstrija. Na 
ogled so bile postavljene večinoma 
že prej v različnih medijih objavljene 
fotografije, predvsem tiste, s katerimi je 
avtorica sodelovala na fotografskem na-
tečaju Televizije Slovenija v letih 2019 in 
2020. Narava, voda in poti so osrednji 
motivi fotografij, ki so bile razstavljene 
v avli, šolsko čitalnico pa so krasile 
fotografije z arhitekturnimi motivi. Pri 

pripravi in postavitvi razstave, ki je bila 
na ogled septembra in oktobra, sta po-
magala Irena Jerala in Srećko Simović.

V prijetnem ambientu, bogato okra-
šenem s fotografijami, ki so pritegnile 
poglede številnih mimoidočih, pred-
stavnikov različnih generacij, je bila 
izvedena še ena informativno-svetoval-
na prireditev in nekaj izobraževalnih 
dogodkov. Na informativnem dnevu za 
udeležence izobraževanja odraslih je 
Polonca Hafner Ferlan, organizatorica 
izobraževanja odraslih na Šolskem 
centru Kranj, predstavila izobraževalne 
programe in dinamiko dela v izobraže-
vanju odraslih. Zatem so bila izvedena 
še tri izobraževanja, ki so udeležencem 
utrla oz. olajšala poti na tri različna 
strokovna področja in predstavila 
aktualnost in uporabnost posameznih 
strokovnih znanj pri reševanju sodobnih 
izzivov. Izobraževanje Matematika za 
ogrevanje je izvedla profesorica Maja 
Arh, profesor Aleš Kozjek je izvedel do-
godek Mehatronika za ogrevanje, izo-
braževanje Elektrotehnika za ogrevanje 
pa je bilo izvedeno pod mentorstvom 
profesorja Jaka Albrehta. 

Zadnji dogodek, ki je bil izveden v 
okviru letošnjih tednov vseživljenjskega 
učenja na Šolskem centru Kranj, je 
bilo predavanje Iskrive karte iskrivih 
podob: Janez Puhar. Boris Gaberščik 
je predaval o fotografu in izumitelju 
Janezu Puharju, njegovi življenjski 

poti in tegobah izuma fotografije. Na 
izjemen način je problematiziral izum 
fotografije in delež Janeza Puharja, ki 
ga je doprinesel k uporabi fotografije 
kot medija. Organizatorja predavanja, 
mag. Marko Arnež in Polonca Hafner 
Ferlan, označujeta predavanje kot 
prispevek k razvoju naravoslovja in 
tehnologije v času in prostoru. Prenos 
predavanja preko Zooma je bil iz 
Puharjevega ateljeja. Posnetek preda-
vanja o Janezu Puharju je enako kot 
posnetki ostalih predavanj (Peter Šemrl 
o Josipu Plemlju, Neda Rusjan Bric o 
Edvardu Rusjanu), ki so bila izvedena 
v sklopu Iskrive podobe iskrivih kart 
pod okriljem projekta PanUP, dosto-
pen na YouTube  na spletni povezavi: 
https://www.youtube.com/channel/
UCXdZotwFaYW2Ybzg2zj3Q0A. 
Naslednje predavanje bo o Antonu 
Janši in je predvideno za november 
2021. 

Vsem sodelujočim pri izvedbi do-
godkov na Šolskem centru Kranj se 
zahvaljujemo za program, ki so ga 
pripravili, informacije, strokovna znanja, 
mnenja, stališča in izkušnje, ki so jih de-
lili. Dogodki so v skladu s poslanstvom 
Tednov vseživljenjskega učenja  pri-
spevali k promociji učenja, znanja in 
razvoju spretnosti, ki v sodobnem svetu 
pridobivajo na pomenu. 

Alenka Grmek,  
koordinatorica TVU 2021  
na Šolskem centru Kranj

Tedni vseživljenjskega učenja 2021 na 
Šolskem centru Kranj

Višješolska predavateljica, mag. Jelka Bajželj, 
avtorica fotografske razstave digitalnih fotografij 
»Ujeto v objektiv, iztrgano času« (Foto: Srećko 
Simović)

Boris Gaberščik v Puharjevem ateljeju (Foto: mag. 
Marko Arnež)



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

STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

mladosti, vedoželjnosti, inovativnosti, podje-
tnosti, predvsem pa poklon inženirstvu, ki je 
cilj večine naših dijakov. Občinstvo in gostje 
so bili nad inovativnostjo dijakov inovatorjev 
navdušeni.

Zelo zanimiv del dogodka pa je bila tudi okro-
gla miza na temo, kako izbrati karierno pot 
in biti pri tem uspešen. Sodelovali so Špela 
Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria, 
Janko Štefančič, direktor podjetja Genis, 
Breda Šprajcar, pilotka helikopterja v Letalski 
policijski enoti, Gašper Perušek, podporni 
inženir za CPE opremo v podjetju Iskratel, in 
Robi Zorman, samostojni specialist za aplika-
cije v  podjetju Iskraemeco. Spregovorili so o 
tem, kako so se odločili za svoj študij in kako 
se je odvijala njihova profesionalna oz. inženir-
ska pot ter kaj je poleg inženirskega znanja še 
potrebno, da si lahko uspešen.

mag. Lidija Goljat Prelogar,  
ravnateljica SG

Tehniška gimnazija že nekaj let 
uspešno sodeluje pri projektu 
Inženirke in inženirji bomo!, ki 
združuje priznane inženirke in inže-
nirje, vrhunske menedžerje, vodje 
start-up podjetij in druge ustvarjalne 
posameznike. V novembru 2021 
smo na Strokovni tehniški gimnaziji 
ŠC Kranj izvedli tako že tretji do-
godek Inženirke in inženirji bomo!, 

kjer so se v Bitki talentov predstavili 
štirje inovativni dijaki, in sicer Krištof 
Mohorič z robotsko roko, Marko 
Manojlovič s predstavitvijo izkušnje 
v simulatorju letenja, Tjan Borovnica 
s svojim modulom za spremljanje 
voznega reda avtobusov in Tadej 
Valjavec s svojimi inovacijami. Vse, 
kar mladi inovatorji počnejo in 
predstavijo, je čudovita kombinacija 

Od leve proti desni: Krištof Mohorič, Tadej Valjavec, Tjan Borovnica in Marko Manojlovič.
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Glave skupaj

Skupina Glave skupaj je skupina 
dijakov in dijakinj iz vseh štirih letnikov 
naše Strokovne tehniške gimnazije.

Skupino sestavljajo dijaki, ki imajo raz-
lične hobije, interese, talente. Nekateri 
so odlični računalničarji, druge bolj 
zanimajo strojništvo, letala, rakete. V 
skupini so tudi  športniki, fotografi, 
umetniki, snemalci.

Dijaki iz skupine sodelujejo z učitelji in 
ravnateljico pri pripravi in izvedbi do-
godkov, kot sta bila na primer dogodka 

Inženirke in inženirji bomo! in Dan od-
prtih vrat. Sodelujejo tudi pri promociji 
in na informativnih dnevih.

Delovna srečanja, ki največkrat pote-
kajo preko videokonferenc, so vedno 
pestra. Dijaki imajo veliko idej, pri iska-
nju rešitev pa med seboj sodelujejo, si 
pomagajo in se dopolnjujejo. Tako je v 
letošnjem šolskem letu nastalo že kar 
nekaj posnetkov, filmčkov, v katerih so 
nekateri med njimi predstavili svoje pro-
jekte, ki smo jih nato zavrteli na dogod-
kih. Tako se dijaki lahko predstavijo tudi 
drugim dijakom, učiteljem, osnovnošol-
cem in staršem. Predstavili so se tudi 
na dogodku Inženirke in inženirji bomo! 
Nekateri dijaki so bili prisotni tudi v 
podjetjih, kjer so spremljali delo inže-
nirja ves delovni dan, v podjetju Iskratel 
pa so sodelovali z njihovimi inženirji pri 
reševanju konkretnih problemov. Na ta 
način so dijaki vidni tudi podjetjem, ki 
so zainteresirana za inovativne bodoče 
inženirje.

Dijaki v skupini Glave skupaj pridobiva-
jo in razvijajo spretnosti, kot so sode-

lovanje, komunikacija, nastopanje, kar 
jim bo koristilo tudi kasneje v življenju, 
pri študiju in v službi.

Darija Kramarič,  
univ. dipl .bio.

Skupina Glave skupaj je skupina dijakov in dijakinj iz vseh štirih letnikov naše 
Strokovne tehniške gimnazije.

Del skupine Glave skupaj (od leve proti desni): Oskar Slatnar Štagar, David Carotta, Matija Zlate, Tjan Borovnica, Jaka Marinšek, Urban Klemenčič, Marko 
Manojlović, Zala Šenk, Ažbe Drenik, Krištof Mohorič, Luka Kavčič, Tomaž Gregorc, Ajda Peternelj, Tadej Valjavec, Jernej Remic, Žan Gril.

... na ta način so 
dijaki vidni tudi  
podjetjem ...
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Inženirska iskra
Strokovni tehniški gimnaziji ponovno priznanje Inženirska iskra  
za projekt »Inženirski izziv«.

Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj 
je 'iskrilnica' novih idej, inovacij in pe-
dagoških pristopov. Ugotovili smo, da 
je največja moč naše tehniške gimna-
zije v tem, da dijakom lahko nudimo 
tisto nekaj več – poleg kakovostnega 
gimnazijskega programa in možnosti 
izobraževanja na strokovnih področjih 
računalništva, strojništva in elektrotehni-
ke tudi to, da se povezujemo z uspešni-
mi podjetji v naši regiji. To povezovanje 
in sodelovanje vidimo kot pomembno 
sinergijo, pri čemer naši dijaki z različ-
nimi oblikami sodelovanja rastejo, se 
učijo in si začrtajo pot ter cilje, ki jih 
želijo doseči, medtem ko podjetja za 
dolgoročno rast in razvoj potrebujejo 
mlade kadre, bodoče inženirje in stro-
kovnjake, ki bodo vsak ob svojem času 
sami postali kreatorji in inovatorji novih 

zgodb, razvoja in napredka.

Tudi ob koncu šolskega leta 
2020/2021 so v iniciativi Inženirke in 
inženirji bomo! zopet podeljevali prizna-
nja inženirska iskra. S priznanji želijo 
osvetliti in izkazati priznanje prebojnim, 
izvirnim praksam, projektom, dogod-
kom ali osebam, ki so v preteklem 
šolskem letu pomembno prispevali 
k razvoju, veljavi in navduševanju za 

inženirski poklic in 
inovativnost v družbi. 
Pri podelitvi letošnjih 
inženirskih isker so 
bili v ospredju talenti 
in zvezde, ki bodo 
šele zakorakali v 
inženirski svet in ga 
gradili. Šolsko okolje 
je namreč tisto, ki 
vitalno vpliva na 
opredelitev mladih 

za vstop v svet inženirjev. Naša tehniška 
gimnazija je priznanje inženirska iskra 
prejela tako že drugo leto zapored, 
tokrat v sodelovanju s Skupino Iskratel, 
in sicer za projekt  Inženirski izziv. 

Inženirski izziv je bil dvodnevni izziv, 
kamor so bile vključene tri ekipe, ki so 
pod vodstvom Iskratelovih strokovnja-
kov iskale rešitve za tri konkretne izzive 
podjetja.   Izzivi so bili naslednji: 

 Î priprava sistema za samodejno 
testiranja preklopa klientov (pa-
metnega telefona) iz enega WiFi 
omrežja na drugega;

 Î sistem za nadzor tovornega pro-
meta preko državnih meja;

 Î nadgradnja robotske roke za klic-
no testiranje z računalniškim vidom.

Končni seštevek točk je za zmagoval-
no idejo določil rešitev oz. sistem za 
samodejno testiranje preklopa klientov 

(pametnega telefona) iz enega WiFi 
omrežja na drugega, ki je trenutno že v 
fazi implementacije. Sistem za nadzor 
tovornega prometa preko državnih 
meja gre v nadaljnje razvijanje ideje, im-
plementacija nadgradnje robotske roke 
za klicno testiranje z računalniškim 
vidom pa je prav tako že v teku. Čeprav 
smo na koncu dobili zmagovalno 
ekipo, je sama nova izkušnja pomenila 
zmago za vse sodelujoče. Izjemnost 
dogajanja najbolje opišejo mnenja 
udeležencev. Dijaki so bili navdušeni, 
da so morali razmišljati izven običajnih 
okvirjev, naučili so se, da biti inženir 
pomeni najti nove in izvirne ideje, kako 
spremeniti svet okoli nas na bolje. Tudi 
Iskratelovi inženirji so bili navdušeni 
nad zavzetostjo in pripravljenostjo 
dijakov za resno delo. Spoznanje, da 
so dijaki sposobni razmišljanja izven 
običajnih okvirjev in da imamo veliko 
vedoželjnih ter sposobnih dijakov, je 
neprecenljivo. 

Nekaj odgovorov dijakov o projektu 
Inženirski izziv:

 Î Naučil sem se, do biti inženir ne 
pomeni dan za dnem reševati iste 
probleme, opravljati isto delo, am-
pak je iz dneva v dan lahko zelo 
raznoliko. 

 Î Biti inženir pomeni iskanje novih in 
inovativnih rešitev.

 Î Po mojem mnenju je bila izkušnja 
Inženirskega izziva odlična, saj nas 
je prisilila razmišljati izven okvirjev, 
prav tako pa nam dala vpogled v 
potek dela, odnose, postopke in 
probleme, s katerimi se srečujejo v 
podjetjih, kot je Iskratel.

mag. Lidija Goljat Prelogar,  
ravnateljica SG

Biti inženir pomeni 
iskanje novih inovativnih 
rešitev!

Dijak Tadej Valjavec na podelitvi Inženirske iskre.
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Intervju –Tatjana Zupan

Kako ste skozi svoje delo na ŠC do-
življali razvoj šole kot ustanove, sebe 
kot profesorice in dijakov iz gene-
racije v generacijo? Kaj se je tekom 
vašega delovanja na naši šoli najbolj 
spremenilo?
Svojo službeno pot sem začela še 
v »stari Iskri« v času usmerjenega 
izobraževanja. Šola se je takrat širila 
in zelo nam je primanjkovalo prostora. 
Gostovali smo v Gimnaziji Kranj in veči-
na pouka je potekala popoldne. Odlični 
odnosi med sodelavci so mi pomagali 
stopati čez prve ovire, moja mentorica, 
prof. Marjeta Ekar, mi je odkrila mnoge 
radosti in pasti učiteljskega poklica.

S selitvijo v novo šolo so se pogoji dela 
bistveno spremenili, bili smo ponosni 
na lepo šolo. Kasneje smo dobili še 
novo telovadnico in Medpodjetniški 
izobraževalni center. Šola se seveda 
ni širila samo prostorsko, temveč tudi 
vsebinsko, na šoli je sedaj tudi višja 
strokovna šola, potekajo izobraževanja 
za delovne organizacije, izobraževanje 
odraslih, Erasmus programi … 

Vsaka sprememba je izziv, prinaša 
osebno rast učiteljev, veselje ob napre-
dovanju, pa seveda tudi kakšna trenja, 
ki pa smo jih znali dobro razrešiti. 

Ta pester nabor dejavnosti v centru 
omogoča tudi udejstvovanja na drugih 
področjih, ne samo pri poučevanju. 
Poseben izziv sta mi bila študijska 
skupina za nemščino na Gorenjskem in 
sodelovanje v svetu šole. 

Najpomembnejši del moje službene 
poti pa je bilo delo z dijaki. Trudila sem 
se jim posredovati čim več znanja, 
nazorno predstaviti vsebine in imeti 
do vsakega dijaka oseben in pošten 
odnos. Seveda vedno ni teklo brez 
zapletov, a kakšnih večjih težav ni bilo. 
Dijaki prihajajo k pouku nemščine z 
različnimi interesi, nekateri bi radi samo 
s čim manj praskami prišli do zaključne 
ocene, drugi si želijo naučiti se  jezika.

Koliko časa ste bili tajnica mature in 
kako se je matura v tem času spremi-
njala? 
Matura na državnem nivoju je zdaj že 
26 let star projekt, precej okostenel in 
potreben sprememb. Pri tako obse-
žnem projektu je spremembe težje 
uvajati. V tem času so bile manjše spre-
membe pri tehnološki izvedbi in nekaj 
vsebinskih sprememb, kakšnih večjih 
premikov pa ni bilo. V dvanajstih letih, 
ko sem to delo opravljala, je bilo delo z 
RIC-em res korektno, dobro organizira-
no in pripravljeno.

Kakšen je bil uspeh naših dijakov in 
kaj je to pomenilo vam?
Spominjam se prve mature na nacio-
nalni ravni. Učitelji smo na dan objave 
rezultatov mature zgodaj, precej pred 
dijaki, prišli v šolo in z neko nelagod-
nostjo povpraševali po rezultatih. 

Takratni ravnatelj, gospod Franc Lebar, 
je zadovoljno kimal: »Dobro je bilo, 
dobro, prav vsi naši dijaki so maturo 
opravili.« Res smo bili vsi veseli tega 
rezultata, dijaki in učitelji, to je bil naš 
skupni uspeh.

Seveda v kasnejših letih ni bilo vedno 
tako, bilo je različno, včasih smo bili 
bolj, včasih malo manj uspešni, velikih 
odstopanj od republiškega povprečja 
pa nikoli ni bilo.

Kako se pripraviti na maturo in kako 
ste pomagali dijakom odpravljati 
tremo?
Do tretjega letnika dijaki večinoma 
pripovedujejo: »Ah, matura je še daleč«. 
Na začetku 4. letnika pa se jih začne 
lotevati nervoza. Ko smo na začetku 4. 
letnika pregledovali pravila in postopke 
v zvezi z izvedbo mature, sem jih vedno 
bodrila, jim večkrat povedala, da to ni 
tekmovanje v znanju nekega predmeta 
in da je matura narejena za povpreč-
nega slovenskega dijaka, da torej to 
zmorejo vsi. Seveda pa se je na maturo 
treba ustrezno pripraviti in potem us-
peh ne izostane.

Nam poveste kakšno  anekdota o 
maturi, ki je ne boste pozabili?
Kmalu na začetku mojega delovanja 
kot tajnice splošne mature smo imeli 
dijaka z močno okvaro sluha. Kljub 
tej oviri je s pridnim delom in izdatno 
pomočjo učiteljev dobro napredoval. 
Na dan, ko je ta generacija pisala 
maturitetni izpit iz matematike, smo se 
na jutranjem sestanku pred maturo po-
govarjali o njem, njegovem trdem delu 
in uspehu. Ravnateljica je povedala, 
da se je pogovarjala z njegovo mamo, 
ki je rekla: »Ponosna sem, da je tako 

Naša mlada upokojenka in srce splošne mature na SG.
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uspešen in bo matematiko opravljal na 
višjem nivoju.« Kar slabo mi je postalo, 
saj sem zanj imela pripravljene pole na 
osnovni ravni. Bilo je samo še pol ure 
do izpita in nemogoče pridobiti druge 
pole zanj z RIC-a. Takoj sem odhitela v 
pisarno. V vseh evidencah je pisalo, da 
opravlja matematiko na osnovnem nivo-
ju, zato si nisem  mogla misliti, kako je 
prišlo do  napake. Poiskala sem dijaka 
in ga povprašala, kako je s tem: »Ah, 
profesorica, vse je v redu. To sem samo 
mami rekel, da me je pustila na miru.« 
Še nekaj časa se je valila skala, ki mi je 
padla s srca.

Če in kaj bi pri predpisanem pouku 
nemščine v srednjih šolah spremeni-
li? Je kakšen del odveč, kakšen del 
zapostavljen?
Učni načrt pouka nemščine predpisuje 
teme in slovnične vsebine, pri tem pa 
pušča učitelju veliko avtonomije. Sami 
lahko izbiramo učbenike, tekste, ki jih 
obravnavamo, in poti, kako priti do 
želenih ciljev. Učitelj po svoji presoji 
dodaja aktualne članke, tekste lahko 
vsaj delno prilagodi dijakom in njihovim 
interesom.

Sem si pa vedno želela, da bi lahko 
dijake razdelili na manjše skupine, da 
bi imeli več možnosti sodelovanja pri 
pouku; da bi imeli več priložnosti priti 
do besede pri pouku. V okviru študij-
skih skupin smo si učitelji na nacionalni 
ravni za to zelo prizadevali, a je vedno  
denar odločil, da to ni bilo mogoče. 

Zelo me je motilo tudi to, da srednja 
šola dijakom, ki so se nemščine učili 
že v osnovni šoli, ne ponuja nadaljeval-
nega učenja jezika. Tako so v prvem 
letniku skupaj dijaki, ki so se nemščine 
že učili šest oziroma tri leta, in tisti, ki 
se s poukom nemščine srečajo prvič. 
Učitelj potem vzame neko srednjo pot, 
ob kateri se nekateri dolgočasijo, drugi 
pa jo komaj dohajajo.

Kako ste se odločili za študij nemšči-
ne in italijanščine?
Že v osnovni šoli sem popoldne hodila 
k pouku nemščine. Starši so se ukvarja-
li s turizmom in takrat sem prvič prišla 
v stik z živim tujim jezikom, kar se mi 
je zdelo zanimivo. Zelo me je mikal 
tudi študij  arheologije, pa so potem 
jeziki zmagali, zlasti na prigovarjanje 
staršev. V času  odločanja sem svojo 
prihodnost  videla v turizmu in sem se 
zato odločila za nemščino in italijanšči-
no. Po študiju pa o turizmu nisem več 
razmišljala.

Kakšen se vam zdi odnos dijakov do 
nemškega jezika nekoč in danes?
Ko sem začela s poučevanjem, smo 
imeli na šoli tudi nemščino kot prvi tuji 
jezik. Na začetku je bila tretjina dijakov, 
ki so imeli kot tuji jezik nemščino, po-
tem pa se je ta številka vztrajno nižala. 
Zdaj na Gorenjskem takih dijakov ni 
več in nemščina se poučuje samo kot 
drugi tuji jezik. Upadel je tudi interes 
dijakov, saj mnogi menijo, da je dovolj 
znanje enega tujega jezika. S tem se 
težko strinjam, ker angleščina pravza-
prav ni več tuji jezik, ampak jezik okolja, 
saj se z njo dnevno srečujemo v različ-
nih situacijah vse od otroštva. Za tako 
majhen narod, kot smo Slovenci, pa je 
že prav, če znamo potem še en jezik.

Kaj vam je pri nemščini in Nemcih 
najbolj všeč?
Natančnost, doslednost, sistematič-
nost, zanesljivost, vedoželjnost, ambici-
oznost … Nemščina je zelo strukturiran 
jezik. Ko dosežeš nek nivo znanja, se 
potem stvari kar same nalagajo naprej.

Ali ste kdaj dalj časa živeli v nemško 
govorečih deželah?
Ne, to pa nikoli. 

Nemčija si prizadeva, da bi se nemšči-
na še naprej poučevala kot tuji jezik v 
drugih deželah, zato v poletnem času 
pogosto organizira seminarje za učitelje 
nemščine iz tujine, ki jih potem tudi fi-
nancira. Nekajkrat sem imela priložnost 
udeležiti se teh seminarjev in tritedenski 
seminar v organizaciji Goethe-Instituta 
v Berlinu je bil gotovo moja najboljša 
izkušnja na tem področju. Ponudili 
so nam toliko novih znanj s področja 

jezika, literature, kulture, zgodovine, di-
daktike … Tam spoznaš mnogo kolegov 
iz drugih dežel in izmenjaš izkušnje, 
obiskali smo kar nekaj kulturnih priredi-
tev in se odpravili na kakšno ekskurzijo. 
To pa je bilo tudi moje najdaljše bivanje 
v Nemčiji.

