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Program tehniške gimnazi-
je se v Šolskem centru (ŠC) 
Kranj izvaja že sedemnajsto 

leto, namenjen pa je dijakom, ki bi 
študij radi nadaljevali na univerzi-
tetni ravni. Ves čas ponujajo tri iz-
birna strokovna področja, in sicer 
računalništvo, mehaniko in elek-
trotehniko. 21. januarja ob 17. uri 
v šoli pripravljajo prireditev Tehni-
ška gimnazija se predstavi, na ka-
teri bodo programe in dejavnosti 
na šoli približali devetošolcem in 
njihovim staršem. Za devetošolce 
bodo pripravili zanimive delavni-
ce s področja hidrodinamike, ge-
netike in biokemije ter kriptogra-
fije, posebno delavnico priprav-
ljajo tudi za starše.

»Tehniška gimnazija je najbolj-
ša izbira za devetošolce, ki jih za-
nimata naravoslovje in tehnika,« 
poudarja ravnateljica Zdenka 

Varl. So majhna gimnazija z dve-
ma oddelkoma v vsakem letniku. 
»Naš moto je skrb za vsakega di-
jaka,« pravi ravnateljica in doda-
ja, da so ponosni na svoje dijake 
ne le zaradi njihovih šolskih uspe-
hov, ampak ker uspehe dosegajo 
tudi na številnih drugih področjih.

Z uspehi na športnem podro-
čju se lahko pohvali zlasti Luka 
Markun, ki se s tekom na smu-
čeh ukvarja že od šestega razre-
da osnovne šole. Za tehniško gi-
mnazijo se je odločil, ker ga teh-
nika veseli, obenem pa mu v šoli 
omogočajo usklajevanje špor-
tnih in šolskih dejavnosti. »Profe-
sorji so zelo prilagodljivi in razu-
mevajoči,« poudarja Luka Mar-
kun in dodaja, da mu je to omo-
gočilo, da je v preteklih dveh le-
tih dosegel nekaj dobrih rezulta-
tov. »V sezoni 2104/15 sem postal 

državni prvak v klasični in prosti 
tehniki v kategoriji starejših mla-
dincev. Uvrstil sem se na Euro-
pean Youth Olimpic Games, kjer 
sem zasedel 25. mesto. V letošnji 
sezoni sem član mladinske repre-
zentance Slovenije in sem se že 
uvrstil na olimpijske igre mladih, 
ki bodo v Lillehamerju.« Že jut-
ri pa je pred njim debi v svetov-
nem pokalu, ki ga bo gostil Nor-
dijski center Planica.

Dijakinja tretjega letnika Klara 
Pahor pa uspešno usklajuje delo 
v šoli s študijem na Univerzi za 
glasbo in upodabljajočo umet-
nost v Gradcu. »Dogovorili smo 
se za dopisno šolanje, saj sem tri 
dni na teden v Gradcu. V šolo tako 
pridem samo na konzultacije in 
na izpite.« Za tehniško gimnazi-
jo se je sicer odločila na sestrino 
priporočilo. Glasbenik je tudi Pa-
trik Tarfila, ki se lahko pohvali tudi 
z naslovom državnega prvaka v 
plastičnem maketarstvu, aktiven 
je še v programu Mepi. Že lani si 
je z enim od četrtošolcev delil na-
ziv naj dijak, ki mu bo po trdnem 
prepričanju ravnateljice pripadel 
tudi v letošnjem šolskem letu. V 
šoli so posebno ponosni na nje-
govo sodelovanje pri Škofjelo-
škem pasijonu.

Miho Čučnika odlikuje njegov 
čut za soljudi, saj se je odločil za 
sodelovanje v projektu Mentor-
stvo osnovnošolcem, ki se odvija 

v Medgeneracijskem centru 
Kranj. Mentorstvo osnovnošol-
cem je več kot samo učna pomoč 
za tiste osnovnošolce, ki imajo v 
šoli različne težave. Skozi druže-
nje z njimi dijaki osnovnošolcem 
pomagajo tudi pri razvijanju so-
cialnih kompetenc. Med dijaki, ki 
posebno izstopajo, je skupina di-
jakov drugega letnika, ki je vklju-
čena v državni projekt Slovenšči-
na ima dolg jezik. V jeseni so se 
skupaj z mentorico najprej ude-
ležili izobraževanja v zvezi s sne-
manjem in pisanjem filmskega 
scenarija. Potem so dijaki izbrali 
primerno literarno predlogo. Od-
ločili so se za aktualizacijo Lepe 
Vide. Dvomesečnim pripravam je 
sledilo snemanje. Timotej Vrtnik 
in Nejc Novak, ki sta bila zadolže-
na za snemanje in montažo, pra-
vita, da je izdelek zdaj že skoraj v 
celoti pripravljen.

Dijak drugega letnika Nejc 
Primc se lahko pohvali z najbolj-
šimi šolskimi ocenami v genera-
ciji, skupaj s sošolci pa sodelu-
je tudi pri dvoletnem mednaro-
dnem razvojnem projektu YOUth 
Start – Izzivi podjetnosti za mla-
de. Cilj projekta je razviti kulturo 
podjetnosti v izobraževanju in iz-
menjava dobrih praks v medna-
rodnem okolju. Dijaki bodo raz-
vijali poslovne ideje in jih posku-
šali uresničiti v realnem šolskem 
prostoru.

Vsak dijak je zgodba zase
V tehniški gimnaziji Šolskega centra Kranj, ki je edina tehniška gimnazija na Gorenjskem, so ponosni na 
svoje dijake. Mnogi med njimi so uspešni ne le pri šolskem delu, ampak uspehe nizajo tudi