Vodili ste tudi šolske ekskurzije v 
tujino. Kako so se le-te spreminjale 
skozi generacije?
Ko sva se s kolegico Simono Rozman 
pred mnogimi leti pogovarjali o pouku 
nemškega jezika, je predlagala, da 
bi za popestritev lahko kdaj organizi-
rali kakšno ekskurzijo. Pa sva začeli. 
Najprej samo enodnevne ekskurzije v 
Salzburg in München, ki so smele biti 
samo ob sobotah in zato pri dijakih 
niso bile zelo priljubljene. Ker je bil 
interes dijakov  vseeno kar velik, sva 
jih lahko «preselili« v delovni teden in 
jih umestili v vse štiri letnike. Najprej 
so bile to ekskurzije s kulturno-zgo-
dovinskimi vsebinami, kasneje sva jih 
vedno bolj skušali povezati s tehniko 
in naravoslovjem. Dijaki so bili  vedno 
navdušeni nad obiskom tovarn MAN v 
Münchnu in BMW v Dingolfingu. Meni 
je bila  izjemno všeč tudi ekskurzija po 
Trubarjevi poti, tudi zato, da bi dijake 
osvestili, kako pomemben je Trubar 
za nas. So pa to precej dolge ekskur-
zije in zato tudi naporne, saj je treba v 
dva dneva pospraviti veliko vsebin in 
kilometrov.

Zelo rada bi dijake kdaj popeljala v 
Berlin in Hamburg, a bi bilo to poveza-
no z veliko časa in visokimi stroški, tako 
to ostaja za kakšne druge čase.

Hvala za pogovor in veliko zado-
voljstva na novih poteh.

Romana Debeljak  

... dijaki večinoma 
pripovedujejo: »Ah, ma-
tura je še daleč«. 
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V letošnjem šolskem letu se je na teh-
niški gimnaziji Šolskega centra Kranj 
zaključilo šolanje generacije, ki jo je v 
drugi polovici izobraževanja na gimna-
ziji zaradi pandemije doletelo šolanje 
na daljavo.

Čeprav smo upali, da se bomo vsaj 
poslovili v skupnem prostoru in skupaj 
obudili spomine na našo prehojeno 
pot, so se v drugi polovici septembra 
razmere toliko poslabšale, da nam je 
bilo to odsvetovano. Ker je bila to res 
izjemna generacija, ki je s svojo zav-
zetostjo in inovativnostjo zaznamovala 
delo na naši gimnaziji, smo se odločili, 
da se od letošnjih maturantov, ki so vsi 
uspešno zaključili šolanje, poslovimo 
virtualno. Naša informatičarka Lina 
Dečman Molan in ravnateljica Lidija 
Goljat Prelogar sta pripravili scenarij in 
delo je steklo. Vsi profesorji brez izjeme 
so sodelovali in pripravili krajše nago-
vore. 

5. oktobra 2021 se je naša prva gene-
racija virtualno poslovila od srednje-
šolskih klopi. Besedilo je povezovala 
profesorica Simona Kert. Dijaki so 
skupaj s starši spremljali svoje štiriletno 
dozorevanje v obliki fotokronike in po-
snetkov, sledilo pa je še slovo ravnate-

ljice, razredničarke in profesorjev. Nato 
so se oglasili tudi dijaki in starši. 

Kristjan Komloši kot predstavnik razre-
dne skupnosti 4. Ga je povedal:
»Kar dotaknili so se me vsi ti posnet-
ki, vsi ti spomini. Ta štiri leta, ki so do 
sedaj najhitreje minila. Hvala vsem, ki 
ste nam pomagali tkati skupnost, ki se 
je sedaj na koncu spominjamo. Hvala 
za vsa krasna štiri leta, ki bi jih tudi še 
enkrat ponovil. Res je bilo lepo z vsemi 
vami.«

Ena od mam, gospa Komloši, ga je do-
polnila: » Iz naših »mulcev« ste potegnili 
na površje najboljše, kar je v njih. To se 
je posebej pokazalo v teh težkih časih 
pouka na daljavo, ko niso ostali sami. 
Dijaki so se tudi zelo povezali med se-
boj v tesno povezano celoto. Tehniška 
gimnazija jim ni dala samo izobrazbe, 
skozi vzgojo in zglede ste jim pomagali, 
da so maturo opravili dvakrat: eno iz 
znanja, druga pa je zrelostni izpit, saj so 
postali izoblikovane osebnosti.«

Gospa Omerzel, mama enega od 
perspektivnih športnikov, pa je pohva-
lila naš odnos do obšolskih dejavnosti: 
»Hvala za razumevanje do športnikov. 
Ni samoumevno, da lahko manjkajo 

in da jim pomagate nadoknaditi stvari. 
Tako jim omogočate doseči rezultate 
tudi na drugih področjih, ki se ne meri-
jo samo z ocenami. V šoli so se lahko 
vse sami zmenili, tako da meni ni bilo 
potrebno. «

Gospa Žibert, ki je tudi svojega druge-
ga sina Jaka vpisala na našo šolo, pa je 
zaključila: »Vse dogajanje okoli mature 
je bilo zelo čustveno. Veseli smo, da je 
našemu Mihu uspelo. Hvala vam in še 
veliko dobrih generacij.«

Ravno ta naša generacija je dokaz, 
da se kvalitetno poučevanje in srčen 
odnos do dijakov  lahko izražata tako v 
razredu kot na daljavo.

Razredničarka Vlasta Jemec

Virtualno slovo generacije 2017–2021

 Hvala za vsa kra-
sna štiri leta, ki bi jih 
tudi še enkrat ponovil. 
Res je bilo lepo z vsemi 
vami.
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Intervju – Miha Žibert, 
maturant generacije 2017–2021
Miha je uspešno opravil selekcijo za štipendijo Slovenske vojske  
za področje letalstva.

Kdaj si se začel zanimati za avione, 
za letenje?
Letalstvo me zanima že od malega 
oz. od kar pomnim. Na to je gotovo 
vplivala lega domače hiše, ki leži pod 
koridorjem, ki ga uporabljajo helikop-
terji Slovenske vojske in Slovenske 
policije za reševanje v gorah. Prav tako 
so od doma vidna vsa letala, ki upora-
bljajo zahodno stezo letališča Brnik za 
vzletanje in pristajanje. Tekom let sta 
se mi zanimanje in želja še povečala, 
saj sem se začel poglabljati večinoma 
v vojno letalstvo od 2. svetovne voj-
ne pa do danes. Obiskoval sem tudi 
različne »airshowe«, od katerih mi je 
najbolj ostal v spominu Airpower 2019 
v Zeltwegu v Avstriji, ki ga gostita Red 
Bull in Avstrijska vojska. Airpower bo 
organiziran tudi septembra 2022 in bi 
ga močno priporočil vsakemu, tudi če 
ga letalstvo najbolj ne zanima.

Vemo, da avione tudi rišeš. Kaj nam 
lahko poveš o tem?
Rišem prav tako že od malega. Začelo 
se je s tablo »riši-briši« in opazovanjem 
očeta, ki je narisal vsako mojo željo. 
Vzpodbujal me je, da poskusim še 
sam. Od takrat mi je to ostalo skozi 
vrtec in osnovno šolo, ko sem proti 
koncu devetega razreda barvice zame-

njal za svinčnik, 2D risbe pa za 3D in 
skozi srednjo šolo to tehniko še nekako 
izpopolnil. Teme so se sicer čez leta 
pogosto spreminjale, je pa res, da je 
bilo letalstvo vedno prisotno, danes pa 
je, poleg druge vojaške tehnike in obča-
snih risanih likov, prevladujoča tema.

Kdo je tvoj vzornik?
Vzornika v letalstvu pravzaprav nikoli 
nisem imel, če pa bi moral nekoga 
omeniti, bi izbral Miha Trilerja, ki je bil 
prva oseba v tem poklicu, s katero sem 
imel resnejši stik. Proti koncu deve-
tega razreda osnovne šole sem imel 
možnost preživeti en dan na letališču 
Cerklje ob Krki, v okviru dogodka »En 
dan v poklicu, ki me zanima«. Dogodek 
je organizirala naša socialna delavka, 
dan sem pa preživel skupaj s sošolko 
Ano. Vodenje po letališču so prevzeli 
Miha Triler in ostali člani Letalske šole 
Slovenske vojske. 

Kako je srednja šola vplivala na tvojo 
odločitev? 
Na samo odločitev Tehniška gimnazija 
ni vplivala. Je pa olajšala nadaljnje 
šolanje na fakulteti, saj je kombinacija 
tehniških predmetov, na izbrani smeri 
mehanika, in splošne mature za strojno 
fakulteto zelo primerna. Zahvale in po-

hvale pa gredo tudi profesorjem, ki so 
nas vsa štiri leta na to pripravljali.

Kakšne spomine imaš na srednjo 
šolo? Kateri dogodek ti je ostal naj-
bolj v spominu?
Najlepši spomini so z ekskurzij in izle-
tov, ki smo jih izvedli tekom prvih treh 
let. Samo druženje  in zabava s sošolci 
vedno ostanejo v spominu, še posebno 
tisto iz enotedenskega potovanja po 
Balkanu: plavanje v Dubrovniku, gleda-
nje filma v trikrat prenatrpani sobi za tri 
osebe ... Globok vtis mi je pustil obisk 
koncentracijskega taborišča Dachau, 
zatem pa smo si ogledali še tovarno 
BMW.

Kako poteka izbor za pilota? 
Prosimo, če lahko podrobneje opi-
šeš.
Na informativnem dnevu fakultete za 
strojništvo februarja letos  smo s strani 
enega od profesorjev na letalski smeri 
fakultete dobili navodila, naj čim prej 
oddamo vlogo za pridobitev štipendije 
Slovenske vojske.  Z oddajo vloge se 
je začel tudi uradni postopek izbora 
primernih kandidatov za štipendiranje. 

Prvi korak je bilo preverjanje gibalnih 
sposobnosti, ki je potekalo aprila letos. 
Test gibalnih sposobnosti je zelo po-
doben temu, ki ga opravljamo v šoli za 
športni kartonček. Razlika je le v številu 
različnih vaj, ki jih je manj kot v šoli, in 
izvedbi nekaterih vaj. Norme pa so bile 
zelo podobne ali enake tem, ki smo 
jih morali doseči pri profesorici Simoni 
Kert.

Med poletnimi počitnic so prišli na 
vrsto zdravniški pregledi: od laboratorij-
skih preiskav do pregleda sluha in vida 
pri vojaškem zdravniku in specialistu 
posebej, poleg tega pa še  pregled 
ravnotežja, EKG testi in kardiološki test. 
Potreben je bil celo obisk zobozdrav-
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nika in pogovor s psihologom. K sreči 
so vse potrebne napotnice priskrbeli v 
vojski in jih poslali na primerne zdra-
vstvene ustanove v Ljubljani. Na koncu 
pa smo pri letalskem specialistu opravili 
še nekaj pregledov in prejeli letalski 
zdravstveni karton, kar je pomenilo, da 
smo primerni za opravljanje poklica 
pilota Slovenske vojske.

Sama selekcija v pravem pomenu 
besede je potekala prvih štirinajst dni v 
septembru v Vojašnici Jerneja Molana v 
Cerkljah ob Krki. Zaradi protikoronskih 
ukrepov smo bili do konca selekcije, 
tudi čez vikend, nastanjeni kar v vo-
jašnici. Od srede do petka so pote-
kala predavanja. Ti dnevi so se začeli 
najkasneje ob 6.30. Sledil je zajtrk, nato 
pa ob 8.00  začetek predavanj, ki so 
trajala vsaj do 15.00, včasih pa še dlje. 
Po predavanjih je sledilo samostojno 
učenje za test, ki smo ga pisali v soboto 
zjutraj. Test je zajemal vso snov preda-
vanj, in sicer: podatki o letališču Cerklje 
ob Krki, osnove aerodinamike, letalski 
instrumenti, režimi letenja, priročnik s 
podatki o letalu Zlin 242L, s katerim 
smo leteli. Za piko nad i pa je bilo 
potrebno znati na pamet še celotno 
»checklisto«, ki je obsegala od pripenja-
nja pasov in zagona motorja pa vse do 
zadnjih pregledov tik pred vzletom in 
po pristanku. Rezultati testa so morali 
biti nad 75 %.

 V četrtek popoldan pa smo pisali tudi 
test splošnega znanja, ki je obsegal 
malo matematike, fizike, strojništva in 
mehanike, na katerega  me je »Iskra« 
tekom let dobro pripravila. 

Soboto popoldan in nedeljo smo izko-
ristili za let na simulatorju, igranje ko-
šarke in med gledanjem kultnega filma 
Top Gun sanjali o naši prihodnosti.

V ponedeljek, 6. 9. 2021, 
pa se je začel težko 
pričakovani dan, saj 
smo začeli leteti. Zjutraj  
smo imeli skupni sesta-
nek z inštruktorji, kjer 
smo prejeli navodila za 
tekoči dan. Zatem je bil v 
kontrolnem stolpu skupni 
sestanek vseh pilotov SV, 
katerega smo se udeleži-

li. Tam smo prejeli obvestila o vremenu, 
možni nevarnosti ptic in dejavnostih v 
zračnem prostoru Republike Slovenije. 
Pred vsakim letom smo izvedli podro-
ben pregled letala, kjer smo na letalu 
iskali kakršnekoli sledi poškodb ali 
napak, ki bi lahko ogrozile varnost. 
Ko sem se usedel v »cockpit«, nastavil 
sedež, se pripel in preveril komande, 
je sledil zagon motorja po »checklisti«. 
Zatem sem vklopil še radijsko postajo 
in nastavil instrumente, nato pa sva z 
inštruktorjem »odtaksirala« do vzletno- 
pristajalne steze in poletela po začrtani 
poti. Moj klicni znak je bil Puma 56.

Taka rutina je sledila do konca selek-
cije. V ponedeljek smo leteli enkrat, 
v torek že dvakrat. Nekateri so med 
prvim letom celo bruhali, a k sreči so 
se jim želodci do srede popoldan, ko 
smo prvič izvajali akrobacije, že utrdili. 
No, akrobacije so izvajali inštruktorji, 
mi smo zraven le uživali in se prepustili 
adrenalinu. Same akrobacije so zelo 
podobne vlakcu smrti, na katerih jaz 
vedno zelo uživam. Prvi dan akrobacij 
sem imel veliko srečo, da sem letel z 
namestnikom poveljnika letalske šole, 
ki akrobacije izvaja tudi na različnih 
predstavah in »airshowih.« 

Poleg letenja po poti in akrobacij smo 
vadili še blage in ostre zavoje med 
horizontalnim ter vzpenjajočim in 
spuščajočim letom v zato namenjenih 
conah. Zadnja vaja pa je bila še »touch 
and go«, med katero se pristane, ven-
dar namesto zaviranja dodamo plin in 
ponovno vzletimo. V torek, 14. 6. 2021,  
pa smo imeli izpitni let. 

Vsak dan smo skupaj z inštruktorji 
analizirali let in napisali poročilo. Po 
izpitnem letu in analizi je bila selekcija 
zaključena in odšli smo domov.

Zanimivejši dogodek med selekcijo pa 
je bil kar celotni prvi teden letenja, od 
torka do petka, ko je Slovenska vojska 
gostila mednarodno vojaško vajo 
Rock Kleščman, v kateri so sodelovali 
ameriški padalci z letali C-130 Hercules 
in Reaktivni Lovci F16C »Viper«, iz 
vojaškega oporišča Aviano v Italiji, ki 
so bili med vajo v Cerkljah ob Krki tudi 
nastanjeni. V torek smo fantje po zaklju-
čenem letenju čakali ob hangarju na 
prihod Američanov. Prišlo je 8 lovcev v 
tesni formaciji po štirje. Prelet, vzlet in 
pristanek, predvsem pa zvok letala, kot 
je F16, s polno močjo motorja, je meni 
osebno »top« doživetje, ki se ga ne mo-
rem naveličati. Imel sem tudi to srečo, 
da sva v sredo z inštruktorjem čakala 
na »holdingu« pred pisto, ko sta dve 
letali F16 ravno pristajali tik pred nama. 
Reaktivce sem lahko videl tudi od blizu 
in se pogovarjal z enim od pilotov, kate-
remu sem še danes nevoščljiv.

Postopek o izboru štipendistov nas 
je začelo 15 kandidatov, od katerih 3 
niso opravili zdravstvenega preverjanja. 
Od 12 prisotnih na selektivnem letenju 
nas je uspešno zaključilo 11. V času 
tega pisanja sem že prejel potrdilo 
o uspešnem izboru za štipendista in 
čakam na podpis pogodbe. Na fakulteti 
pa začenjam tudi s predavanji za PPL li-
cenco – športno licenco za motorno le-
talo, ki jih skupaj organizirata Fakulteta 
za strojništvo in Slovenska vojska. O 
sami selekciji so pisali tudi mediji, nas 
intervjuvali in fotografirali.

Kako na tvojo odločitev gledajo do-
mači in prijatelji?
Starša mojo odločitev podpirata, saj 
jima je pomembno, da sledim svojim 
sanjam in sem srečen. Vedno mi stojita 
ob strani, me bodrita ob kakih slabih 
dnevih in mi omogočata vse pogoje, 
da lahko nemoteno študiram. Ob mojih 
uspehih sta zelo srečna in ponosna, 
kar mi tudi povesta. S prijatelji pa smo 
uspešnemu izboru na selekciji tudi 
nazdravili.

Miha, hvala za zanimive odgovore. 
Želimo ti uspešen študij in varno 
letenje.

Romana Debeljak
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Šport na Strokovni gimnaziji
Na strokovni tehniški gimnaziji spod-
bujamo zdrav življenjski slog in naš 
moto je: »ZDRAV DUH V ZDRAVEM 
TELESU.«

V letošnjem šolskem letu beležimo 36 
dijakov in dijakinj, ki so zaprosili za 
status športnika. Poleg njih pa je veliko 
tudi takih, ki se s športom ukvarjajo 
ljubiteljsko; v svojem prostem času  in 
tudi brez statusa športnika lahko uskla-
jujejo šolo in šport.

Vsako leto vam v naši reviji V CENTER 
predstavimo nekatere od naših številnih 
športnikov. 

NEJC TURK, dijak 2. letnika, je 
letošnji srednješolski državni prvak v 
ORIENTACIJSKEM TEKU.  
Nejc orientacijski tek trenira že 11 let 

in ves ta čas sodeluje tudi na številnih  
tekmovanjih na državnem nivoju.

ZALA ŠENK, dijakinja 2. letnika, zelo 
resno trenira NOGOMET in je tudi zelo 
uspešna.  
Poleg tega pa je še super dijakinja, ki 

ima  še mnogo, mnogo drugih vrlin . 
Fantje so veseli in ponosni, da je njiho-
va  sošolka.

JERNEJ ŽVAN,  dijak 3. letnika, ima 
prav posebnega »konjička«, jeklenega 
konjička. V  začetku meseca sep-
tembra je v Idriji potekalo slovensko 
državno prvenstvo v MOTO TRAILU   in 
na tem tekmovanju je Jernej v mladin-
ski konkurenci osvojil naslov državnega 
prvaka za leto 2021. Če vas ta šport 
zanima oz. ga ne poznate, se lahko obr-

nete na Jerneja  in dobili boste odgovo-
re na svoja vprašanja.

SAŠO BOŠKAN pa je vrhunski 
PLAVALEC, ki obiskuje 4. letnik naše 
gimnazije. Je član plavalnega kluba 
Triglav Kranj in tudi član slovenske dr-
žavne reprezentance v plavanju. Letos 
se je v mesecu novembru udeležil 
Evropskega prvenstva v plavanju v 
Rusiji, čaka pa ga še vrsta pomembnih 
tekmovanj.

Simona Kert, prof. športne vzgoje

Šport je zakon in 
naši dijaki so zakon!



18

Kdo pa danes sploh še bere knjige?
Za naše dijake je branje tiskanih  knjig še vedno pomembna izkušnja.

Vsi naši dijaki 1. letnikov so vključeni v 
projekt Rastem s knjigo, ki ga organizi-
ra Javna agencija za knjigo.  Ob obisku 
Mestne knjižnice Kranj prejmejo v dar 
knjigo. V preteklem šolskem letu so 
zaradi epidemije  prejeli knjigo Igorja 
Karlovška kar v šoli, in sicer tik pred 
jesenskim zaprtjem šol. V času šolanja 
na daljavo pa smo se o branju in o 
knjigi Preživetje pogovarjali v okviru 
ur športne vzgoje, saj je glavni junak 
Simon športnik, ki po hudi poškodbi 
išče nove poti v življenju.

Profesorice slovenščine pa so dijakom 
obljubile tudi odlično oceno, če se 
bodo o knjigi pogovorili s knjižničarko. 
Takih junakov je bilo 17 in vsi so knjigo 
zelo pohvalili.

Štirje dijaki 2.Gb pa so o knjigi in bra-
nju tudi za vas zapisali nekaj besed.

Anže Prašnikar, 2.Gb: Knjiga 
Preživetje je zabavna, enostavna za 
branje, vsebuje pomen, smisel in lahko 
z drugačnim mišljenjem (kot je moje) 
pripomore h kritičnemu razmišljanju in 
dojemanju sveta.

Čas za branje redko najdem, a v njem 
uživam. Priporočam knjigo Skrivnostni 
primer ali kdo je umoril psa. Branje je 
pomembno, saj si z njim izboljšamo kri-
tično razmišljanje, utrjujemo svoje mne-
nje o družbi ter okolici, ki nas obdaja. 
Menim, da bo branje v prihodnosti 
pomembno, predvsem branje iz knjig, 
saj je to povsem drugačna izkušnja, kot 
je branje na računalniku.

Jan Bukovec, 2. Gb: Knjigo Preživetje 
bi priporočil tudi drugim, saj je zanimi-
va in vsebuje veliko preobratov. Zdi se 
mi, da je napisana tako, da se bralec 
lahko vživi v dogajanje, kot se pri ka-
kšnem akcijskem filmu.

Branje ti  povečuje besedni zaklad, zato 
se pomen branja ne sme izgubiti.

Zaradi treningov zelo težko najdem čas 
za branje, večinoma berem tisto, kar je 
obvezno prebrati v šoli. Seveda pa kdaj 
preberem tudi kakšno zanimivo knjigo.

Marko Manojlovič, 2. Gb: Knjigo bi 
vsekakor priporočil tudi drugim, ne gle-
de na starost, saj menim, da je primer-
na in zanimiva za vsakogar.

Ko me nekaj zanima, želim o tem izve-
deti več, tako da prostovoljno vzamem 
knjigo in berem. Ko neko knjigo zač-
nem brati in »padem notri«, enostavno 
ne morem nehati; čeprav mi predtem ni 
bilo do branja.

Zdi se mi, da je težko priporočiti druge-
mu kakšno knjigo, saj vsakogar zanima 
druga tema. Predlagam pogovor s knji-
žničarko, saj ona ve, kaj naj ti priporoča 
glede na zanimanje. 

Urban Klemenčič, 2.Gb: Knjigo 
Preživetje bi priporočal drugim, saj je 
Simonova izkušnja s poškodbami pri 
športu in odnosi s starši, predvsem 
z očetom, realna. Prav tako pa se ob 
preživljanju časa v naravi osamosvaja. 
Knjiga je lahko branje za nekaj ur.

Čas za branje »za dušo« najdem 
predvsem med počitnicami, ko sem na-
veličan vsega drugega, ko ni internetne 
povezave. Takrat v roke pogosto vza-
mem knjigo, ki je nato, če mi je všeč, 
navadno ne morem izpustiti iz rok. 
Tako sem letos poleti »padel« v trilogijo 
Milenium, Da Vincijevo šifro, Angele in 
demone.

Menim, da nam branje širi obzorja, širi 
besedni zaklad, ustvarja nove svetove, 
krepi domišljijo.

V prihodnosti bo branje še bolj po-
membno, predvsem branje knjig v 
tiskani obliki. Branje s knjigo v roki je 
čisto drugačna izkušnja, kot je branje 
na računalniku ali poslušanje zvočne 
knjige.

Knjižničarka Romana Debeljak  
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Zlata maturanta generacije 2021 

Oba sta poklicno maturo opravila 
kot zlata maturanta. Petja je doslej 
edini dijak na Srednji tehniški šoli 
Šolskega centra Kranj, ki je dosegel 
vse točke. Oba sta opravljala tudi 
izpit iz splošne mature in ga opravila 
z odliko. 

Petja Furlan je v šolskem letu 
2020/21 končal Srednjo tehniško 
šolo Šolskega centra Kranj kot 
zlati maturant poklicno-tehniške-
ga programa tehnik računalništva. 
Skromen fant je, a zelo vedoželjen, 
vztrajen in vedno pripravljen poma-

gati. Sam pravi, da je srednjo šolo 
izbral dokaj naključno. Dosegal je 
izvrstne rezultate na državnih tekmo-
vanjih v znanju matematike, logike in 
računalništva. Pri pouku je dobival 
odlične ocene, v zadnjih dveh letih 
so se v spričevalih bleščale same 
petice. Svojo zaključno nalogo, 
Načrtovalec zelenjavnega vrta, je 
pospremil z besedami: 
»Najbrž se sliši precej čudno, 
vendar mi dovolite, da pojasnim. 
Načrtovalec zelenjavnega vrta je 
spletna aplikacija, ki je namenjena 
načrtovanju lastnega zelenjavnega 
vrta. Uporabnik vnese število gred 
in izbere zelenjavo v posameznih 
gredah. Program določi rešitev s po-
močjo matematičnih algoritmov in 
podatkov o dobrih sosedih. Za temo 
zaključne naloge sem se odločil, 
ker rad kuham in se prehranjujem 
zdravo. Glede na trenutno stanje, ko 
so na obhodu razni virusi, mislim, 

ŠOLSKI CENTER KRANJ

SREDNJA 

TEHNIŠKA
ŠOLA

Petja Furlan in Žiga Kemperle sta v tem čudnem koronskem času dosegla 
izvrsten uspeh.

Petja Furlan

... začeli razmišljati 
o lastnem pridelovanju 
hrane.«
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da je pravi trenutek, da bi ljudje začeli razmi-
šljati o lastnem pridelovanju hrane.« 

Jeseni je bil kot diamantni maturant povabljen 
na sprejem pri predsedniku države in ministri-
ci za šolstvo. Študij bo nadaljeval na Fakulteti 
za računalništvo in informatiko Univerze v 
Ljubljani. 

Žiga Kemperle je v šolskem letu 2020/21 
končal Srednjo tehniško šolo Šolskega centra 
Kranj kot zlati maturant srednjega strokovnega 
programa tehnik mehatronike. Vsa štiri leta 
je bil najboljši dijak v razredu, vsa štiri leta 
odličnjak. Vedno je izredno zbrano spremljal 
pouk, delal odlične zapiske, nikoli ni silil v 
ospredje, presenečal pa je učitelje s tehtnimi 
vprašanji pri vseh predmetih, zlasti strokovnih. 
Za srednjo tehniško šolo, smer mehatronika, 
se je odločil, ker ga je že od malega zanimala 
tehnika in si v življenju želi početi nekaj v tej 
smeri. Udeleževal se je šolskih tekmovanj v 
znanju logike, matematike, astronomije in tudi 
slovenščine.

Za zaključno nalogo je izdelal regulacijski sis-
tem oz. samoravnotežnega robota na podlagi 
Arduina. Gre za preprostega robota, ki stoji na 
dveh kolesih in s premikanjem naprej in nazaj 
samodejno lovi ravnotežje. 

Izdelava robota je vključevala znanje s pod-
ročij konstruiranja, elektrotehnike in progra-

Žigova zaključna naloga

Na predstavitvi nalog za četrto izpitno enoto se je izkazalo, da imamo na tehniški 
šoli ŠC Kranj pravega medijskega guruja–dijaka Iana Lokovška

Zaključna naloga 
Filmsko potovanje po Sloveniji

Kot dijak je v razredu vedno deloval umirjeno, 
skoraj neopazno. Ko pa je moral svoje mnenje 
predstaviti sošolcem ali učitelju, je le-to pravilo-
ma pospremil z malce navihanim nasmehom. 

Zato je bila predstavitev njegove naloge še 
toliko večje presenečenje za izpitno komisijo, 
v kateri so bili tudi predstavniki podjetij. 

Kako oz. s čim si snemal?
Snemal sem s kamero SONY A6400 in GoPro 
kamero, kjer so bili posnetki zajeti v gibanju. 
Dodal sem pa še posnetke z dronom DJI 

miranja in se mu je iz tega razloga 
zdela primerna in poučna tema za 
zaključek šolanja. 

Za nadaljnji študij je izbral Fakulteto 
za strojništvo Univerze v Ljubljani.  

Fantoma se zahvaljujemo za sode-
lovanje pri nastajanju prispevka. Za 

dosežen uspeh jima iskreno čestita-
mo in želimo veliko uspeha. Nanju 
smo zelo ponosni.

Maja Arh in Maja Jošt

mini, ki mi je pa omogočal prikazati 
pokrajino iz perspektive, ki je nismo 
vajeni.

Katero znanje potrebuješ za mon-
tažo takega filma?
Potrebno je v prvi fazi dobro razu-
mevanje opreme in nastavitev kot 
tudi kompozicije in dobro planiranje 
vnaprej določenih posnetkov. Pri 
montaži pa je potrebno kombinirati 
različne Adobe programe, ki skupaj 
pripeljejo do želenega rezultata. 

Posnetek je dolg približno tri 
minute in pol in končni izdelek je 
edino, kar gledalci poznajo. Koliko 
časa pa si porabil za snemanje 
(obisk vseh krajev) in koliko za 
obdelavo gradiva?
Celoten projekt je trajal skoraj dva 
meseca, snemal sem približno 
osemkrat, čez obdobje treh tednov. 
Za montažo posnetka pa sem 
porabil več kot 40 ur, saj sem veliko 
efektov uporabil prvič in je to od 
mene zahtevalo kar nekaj učenja. 
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Kje vse si snemal, katere kraje? 
Kako si izbral kraje?
Izbral sem kraje, ki se mi osebno zdijo 
najlepši na Gorenjskem in okolici. 
Nekaterih izmed teh krajev so: jezero 
Jasna, slap Peričnik, grad Kamen v 

Begunjah, jezero Bled, Završnica in še 
drugi. 

Na žalost mi je pandemija preprečila 
potovanje v bolj oddaljene kraje, saj 
je bil moj prvotni namen potovati po 
celotni Sloveniji.

Kateri od teh krajev so naredili nate 
največji vtis oz. so te najbolj prevze-
li?
Definitivno eden najbolj impresivnih 
posnetkov v videu je posnetek iz jezera 
v Zelencih, ki je v tistem času bil še 
malce zasnežen. 

Po navadi si za nalogo izberemo 
temo, ki nam je blizu ali zanimiva. 
Kako si ti izbral temo - kaj ti pomeni 
Slovenija?
To temo sem si izbral, ker me videop-
rodukcija in montaža zanimata in v tem 
tudi želim delovati v prihodnosti. Samo 
temo Slovenije pa sem si izbral, saj so 

takšni potovalni tipi posnetkov z dina-
mičnimi prehodi in efekti eno izmed 
težjih področji, kar se tiče montaže. 
Ideja, da bi ustvaril tak posnetek, je bila 
z mano že dolgo, in ko sem dobil pri-
ložnost, da ustvarim videoposnetek kot 
mojo zaključno nalogo, sem jo moral 
realizirati. 

Kaj ti je bilo v srednji šoli dobro in 
kaj pričakuješ od višje šole?
V srednji šoli mi je bilo všeč, kako smo 
pridobili znanje na različnih področjih, 
tako pri programiranju kot pa tudi pri 
grafičnem oblikovanju. Od višje šole 
pa pričakujem, da bom to znanje še 
nadgradil.

Maja Teran

Na praktičnem usposabljanju v tujini s 
pomočjo projekta Erasmus+ 

Kljub temu da je prejšnje šolsko leto 
minilo v duhu epidemije in so bili dijaki 
večino leta šolani na daljavo, nam je v 
spomladanskem času nad pričakovanji 
uspel razpis za mobilnosti dijakov in 
učiteljev za šolsko leto 2021/22. Tako 
dijaki kot učitelji so v šolskem letu 
2020/21 pogrešali izkušnjo s tujino 
in se na razpis prijavili v rekordnem 
številu. Prva skupina je skupaj z dvema 
spremljevalnima učiteljema poletela v 
Narvo v Estoniji. Tam že več let us-
pešno sodelujemo s šolskim centrom 
Ida-Virumaa in njihovim koordinator-
jem Karenom, ki svoje delo opravlja s 
srcem in dijakom vedno pomaga poleg 
opravljanja praktičnega dela tudi s spo-
znavanjem kulturne dediščine Estonije. 
Poleg skupine, ki je odšla na mobil-
nost v Narvo, bodo v tem šolskem letu 

S koncem koledarskega leta 2020 smo uspešno zakorakali v nov projekt v okvi-
ru Erasmus+ mobilnosti, ki smo ga poimenovali Nadgradimo znanje z izkušnjami 
in mu dodali številko 2, saj nakazuje nadaljevanje zgodb dijakov in učiteljev.

Dijaki na mobilnosti: Tina, Benjamin, Gal, Matic in Medej skupaj s spremljevalnima učiteljema Lovrom 
Mohoričem in Maticem Podobnikom ter koordinatorjem Karenom na šolskem centru Ida-Virumma
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praktično usposabljanje opravljali še v 
Grčiji, kamor se odpravljajo novembra, 
ter nato spomladi še v naši najsta-
rejši partnerici Belgiji in letos prvič v 
Nemčiji. Nemčija je letos poleg Grčije 
nov partner, saj je obdobje epidemije 

močno pretreslo partnerske ustanove. 
Nekatere bodo žal za ponovno vzpo-
stavitev mobilnosti potrebovale dlje 
časa, a za nas je to krasna priložnost, 
da odkrijemo potenciale še nepoznanih 
držav. Dijaki poleg usposabljanja na 
delovnem mestu in raziskovanja kulture 
spoznavajo tudi sebe. V tujini so v ve-
čini držav nastanjeni v apartmajih, kjer 
si svoje obroke pripravljajo sami, prav 
tako morajo poleg kuhanja osvojiti tudi 
preostala gospodinjska opravila, kot sta 
pranje perila in pospravljanje. Seveda 
pa nikakor ne moremo zanemariti pri-
dobivanja kompetenc finančnega opi-

smenjevanja, saj so dodeljena sredstva 
primorani razporejati skozi celo obdob-
je mobilnosti, torej cel mesec.

Dijaki svoje misli, izkušnje in pus-
tolovščine beležijo na blogu, ki je 
vsako leto objavljen na spletni strani 
Medpodjetniškega izobraževalne-
ga centra ter na Facebookovi strani 
Šolskega centra Kranj.

Aleksandra Frelih,  
koordinatorica projekta

Četrto leto našega sodelovanja v projektu Inovativna pedagogika 1:1 je, podob-
no kot nekaj mesecev prejšnjega, minilo v znamenju karantene in dela od doma, 
pri čemer smo lahko s pridom uporabili vse naše dosedanje izkušnje z delom z 
IKT, pridobljene med projektom. 

Inovativna pedagogika 1:1  
v šolskem letu 2020/21

V inovativnem razredu smo v sep-
tembru pripravili letni izvedbeni kurikul, 
naslednji mesec pa je sledil drugi 
zajem podatkov ter anketa za sodelu-
joče učitelje in dijake. Na naših rednih 
mesečnih sestankih smo spoznavali 
nove možnosti uporabe različnih sple-
tnih orodij, ki so olajšale večmesečno 
poučevanje od doma, na primer izde-
lava video posnetka v YouTube, Canva, 
Xooltime, Kumospace, snemanje video 
posnetkov in druge. Udeležili smo se 
jesenskega tedna pedagogike, ki je po-
tekal na daljavo. V večernih predavanjih 
in delavnicah smo vsak dan spoznavali 
zanimiva orodja in druge teme, po-
vezane s poukom in IKT. Pripravili in 

izvedli smo tudi štiri sestanke z našimi 
implementacijskimi šolami in na njih 
osvojili in poglobili izkušnje z delom v 
različnih aplikacijah. Nadaljeval se je 
tudi pouk na daljavo. Šolsko delo je v 
celoti potekalo na daljavo in z uporabo 
IKT, zato so bili temu prilagojeni tudi 
naši sestanki in ostala srečanja.

 Letošnji Bett v Londonu se je odvi-
jal na daljavo, zato smo na ta način 
prisostvovali tridnevnim predavanjem in 
delavnicam. 

Tudi pomladni teden pedagogike, 
ki smo se ga udeležili, je potekal na 
daljavo. V večernih predavanjih in 
delavnicah smo vsak dan prisostvovali 
poglobljenim razmišljanjem o temah, 
povezanih s poučevanjem, poukom na 
daljavo, uporabo IKT, orodij in aplikacij 
za poučevanje, ter spoznavali primere 
dobre rabe pri pouku posameznih 
predmetov. 

Spomladi je na naši šoli je pouk pote-
kal tako, da je bila prisotnost v šoli vsak 
drug teden, sicer pa so se dijaki polo-

vično šolali na daljavo. Sestanki so v 
veliki meri potekali še na daljavo, ravno 
tako tudi usposabljanja v projektu. 

Od aprila do junija smo imeli tri sestan-
ke z usposabljanjem v sklopu šolske 
razvojne skupine in dva sestanka z 
usposabljanjem za naše implementa-
cijske šole. Kot koordinatorica razvojne 
šole sem se udeležila dveh delovnih 
sestankov. 

V mesecu maju in juniju smo na naši 
šoli izvedli tudi zadnjo, zaključno eval-
vacijo. Izvedli so jo učitelji v projektu in 
dijaki izbranega inovativnega razreda. 
Konec junija smo učitelji oddali svoje 
letošnje primere dobre rabe z uporabo 
IKT na spletno e-skupnost Inovativne 
pedagogike 1:1.  

Nina Zupan,  
koordinatorica projekta na STŠ

Na mesečnih sestankih učitelji spoznavamo nova 
spletna orodja. 

... tako dijaki kot 
učitelji so pogrešali iz-
kušnjo s tujino...
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Projekt Simulator vožnje  

Idejo smo zasnovali s tremi glavnimi 
cilji, da simulator omogoča tudi premi-
kanje (tresenje) voznika, da simulator 
izdela manjša skupina dijakov kot 
zaključni izdelek in da bi se z izdelkom 
dijaki udeležili tekmovanja iz mehatro-
nike. 

Ideja je bila za tem proti koncu sep-
tembra 2020 predstavljena dvema 
razredoma četrtih letnikov programa 
tehnik mehatronike. Takoj smo naleteli 
na dober odziv dijakov in praktično 
že med samo predstavitvijo dobili 
zadostno število dijakov, ki bi simulator 
izdelali. Po kratkem posvetu s kandidati 
smo se odločili za skupino štirih dijakov 
iz 4. Mb.

Na prvem delovnem sestanku smo 
se dogovorili, za katera področja bo 
zadolžen posamezen dijak in kdo od 
učiteljev jim bo v pomoč kot mentor. 
Dijaki so dobili tudi prvi pravi izziv, ki je 
nam učiteljem pri analizi izvedbe pred-
stavljal največji problem. Njihova prva 
naloga je bila, kako iz računalniške igre 
prenesti in pravilno uporabiti ukaze, ki 
omogočajo realistično gibanje (trese-
nje) voznika med samo vožnjo. 

Že po nekaj dneh so nam predstavili 
rešitev, ki so jo podkrepili z demon-
stracijo. Rešitev je bila v namenskem 
računalniškem programu, ki že obstaja 
in ga je možno kupiti. Vse skupaj pa 
so demonstrirali z enostavno maketo iz 
kartona, opremljeno s servomotorji, ki 
je lepo prikazala potrebna gibanja.

Na naslednjem delovnem sestanku 
smo določili finančni in terminski plan 
aktivnosti ter končni rok izdelave simu-
latorja, ki je bil na začetku določen za 
31. marec 2021.

Sledilo je načrtovanje simulatorja. Idejo, 
kako bo simulator izgledal, so dijaki po-
iskali in izbrali sami. V tej fazi so dijaki 
določili tudi standardne komponente, 
ki jih nismo izdelali sami in jih je bilo 
potrebno kupiti in vgraditi. Taka ključna 
komponenta je bila volan in stopalke 
proizvajalca Logitech.

Tehničnega načrtovanja se je lotil 
dijak Gašper Kobe. Za 3D-načrtovanje 
je uporabil programsko opremo 
SolidWorks, ki jo dijaki na šoli redno 
uporabljajo. Virtualno je simulator v 
3D-obliki hitro napredoval, žal pa nam 
je fizično izdelavo močno zavirala epi-
demija, saj je bila šola lep čas zaprta.

Skoraj vzporedno je z elektrotehnič-
nim in programskim delom začel dijak 
Matej Soršek. V tem delu je Matej 
poskrbel, da so efekti iz igre dosegli 
motorje, ki so tresli sedež voznika. Za 
ta del je uporabil programsko opremo 

SimTools, ki je zajemala Pitch in treslja-
je, ki jih je generirala igra na avtomobi-
lu, nato pa preko serijskega COM-porta 
te informacije prenašala na Arduino, 
ki je bil namenjen krmiljenju motorjev. 
Med motorji in Arduinom je še vmesnik 
drive, ki je skrbel za moč na motorjih. 
Med samim delom je Matej naletel na 
kar nekaj sprememb in izzivov, ki jih je 
uspešno implementiral.

Ko je bilo načrtovanje simulatorja kon-
čano, je sledil nakup sestavnih delov 
in materiala za izdelavo nestandardnih 
sestavnih delov. Izdelave in dodelave 
nestandardnih sestavnih delov se je 
lotil dijak Matej Markelj. Poleg ročnih 
obdelav, kot so žaganje, piljenje in 
vrtanje, je nekaj kosov Matej izdelal 
tudi na šolskih CNC-strojih znamke 
HAAS. CNC-programe pa je pripravil s 
programsko opremo SolidCAM.

Izdelavi je sledilo najprej varjenje posa-
meznih sestavnih delov v celoto, za kar 
je poskrbel dijak Blaž Klemenčič, ki je 
z natančno »roko« začel graditi končni 
izgled simulatorja. Sledilo je testno 
sestavljanje mehanskega dela simula-
torja in montaža ključnih standardnih 
komponent. V tej fazi smo opazili nekaj 
manjših napak in pomanjkljivosti, ki so 
bile brez večjih težav odpravljene.

Čisto na koncu pa je dijake čakalo še 
sinhronizacija in kalibracija ukazov med 
računalniško igro in samim simulator-
jem. Kljub temu da smo za komunika-
cijo uporabili namensko programsko 

Na šoli smo v aktivu mehatronike že dalj časa govorili, da bi bilo dobro izdelati 
zanimiv izdelek, ki bi šoli služil kot promocijsko orodje na raznovrstnih šolskih 
aktivnostih. Na začetku leta pa je padla ideja, da bi izdelali Racing Simulator – 
Simulator vožnje, ki odlično pokriva vse tri tehnične sklope mehatronike.

Osnovni koncept ideje.

Maketa simulatorja.

Tehnična 3D-slika simulatorja. 

Izdelava komponent v CNC-programu SolidCAM.  
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orodje SimTools, se je umerjanje 
izkazalo za zelo trd oreh. Ker pa 
fantom motivacije ni primanjkovalo, 
so premagali tudi to zadnjo oviro. 
Prvo pravo testiranje je na veselje 
vseh pokazalo, da simulator deluje 
in izpolnjuje praktično vse zastav-
ljene naloge. Test pa se je izvedel 
na računalniški igri Live for Speed. 

Po testiranju so dijaki simulator 
razstavili, sledilo je barvanje mehan-
skega ohišja. Ko se je barva dobro 
posušila, pa še končna montaža 
vseh pripadajočih komponent. Z 
barvanjem in končno montažo so 
dijaki hiteli, saj je bil skrajni rok za 
zaključek projekta naslednji dan. Za 
razburljiv zaključek in da je šlo vse 

Dijaki, ki so sodelovali pri projektu: Blaž Klemenčič, Matej Soršek, Gašper Kobe in Matej Markelj

Ravnatelj STŠ na testni vožnji.

Pokrito parkirišče za električne skiroje

Tako na globalni kot lokalni ravni se 
močno povečuje uporaba električ-
nih vozil. Tudi na Šolskem centru 
Kranj v zadnjem času opažamo, 
da vse več naših dijakov in zapo-
slenih za prevoz v šolo uporablja 
električne skiroje. Ravno zato smo 
se odločili urediti prostor, kjer jih 
med poukom lahko varno shranijo, 
da jih ne bi nosili s seboj v razred. 
V kletnih prostorih šole smo tako 

uredili parkirišče za 18 skirojev, ki je 
varovano tudi s kamero. Dijaki bodo 
lahko imeli svoje skiroje na varnem, 
suhem in toplem, s svojimi ključav-
nicami pa jih lahko tudi priklenejo 
na za to pripravljene zaklepne 
elemente. 18 parkirišč trenutno 
presega potrebe glede na sedanje 
število uporabnikov, a verjamemo, 
da se bo njihovo število v prihodnje 
še povečevalo. Ker gre za enega 

tako na tesno, pa je na žalost poskrbel covid 
19, ki nam je »pojedel« veliko število delovnih 
dni. Projekt so dijaki tako končali dva dni pred 
zagovorom zaključnih izdelkov in ga takrat 
tudi uspešno predstavili.

Vsa pohvala in zasluge dijakom za resen 
pristop in odlično opravljeno delo!

Aleš Kozjek,  
mentor projekta

prvih namenskih parkirišč za električne skiroje 
pri nas, so o tem pisali tudi v Gorenjskem 
glasu. Pred šolskim vhodom imamo že nekaj 
časa tudi polnilnico za električna vozila, ki po 
potrebi lahko služi tudi kot polnilna postaja 
za električne skiroje. Tudi ravnatelj STŠ Aljaž 
Rogelj, ki ste ga še lani lahko večkrat opazili 
na električni rolki, je v letošnjem letu postal 
navdušen uporabnik električnega skiroja, ki 
ga je oblepil tudi s šolskimi nalepkami. »Vse, 
kar je povezano z elektroniko, je namreč 
neposredno povezano tudi z našimi izobraže-
valnimi programi,« je povedal g. Rogelj.

Gašper Strniša, mag. org. informatik
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Intervju –Nika Vetrih
Nika Vetrih je mlada perspektivna nordijska skakalka, članica Smučarskoskakal-
nega kluba Velenje in dijakinja Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj. 

Za intervju sva se dogovorila v začet-
ku šolskega leta – ravno v zaključku 
poletne sezone smučarskih skokov. 
Pogovor o karieri smučarskege ska-
kalke, ciljih, rekordih sva opravila kar 
med uro športne vzgoje. Nika je zelo 
zgovorno nasmejano dekle, polno ener-
gije, zato je bil intervju narejen v zelo 
sproščenem vzdušju.

Najbolj klišejsko vprašanje, pa ven-
dar: kdo te je navdušil nad nordijski-
mi skoki?
Za skoke sem se navdušila že v 
zgodnjih letih. Prihajam iz skakalne 
družine, saj je skakal že moj oče, prav 
tako pa tudi moj brat. Nordijski skoki so 
mi torej nekako v genih. 

Kako dolgo pa že treniraš?
Treniram že sedem let.

Imaš v svojem športu morda tudi 
kakšnega vzornika, vzornico?
Nimam vzornikov, no, če dobro premis-
lim, so moji vzorniki moja družina; moj 
oče in moj brat sta oba bivša skakalca. 
Od njiju dobim tudi kakšen nasvet ozi-
roma mi stojita ob strani. Glede skokov 
se zgledujem po Niki Križnar, ki je tudi 
moja dobra prijateljica.

Si morda trenirala še kak drug 
šport?
Ja, pred skoki sem se preizkusila tudi 
v nogometu in kasneje tudi v odbojki. 
Vendar so nordijski skoki moj pravi 

šport, s katerim sem se resnično pove-
zala.

Katera pa je tvoja najljubša skakal-
nica?
Meni osebno zagotovo skakalnica v 
Rasnovu. To je v Romuniji, na tej napra-
vi se resnično dobro počutim. 

Pa v Sloveniji? 
Planica, 120-meterska skakalnica. 

Koliko pa meri tvoj najdaljši skok? 
Moj najdaljši skok je 139,5 m. Res 
upam, da v prihodnje zvišam vsaj še za 
tega pol metra. 

Hm, 139,5 m, to se sliši nevarno! 
Kako pa je pri nordijskih skokih s 
poškodbami? Si morda tudi ti utrpela 
kakšno hujšo poškodbo?
(smeh) Potrebno si je zaupati, ko si 
zaupaš, gre vse tako kot na treningih. 
Tekme si vzamem kot trening in nimam 
strahu. Seveda so poškodbe del kari-
ere športnika, le redki se jim povsem 
izognejo. Sama sem utrpela padec na 
120-metrski napravi, luknja v komolcu 
– ni izgledalo najlepše, pa vendar na 
srečo ni bilo hujšega.

Hmm, vrniva se raje k lepšim temam 
– skokom. Kako sploh izgleda dan 
smučarskega skakalca?
Zjutraj krenemo na pot do skakalni-
ce, trenerji nam podajo informacije o 
skakalnici ter nas opozorijo na detajle v 

tehnični izvedbi skoka. Sledi ogrevanje 
s tekom, gimnastičnimi vajami, raztezni-
mi vajami, raznimi poskoki. Pogosto pa 
trenerji z nami naredijo imitacijo skoka 
po fazah, nalet, odriv, let in pristanek. 
Na sami skakalnici pa ne razmišljamo 
veliko o skoku – na zaletni mizi se pre-
pustiš in greš. 

Kdo pa je tvoj trener?
V mladinski reprezentanci, katere 
članica sem, sta to Stanislav Baloh in 
Jurij Tepeš.

Kako pa usklajuješ treninge in šolske 
obveznosti? 
Obiskujem 4. letnik računalništva na 
Srednji tehniški šoli na Šolskem centru 
Kranj. Zaradi vsakodnevnih treningov 
časa ni veliko. Šola se mi po navadi 
konča ob štirinajsti uri, trening pa se mi 
prične ob 14.30 ter traja do 16.30. Sledi 
odhod v dijaški dom, šolske obveznosti 
in spanje. Profesorji so mi v maksimal-
no pomoč. Najtežje je pri matematiki, 
saj sem zaradi tekem v tujini pogosto 
odsotna od pouka. V šoli mi sošolci in 
profesorji priskrbijo potrebne zapiske. 
V veliko pomoč pa mi je tudi vzgojitelj 
v dijaškem domu, ki obvlada matema-
tiko.

Omenila si pogosto odsotnost od 
pouka. Kako pa potujete na tekme?
Najpogostje s kombiji, kjer so vožnje 
lahko tudi zelo dolge. Pogosto tudi več 
kot osem ur, po prihodu pa še popol-
danski trening – le-ti po navadi niso 
najboljši, saj je težko aktivirati sede-
če noge. Najdaljša pot je bila prav v 
Rasnov v Romuniji.

Štirinajst ur? Zagotovo se ti je na 
poti zgodilo že marsikaj, imaš morda 
kako anekdoto?
(smeh) Najbolj mi je v spominu ostala 
prigoda s smučmi. V Mislinji nam je 
odpadla tekma, trenerji so očitno dali 
smuči iz kombija. Vsi smo bili prepriča-
ni, da so smuči v mojem kombiju, ki je 



26

namenjen na trening v skakalni center 
v Kranj. Vendar ko smo prispeli na cilj, 
smuči ni bilo. Trenerji so klicali en dru-
gega in iskali moje pogrešane skakalne 
smuči. Po neuspeši misiji iskanja mojih 
smuči je prišel trener do mene in v 
smehu dejal: “Nika, bi naredila kondicij-
ski trening z nami?” (smeh)

Kako pa izgleda perfekten skok?
To je težko, saj perfektnega skoka v 
bistvu ni. Vse se mora poklopiti, v zraku 
moraš čutiti, da te nese – da gre v 
“podn”, kot rečemo mi v žargonu. 

Kakšni pa so tvoji cilji? Kje se vidiš 
čez pet let?
Največji cilj vsakega športnika so 
olimpijske igre. Moj cilj je postopen, 
najprej si želim čim bolj konstantnih 
skokov in napredovanja v slovensko 
A-reprezentanco. 

Hmm … (daljši premislek) Kje se vidim 
čez pet let? Najprej bi letos rada 
uspešno opravila maturo. V prihodnje 

se želim vpisati na policijsko akade-
mijo. Če pa pogledam še iz drugega 
zornega kota, pa si želim svoje stanova-
nje, dobro službo in uspešno športno 
kariero. Predvsem pa si želim prikazati 
svoje najboljše skoke. 

Nika, najlepša hvala za sodelovanje 
pri intervjuju. Želim ti čim več skokov 
prek 140 m, uspešno opravljeno 
maturo in čim manj poškodb. 

Nika Vetrih in Anže Kralj,  
prof. športne vzgoje

Najprej bi letos 
rada uspešno opravila 
maturo.

Forent Ademi
Aldin Turkeš

Nik Rozman

Rok Poljanec

Oskar Starman
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Od ideje do izdelka

Namen modula OIDI je omogočiti 
dijakom razvoj trenutno najbolj 
iskanih veščin na trgu dela, kot so: 
timsko (so)delovanje, konstruktivna 
komunikacija, celostno pristopa-
nje k reševanju problemov, razvoj 
kritičnega mišljenja, spoznavanje 
lastnega delovanja in delovanja v 
timu, iskanje virov znanja in veščin 
itd. 

Z namenom, da se razvoj zgoraj 
naštetih veščin kar najbolje omo-
goči, učitelji pristopamo k dijakom 
izključno z aktivnimi oblikami pou-
čevanja, kot so: problemski pouk, 
timsko, raziskovalno in projektno 
delo. 

Dijaki v timih (3–5 dijakov) najprej 
izberejo problem, ga raziskujejo in 

SREDNJA EKONOMSKA, 
STORITVENA IN
GRADBENA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Kako prepoznati svoja prednostna področja delovanja?

Med uro dobimo veli-
ko uporabanih informacij. 
Zelo me zanima karkoli v 
zvezi z marketingom. 

Enej Koprivec, 2. A

natančno opredelijo z več vidikov (sociološki, 
psihološki, znanstveni, razvojni itd.). Nato išče-
jo ideje za rešitev problema ter skupaj izbe-
rejo najboljšo rešitev. Sledi načrtovanje vseh 
procesov, ki so potrebni za realizacijo ideje, 
s ciljem izdelave prototipa ideje oz. izdelave 
celotne ideje. V kolikor gre za tržno zanimiv 
izdelek, raziskujejo trg (intervjuji, ankete, pa-
nel, preizkušanje …) in določijo ciljno skupino 
potencialnih kupcev, načrtujejo/izvedejo 
sodobne trženjske aktivnosti (digitalni mar-
keting), uporabijo metodo Kanvas in naredijo 
poslovni model. 
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Ponovno najboljši

pnemu cilju, nudi potrebna sredstva 
(material, prostor, opremo, finančna 
sredstva …) za realizacijo. 

Mentor (učitelj) omenjenega modula 
spodbuja vsakega posameznega di-
jaka, da prepozna svoja prednostna 
področja delovanja (kaj ga veseli) 
in pri tem usmerja dijaka, da svoje 
prednosti in talente razvija ter nad-
grajuje z znanjem. Mentor pomaga 
dijaku premostiti tudi področja, ki 
zanj niso zanimiva oz. jih ne obvla-
da, na podlagi medsebojnega so-
delovanja in dopolnjevanja. Mentor 
skozi modul spodbuja in usmerja 

energijo dijakov k skupnemu cilju, 
pozitivni in konstruktivni komunika-
ciji, empatiji, sočutju in predvsem 
k delovanju v skupno dobro za 
dolgoročno dobrobit človeka in na-
rave (primarno) in ne zgolj kapitala 
(sekundarno) ter poskrbi za zaupno 
in spodbudno delovno vzdušje, us-
merja dijake k prepoznavanju pravih 
vrednot in na temelju teh omogoči 
dijakom najprej osebnostni in posle-
dično tudi strokovni razvoj.  

Nina Hladnik, prof.

OIDI mi je všeč, ker se 
učimo razmišljati kot podje-
tniki. 

Žiga Čanadi, 2. A

Pri modulu ne izključujemo sodelovanja z 
delodajalci. Ti lahko predstavijo problem ozi-
roma izziv iz njihovega poslovanja. Dijakom in 
mentorju (učitelju) ponudijo potrebno znanje 
in veščine za reševanje izziva. Potek reševanja 
izziva delodajalec spremlja ter usmerja k sku-

rešitve dijaki pridobijo tudi veščine s 
področij študije primera, marketinga 
in iskanja poslovnih rešitev, ki jim 
jih predstavijo organizatorji tekmo-
vanja. Za reševanje izziva imajo tri 
dni časa. Uporabijo različne metode 
iskanja idej. Pomagajo si lahko z 
informacijami, ki jih neposredno 
pridobijo od zaposlenih v podje-
tju, ki predstavlja izziv. Na podlagi 
rešitev dijaki oblikujejo predstavitev, 
ki jo predstavijo komisiji. Dijaki so 
med pripravo rešitve zelo povezani 
in ustvarjalni. Tak način dela v njih 
spodbuja komunikativnost, kritično 
mišljenje in sodelovanje. Opisana 
metoda učenja dijakom nudi mož-

nost pridobiti veščine in znanja jav-
nega nastopanja. Spoznavajo svoja 
močna in šibka področja delovanja 
in iskanja virov znanja. Mreženje z 
delodajalci dijakom omogoča prido-
bivanje različnih praktičnih izkušenj, 
ki so izjemnega pomena pri iskanju 
zaposlitve. Problemsko učenje 
prepoznajo kot dodano vrednost 
teoretičnega znanja, ki ga pridobijo 
v šoli. 

Gabrijela Jošt, prof.

Študija primera je celovit pristop k raziskova-
nju posameznih primerov v njihovem realnem 
življenjskem kontekstu. Je interaktivna pe-
dagoška metoda, ki temelji na realni situaciji 
v praksi, s katero se dijaki v ekipi soočajo. 
Rešujejo realne izzive, ki jim jih predstavi dolo-
čeno podjetje. Postavijo se v vlogo podjetnika 
in nato s svojimi predlogi poskušajo najti reši-
tev za ta izziv. Svojo rešitev oz. predlog zanjo 
ustrezno predstavijo pred komisijo in predstav-
niki podjetja. Dijaki ŠC Kranj, enote SESGŠ, 
vsako leto uspešno sodelujejo na tem tekmo-
vanju, ki ga za gorenjske srednje šole organi-
zirata Fakulteta za organizacijske vede Kranj 
in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj. Izziv za 
dijake je v lanskem šolskem letu predstavilo 
podjetje Styria digital marketplaces, d. o. o., 
ki ima v lasti portal Bolha.com, za katerega 
je bil izziv tudi predstavljen. Tekmovanje je 
prvič potekalo na daljavo. Sodelovalo je osem 
ekip. Organizacija in izvedba je predstavljala 
poseben izziv tako za organizatorje kot tudi za 
dijake in njihove mentorje. Dijaki enote SESGŠ 
so s svojo predstavitvijo rešitve problema 
zasedli odlično prvo mesto.  

Mentorji usmerjajo in motivirajo dijake, da 
oblikujejo rešitve. Pred začetkom iskanja 

... temelji na realni si-
tuaciji v praksi, s katero se 
dijaki v ekipi soočajo. 
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Otvoritev učne prodajalne Mini max
Malo pred zaključkom pouka smo 
na šoli otvorili novo sodobno učilni-
co za praktični pouk poznavanja in 
prodaje blaga v programu trgovec. 
Do sedaj smo imeli improvizirano 
prodajalno, kjer so bile razstavljene 
živilske in neživilske vrste blaga. 
Dijaki so v prodajalni spoznavali 
blago, razvrščanje in postavitev 
blaga, pripravo blaga za prodajo ter 
listine, ki spremljajo blago. Vadili so 
prodajni postopek, komunikacijo, 
spretnost, odnos do kupcev itd. 

Želja vseh nas je bila posodobiti 
prodajalno in kmalu za tem nam je 

podjetje Mercator ponudilo postavi-
tev sodobne prodajalne. Na police 
so skupaj z dijaki trgovci postavili 
blago, blagajniški pult in blagajno 
kot v pravi prodajalni, dijaki sli-
kopleskarji pa so pred tem učilnico 
prepleskali. Z novo prodajalno, ki so 
jo dijaki sami poimenovali Mini max, 
bomo lažje in kvalitetnejše izobra-
ževali bodoče prodajalce za njihov 
poklic. 

Marjeta Potočnik in Ana Jurgele, 
prof.

KOT V PRAVI TRGOVINI  

V učilnici 21 se imam zelo fino, 
ker je prostorna in opremljena 
z izdelki, s policami in z bla-
gajno.

Kristijan, 3. B                            

Učilnica mi je zelo všeč, ker je 
res lepo urejena kot prava trgo-
vina.

Tilen, 2. AT                         

Prodajalna mi je zelo všeč, saj 
je prejšnja bila v slabem stanju. 
Zdaj lahko lažje prodajamo med 
uro, ker imamo določene izdelke 
na policah.

David, 3. AT                        

Lepo založena učilnica zabele-
ži vtis prave prodajalne. S tem 
pridobivamo višji nivo znanja, saj 
nam pogled na učilnico ustvari 
boljšo predstavo prodaje.

Ana, 3. AT                                     
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Frizerski tehnik – nov program 

V programu poklica frizer smo 
pridobili nov program – frizerski 
tehnik. Dijaki bodo poleg osnov fri-
zerstva pridobili tudi dodatna znanja 
iz področja ekonomije/podjetništva. 
Razvojna pot bodočega frizerja 
bo iz gospodarstva vodila v širitev 
poslovnih projektov in k racionalni 
uporabi materialov.

Načrt dela je bil dogovor o uporabi 
enotnih pedagoških načel, in sicer 
pri kompetenci, kjer je poudarek 
na kognitivnem, funkcionalnem in 
vzgojno-socializacijskem vidiku. To 
pomeni, da se pri usvajanju snovi 
medpredmetno dopolnjujemo in 
smo procesno naravnani. 

Dijak po treh letih uspešnega 
izobraževanja pridobi z zaključnim 
izpitom poklic frizerja. Razlika med 
splošno izobraževalnimi predmeti 
je ta, da smo dodali med strokovne 
predmete module, pri katerih bomo 
naredili nadgradnjo v izobraževal-
nem programu PTI. Frizerski tehnik 
PTI bo baza na novem poklicnem 
standardu, po katerem je predhod-
no program v celoti pripravljen. Po 
dvoletnem uspešnem izobraževanju 
se opravi poklicna matura, po kateri 
dijak pridobi naziv frizerski tehnik.

Dijaki glede pridobljenega progra-
ma odgovarjajo z optimizmom. 
Večino vprašanih so v prenovljeni 
program informativno usmerjali star-
ši. Dijaki ob zaključku uspešnega 

izobraževanja pridobijo peto stopnjo 
izobrazbe, kar jim je vodilo, da se 
lahko vpišejo v redne programe na-
daljnjega izobraževanja na področju 
kozmetike.

Izziv dijakom je, kako po korakih iz 
osnove znanja pridobiti nadgradnjo 
v povezovanju teorije s prakso. S pri-
dobljenim znanjem bodo lahkotno 
stopili na pot ekonomskega poslo-
vanja in si s tem omogočili utiranje 
samostojne poti v podjetništvu.

Lena Vesna Špehar, prof.

1. FA pri praktičnem pouku

Rok, 4. GT                                               

Dijaki se lahko po 
končanem šolanju vpi-
šejo v redne programe 
nadaljnjega izobraževa-
nja na področju  
kozmetike.
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Strokovna ekskurzija
V četrtek, 23. 9. 2021, na dan 
slovenskega športa, smo se ob 7. 
uri zjutraj izpred glavne avtobusne 
postaje v Kranju z dvonadstropnim 
avtobusom in kombijem odpeljali 
proti slovenski Istri. Na strokovni 
ekskurziji smo si profesorji in dijaki 
programa ekonomski in gradbe-
ni tehnik ogledali naše največje 
pristanišče Luko Koper. Pri vstopu 
v pristanišče nas je pričakal vodnik 
Viktor, ki nas je s svojim vodenjem 
v avtobusu popeljal po terminalih 
pristanišča. V Luki Koper smo si 
ogledali ločene terminale za avto-
mobile in RO-RO, generalne, sipke, 
tekoče in hlajene tovore, les, živino, 
premog in železovo rudo, glinico, 
silose, potniški terminal ter enega 
najpomembnejših terminalov – kon-
tejnerski terminal. Na tem terminalu 
raztovarjajo in natovarjajo tovor z 
žerjavi s tovornih čezoceanskih ladij.

 V okviru ogleda Luke Koper smo 
si ogledali tudi gradnjo podaljšanja 

prvega pomola oziroma kontejner-
skega terminala. Na gradbišču sta 
nam Metod iz podjetja Kolektor in 
Dejan iz podjetja Adriaing predsta-
vila gradnjo pomola ter njegovo 
pilotiranje. Po dveh urah ogledov 
in vodenja po Luki Koper smo se 
napotili proti Slavniku, kjer smo 
opravili še športni del dneva. Na 
poti proti Podgorju, izhodiščni točki 

V preteklem šolskem letu, ko je bilo kakršno koli druženje 
bolj izjemna »razvada« kot ustaljena navada, smo se učitelji 
in dijaki SESGŠ občasno družili ob premišljeno (iz)branih 
besedilih slovenskih avtorjev. 

22. decembra 2020, ko je vsestranska besedna umetnica 
Neža Maurer praznovala častitljivi 90. rojstnodnevni jubilej, 
smo kulturni dan posvetili predstavitvi njenega življenja in 
književnega opusa, izbornemu branju ustvarjalkinih pesmi ter 
kreativnim delavnicam, v katerih s(m)o se tudi učitelji in dijaki 
preizkusili v interpretativno-razpravljalnem literarnem pogovo-
ru in poustvarjanju.

Spomladanski bralni druženji pa smo namenili predhodnemu 
samostojnemu branju krajše pripovedi Sebastijana Preglja 
Pianino oz. romana Fredrika Backmana Babica vas pozdrav-
lja in se opravičuje ter zatem dejavni pogovorni izmenjavi 
vzajemnih misli in izkušenj o prebranem in (po)doživetem.

Medgeneracijska bralno-literarna druženja, četudi izvede-
na videokonferenčno na daljavo, so v težavno negotovem 
kriznem času bližnjica in hkrati priložnost za to, da daleč 
(p)ostane blizu in da so razdalje bolj most kot prepad med 
besedami in Ljudmi.

Polona Tomac Stanojev,  
projekt OBJEM

vzpona na Slavnik, pa smo si skozi okna 
avtobusa ogledali tudi gradnjo drugega tira pri 
Črnem Kalu. 

Dijakom so v spominu najbolj ostali vodnik 
Viktor, betonska dela in veliki piloti na grad-
bišču pomola, prestižni avtomobili, velike 
ladje, žerjavi, deponije in pohod na Slavnik.

Branje – izziv in priložnost za zbliževanje 
in »prijateljevanje«
Literarna druženja učiteljev in dijakov
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Vsi se veselimo praznikov, a nava-
dno o njihovem pomenu, vsebini in 
zgodovini vemo bolj malo. Vse manj 
jih dejansko praznujemo. V šolah 
organiziramo proslave ob najpo-
membnejših državnih praznikih, ki 
zaznamujejo pomembne dogodke 
iz naše narodne zgodovine in pou-
darjajo našo kulturno samobitnost. 
Letošnje leto je še prav posebno, 
saj proslavljamo okroglo obletnico, 
30 let samostojne Slovenije. Vsako 
praznovanje jubilejev Republike 
Slovenije je hkrati priložnost za 
ponotranjenje ustavne identitete 
Republike Slovenije. 

Na Srednji ekonomski, storitveni 
in gradbeni šoli so dijaki v okviru 
medpredmetnega povezovanja zgo-
dovine, slovenščine, umetnosti in 
knjižnično-informacijskih znanj skozi 
različne sodobne didaktične pristo-
pe in uporabo različnih učnih gradiv 
spoznavali osamosvojitveni proces 
in nastanek samostojne in neodvi-
sne slovenske države. Vodeno so 
si ogledali tematske razstave na 
spletni strani Zbrali smo pogum, 
časovni trak – nastajanje države 
na rtvslo.si in izbrane videofilme. 
Po navedenih aktivnostih je sledilo 
raziskovalno in samostojno učenje. 
Razvijali in izkazovali so spretnost 
zbiranja informacij, ki so jih morali 
poiskati v učbeniku in na različnih 
spletnih straneh. Pri tem so uporab-
ljali različne bralne učne strategije 
(povzemanje, ločevanje bistvenih 
informacij) in razvijali določene 

gradnike bralne pismenosti, ki jih 
na naši šoli sistematično razvijamo v 
okviru projekta Objem. Pridobljene 
informacije so uporabili pri pisanju 
seminarske naloge, ki je predstavlja-
la povratno informacijo oz. dokaz o 
učenju. Zaključni del naloge je vabil 
dijake k literarnemu ustvarjanju in 
posamezni dijaki so svoje znanje 
spretno vtkali v pesem, posvečeno 
Sloveniji. 

Potek osamosvajanja so nekateri 
dijaki spoznali tudi skozi pripoved 
svojih staršev ali starih staršev. S 
svojimi bližnjimi so naredili kratke 
intervjuje o tem, kako se spominjajo 
osamosvojitve in kaj jim je pomeni-
lo, da so zaživeli v svoji državi. Svoj 
pogled na prelomne zgodovinske 
dogodke, na njeno vlogo v prvi 
slovenski vladi kot ministrica za 
delo in na njeno delo v diploma-
ciji, je z nami delila gospa Jožica 
Puhar, s katero sta dijakinji opra-
vili intervju. Posnetek intervjuja so 
dijaki pogledali v okviru projektnega 
tedna. Po ogledu so po skupinah 
izpolnili kratek vprašalnik, s pomoč-
jo katerega so zapisali pridobljene 
informacije s ključnimi besedami. V 
okviru projektnega tedna so dijaki 
dokazali, da niso vešči samo bralne 
temveč tudi (s)likovne pismenosti. 
Profesorici umetnosti sta jih poučili 
o državnih in narodnih simbolih ter 
o slovenskem ornamentu. Dijaki so 
ustvarili svojega.

Julijana Prevc, knjižničarka

30 let samostojne  
republike Slovenije

Nina, 3. Gt

Neda, 2. B

SLOVENIJA                                                 

Slovenija naša domovina,
za nas si ena in edina.

Vsi ponosno tu živimo,
za našo domovino se borimo.

Čeprav si majhna na tem svetu,
za nas si edinstvena na planetu.

Številni vojaki so v vojni se borili,
da bi našo domovino osvobodili.
Mnogi svoja življenja so izgubili,
da bi jo pred sovražniki branili.

Slovenski himni Zdravljica je ime,
čeprav Prešeren prečrtal jo je.

Slovenski grb krasi zastavo visečo,
zastavo modro, belo in rdečo.

Slovenija naša domovina,
za nas vedno boš ena in edina.

Julija Dimitrova 1b                    

Valentina, 2. B

Nika, 2. G
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I have once heard that reading is to the mind what exercise is to the body. 
That quote picked my interest, so I decided to try it out. After a couple of 
books, I fell in love with the process of reading.

It led me to the conclusion that it gives you a type of freedom, because 
reading offers you an opportunity to become whoever you want. It awakens 
different emotions inside of you and allows you to see and experience the 
world through the characters’ eyes. It can also improve your memory and 
imagination. And if you want to improve your language skills, I think it is 
important that you read in a foreign language. For example, I like to read in 
English, which has led to an immense expansion of my English vocabulary. 
Reading can help reduce your stress, at least for me it is a good stress relie-
ver, because when I feel overwhelmed, I indulge myself in reading to escape 
the reality for a couple of moments and I come back as good as new.

It seems to me that for some people it is harder to develop the habit of 
reading, but once you do, it is one of the greatest habits one can possess. I 
am lucky to have developed it myself, because to me reading is a wonderful 
journey full of adventures that I wish to never come back from.

Elmedina Alibegović, 4. B

WHY I READ IN ENGLISH

I’m very fond of English reading!

While reading in English, I’m improving my grammar and vocabulary, 
but most importantly I’m developing ability to really understand what I’m 
reading. At the beginning when I started with English books, I felt frustra-
ted coz I didn’t understand every word used in the book, but the more I 
read, more often I came across a certain phrase and it got easier for me to 
recognise it and memorise it. It’s become a habit of mine reading English 
novels, the more I read in English, the more I think in English, to put it simply 
- in the end I get the full picture without my mind getting occupied with 
translation into my native language. Beside the books that I read for school 
project (from my point of view a great choice of different categories - Sci-Fi, 
Romance and reality), I read other materials also but I find reading novels in 
English more entertaining.

I’m sure all of us find at least one of the choices interesting and it doesn’t 
matter if you fancy Science fiction spaceship books more than your roman-
tic soul wanna be gone with the wind, maybe just maybe you are to down to 
earth for love and space, and you can relate with judges and lawyers like in 
Jarndyce and Jarndyce much better... it’s up to you and it doesn’t matter as 
long as you read it.

I’m very excited to pick up a new book and let the book teach me some 
more English.

Nia 2. A

Angleška bralna značka  
2020/2021 Profesorice angleščine smo dijake vseh 

letnikov (razen zaključnih) spodbuja-
le k branju angleške literature tudi v 
Profesorice angleščine smo dijake vseh 
letnikov (razen zaključnih) spodbujale k 
branju angleške literature tudi v šolskem 
letu 2020/2021. V mesecu maju smo 
uspešno izpeljali tekmovanje iz angleške 
bralne značke EPI Reading Badge, ki 
se ga je udeležilo 10 dijakov. Vsak dijak 
je prebral tri v naprej določene knjige 
(ločeno po letnikih), sicer skrajšane 
različice znanih romanov, kot npr. Zločin 
in kazen Dostojevskega (Crime and 
Punishment), Viharni vrh Brontejeve 
(Wuthering Heights), Diamant Collinsa 
(The Moonstone) ali pa Pusta hiša 
Dickensa (Bleak House).

Tudi tokrat so dijaki dokazali, da so 
knjige prebrali natančno. Elmedina 
Alibegović iz 3. B je kot edina osvo-
jila zlato priznanje. Šest dijakov (Ana 
Korošec in Lana Kaštrun iz 3. B, Nia 
Kristina Despot in Žiga Čanadi iz 1. A, 
Taja Vončina iz 1. B in Urša Marko iz 1. 
Fa) je prejelo srebrno priznanje ter trije 
dijaki pohvalo za sodelovanje.

Lidija Hren, prof. ang 

Last May we had EPI Reading Badge 
competition. Our job was to read 
three books. Those were Crime and 
Punishment, the Moonstone and 
Leonardo Da Vinci. My favourite was 
Crime and Punishment, which was wri-
tten by Fyodor Dostoevsky. I like it, beca-
use of an interesting story and a moral 
message. The other two books were not 
as interesting as Crime and Punishment, 
but I still had to read them, so I was able 
to complete the test paper. At the end it 
was all worth it, because I was awarded 
with silver acknowledgment.

Ana Korošec, 4. B
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Projekt mobilnosti –  
nadgradimo znanje z izkušnjami 2
V nedeljo, 10. 10. 2021, je skupina sedmih dijakov iz 3. a od-
delka ekonomskega tehnika skupaj s profesoricama Hegler 
in Jemec odšla na Portugalsko. 

V okviru projekta – Nadgradimo znanje z izkušnjami 2 – so 
prišli dijaki na 14-dnevno delovno prakso v mesto Barcelos 
blizu Porta.

Že prvi vtisi ob večernem prihodu v mesto so bili prijetni. Bilo 
je še prav poletno toplo, v kampu, kjer smo bili nastanjeni, pa 
vse polno mladih iz drugih evropskih držav, ki so prav tako 
prišli na prakso. 

Naslednji dan dopoldne smo obiskali vse delodajalce, kjer 
naj bi dijaki opravljali prakso. Razdeljeni so bili v skupine. 
Dva dijaka sta opravljala prakso s področja zavarovalništva 
v mestu Braga, dve dijakinji na področju marketinga in tri 
dijakinje v tekstilnem podjetju. 

Popoldne smo si skupaj z vodičem ogledali Barcelos – sre-
dnjeveško mesto z močno kulturno identiteto. Izvira iz obrtni-
ških tradicij, kot je lončarstvo, in Galo de Barcelo, okrasnega 
petelina, ki je postal simbol Portugalske. 

Tedenska tržnica v Barcelosu ob četrtkih je ena največjih na 
Portugalskem, s tradicionalnimi, ročno izdelanimi izdelki.  
V kampu smo imeli organizirano prehrano. Vsak dan smo 
lahko izbirali med različnimi jedmi. Imeli smo tudi ribe in 
druge dobrote, značilne za portugalsko kuhinjo. Dijake so 

vsak dan okrog devete ure zjutraj s kombiji odpeljali na 
delovno mesto. Domov so se vračali okrog 16. ure. popoldne. 
Domačini, s katerimi smo sodelovali, so prijazni in gostoljubni 
ter dobro govorijo angleško.

Profesorici sva si v prostem času ogledali mesto Porto ob 
reki Douro. Temperature so bile še prav poletne, okrog 25 
stopinj čez dan. Porto se ponaša z izjemno arhitekturo cerkva 
v baročnem slogu z znamenitimi modrimi in belimi ploščica-
mi, ki pritegnejo s svojimi zgodbami v slikah. Ljubkost – ozke 
uličice, samosvoje, majhne kavarne, mešanice rdečih, rume-
nih, modrih in takih, s številnimi ploščicami obloženih hišk, 
butiki z ročno narejenimi drobnarijami, pekarne in številni 
razgledi. Vse na dosegu roke. Vmes pa zvoki tradicionalne 
melanholične glasbe fado. Mesto izžareva posebno energijo, 
ki je polna nalezljivih želja po dobrotah življenja – še posebej 
po okusni hrani in portovcu, ki ga pridelujejo prav v dolini 
reke Douro. Britanska pisateljica J. K. Rowling je navdih 
za čudovito, mistično, čarovniško akademijo v vsem znani 
filmski sagi o Harryu Potteryu našla v majhni knjigarni Livraria 
Lello v Portu, ki sva si jo tudi ogledali. 

Pet dni na Portugalskem je prehitro minilo. Profesorici sva 
se vrnili domov, dijaki pa so še en teden preživeli na svojih 
delovnih mestih in se sami vrnili nazaj domov.

profesorici Jana Jemec in Metka Hegler

S praktičnim delom, ki sem ga opravljal zadnji dve 
leti, sem zelo zadovoljen. Posebej pa to leto, ko sem 
obiskal Portugalsko in si pridobil veliko novih izku-
šenj ter izboljšal svojo splošno razgledanost.   

Marko, 3. A

Na Portugalskem mi je bilo najbolj všeč spoznava-
nje države, kulture in jezika. Spoznala sem ljudi in 
pridobila veliko novega znanja. Vesela sem, da sem 
bila del te izkušnje.   

Eva, 3. A

Laura, 3. B
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Hekaton

Kreativno (po)ustvarjanje pri  
družboslovnih predmetih

sem, da je vredno vztrajati pri neznanih stva-
reh, saj si na koncu vedno nagrajen z novim 
znanjem in izkušnjami.

Lana Kaštrun, 4. B

V septembru sem se udeležila pro-
jekta Talent journey. Glavna tema 
je bila digitalizacija in trajnostna 
družba prihodnosti. Projekt je trajal 
en mesec, sestanki pa so potekali 
redno po dogovoru. Prva dva dneva 
sta bila namenjena spoznavanju 
projekta in članov skupine. Imeli 
smo tudi nekaj delavnic glede sku-
pinskega dela, ustvarjanja predsta-
vitev ter nastopanja. Dogodka se 
je udeležilo okoli 50 ljudi iz cele 
Evrope. Naključno smo bili izbrani v 
skupine s šestimi člani. Izmisliti smo 
si morali svoje ime in logotip. Nato 
smo se posvetili izzivu, ki smo si ga 
izbrali. Srečevali smo se nekajkrat 
tedensko in s pomočjo mentorjev 
podajali svoje rešitve. Zadnji dnevi 
so bili intenzivnejši, a smo delo 
vseeno uspešno zaključili. Dan pred 

koncem smo imeli kratke predstavi-
tve, kjer je bilo izbranih 5 skupin, ki 
so svoje ideje predstavile komisiji. 
Zadnji dan so skupine predstavile 
svoje ideje in s tem uspešno zaklju-
čile s projektom. Izziv, ki ga je naša 
skupina izbrala, je bil integracija 
električnih vozil v urbana okolja. 

To je bila tema, o kateri nikoli nisem 
razmišljala, a se je izkazala za precej 
zanimivo. Čeprav smo v skupini os-
tali le trije člani, smo z dobro idejo 
in predstavitvijo dosegli prvo mesto. 
To je bila odlična izkušnja! Spoznala 
sem nekaj izjemnih ljudi z izvrstnimi 
idejami in znanjem. Najprej sem bila 
skeptična, saj o digitalizaciji nisem 
veliko vedela, a se je izkazalo, da 
sta mi k uspehu domišljija in ustvar-
jalnost veliko pripomogla. Ugotovila 

V sklopu kulturnih dni smo si ogledali film Kajmak in  
marmelada. Dijaki so po ogledu filma poustvarjali.

Dva svetova, ki ju komaj kdo obvlada

Božo zabredel je globoko, 
a Špela mu ponudi roko. 
Čeprav jima starša ob strani ne stojita, 
okronata srečo s punčko, ki jo dobita. 
Vse se reši in vse gre dalje, 
če sta prisotna volja in spoštovanje.
 

Kristjan, 2. Gb

Lana, 4. B
Kristina, 3. FB

Laura, 3. B

Aleksander, 2. A
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Cvetje v jeseni

Cvetje je ovenelo, a moja ljubezen do  
nje še vedno cveti.

Da življenje skupaj bova preživela,  
se mi je zdelo,
njen glas še vedno v glavi mi zveni.

Od ljubezni do nje počutil sem se zadeto,
a sedaj sem izgubil svojo Meto.

Vendar vem, da je nisem izgubil za vedno,
saj imam le eno željo poslednjo – 
srečava zopet se v posmrtnem  življenju 
 in skupaj ostaneva za vedno.

Tvoj Janez
 

Sara, 4. B

KRATKO POTOVANJE SIMONA JENKA

Na Sorškem polju prijokal je na svet,
v družino kmečko kakor cvet,
le stežka so živeli, 
kaj prida niso imeli.

Gimnazijo je dokončal,
na željo staršev se podal,
teologijo je izbral.

Kasneje mladenič je spoznal,
da tam zaman srečo je iskal,
na koncu s pravom je končal.

Za tem postaja po imenu Dunaj,
tam kot domači učitelj deloval,
še vedno pravo pot iskal.

V Praše vrnitev je sledila,
življenje dalo mu je krila,
zaposlil se je v pisarni,
odvetniški tako zvani.

Pri pouku književnosti po interpretaciji umetnostnih besedil 
dijake usmerjamo k poglabljanju v književno doživetje s  
pomočjo faze novih nalog. 

Še vedno Dunaj obiskoval,
na mnogih koncih deloval,
izpite je opravljal,
časa ni zapravljal.

Izpitov ni končal,
s tega sveta se je pobral,
bolezen svoje je opravila,
možgane mlade je preplavila,
dokončno Simona je ranila.

Pustil velik je pečat,
čeprav umrl rosno mlad,
še danes se o njem učimo,
spoznavamo njegovo veličino.

Kristjan, 4. B

Sara, 4. B
Lana, 4. B

Lana, 4. B

Žiga in Aleksander, 2. 

Kaja, 4. B 
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Pri predmetu oblikovanje poslovnega prostora dijaki programa trgovec 
krepijo veščine, povezane s svojim poklicem. 

Likovna snovanja dijakov pri pouku umetnosti

NARISANI 
FRAZEMI

Neda, 2. B

Andrej, 2. AA

Laura, 3. B

Sajra, 3. B

Kristina, 3. Fb

Enda, 3. AT (izložbeno okno)

Enda, 3. AT Hana, 2. AA                          



USPOSABLJANJE 
MENTORJEV
2021-2023

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v na-
daljevanju: OP 2014-2020), v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 
prednostne naložbe 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek meh-
anizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na 
delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; ter specifičnega cilja 10.2.2: izboljšanje kompetenc 
izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Brezplačno usposabljanje za mentorje,  
ki v podjetjih opravljajo praktično  
usposabljanje ali izobraževanje  
dijakov in študentov.

OPRAVLJENO USPOSABLJANJE OMOGOČA  
VERIFIKACIJO DELOVNEGA MESTA.
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Gimnastičar s Primorske, ki je zanimanje 
za elektrotehniko prepoznal že  
v osnovni šoli 

VIŠJA
STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Urban Povšič, študent 1. letnika programa Elektroenergetika na VSŠ ŠC Kranj 

plavali in še bi lahko našteval. Posebej so nas 
privlačili razni adrenalinski podvigi. Izdelovali 
smo različne gugalnice, skakalnice ter proge 
za kolo, velikokrat smo ob poletnih dneh obi-
skovali naravni bazen v domači vasi in skakali 
z višine, pri tem pa izvajali razne trike v zraku. 

Na vrtu smo si pripravili posebno železno 
konstrukcijo, kjer smo lahko kolebali na drogu 
ter se obešali na vse možne načine z glavo 
navzdol. Bratranec Matija je takrat že kar nekaj 
let treniral gimnastiko v Goriškem gimnastič-
nem društvu v Novi Gorici. Tako nam je lahko 
večkrat brez kakršnega koli strahu demon-
striral razne stoje, premete, kolesa, salte, hojo 
po rokah ter druge gimnastične prvine. Kar je 
počel, se mi je zdelo zelo ''kulsko'', želel sem 
si, da bi lahko tudi jaz enkrat to znal.

V družini je bila takšna navada, da poleg šole 

Kdaj ste v mladosti spoznali, da 
vas privlači gimnastika?
Zame je gimnastika zibelka vseh 
športov, v katerih sem se kdaj koli 

našel ter preizkusil. Kot otroci smo 
bili zelo športno aktivni ter razigrani, 
veliko smo kolesarili, igrali nogomet, 
košarko, hokej na rolerjih, smučali, 
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lahko otroci obiskujemo le eno dejav-
nost, ki si jo izberemo na začetku, naj 
bo to šport ali igranje inštrumenta. Zato 
sem se ob vpisu v prvi razred vpisal še 
v Goriško gimnastično društvo, kjer so 
me z veseljem sprejeli. 

Katero srednjo šolo ste obiskovali in 
kakšne spomine imate na šolanje?
Po končani osnovni šoli sem se vpisal 
na Elektrotehniško in računalniško šolo, 
ki je ena izmed enot Šolskega centra 
Nova Gorica. Ker me je zanimalo po-
dročje elektrotehnike, sem se vpisal v 
program Elektrotehnik. Spomini na sre-
dnješolske klopi mi pričarajo posebne 
trenutke. Eden izmed prvih je povezan 
s prvim šolskim dnem. Ko smo se 
dijaki prvič posedli v klopi in v trenutku, 
ko nas je razredničarka pozdravila, se 
je od zunaj zaslišal glasen udar strele. 
Mislim, da si bolj simboličnega uvoda 
ne bi mogli zamisliti, da smo prišli 
na ''elektro''. Spoznal sem kar nekaj 
novih sošolcev, s katerimi sem ostal v 
stiku še danes. Skozi vsa štiri leta smo 
bili usmerjeni k istemu cilju, uspešno 
zaključiti srednjo šolo. Med tem pa smo 
navezali in sklenili prijateljstva, ki ne 
gredo v pozabo.

Trditi si upam, da ni bilo preverjanja ali 
ocenjevanja, pred katerim si ne bi drug 
drugemu zaželeli srečno. Seveda brez 
negativnih ocene in trepeta pred oce-
njevanjem po neprespani noči ne gre. 
Vedno so trenutki, ki jih želimo pozabiti, 
in tisti, ki so nepozabni, teh pa je bilo 
največ. Če bi moral še enkrat izbirati, 
bi najverjetneje ponovno izbral enako 
srednjo šolo oziroma isti poklic.   

Katere uspehe ste že dosegli na 
športnem področju?
Glede na to, da treniram gimnastiko že 
od prvega razreda osnovne šole, sem 
se udeležil kar nekaj tekmovanj. 

V telovadnici, kjer sem treniral, smo 
sprva imeli na voljo le nekaj gimna-
stičnih orodij in sicer drog, bradljo, 
kozo, konja ter desko za preskok, 
prožno ponjavo oziroma trampolin, 
parter ter nekaj blazin za doskok. Vse 
našteto še zdaleč ne opiše popolnoma 
opremljene gimnastične telovadnice, 
kajti prostora ni bilo na pretek, da bi 
imeli vso opremo. Telovadnica je bila 
večnamenska, zato smo morali pred 
in po vsakem treningu orodja postaviti 
oziroma pospraviti. Tekmovanja smo 
obiskovali glede na pogoje in opremo, 
ki smo jih imeli na razpolago.

Tekmoval sem na orodjih (drog, bradlja, 
parter, preskok), skokih z male prožne 
ponjave (kanvas) ter v akrobatiki (akro-
batska steza). Dosegel sem kar nekaj 
stopničk in naslovov državnega prvaka 
tako ekipno kot posamično. Svojih 
odličij in medalj ne preštevam rad, saj 
mi je gimnastika zgolj hobi in sprostitev. 
Mislim, da na steni sobe  visi okrog 45 
različnih medalj iz državnih prvenstev, 
društvenih tekem ter nekaterih prven-
stev v tujini. Trikrat sem bil nagrajen za 
športnika Goriške in sicer za leto 2015 
in 2017 (bronasta plaketa) ter 2018 (sre-
brna plaketa).

Vpisani ste v 1. letnik višješolskega 
programa Elektroenergetika. Zakaj 
ste izbrali to smer?
Zanimanje za elektroenergetiko sem 
začutil že v osnovni šoli, ko smo v de-
vetem razredu obiskali hidroelektrarno 
v Solkanu. Navduševale so me stvari, 
ki so bile gromozanske, kot na primer 
turbina, transformatorska postaja, dalj-
novod, zapornice … 

V času srednje šole sem razmišljal, 
kako velik pomen ima proizvodnja in 
distribucija električne energije. Lahko 
skonstruiramo še tako dobro vezje, ra-
čunalnik ali stroj, vendar brez električne 
energije ne gre. Menim, da bo elektro-
energetika vedno imela velik pomen za 
družbo.

Poleg študija se boste intenzivno 
ukvarjali tudi s športom. Ali nam 
lahko zaupate nekoliko več?
Decembra 2021 se odpravljam skupaj 
z ekipo na evropsko prvenstvo iz 

TeamGYM oziroma skupinske gimnasti-
ke. TeamGYM je druga veja gimnastike, 
ki se je razvila v skandinavskih državah 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Na podlagi športne gimnastike da-
nes prerašča v šport. Omenjeni šport 
spodbuja ekipni duh, kar je največji čar 
tega športa. Disciplina je bila slovenski 
javnosti uspešno predstavljena oktobra 
2016, ko je Maribor gostil 11. evropsko 
prvenstvo.

Po evropskem prvenstvu v Mariboru 
se je porodila ideja, da bi Slovenija pri-
čela intenzivno vzpodbujati slovenske 
gimnastične klube v razvoj skupinske 
gimnastike.

Leta 2020 sem bil povabljen v člansko 
ekipo slovenske reprezentance iz sku-
pinske gimnastike, ki naj bi se udeležila 
evropskega prvenstva v Copenhagnu 
na Danskem. 

Pandemične razmere organizatorjem 
niso dopuščale izvedbe prvenstva, 
zato so tekmo premestili na prvi teden 
decembra 2021, ko odpotujemo v 
Guimarães na Portugalsko.

Treninge in šolo skušam uskladiti, 
večino treningov imamo čez vikend in 
sicer v Kopru in Ljubljani, kjer trenira-
mo na orodjih. Med tednom prebivam 
v Študentskem domu Kranj, kjer se 
vedno najde prostor in čas za trening. 
Velikokrat obiščem fitnes ter tako 
delam na telesni pripravi ali pa eno-
stavno obujem tekaške copate ter jo 
mahnem na Šmarjetno goro oziroma 
po ulicah Kranja. Pridejo tudi dnevi, ko 
se mi ne ljubi trenirati, zato me občas-
no preganja »cimer« Tomaž, ki sem mu 
hvaležen.    

Kakšna so vaša pričakovanja v življe-
nju, kaj bi želeli doseči na področju 
gimnastike in kaj na področju elek-
troenergetike?
Moj cilj je najprej uspešno zaključit štu-
dij Elektroenergetike v Kranju in poiska-
ti zaposlitev. Upam, da bom kljub temu 
lahko še vedno ostal športno aktiven, 
predvsem v gimnastiki.

Urban Povšič in Lidija Grmek Zupanc, 
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

... smo navezali in  
sklenili prijateljstva, ki 
ne gredo v pozabo..



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Višja strokovna šola 41

Brata, ki sta zaposlena v Domelu, sta se 
odločila, da bosta študirala skupaj

Najprej bi vaju želeli predstavi-
ti. Kdo sta, kje sta zaposlena in 
kakšno delo opravljata?
Sva Klemen in Urban Polak. 
Prihajava iz Gorenjih Novakov pri 
Cerknem. Oba sva zaposlena v pod-
jetju Domel d. o. o. in sicer Klemen 
kot vodja oddelka za brizganje 
termoplastov, Urban pa opravlja 
svoje delo v oddelku za sestavljanje 
in programiranje laboratorijskih 
naprav. 

Oba sta usmerjena v tehniško po-
dročje. Ali menita, da je za usmerja-
nje v to področje pomemben vpliv 
družine? Iz kakšne družine prihaja-
ta? (Lahko odgovori eden v imenu 
obeh). 

Oba sva mnenja, da je družina zelo 
pripomogla k temu, da sva zelo 
usmerjena v tehniško področje, kajti 
na kmetiji se je treba znajti hitro, 
uspešno in tehniško. Prihajava iz 
delavne 6- članske družine, ki se ne 
brani dela in iskanja novih idej za 
lažje delo na kmetiji. 

Kako vaju je v tem smislu usmer-
jala srednja šola, ki sta jo obisko-
vala?
Klemen: Zame je bila srednja 

šola nekakšno novo doživetje. 
Srednjo elektro šolo sem obiskoval 
v Ljubljani na Vegovi. Tam sem si 
nabral veliko novih izkušenj in znanj, 
ki jih še zdaj koristno uporabljam. 
Veliko novega sem se naučil tudi, ko 
sem živel v Ljubljani med tednom, 
kajti mestno življenje je čisto dru-
gačno kot pa življenje na podeželju.

Urban: V srednji šoli sem pridobil 
veliko znanja, ki sem ga potreboval 
tako doma kot v službi.  Moje znanje 
in razmišljanje se je v času srednje 
šole poglabljalo in tako lahko sedaj 
rečem, da sem nekatere stvari že 
precej usvojil in nadgradil.

Od kod je pravzaprav prišla pobu-
da, da se vpišeta v Višjo strokov-
no šolo Kranj, v izredni študij 
programa Mehatronika?
Klemen: Da sem se vpisal v Višjo 
strokovno šolo Kranj, v izredni študij 
programa Mehatronika, me je gnala 
želja po novem znanju in po še 
večjem številu izkušenj v sodobnem 
svetu, saj sem v teh desetih letih, 
od kar sem zaposlen, spoznal, da 
znanja ni nikoli preveč. No, na kon-
cu pa je pretehtala tudi želja brata 
Urbana, da skupaj obiskujeva isti 
izredni študij. 

Klemen in Urban Polak študirata v 2. ciklusu programa Mehatronika 

Urban: V letu 2019 in v letu 2020 sem bil 
vpisan na Srednjo tehniško šolo ŠC Kranj in 
ko sem opravil maturo, sta mi profesor Mirko 
Meglič in profesorica Maja Arh svetovala, naj 
se vpišem naprej v Višjo strokovno šolo, ker 
je to zame zelo dobra priložnost in da bom s 
svojim znanjem to šolo kar nekako z lahkoto 
opravil. Nato sem se pogovoril z bratom, če 
bi tudi on še rad pridobil kakšno višjo stopnjo 
izobrazbe.

Preteklo študijsko leto je epidemija močno 
zaznamovala. Ali ocenjujeta, da sta zaradi 
predavanj in vaj, ki so v veliki meri potekala 
na daljavo, dobila manj znanja kot bi ga 
sicer, če bi vse potekalo normalno?
Klemen: S prejšnjim letom nisem imel težav, 
pa čeprav je skoraj celo študijsko leto poteka-
lo na daljavo. Mogoče je bilo na začetku pri-
čakovati kakšno težavo več, a smo jo skupaj 
uspešno rešili. Vsekakor to ni isto, kot če bi 
imeli predavanja in laboratorijske vaje v živo, a 
sem hvaležen za ta čas, ki sem ga prihranil pri 
vožnji in sem ga lahko več namenil učenju ter 
družini, saj prihajam od daleč. V tem pogledu 
sem mnenja, da smo izredni študenti pridobili 
v tem obdobju veliko, saj nas je veliko takšnih, 
ki imamo zahtevne službe in družine ter se 
nam dnevno pozna vsaka minuta.

Urban: Preteklo študijsko leto bi označil kot 
zelo dobro, saj smo bili prisiljeni v to, da smo 
morali v večji meri študirati doma, zato mislim, 
da je zaradi tega ostalo v glavi več znanja. 

Vpisana sta v 2. ciklus programa 
Mehatronika, tako da je pisanje diplom-
skega dela po eni strani še odmaknjeno, 
po drugi strani pa se vama približuje tudi 
odločitev o izbiri teme. Pri tem vama bo 
dejstvo, da sta zaposlena, lahko v veliko 
pomoč, saj dobro poznata vajino delovno 
področje. V katero področje raziskovanje 
se boste verjetno usmerili?
Klemen: Moja želja za temo diplomske naloge 
je, da bi raziskoval nekaj na mojem delov-
nem področju. Sem namreč vodja oddelka 
Termoplasti. Vedno me je veselilo delo z 
zaposlenimi in vodenje večjega števila ljudi. 
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Zagotovo bo povezano s tem. Združil 
bom lahko prejete izkušnje, ki jih prido-
bivam pri delu, in teoretični vidik, ki mi 
ga omogoča študij.

Urban: Še preden sem začel študirati,  
sem že nekako razmišljal o izbiri teme 
za diplomsko delo. Ko sem opravljal 1. 
ciklus, sem dobil kar veliko idej glede 
izbire teme. Najbolj mi je ostal pri srcu 
predmet »Poslovno komuniciranje in 
vodenje«, in zelo rad bi raziskal, kaj 
točno se »dogaja v skupini in timu«.

Kaj je pomembno za uspešen izredni 
študij, kako usklajevati službene, 

študijske in družinske obveznosti? 
Kdaj študirata?
Klemen: Za uspešen izredni študij je 
pomembno prilagajanje in pa, kot je 
omenil spodaj brat, »hladna glava«. 
Organizirati je potrebno službo in čas, 
ki ga imaš malo na voljo, a še zmeraj 
dovolj, da študij normalno poteka. 
Veliko k izrednemu študiju pripomore 
tudi podpora moje družine. Od nje 
sem lani velikokrat slišal stavek »saj bo 
šlo«. Tudi pomoč enoletnega sina, ki 
se je velikokrat udeležil predavanj, je 
bila večkrat dobrodošla, saj je prinesla 
veliko smeha pri navzočih na predava-
njih, tako pri profesorjih kot študentih.  
Študiram po navadi ob koncih tedna 
in pa po predavanjih. Zmeraj se trudim 
stvari delati čim bolj sproti, saj le na 
tak način ostane vsaj nekaj časa še za 
ostale stvari. 

Urban: Mislim, da je za uspešen izredni 
študij najbolj pomemba »hladna glava«, 
kajti le tako lahko organiziraš vse stvari, 

ki se ti dogajajo v življenju. Velikokrat 
študiram proti večeru, ker popoldne 
zelo rad še kaj postorim doma in sem 
vsaj malo časa z družino.

S čim se najraje ukvarjata v prostem 
času, ki vama ga verjetno ne ostane 
prav veliko?
Klemen: Prosti čas preživim z ženo in 
sinom, z ostalimi domačimi in prijatelji 
ob igranju košarke ali ob gledanju no-
gometa ter navijanju za AS Romo. 

Urban: V prostem času, če se da vsak 
dan, si rad vzamem 30 minut časa 
samo zase in grem kolesarit. 

Klemen in Urban Polak ter 
 Lidija Grmek Zupanc,  

ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

Zmeraj se trudim 
stvari delati čim bolj 
sproti ....

Z njima lahko uvajamo učinkovit 
proizvodni sistem z visoko stopnjo 
hitre prilagodljivosti. Drugi pomemben 
dejavnik, ki neobhodno opravičuje 
uvedbo robotizacije pa je ponovljivost, 
ki bistveno vpliva na izboljšanje kako-
vosti izdelkov. Pozitivna praksa kaže, 
da so pogosto prav roboti tisti elementi 
nekega procesa, ki omogočajo zahte-
vano konstantno preciznost izvajanja 
zahtevane naloge skladno s standardi.

V letošnjem letu nadaljujemo z avtoma-
tiza-cijo v proizvodnem procesu in prip-
ravljamo dve novi investiciji. »Povečanje 
števila robotov narekuje poglobljeno 
sodelovanje dobaviteljev in nas kot 
uporabnikov robotskih aplikacij. Pri tem 

je odločilnega pomena obvladovanje 
vrhunskega interdisciplinarnega znanja, 
inovativnost in izkušenj vseh sodelujo-
čih v vsakem projektu robotizacije,« je 
povedal Nejc Gorinšek, vodja sektorja 
Inženiring proizvodnje.

Prenos znanja med stroko in podjetji 
je ključnega pomena za napredek in 
razvoj panoge kot tudi zaposlenih.

Spremembe na trgu namreč od vseh 
deležnikov zahtevajo fleksibilnost, hitro 
odzivnost in pripravljenost usvajanja no-
vih znanj. S tem namenom smo se tudi 
v našem podjetju začeli izobraževati in 
usvajati znanja, ki nam bodo pomagala 
pri uvajanju poglobljene robotizirane 

proizvodnje. Povezali smo se s Šolskim 
centrom Kranj in organizirali izobra-
ževanje s področja teorije in prakse 
o robotizaciji. Usposabljanje je bilo 
izvedeno v okviru evropskega projekta 
MUNERA 3, ki ga financirata Evropski 
socialni sklad in MIZŠ.    

Robotizacija in digitalizacija proizvodnih 
procesov za zagotavljanje in ohranjanje 
lokalne proizvodnje 
Robotizacija in z njo povezana digitalizacija proizvodnih procesov sta vse bolj 
pomembni za zagotavljanje in ohranjanje proizvodnje na domači lokaciji.

... je odločilnega 
pomena obvladovanje 
vrhunskega interdiscipli-
narnega znanja ...
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Na začetku so se udeleženci 
spoznali z vrstami robotov ter 
področjem implementacije robo-
tov v proizvodne procese, da bi 
ljudem v čim večji meri olajšali delo 
ter jih razbremenili ponavljajočih, 
utrujajočih ter predvsem obreme-
njujočih opravil. Zaradi ponovljivosti 
operacij so roboti zmožni zagota-
vljati konstanten nivo kakovosti, kar 
dolgoročno izpopolnjuje zavzema-

nje Iskraemeca k skrbi za kupce in 
zagotavljanje kakovosti izdelkov, ki 
je naložba za ohranjanje vse bolj 
razburkanega trga in osvajanje 
novih kupcev v prihodnost. Po 
spoznavanju teoretičnega dela so 
nadobudni inženirji pričeli z delom 
na robotih, kjer so se spoznali z 
osnovami upravljanja z roboti. Sprva 
je teoretično in praktično izobraže-
vanje potekalo v prostorih ŠC Kranj, 

V četrtek, 2. 9. 2021, je bila ob 18. 
uri v Prešernovem gledališču Kranj 
slovesna podelitev diplom. Poleg 
direktorja ŠC Kranj gospoda Jožeta 
Drenovca je prisotne nagovorila ga. 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič, ge-
neralna sekretarka Skupnosti VSŠ 
RS Slovenije in podpredsednica 
odbora EURASHE, ter ravnateljica 
mag. Lidija Grmek Zupanc. V imenu 
diplomantov je vse zbrane nagovoril 
diplomant Gregor Vidmar. 

Diplome je prejelo 61 diploman-
tov, 45 na rednem študiju in 16 na 
izrednem. 

Za glasbeno poživitev je poskrbela 
skupina Agena. Dva izmed glasbe-
nikov te skupine, Amadej Šaršanski 

Dogodek v Prešernovem gledališču Kranj, 2. 9. 2021

Podelitev diplom, pohval in priznanj je 
slovesen zaključek višješolskega študija 

kasneje pa so pridobljeno znanje podprli tudi 
z roboti, instaliranimi v našem proizvodnem 
procesu. Na ta način bo odprava morebitnih 
zastojev v proizvodnji še hitrejša, učinkovitejša 
ter zanesljivejša.

Ravnateljica Višje strokovne šole ŠC Kranj, 
mag. Lidija Grmek Zupanc, je ob tem izra-
zila zadovoljstvo, saj »pretok znanja iz šol v 
podjetja in obratno pomeni dodano vrednost 
za vse sodelujoče. Sodelovanje je pomembno 
pri vključevanju dobrih praks v poslovanje 
podjetja kot tudi v učne procese.

Tudi v prihodnosti želimo, da bi se s podje-
tjem povezovali tudi na področju praktičnega 
izobraževanja naših študentov, pri razreševa-
nju različnih teoretičnih in praktičnih vprašanj 
v okviru diplomskih del, pri izmenjavi tujih 
študentov in predava-teljev in podobno.«

Nejc Gorinšek, mag. inž. str, vodja sektorja 
Inženiring proizvodnje v Iskraemeco ter  

predavatelj predmeta Pogoni in mehanizmi  
v programu MEH
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in Gašper Cankar, sta pred časom obi-
skovala Strokovno (tehnično) gimnazijo 
ŠC Kranj. Amadej Šaršanski je skupino 
predstavil takole: »Agena je skupina 
ambicioznih mladih glasbenikov, zdru-
ženih z namenom preigravanja ljudem 
poznane glasbe v svojevrstni preobleki. 
Čeprav je bila Agena prvotno ustanov-
ljena za namene ponujanja nevpadljive 
ambientalne glasbe v restavracijah, pa 
se je kmalu izkazalo, da njihov unikaten 
način predrugačenja večnih uspešnic 
pristoji najrazličnejšim priložnostim. Od 
ustanovitve v letu 2017 so tako s svojo 
glasbo stopili že v marsikatero vlogo, 
od hišnega benda nekaterih lokalov, 
samostojnih celovečernih koncertov, 
spontanih uličnih nastopov kot tudi za-
gotavljanja glasbe za svečane dogod-
ke. Njihova posebnost je tudi spontana 
improvizacija in nestalna zasedba«. 

Podelitev diplom so nam polepšali nas-
lednji inštrumentalisti: Neža Verdonik 
– saksofon,  Anže Balantič – troben-
ta,  Anže Podobnik – bobni, Gašper 
Cankar – električna kitara in Amadei 
Šaršanski – bas kitara. 

Glede na Pravilnik o pohvalah, prizna-
njih in nagradah v višji strokovni šoli 
podeljujemo pisne pohvale. Na predlog 
zaposlenih in študentov pisne pohva-
le podeljujemo za doseganje vidnih 
rezultatov na tekmovanjih in srečanjih 
študentov z različnih področij znanja 
in delovanja; za projekte, inovacije ali 
rešitve problemov, ki so pripomogli k 
delovanju/racionalizaciji poslovanja 
podjetja ali organizacije ter za dosežke, 
ki pospešujejo ali vzpostavljajo medna-
rodno sodelovanje ter izjemni prispevek 
k promociji šole. 

Pisne pohvale so prejeli: Tilen Arhar, 
Jan Potočnik in Nik Rakovec.

V nadaljevanju navajamo obrazložitve 
za vse tri diplomante. Najprej obrazloži-
tev za diplomanta Tilna Arharja. 

»Predlogi za izboljšavo omrežne infra-
strukture ter integracija IoT (Internet 
of Things) storitev v podjetje«, ki jih je 
Tilen Arhar predstavil v svojem di-
plomskem delu, predstavljajo odlično 
izhodišče za podjetja, ki želijo vzposta-

viti sodobno in varno informacijsko- ko-
munikacijsko infrastrukturo. V simula-
cijskem paketu Cisco Packet Tracer je 
realiziral številne pomembne funkcio-
nalnosti, kot so na primer: usmerjanje 
prometa v omrežjih z masko spremen-
ljive dolžine (VLSM), navidezna LAN 
omrežja (VLAN), IP telefonijo, samodej-
no dodeljevanje IP parametrov (DHCP), 
varen šifriran dostop za konfiguracijo 
omrežne opreme (z uporabo protokola 
SSH), brezžično omrežje (WLAN), zago-
tavljanje varnosti s pomočjo seznamov 
za kontrolo dostopa (ACL) ter vzposta-
vitev strežnika za Internet stvari (IoT). 
Na področju Interneta stvari je prikazal 
uporabo senzorja gibanja, vklopa sne-
manja na kameri ob zaznanem gibanju 
ter upravljanje luči preko Interneta. 
Diplomska naloga Tilna Arharja je 
strokovna, celovita glede nabora 
realiziranih funkcionalnosti in odlično 
izhodišče za vse, ki želijo vzpostaviti 
sodobno komunikacijsko infrastrukturo. 
V diplomskem delu je pokazal odlično 
poznavanje strokovnega področja, tako 
v teoretičnem kot tudi v praktičnem 
delu, realiziranem v simulacijskem 
programu.

Sledi obrazložitev za diplomanta Jana 
Potočnika. 

Jan Potočnik si je v diplomskem delu z 
naslovom »Izdelava krmilne plošče za 
sistem obveščanja zasedenosti parki-
rišč na Bledu« postavil zahtevne cilje, 
ki pa jih je uspel izvrstno uresničiti. Jan 
je suvereno izdelal krmilje in elektroni-
ko ter vsa dela natančno opisal. Bil je 
zelo samostojen, proaktiven in vesten, 
sodelovanje z mentorjem je v procesu 
nastajanja diplomskega dela potekalo 
zelo učinkovito. Rezultat je kvalitetno 
diplomsko delo, ki ima pomembno 
teoretično in praktično vrednost. 

Pisno pohvalo je prejel tudi Nik 
Rakovec. V diplomskem delu z naslo-
vom »Vodenje in nadzor HVAC sistema 
v farmacevtski industriji« je diplomant 
opisal izvedbo nadzornega sistema za 
sedem klimatskih sistemov. V nalogi 
je opisan nadzor in regulacija sistema 
za vlago, temperaturo, tlak,  pretok in 
čistočo. Za delovanje sistema so bila 
uporabljena zahtevana tehnološka 

orodja kot so PAC Control Pro, Proficy 
iFix in iHistorian. Nik je diplomsko delo 
opravil popolnoma samostojno, prav 
tako je na zagovoru izkazal visok nivo 
znanja in suverenosti. 

V skladu z že omenjenim pravilnikom  
podeljujemo tudi priznanja za izjemne 
dosežke – če je povprečna ocena 
izpitov (vključno z diplomskim izpitom) 
9.1 ali več; vsaj polovica predmetov v 
programu ocenjena z izpitno oceno 10; 
zaključek študija, za katerega niso bili 
priznani izpiti iz predhodnega izobraže-
vanja, v roku dveh študijskih let za redni 
in treh študijskih let za izredni študij. 
Priznanja so prejeli: Katja Zadnikar, 
Lenart Bogataj, Tilen Arhar, Žan 
Dolenc, Simona Križnar, Peter Klinc, 
Jure Georgiev in Gregor Vidmar. 

Katja Zadnikar, študentka rednega 
študija programa Ekonomist, je študij 
zaključila s povprečno oceno 9,43, torej 
z najvišjo povprečno oceno v programu 
Ekonomist.

Lenart Bogataj, študent rednega 
študija programa Elektroenergetika, je 
študij zaključil s povprečno oceno 9,52, 
najvišjo povprečno oceno v programu 
Elektroenergetika.

Tilen Arhar, študent rednega študija 
programa Elektroenergetika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,52, 
najvišjo povprečno oceno v programu 
Elektroenergetika.

Žan Dolenc, študent rednega študi-
ja programa Mehatronika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,41, 
najvišjo povprečno oceno v programu 
Mehatronika.

Simona Križnar, študentka rednega 
študija programa Ekonomist, je študij 
zaključila s povprečno oceno 9,36.

Peter Klinc, študent izrednega študija 
programa Elektroenergetika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,5.

Jure Georgiev, študent rednega študija 
programa Informatika, je študij zaključil 
s povprečno oceno 9,5.
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Gregor Vidmar, študent izrednega 
študija programa Mehatronika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,13.

Priznanje za izjemne dosežke med za-
poslenimi je prejel mag. Sašo Stanojev. 
Obrazložitev je bila naslednja: 

»Predavatelj mag. Sašo Stanojev je že 
pred epidemijo izobraževal zaposlene 
ŠC Kranj za delo na daljavo v okolju 
MS Teams. To je bilo v času pred epi-
demijo, ko se mnogi pravega pomena 
tega znanja nismo zavedali. Z izbruhom 
in širjenjem koronavirusa in nastankom 
epidemije, ko smo morali začeti delati 
od doma praktično čez noč, je poma-
gal številnim predavateljem, ki so se 
z različnimi vprašanji glede izvajanja 
predavanj in vaj obračali nanj, tako 
zunanjim kot notranjim. Svetoval je tudi 
vodstvu. Prva tako je pomagal številnim 
študentom, tako da je v kriznih trenut-
kih delo lahko nemoteno potekalo. 
Celo več – z namenom, da bi delo na 
daljavo potekalo kar čim bolj kvalitetno 

in učinkovito, je posnel različne e-vodi-
če, ki so prijazni uporabnikom. Na ŠC 
Kranj in na Višji strokovni šoli predsta-
vlja osebo, ki spodbuja delo na daljavo 
in v tem vidi tudi številne priložnosti. 
Pohvale je že prejel od posameznih 
predavateljev, vodstva in študentov, 
sedaj pa mu za njegovo pomembno 
delo, ki je izredno pripomoglo k zago-

tavljanju učinkovitega in kakovostnega 
izvajanja pedagoškega dela na VSŠ ŠC 
Kranj, iskreno čestitamo in mu izreka-
mo priznanje in zahvalo«.

Prireditev je vodil g. Darko Torkar. 

Mag. Lidija Grmek Zupanc, 
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

Tako smo v letu 2021 pridobili podalj-
šano listino, ki nam omogoča izvajanje 
izmenjav tudi v naslednjem obdobju, to 
je do leta 2027.

V okviru tega mednarodnega projekta 
naši študenti opravljajo prakso in študij 
v državah članicah EU, predavatelji in 
drugi zaposleni pa se usposabljamo v 
podjetjih ali poučujemo v visokošolskih 
organizacijah v tujini. Tudi mi gostimo 
tuje predavatelje in študente, ali pa 
pomagamo sorodnim šolam pridobiti 
mesta za prakso v slovenskih pod-
jetjih. Tako smo do septembra 2021 
izvedli 110 izmenjav v Nemčiji, Avstriji, 
Italiji, Belgiji, na Madžarskem, Švedski, 
Norveški, Litvi, Angliji, Danski, Španiji in 
na Hrvaškem, sodelovanje pa razširja-
mo tudi v druge države. 

Neugodne razmere za potovanja zaradi 
epidemioloških vplivov so v zadnjih 
dveh letih zelo vplivale na izvajane 
projekta, a se kljub težkim razmeram 
za potovanja sodelujoči na projektu 
trudimo, da so tako študenti kot tudi 
zaposleni dobro informirani o številnih 
prednostih, ki jih prinaša udejstvovanje 
na izmenjavah ter da izvedemo vse 
izmenjave, ki jih je v trenutnem obdobju 
možno izvesti. Na tak način si udele-
ženci pridobijo neprecenljive praktično 
izobraževalne, lingvistične in kulturne 
izkušnje v državi gostiteljici.  

Na projektu izmenjav programa 
Erasmus+ je bil zelo ploden september 
2019. Na VSŠ IES El Rincón v Španiji 
so bile izvedene štiri izmenjave pre-
davateljev in dve izmenjavi študentov. 

Predavateljice Meta Arnež, Nastja 
Beznik in Alenka Grmek so v obdobju 
od 5. do 9. septembra 2019 poleg 
štiridnevnega usposabljanja v delov-
nem procesu izvedle tudi enodnevno 
predavanje za zaposlene in študente 
omenjene višje strokovne šole, so-
delavka Dragica Zugwitz pa se je na 
petdnevnem usposabljanju poglobila v 
finančno in računovodsko področje te 
sorodne inštitucije. 

Na skupnem srečanju s španskimi 
predavatelji, njihovimi študenti in našimi 
štirimi zaposlenimi sta nam takrat svoje 
vtise, doživetja in izkušnjo s praktičnim 
izobraževanjem predstavila tudi štu-
denta VSŠ ŠC Kranj Žiga Leskovšek, 
študent v programu Informatika, in 
Anže Plantan, študent v programu 

Projekt zmenjav v okviru EU programa Erasmus+ izvajamo že 14. leto. 

Izkušnje, ki vam bodo spremenile  
življenje, se začnejo tukaj 
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Elektroenergetika, ki sta ob našem prihodu 
ravno zaključila s praktičnim izobraževanjem, 
oba v podjetju  Escuela de Hostelería Europea 
S. L. na Kanarskih otokih. 

Luka Artelj, študent 2. letnika programa 
Elektroenergetika, je že v preteklosti z izjem-
nimi dosežki doma in v tujini tako na strokov-
nem področju študija kot tudi na področju 
fotografije opozoril na svojo nadarjenost. Od 
7. 10. 2019 do 5. 4. 2020 je opravljal prakso v 
letalskem podjetju Akaflieg v Berlinu. Z izme-
njave nam je poslal takole sporočilo: »Imam 
se super, delo je zelo zanimivo. Trenutno 
projektiram nova krila za že obstoječe letalo. 
Tu sem spoznal že kar nekaj prijateljev in 
društvo Slovencev v Berlinu, s katerimi se vsak 
teden srečamo in družimo, tako da sem se že 
kar privadil življenja tu v Berlinu. Imam lepo 
stanovanje in se vsak dan peljem do podjetja 
40 minut s kolesom, kot je tu v navadi, tako da 
imam vsak dan tudi malo rekreacije.« 

Študent 2. letnika programa Informatika 
Gašper Kristanec, je bil drugič na praksi na 
Kanarskih otokih od 20. 1. 2020 do 4. 4. 
2020 v podjetju Cloud Canary Services, Las 
Palmas, Španija. Sporočil nam je nasled-
nje: »Dobra izkušnja z opravljanjem prakse 
preko programa Erasmus+ lansko leto me je 
prepričala, da to ponovim tudi letos. Ponovno 
sem se odločil za Las Palmas, le da sem 
tokrat delal v drugem podjetju. Stanoval sem v 
istem stanovanju kot lani. Delal sem v pod-
jetju Cloud Canary Services, ki se ukvarja s 
prodajo in popravili računalniške opreme in IT 
storitvami za podjetja in šole. Delal sem tako 
v servisu kot tudi na terenu. V servisu sem 
sestavljal nove računalnike po naročilu strank 
in popravljal računalnike, NAS-e, igralne kon-
zole, UPS napajalnike in strežnike. Ukvarjali 
smo se tudi z reševanjem podatkov in pro-
gramskim čiščenjem računalnikov. Udeležil 
pa sem se tudi delavnice o SCRUM-u, ki jo je 
vodil profesor s ŠC Kranj, dr. Tomaž Aljaž, ki je 
ravno v času moje prakse opravljal izmenjavo 
za poučevanje. 

Ta izmenjava mi je bila res čudovita 
izkušnja, saj sem pridobil veliko 
novega znanja na področju infor-
matike, izkusil življenje in delo v 
drugačnem okolju in spoznal veliko 
novih prijateljev.«

Predavatelj doc. dr. Tomaž Aljaž: 
»Izkušnja v partnerski inštituciji 
Departamento de Informática - IES 
El Rincón je bila čudovita tako 
v smislu podajanja moje zanimi-
ve teme in debatiranja po njej s 
študenti kot tudi zaradi možnosti for-
malnega in neformalnega druženja 
s študenti in osebjem. Poslovili smo 
se z željo in upanjem po obojestran-
skem sodelovanju, kakor tudi, da bi 
se naše dobro sodelovanje nadalje-
valo tudi v prihodnosti.»

Darja Petrič, študentka 2. letnika 
programa Informatika in naša 
rekorderka v številu opravljenih 
izmenjav, je že petič odšla po nova 
znanja in izkušnje v tujino v Italijo in 
Belgijo, kje ima izpostave podjetje 
MuranoGlassItaly. Povedala nam 
je: »Podjetje, s katerim še vedno 
sodelujem, MuranoGlassItaly, se 
ukvarja s spletno prodajo ročno 
izdelanih steklenih izdelkov iz mu-
ranskega stekla. S podjetjem sedaj 
sodelujem že leto in pol, tako da 
delo že dobro poznam. Moje naloge 
zajemajo izdelavo grafičnih mate-
rialov, upravljanje in posodabljanje 
spletne strani, SEO optimizacijo in 
pomoč pri uvajanju sodelavcev pri 

urejanju spletne strani. Kot na vsaki 
izmenjavi do sedaj sem noro uživa-
la. Sodelavce in podjetje že dobro 
poznam in uživam v svojem delu 
ter delovnem okolju. Tudi sporazu-
mevanje na delu v angleščini mi je 
sedaj popolnoma domače. Hkrati 
mi je opravljanje prakse v tujini 
omogočilo spoznati nove ljudi iz 
različnih kultur in delavnih okolji, kar 
menim, da mi bo v prihodnje po-
magalo tako pri iskanju službe kot 
sodelovanju z različnimi ljudmi. Delo 
v tujini oziroma opravljanje prakse 
bi priporočila vsakemu, saj je dobra 
iztočnica za vpogled v delovne na-
vade in življenje drugih kultur. Sama 
se prav zaradi tega veselim prihod-
njih izkušenj v tujih državah.«

Z Darjinim delom in s sodelovanjem 
z VSŠ ŠC Kranj so bili v podjetju 
izredno zadovoljni, zato so nam po-
nudili možnost nadaljnjega sodelo-
vanja. Njihova ponudba za opravlja-
nje plačane prakse za informatike je 
še vedno aktualna in smo jo objavili 
tudi na spletnih straneh ŠC. 

V novembru 2021 smo gostili dva 
študenta Informatike Gabriela 
Cabello in Alejandra Pereza z Višje 
strokovne šole IESELRINCON s 
Kanarskih otokov, ki sta prišla v 
Slovenijo na 3-mesečno prakso 
s področja IKT in sicer v podjetje 
GeoCodis iz Kranja. Našim študen-
tom sta pojasnila razloge za odhod 
v tujino, ki temeljijo predvsem na 

Študent Gašper Kristanec (desno) s sodelavci
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želji po novem znanju in izkušnjah, 
spoznavanju tujih kulturnih navad, skle-
panju novih poznanstev, urjenju veščin 
sporazumevanja v tujem jeziku in želji 
po čim boljšem strokovnem in oseb-
nem razvoju. Naši študenti in profesorji 
so z zanimanjem spremljali njuno pripo-
vedovanje in spraševali različne stvari, 
vezane na njuno bivanje v Sloveniji in 
preživljanje Erasmus prakse v podjetju 
GeoCodis. Z našimi študenti sta še 
naprej v kontaktu in se v prostem času 
družijo. Projekt izmenjav tako pomeni 
pomemben prispevek k internacionali-
zaciji naše šole. Pomemben doprinos 
pomeni z vidika usposabljanja stro-
kovnega kadra naše šole, še posebno  
skrb pa posvečamo razvoju bodočega 
strokovnega kadra, naših študentov, ki 
lahko uspešno konkurirajo na tržišču 
delovne sile tako v domačih kot tudi v 
tujih podjetjih. 

Na spletnih straneh projekta izmenjav 
na VSŠ imamo aktivna 2 javna razpisa 

za študente in zaposlene, obenem pa si 
lahko preberete uspešne zgodbe zapo-
slenih in študentov z izmenjav ter druge 
zanimive dogodke. Vsem študentom 
in sodelavcem, ki bodo sodelovali na 
projektu izmenjav programa Erasmus+, 
iz srca privoščimo podobno izkušnjo. 

Pripravila: Nastja Beznik, univ. dipl. org., 
vodja projekta izmenjav programa 

Erasmus+ za VSŠ ŠC Kranj
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SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, MOJSTRSKI, DELOVODSKI ALI POSLOVODSKI IZPIT

  priložnost za dokončanje izobraževanja; 
  brezplačna učna pomoč za odrasle udeležence izobraževanja;

  pot do znanja, prilagojena tvojim potrebam.

“Sredi težavnosti leži priložnost”
ALBERT EINSTEIN

Te zanima izobraževanje, pa si pri tem 
naletel na ovire?

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/

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

Izziv vsake izobraževalne organizacije je, kako zagotoviti 
kakovosten učni proces. Vanj morajo biti aktivno vključeni vsi 
deležniki, usmerjen pa mora biti na uporabnika. S temi izho-
dišči smo v okviru projekta Talentjourney pričeli z razvojem 
izvajanja skupnega kurikula na področju IIoT v Sloveniji in 
tudi v mednarodnem okolju.

Za tako ambiciozen projekt smo v okviru projekta naredili 
raziskavo področja IIoT (industrijski internet stvari) pri delo-
dajalcih: kakšna izobraževanja že obstajajo, kateri poklici 
bodo na področju IIoT v prihodnosti najbolj zaželeni, kakšne 
spretnosti in kompetence bodo dijaki potrebovali za uspešen 
vstop na trg dela. 

Hkrati smo izpeljali tudi aktivnosti (intervjuje, razne delav-
nice in srečanja) z namenom spoznavanja potreb ključnih 
deležnikov projekta. Z metodo »Service design« smo obli-
kovali »Potovanje udeleženca vseživljenjskega učenja«, kjer 
smo raziskali faze »potovanja«, motive v času izobraževanja, 
čustvovanje, motivacijo itd. Vsi ti podatki in usmeritve so bili 
izhodišče za razvoj skupnega kurikula. 

Skupni kurikul (Joint Curricula) je poseben način izvajanja 
izobraževalnega programa, kjer v izvajanju sodeluje več 
izobraževalnih organizacij. Partnerice konzorcija se skupaj 

dogovarjajo za celoten izobraževalni program in ob koncu 
podelijo enotno potrdilo o uspešno opravljenem izobraževa-
nju. Partnerske organizacije so lahko iz iste države ali pa je 
partnerstvo mednarodno.

1. Raziskava področja  

Za pripravo sodobnega programa, ki bo zadostil stanju in po-
trebam gospodarstva, je usmerjen na udeleženca in vključuje 
realne projekte, smo poiskali informacije pri vseh deležnikih, 
ki so vključeni v izobraževalni proces. Določili smo vsebine 
skupnega kurikula in raziskali vloge deležnikov v procesu 
izobraževanja.

1.1. Določitev vsebin skupnega kurikula

V okviru mednarodne raziskave smo izvedli 40 intervjujev 
s predstavniki podjetij v petih Evropskih državah: Estonija, 
Finska, Italija, Nemčija in Slovenija (https://talentjourney.si). 
Na osnovi teh intervjujev se je izkazalo, da so naslednja pod-
ročja v okviru IIoT tista, ki so za industrijo danes najpomemb-
nejša:

 Î Umetna inteligenca in obogatena resničnost (AI/AR) 
 Î Kibernetska varnost
 Î Robotika

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Uvajanje skupnega kurikula
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 Î Razvoj produkcijskih procesov
 Î Podatkovna znanost

Na področju meta znanj in spretnosti so se za najpomembnej-
ša po mnenju delodajalcev izkazala:

 Î Sprejemanje odločitev 
 Î Odgovornost
 Î Reševanje problemov/kritično mišljenje
 Î Komunikacija
 Î Radovednost in ustvarjalnost
 Î Čustvena inteligenca
 Î Timsko delo

Na področju zelenih spretnosti pa:
 Î Vitka proizvodnja
 Î Tehnologija in razvoj procesov za zaščito naravnih virov 
 Î Ocenjevanje in obvladovanje tveganj
 Î Nameščanje in vgradnja energetsko učinkovite tehnolo-

gije
 Î Razvoj zelenih tehnologij

Ti podatki so bili osnova za oblikovanje skupnega kurikula. 
Vsako od področij smo razvili v modul. V vsak modul smo 
vključili najpomembnejša meta znanja in zelene spretnosti.

Skupni kurikul smo želeli izpeljati na nacionalnem in medna-
rodnem nivoju. Zaradi tega smo pripravo modulov in njihovo 
izvajanje razdelili med partnerje v projektu na naslednji način:

 Î Krovni modul IoT: SATAEDU, Malignani, ŠC Kranj
 Î Umetna inteligenca in obogatena resničnost (AI/AR); ŠC 

Nova Gorica, ŠC Velenje, Tallinn Polytechnic
 Î Kibernetska varnost: ŠC Nova Gorica
 Î Robotika; ŠC Velenje, Malignani, SATAEDU
 Î Razvoj produkcijskih procesov: ŠC Kranj
 Î Podatkovna znanost: ŠC Kranj

Vsak od partnerjev se v okviru izvajanja skupnega kurikula 
specializira na izbranem področju in ga skupaj s partnerji iz 
gospodarstva razvija v center odličnosti. 

1.2. Razumevanje vloge deležnikov    

Cilj raziskave je bilo razumevanje vloge deležnikov v izobraže-
valnem procesu: kako vsak od deležnikov vidi izobraževanje, 
kakšna je izkušnja učečega v procesu izobraževanja, kakšni 
so odnosi med deležniki na nacionalnem in mednarodnem 
nivoju (izobraževalni ekosistem). 

Izpeljanih je bilo 33 intervjujev z različnimi deležniki: ude-
leženci izobraževanj, dijaki, študenti, učitelji, udeleženci 
izobraževanja odraslih, mentorji v podjetjih, vodilnimi delavci 
v podjetjih, partnerji v projektu TJ iz Estonije, Finske, SV 
Italije in Slovenije. Izsledki so bili zelo zanimivi in večinoma 
potrjujejo naše izkušnje na področju izobraževanja. V članku 
bom predstavila le kratke povzetke ugotovitev. Več si lahko 
preberete na: https://talentjourney.si.

Poročilo je sestavljeno iz spodaj omenjenih področij. 

Udeleženci izobraževanj: glavni vzvod za razvoj potencia-
lov je motivacija. 

Za učeče sta motivacija in podpora zelo pomembni za do-
seganje napredka. Mladi nimajo delovnih navad. Udeleženci 
IOD (izobraževanje odraslih) imajo manj kondicije za uče-
nje, manj časa za učenje, včasih je problem tudi denar. 
Prostočasne dejavnosti imajo na pridobivanje znanja zelo po-
zitiven vpliv, močan je vpliv svojcev in socialne mreže. Vsem 
je pomembno, da je njihova karierna pot osmišljena.

Učna izkušnja: udeleženci izobraževanj (predvsem mlajši) 
so zelo negotovi, menijo, da morajo odločitev o poklicni poti 
sprejeti premladi. Potrebujejo več informacij za oblikovanje 
svoje poklicne poti, zanimajo jih tudi neformalne oblike 
izobraževanja. Želeli bi, da je šola „varno območje“. Želijo si 
aktivne vloge v procesu izobraževanja, pri tem pa potrebujejo 
vodenje in podporo. Ne vidijo dovolj povezave med izbrano 
izobraževalno smerjo in delovnim mestom. Če ne razumejo 
pomena znanja za zahtevnejše poklice, lahko izgubijo moti-
vacijo.

Manjkajoča znanja: starejši udeleženci izobraževanja so bolj 
zreli, imajo veliko praktičnega znanja in manj poznavanja 
teorije in IKT. Mlajši udeleženci izobraževanja si želijo več pra-
kse, saj ne poznajo pomena teorije. Manjka jim poznavanja in 
razumevanja IIoT, zanima jih, kako je IIoT vključen v različna 
področja študija. Učeči postavljajo premalo vprašanj, kar 
vodi v neučinkovito delo. Za razvoj mehkih znanj potrebujejo 
učeči veliko zunajšolskih aktivnosti. PUD (PRI) je praktična 
izkušnja. Ampak vedno ni tako. Vsem deležnikom je potreb-
no razložiti pomen le-tega. Izobraževalni sistem in industrija 
še vedno dajeta velik pomen tehniškim znanjem in veščinam. 
Vse bolj pa se zavedajo, da morajo učeči postati „celostni“ 
strokovnjaki, ki obvladajo jasno komunikacijo, inovativnost in 
učinkovitost.

Mentorji: na prehodu med „podajanjem vsebine“ k 
„usmerjanju učečih“.

Vloga mentorja: veliko učiteljev je povezanih z industrijo. 
Imajo glavno vlogo pri prenosu realnih potreb v gospodar-
stvu v izobraževalni sistem. Učenje mora potekati v obeh 
smereh: učitelj – učeči in obratno. Učitelji morajo imeti dobro 
znanje mehkih veščin in znanj s področja zelenih tehnologij, 
ne samo odličnega znanja na strokovnem področju. Ves čas 
se morajo izboljševati. Učitelj je zelo pomemben za učečega, 
so njegova motivacija, inspiracija, prvi stik z gospodarstvom. 
Vloga učitelja se spreminja, njegova naloga ni več samo 
posredovanje znanja, ampak je nekdo, ki učečega vodi skozi 
učni proces. Učitelji poleg „kako se učiti“ razvijajo tudi kritič-
no razmišljanje pri učečih ter seveda uporabo naučenega 
znanja.

Izzivi: težko je poučevati večje skupine udeležencev, kajti 
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njihovo znanje ni na enakem nivoju in imajo nizko motivacijo. 
Veliko učečih ima pomanjkljivo osnovno znanje (npr.: osnove 
matematike). Potrebno je pripeljati vse do enakega nivoja. 
Izziv za učitelje je samoevalvacija svojega dela, in sicer kako 
meriti učinkovitost in uspešnost poučevanja. Primanjkuje 
posodobljenih gradiv v maternem jeziku.

Izobraževanje: povezovanje posameznih strokovnih pod-
ročij za izgradnjo celostnega razumevanja.

Kontekst: več poudarka je potrebno dati povezavi vsebin 
Industrija 5.0 z ostalimi strokovnimi področji (aplikacija, inova-
tivni potencial). Pomanjkanje holističnega razumevanja pod-
ročja IIoT vpliva na  trajnostni razvoj in posledično na razvoj 
„green skills“. Univerzitetni študij je bolj usmerjen v teorijo in 
razvoj (razvojne strategije in tehnologijo), poklicno in strokov-
no izobraževanje pa je bolj usmerjeno v prakso in implemen-
tacijo. Okrepiti je potrebno povezavo med njima. Praktična 
znanja dijaki večinoma pridobivajo na PUD, podjetjem pa je 
to bolj v breme, razen kadar jim primanjkuje kadrov. V tehniki 
je glavno gonilo inovativnost – naj bo tako tudi izobraževanje. 
Večinoma vodijo tehnični razvoj podjetja, izobraževanje jim 
le sledi. Slaba javna podoba poklicnega izobraževanja se s 
centri odličnosti lahko spremeni. 

Izzivi: spremembe šolskega sistema so težke, saj je šolstvo 
zelo velik in kompleksen sistem. Šole se lahko vseeno prila-
godijo v okviru svojih zmožnosti, tu imamo v mislih OK (od-
prti kurikul, ki pomeni neodvisnost, samostojnost). V šolah 
področje IIoT ni celostno vključeno v program. Učeči nimajo 
pregleda nad področjem, možnostmi uporabe, aplikacijami. 
Povezave med vsemi ravnmi izobraževanja z gospodarstvom 
dajejo dobre razvojne rezultate. Šole imajo problem pri zago-
tavljanju kadra. 

Predlogi in izboljšave: vsi deležniki so podali nekatere rešitve, 
ki bi jih bilo dobro upoštevati. So le mnenja in so odsev stanja 
in omejitev izobraževalnih sistemov.

 Î Priprava učečih na vajeništvo
 Î Interdisciplinarnost: da dosežemo holistični pogled 
 Î Senčenje: več možnosti učečim, da se srečajo z realnim 

delovnim okoljem
 Î Delitev dobrih praks med učitelji in mentorji
 Î Spretnosti za življenje: kako živeti v družbi, sprejemanje 

odločitev, davki/posojila itd. 
 Î Deljenje matrice kompetenc: izobraževanje/gospodar-

stvo

1.3. Raziskava učne izkušnje posameznika

Učna izkušnja posameznika je zelo individualna, odvisna od 
osebnostnih lastnosti, starosti, socialnega ozadja, dosežene-
ga nivoja znanja. V različnih delavnicah, v katere so bili vklju-
čeni udeleženci izobraževanja (dijaki, študentje, udeleženci 
izobraževanja odraslih), smo oblikovali profile udeležencev 
izobraževanja in na osnovi teh njihovo izobraževalno pot.

V dokumentu lahko razberemo, kje udeleženci izobraževanja 
pridobivajo informacije, kateri faktorji najbolj vplivajo na njiho-
ve odločitve, kakšna čustva jih obhajajo v določenih obdobjih 
njihove izobraževalne poti.

2. Oblikovanje modula

2.1. Oblikovanje delovne skupine in priprava modu-
lov

Delovno skupino na ŠC Kranj smo sestavili v tesnem sodelo-
vanju z vodstvom zavoda. Direktor in ravnatelji so prepoznali 
dodano vrednost projekta. Enoti STŠ in SESGŠ sta še pose-
bej aktivno pristopili k projektu in izvajanje skupnega kurikula 
izkoristili za kakovostni preskok v pojmovanju poučevanja.

V delovno skupino so vključeni učitelji strokovnih modulov. 
V okviru projekta so sodelovali pri razvoju modulov, ki jih 
bodo v šolskem letu 2021/22 prvič izvajali v okviru odprtega 
kurikula in skupnega kurikula. Sodelovali so tudi pri pripravi 
načrta izvajanja skupnega kurikula.

2.2. Sodelovanje z delodajalci

Ključnega pomena pri pripravi modulov in njihovi izvedbi je 
sodelovanje z delodajalci. Z njimi zelo dobro sodelujemo na 
področju PUD in PRI, skupaj izvajamo izobraževalne aktivno-
sti za dijake in strokovne delavce, omogočamo predstavitve 
podjetij v šolskem prostoru itd. V projektu Talentjourney smo 
jih vključili v pripravo strokovnih modulov in njihovo izvedbo.

Na prvem srečanju (17. 6. 2020) smo delodajalcem iz našega 
lokalnega okolja predstavili idejo projekta Talentjourney in 
pripravo skupnega kurikula. Pred srečanjem smo jih povpra-
šali, katera strokovna področja so tista, ki bi jih morali v času 
izobraževanja učeči prejeti in rezultati so bili podobni rezulta-
tom raziskave v okviru projekta Talentjourney.

Na delavnicah smo razgovore in razmišljanja nadaljevali ob 
naslednjih vprašanjih:

 Î Katere veščine bodo v prihodnosti igrale najpomembnej-
šo vlogo?

 Î Na kakšen način (kje in kako) bomo v prihodnosti prido-
bivali veščine?

 Î Kakšne nove modele organizacije izobraževanja in uspo-
sabljanja vidite kot alternativo današnji?

 Î Na kakšen način bi lahko prispevali k našim ciljem v nas-
lednjih dveh letih?

V razpravi se je izkazalo, da v podjetju želijo zaposlene, ki 
imajo znanja z ustreznega strokovnega področja in imajo 
hkrati visok nivo mehkih znanj in spretnosti (meta-skills). 

Eden od predlogov, kako to doseči, je učenje na osnovi real-
nih primerov (učnih situacij). V okviru takega dela dijaki/štu-
dentje lahko razvijajo timsko delo, podjetnost, inovativnost, 
komuniciranje itd. Predloge za učne situacije lahko določa-
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mo skupaj s podjetji. Velika težava, 
ki jo na osnovi izkušenj pričakujemo 
pri takem načinu dela, je časovna 
usklajenost partnerjev pri izvajanju 
pouka.

Pri takem načinu dela bo potrebno 
na novo definirati vlogo:

 Î Učitelja, ki v učnem procesu 
postaja mentor

 Î Dijaka/študenta, ki v učnem 
procesu prevzema aktivnejšo 
vlogo in večjo odgovornost 

 Î Podjetja in izobraževalne inštitu-
cije, ki bodo morale s tesnejšim 
sodelovanjem omogočiti pre-
nos znanja, idej in informacij

Rdeča nit pa je vseživljenjsko 
učenje, ki je za današnje generacije 
nujna za graditev uspešne poklicne 
kariere in osebnostno rast.

Na podlagi vseh informacij smo v 
jesenskem času pozvali podjetja, da 
pripravijo predlog modulov, vzpo-
redno pa smo predlog modulov 
pripravljali tudi v šoli. Oba predloga 
smo združili. Na video delavnici 
v okolju MIRO 10. 12. 2020 pa 
smo modula Podatkovna znanost 
in Razvoj produkcijskih procesov 
dokončno vsebinsko oblikovali.  

2.3. Umestitev skupnega  
kurikula v šolski kurikul

Ravnateljica SESGŠ, Nada Šmid 
in ravnatelj STŠ, Aljaž Rogelj, sta 
uvajanje skupnega kurikula v delo 
šole izvajala v skladu s strategi-
jo razvoja centra in posamezne 
enote. Procesoma na obeh šolah 

je skupna ideja po uvajanju še več 
projektnega dela v šolski kurikul, 
razvoju ideje podjetništva, tesnej-
šem povezovanju z gospodarstvom. 
V obeh primerih se aktivno razvijajo 
podporna okolja za razvoj poslovnih 
idej dijakov.

Na STŠ podpirajo in razvijajo pod-
jetniško razmišljanje dijakov. Želijo 
jim dati priložnost za razvoj njihovih 
idej, ki jih lahko v nadaljevanju 
razvijejo v zaključne naloge, z njimi 
lahko sodelujejo na tekmovanjih. 
Želijo še korak naprej: povezavo s 
podjetji, podpornimi okolji za pod-
jetništvo (kot so razni inkubatorji, 
strokovnjaki na področju start-upov, 
učni-izdelovalni laboratoriji itd.). 

Moduli razviti v projektu 
Talentjourney so bili pravi odgovor 
na razvojne izzive.

Na SESGŠ želijo z OK podpreti 
delovanje razvojnega tima učite-
ljev. V preteklosti je bilo izpeljanih 
veliko kakovostnih projektov izven 
delovnega časa učiteljev. Tvorila 
se je zelo aktivna skupina učiteljev, 
sistem pa ni dovoljeval ustreznega 
nagrajevanja. V okviru projekta se 
je pokazala priložnost za vključitev 
projektnega dela v odprti kuri-
kul izobraževalnih programov.  Z 
izvajanjem skupnega kurikula bodo 
lahko na obeh šolah dijakom po-
nudili dodatna znanja na področju 
IIoT. Učni proces bo usmerjen na 
posameznika, dijaki bodo razvijali 
podjetniško razmišljanje, v izvajanje 
pouka bodo vključeni delodajalci in 
drugi strokovnjaki.

3. Organizacija izvedbe

3.1. Na nacionalni ravni 

Skupni kurikul smo izvajali na šolskih centrih 
Kranj, Nova Gorica in Velenje. Vsak od par-
tnerjev je pripravil časovnico izvajanja mo-
dulov skupnega kurikula. Na časovnici smo 
predvideli čas trajanja modula, termin izvaja-
nja, obliko izvajanja, število dijakov, prostorske 
pogoje, opremo.

Za uspešno izvedbo je bilo potrebnega veliko 
koordiniranja na različnih nivojih. Kot najpo-
membnejšo bi izpostavili usklajenost s stra-
tegijami in delom na vsakem šolskem centru 
posebej. Brez tega sodelovanje navzven ni 
mogoče. Za sodelovanje med partnerskimi 
šolami je bila potrebna jasna razdelitev nalog, 
pooblastil in dobra koordinacija.

Izkazalo se je, da smo na nacionalnem nivoju 
partnerji razvili različne oblike izvajanja sku-
pnega kurikula:

 Î na ŠC Kranj: OK + delavnice ali projektni 
tedni

 Î na ŠC Velenje: projektni tedni 
 Î na ŠC Nova Gorica: projektni tedni, 

hekaton

3.2. Na mednarodni ravni 

Na mednarodni ravni smo delo koordinirali 
podobno kot na nacionalni ravni. V to obliko 
sodelovanja smo želeli vključiti tudi mobilnosti 
dijakov, vendar smo v  šolskem letu 2021/22 
skupni kurikul izvajali le virtualno zaradi epide-
mije covid-19. 

Nataša Kristan Primšar

Odgovori na vprašanje: Katere veščine bodo v prihodnosti igrale najpomembnejšo vlogo?

Srečanje z delodajalci
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Novi začetki v novi Erasmus+perspektivi 
2021-2027
Z začetkom koledarskega leta 2021 smo zakorakali v nov – stari Erasmus+. S 
pomočjo  pridobljene akreditacije bomo lahko s projektom 'Nadgradimo znanje 
z izkušnjami 2' nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

Delo na daljavo in popolna zapora 
držav članic unije sta nam podala nov 
izziv pri upravljanju projektov mobil-
nosti. Čas, ko nismo mogli potovati, 
je bil tako namenjen evalvaciji našega 
projekta. Odprla so se nam nova vrata 
z možnostjo izvajanja mobilnosti na 
daljavo. Ko pomislimo na mobilnost si 
predstavljamo poleg strokovnega izpo-

polnjevanja, tudi izpolnjevanje socialnih 
in kulturnih veščin. Izkušnja na daljavo 
se zelo težko približa tisti pravi, ko 
potujemo v tujo državo, in smo tam na 
praktičnem usposabljanju.  

K sreči so naše strategije za delo na 
daljavo ostale le na papirju in smo v 
letošnjem šolskem letu lahko tako dija-

kom, kot učiteljem, ponovno ponudili 
tisto pravo izkušnjo mobilnosti. Prve 
ekipe so se odpravile v Estonijo, Grčijo, 
na Portugalsko in Malto. V tem šolskem 
letu pa se bodo odvile še mobilnosti v 
Nemčiji, Belgiji, na Irskem in Danskem. 
Na mobilnost so se odpravili dijaki in 
učitelji STŠ in SESGŠ, šolskega centra 
Kranj. 

S pridobitvijo nove listine kakovosti, se-
daj poimenovane Akreditacija Erasmus 
(Slika: Akreditacija Erasmus) bomo lah-
ko dijakom in strokovnim delavcem vse 
do konca leta 2027 omogočali opravlja-
nja praktičnega usposabljanja na 
delovnem mestu v državah Evropske 
unije. Njihove izkušnje pa boste lahko 
prebrali na Facebook strani in na sple-
tni strani Šolskega centra Kranj.

Aleksandra Frelih,  
koordinatorica projekta

Akreditacija Erasmus+

Načrt za gradbeništvo
Evropski projekt Construction Blueprint 
(Načrt za gradbeništvo) povezuje go-
spodarstvo in izobraževanje v znanjih 
in spretnostih na nivoju poklicnega izo-
braževanja na treh področjih: digitaliza-
ciji, energetski učinkovitosti in krožnem 
gospodarstvu. 12 članic Evropske unije 
in 24 projektnih partnerjev s projek-
tnimi dejavnostmi počasi vstopamo v 
četrto leto projekta. Aktivnosti so vse 
zahtevnejše in čakajo nas posebni 
izzivi, s katerimi se želimo soočiti še 

pred zakonodajnimi spremembami, 
ki se obetajo v gradbeništvu na nivoju 
Evropske unije. Prizadevamo si za 
vzpostavitev nove strategije gradbenih 
veščin v Evropi.

S projektom skušamo med drugim 
spodbuditi vse glavne akterje na trgu: 
izobraževanje-gospodarsko-politično 
okolje, civilna družba/kultura), podje-
tja, samostojne podjetnike, obrtnike v 
gradbeništvu, zaposlene v gradbeni 

industriji, da izkoristijo priložnosti, da 
se nam pridružijo v projektu in podajo 
svoja mnenja, ideje in videnja situacije 
v kateri se je znašlo evropsko gradbe-
ništvo. Vse, ki ste povezani z gradbeni-
štvom tako ali drugače, vabimo, da se 
nam pridružite, da postanete glasnik, 
svetovalec in ambasador nujnih spre-
memb.

Znano je, da gradbeništvo zaostaja 
v digitalizaciji za ostalimi panogami. 
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Promocija projekta Construction Blueprint 
(Načrt za gradbeništvo) bo na področju 
digitalizacije, energetske učinkovitosti in kro-
žnega gospodarstva lahko veliko pripomogla 
k razvoju gradbene stroke v pravo smer, saj 
bodo ljudje, željni novih zananj in spretnosti, 
te lahko pridobili preko spletnih vsebin, ki jih 
načrtujemo, kot tudi na izobraževalnih tečajih, 
ki jih bomo v prihodnje organizirali v za to 
usposobljenih institucijah.

Spremljajte projekt na spletu:  https://constru-
ctionblueprint.eu/, kjer boste med drugim sez-
nanjeni s potekom projekta, njegovo vsebino, 
nalogami, rezultati, dogodki, partnerstvom in 
vsem ostalim.

Igor PinterSprašujemo se, zakaj je tako in 
kako lahko to popravimo? Znanja 
so. Ali jih premalo delimo, ali jih skri-
vamo? Ali izobražujemo času pri-
merno? Je stroka na tem področju 
zaspala? So spremembe prehitre 
in jim izobraževalne institucije ne 
morejo slediti? 

Zanima nas kaj gradbeniki vedo 
o energetski učinkovitosti in kako 
ta znanja razširiti med mlade, da 
jih bodo lahko uporabili v praksi. 
Skrbi nas za prihodnost stroke, ki 
prepočasi vstopa v hitro bližajočo 
se ''prihodnost''.

O krožnem gospodarstvu posluša-
mo že desetletja, zanimanja zanj 
v gradbeništvu pa ni veliko. Zato s 
tem člankom pozivamo vse, ki bi 
lahko pripomogli k izboljšanju sta-
nja, da povzdignemo svoj glas, se 
izpostavimo in s konkretnimi dejanji 
potegnemo gradbeništvo na vseh 
nivojih iz linearnega gospodarjenja 
v krožno gospodarjenje. 

Gradbeništvo nujno potrebuje te 
spremembe. Čas je, da začnemo 
krpati vrzeli med gospodarstvom 
in šolstvom, med ponudniki dela in 
znanja željnih posameznikov.

Zaposlitvena e-kavarna

V letošnjem letu smo se zaposlitve-
ne kavarne lotili drugače. Nastala je 
e-zaposlitvena kavarna. Zaradi ukrepov 
za zajezitev epidemije corona virusne 

bolezni smo se odločili za izvedbo 
dogodka v virtualnem okolju.

Priprave dijakov in študentov smo 
izpeljali preko e-konference. V sodelo-
vanju s CPI smo organizirali delavnico 
za pripravo Europass življenjepisa, ki je 
bila dobro obiskana.

Na samem dogodku je sodelovalo 
devet delodajalcev: Kolektor ETRA, 
Iskra, Iskraemeco, Trelleborg, Polycom, 
Hypex, Goodyear, Skupina Elektro 
Gorenjska in Hennlich. Med udeleženci 
so bili letos študentje informatike, dijaki 
smeri tehnik mehatronike, elektrotehnik 
in gimnazijci, prvič so se nam priključili 
tudi brezposelni odrasli. Vseh udele-
žencev je bilo preko 30. 

Povratna informacija je bila kljub nekaj 
tehničnim težavam zelo pozitivna. V 
naslednjem letu upamo na izvedbo 
zaposlitvene kavarne v živo.

Nataša Kristan Primšar
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VET for Western Balkan
Projekt Vet for Western Balkan, V4WB, 
je bil pripravljen v okviru drugega 
pilotnega programa Evropske komisije 
za mobilnosti na področju poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja za 
zahodni Balkan. Namen programa 
je širitev primerov dobrih praks pro-
grama Erasmus+ v države zahod-
nega Balkana: Albanijo, Bosno in 
Hercegovino, Črno Goro ter na Kosovo. 

Projekt se je začel 1. 2. 2021, končal 
pa se bo 31. 1. 2024. Partnerji v pro-
jektu so:

 Î Vodilni partner: SOSU Østjyland, 
Aarhus, Danska

 Î Šolski center Kranj, Kranj, Slovenija
 Î Tradium, Randers, Danska
 Î Centro de Formación de 

Administración y Hostelería, S.L. , 
San Sebastian, Španija

 Î Stichting Landstede, Zwolle, 
Nizozemska

 Î Stando LTD, Nicosia, Ciper
 Î Alternative Pro, Tirana, Albanija
 Î Srednja škola metalskih zanimanja, 

Sarajevo, Bosna in Hercegovina
 Î JU Srednja elektrotehnička škola 

,,Vaso Aligrudić’’ Podgorica, 
Podgorica, Črna Gora

 Î Shkolla e mesme e lartë teknike 
“Shaban Spahija” Pejë, Kosovo

 Î EfVET, European Forum of 
Technical and Vocational Education 
and Training, Bruselj, Belgija

 Iz ŠC Kranj v projektu sodelujemo: 
Nataša Kristan Primšar, Viktor Stare, 
Lidija Grmek Zupanc. Splošni cilj pro-
jekta je prispevati k izboljšanju in poso-
dobitvi sistemov poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja v Albaniji, Bosni 
in Hercegovini, Črni gori ter na Kosovu, 
pa tudi okrepiti povezave med poklic-
nim izobraževanjem in usposabljanjem 
ter trgom dela. Natančneje, cilj razpisa 

je povečati zmogljivost ponudnikov po-
klicnega izobraževanja in usposabljanja 
v omenjenih štirih državah s spodbuja-
njem dejavnosti mobilnosti, namenjenih 
izboljšanju spretnosti in kompetenc 
učiteljev poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, učencev in menedžerjev 
ter poklicnih možnosti dijakov. 

Pričakovani splošni rezultati projekta so: 
 Î izmenjava programov med evrop-

skimi ponudniki poklicnega izobra-
ževanja in usposabljanja;

 Î izboljšati znanje, tehnične in peda-
goške spretnosti učiteljev poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja;

 Î izboljšati znanje vodstvenega 
osebja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja;

 Î izboljšati transverzalne, generične 
in predmetno specifične veščine 
učencev.
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predstavila Šolski center Kranj in so-
delovala v razgovorih. Na kosilo nas 
je odpeljala gostiteljska šola, delo 
se je nadaljevalo tudi v popoldan-
skem delu in se zaključilo po 17.00. 
V torej dopoldne se je delo na 
projektu nadaljevalo. Izvedeli smo, 
da bodo na Šolski center Kranj za 
1 mesec prispeli 4 dijaki. Za 14 dni 
bosta prispela 2 profesorja. Točni 
datumi prihoda in vse ostalo bo do-
rečeno na septembrskem sestanku 
na Danskem. 

Kot smo izvedeli kasneje, bo ŠC 
Kranj tudi drugi partner za šolo iz 
Črne gore. 

Srečanje partnerjev na Danskem, 
Aarhus, 28., 29. in 30. september 
2021

Srečanje partnerjev projekta 
Western Balkan je potekalo 28., 
29. in 30. septembra na SOSU 
Østjylland v Aarhusu. Sreačanja sva 
se udeležila Viktor Stare in Lidija 
Grmek Zupanc. 

Udeležence srečanja sta pozdravila 
direktorica SOSU Østjyllandb ga. 
Anette Schmid Laursen in koordi-
natorka projekta, ga. Bodil Mygind 
Madsen, ki je na kratko predstavila 
vsakega udeleženca. V nadaljevanju 
je spregovorila tudi o glavnih nalo-

gah projekta VET4WB, mobilnostih, 
usposabljanju, promociji in delovnih 
skupinah/odborih. 

Ga. Anthi Gavriel, STANDO LTD, je 
predstavila načrt razširjanja projek-
ta. Predstavila je tudi predlogo za 
vpisovanje. Razpravljali smo o sple-
tni strani projekta ter potrebnosti 
dobrega razširjanja projekta, pa tudi 
o finančnem in administrativnem 
vodenju projekta. 

V nadaljevanju je delo potekalo v 
manjših delavnicah, kjer so bila 
dvostranska srečanja. Midva sva 
bila skupaj s partnerji iz Bosne 
in Hercegovine, iz Sarajeva, iz 
Srednje škole metalskih zanimanja. 
Prisotna sta bila nova ravnateljica 
Irma Behlulović in Eldin Grabovica. 
Dogovorili smo se, da 4 njihovi 
dijaki in 4 profesorji (2 profesorja 
za 14 dni in kasneje še 2 profesorja 
za 14 dni pridejo v Kranj v mesecu 
marcu 2022). 

Po kosilu smo se udeleženci raz-
delili v dve skupini in imeli voden 
ogled po SOSU Østjylland. Sledila 
je predstavitev danskega siste-
ma poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, ki sta ga predstavila 
g. Bjarne Lauridsen in g. Michael 
Jacobsen, oba zastopata Tradium.

V projektu bomo dali največ poudarka na 
mobilnosti (določitev ciljnih skupin, razvoj 
posameznih programov in akcijskih načrtov 
za šole in učitelje, izvajanje mobilnosti v EU), 
dokumentiranje najboljših praks, razširjanje na 
nacionalni in regionalni ravni, oblikovanje in 
vzpostavljanje mrež in partnerstev za izmenja-
ve.

Prvo srečanje EU partnerjev je bilo organizi-
rano kot videokonferenca 19. 2. 2021. Vsi EU 
partnerji smo se predstavili, nosilci projekta 
pa so na podlagi ujemanja EU partnerjev s 
partnerji iz držav zahodnega Balkana izbrali 
partnerske šole. Kot smo izvedeli po sestanku, 
bomo sodelovali s partnersko šolo iz Bosne 
in Hercegovine – Srednja škola metalskih 
zanimanja, Sarajevo. 

Naše naslednje videokonferenčno srečanje 
partnerjev projekta je bilo 14. aprila 2021. Ga. 
Bodil je povedala, da v kolikor bodo razmere 
zaradi epidemije dopuščale, bodo obiski par-
tnerskih šol konec maja.   

V okviru projekta so trenutno prednostne nalo-
ge vzpostavitev spletne strani, učne platforme 
in promocije. 

V juniju je bil videokonferenčni sestanek 
projektne skupine v sredo, 9. junija 2021, od 
15.30 do 17.00. Dnevni red je bil predvsem na-
menjen obisku partnerskih šol na Zahodnem 
Balkanu v mesecu juniju 2021 (obiski so bili 
z maja prestavljeni na junij zaradi epidemio-
loških razmer).  Na sestanku so bili podani 
odgovori na zastavljena vprašanja. 

Obisk partnerske šole v Sarajevu, 21. 6. in 
22. junij 2021

Obisk naše partnerske šole v Sarajevu, to je 
Srednja škola metalskih zanimanja, Sarajevo, 
Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina, je bil načrtovan za 21. 6. in 22. 
6. 2021. Dogovorili smo se, da greva na sre-
čanje v Sarajevo Viktor Stare in Lidija Grmek 
Zupanc. 

V ponedeljek, 21. 6. 2021, sva se že pri zajtrku 
spoznala z go. Bodil Mygind Madsen, ki vodi 
projekt. Ob 9.00 sta nas pričakala pred hote-
lom ravnatelj Srednje škole metalskih zani-
manja Elmedin Lukač in prevajalec, profesor 
angleškega jezika Eldin Grabovica, nato smo 
peš odšli v šolo. Delo je potekalo po zastav-
ljenem programu. Z Viktorjem Staretom sva 
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Po tej predstavitvi je potekalo novo 
zasedanje z dvostranskimi srečanji. 
Tokratna tema je bila druga mobilnost 
študentov in učiteljev, srečanja pa so 
potekala med nizozemskim partnerjem 
in bosanskim/hercegovskim partner-
jem, danskim partnerjem (Tradium 
+ SOSU) in albanskim partnerjem, 
slovenskim partnerjem in črnogorskim 
partnerjem ter španskim in kosovski 
partnerjem. Predstavnika ŠC Kranj sva 
se srečala s predstavnicama Srednje 
elektrotehničke škole, »Vaso Aligrudić« 
iz Podgorice. Projekt vodi Marina 
Braletić, pomočnica ravnateljice. 
Dogovorili smo se, da pridejo v Kranj v 
mesecu septembru 2022. Črnogorci so 
naš drugi partner. 

Med temi srečanji so imeli predstavniki 
SOSU, STANDO in EfVET sestanek o 
razširjanju. Razmišljali so o novih idejah 
za aktivnosti za razširjanje rezultatov 
projekta, razpravljali pa so tudi o konfe-
renci za predstavnike ministrstev.

Drugi dan srečanja je potekal v Tradium 
Technical Campus in Tradium City 
Campus, Randers. Udeležence sreča-
nja je pozdravil g. Michael Jacobsen, ki 
je pokazal tudi pozdravni video z gene-
ralnim direktorjem Tradiuma g. Larsom 
Michaelom Madsenom.

Udeleženci mso se nato razdelili po-
novno v dve skupini in imeli priložnost 
obiskati naslednje delavnice ter se 
pogovarjati z dijaki in učitelji naslednjih 
programov/oddelkov: Gradbeništvo, 
Oddelek za kovine, Avtomehanik, IKT, 
Avtomatika in elektrika, Logistika in 
transport, Hotel, Kuhinja in Restavracija 
in Frizer. V Tradiumu izobraževanje za 
življenje pomeni izobraževanje tako za 
mlade kot za odrasle – pomeni pa tudi 
izobraževanje, ki je usmerjeno in prila-
gojeno sodobnemu življenju, tehnologiji 
in veščinam.

Tretji dan srečanja smo vsi partnerji obi-
skali »Fregatten Jylland« – najdaljšo le-
seno vojno ladjo na svetu. Predstavitev 
projekta je imela ga. Karen Louise Juhl 
Christensen, vsebinski vodja Fregatten 
Jylland, sledile pa so delavnice, kjer so 
učenci lokalnih osnovnih šol opravljali 
praktične naloge v zvezi z gradnjo 

katamarana.

Obisk partnerske šole v Sarajevu, 
10. in 11. januar 2022

V okviru projekta Vet for Western 
Balkan, V4WB, je 10. in 11. januarja 
2022 na Srednji školi metalskih zanima-
nja, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 
potekalo drugo srečanje predstavnikov 
ŠC Kranj s predstavniki navedene 
partnerske šole. Na srečanju so poleg 
ravnateljice partnerske šole iz Sarajeva, 
gospe Irme Behlulović ter učiteljev 
šole sodelovali še predstavniki Občine 
Sarajevo na čelu z gospodom župa-
nom Srđanom Mandićem, kot tudi 
predstavniki Ministrstva za izobraževa-
nje Kantona Sarajevo  na čelu z gospo 
ministrico za izobraževanje Kantona 
Sarajevo go. Naido Hota Muminović. 
Sestanka pa se je udeležila tudi koordi-
natorka projekta ga. Bodil, kot pred-
stavnika ŠC Kranj pa sva se sestanka 
udeležila ga. Nataša Kristan Primšar in 
g. Viktor Stare. 

Gospa Bodil je v vlogi koordinatorice 
projekta predstavila vsebino in namen 
projekta VET4WB, kot tudi glavne cilje 
projekta. Po nagovoru gospoda župa-
na je gospa ministrica za izobraževanje 
kantona Sarajeva izrazila željo ter interes 
Ministrstva za izobraževanje po obliko-
vanju nekih novih smernic posodobitve 
kurikula, po oblikovanju novih standar-
dov izobraževanja za področje kovinar-
stvo. Ob navedenem pa so predstavniki 
partnerske šole na srečanju izrazili tudi 
želje oziroma pričakovanja glede same-
ga projekta oziroma njihovega sodelo-
vanje v okviru projekta in sicer so izrazili 
željo po izboljšanju:

 Î Organiziranosti procesa mobilnosti 
preko podanih primerov dobrih 
praks;

 Î Oblikovati načine privabljanja mla-
dih v navedeni projekt;

 Î Pri Ministrstvu za izobraževanje si 
zagotoviti več avtonomije ter intere-
sa za VET;

 Î Pričeti z vključevanjem podjetništva 
v kurikul.

Glavni namen sestanka pa je bil pred-
vsem oblikovanje konkretnega načrta 
izpeljave same mobilnosti v mesecu 

marcu 2022. Predstavniki partnerske 
šole so na sestanku predstavili priča-
kovanja glede mobilnosti v Slovenijo 
in skupaj smo nato določili termine 
prihoda tako učiteljev, kot dijakov 
v Kranj, določili smo kraj njihovega 
bivanja, vsebino njihovih aktivnosti v 
času mobilnosti itd. Strinjali smo se, da 
je eden od glavnih namenov projekta 
ravno v podajanju nekih pozitivnih pra-
ks tako pri samem poučevanju, kot tudi 
pri praktičnem izobraževanju dijakov v 
okviru podjetij. 

Ob zaključku sestanka smo bili vsi 
udeleženci z doseženim zelo zadovolj-
ni, saj smo oblikovali temelje konkretne 
izpeljave mobilnosti. 

Naslednje mednarodno srečanje bo 
v Črni Gori v Budvi. Tema takratnega 
srečanja po predvsem že izvedene 
mobilnosti. 

Lidija Grmek Zupanc, Viktor Stare



http://www.munera3.si/

ZA  
zaposlene. 

http://www.munera3.si/

ZA  
zaposlene. 

http://www.munera3.si/

ZA  
zaposlene. 



=



	Î mehatronika
	Î informatika	
	Î elektroenergetika
	Î ekonomist	
	Î varovanje
	Î organizator	socialne	mreže

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

	Î mehatronika
	Î elektrotehnika
	Î računalništvo

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

	Î ekonomija
	Î trgovina
	Î frizerstvo
	Î gradbeništvo

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA 
IN GRADBENA ŠOLA

	Î tehniška	gimnazija

STROKOVNA GIMNAZIJA

ZA POKLICE 
PRIHODNOSTI

ŠOLSKI
CENTER
KRANJ

informativni dan
11. 2. in 12. 2. 2022
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tehnik mehatronike.

Področja: elektrotehnika,  
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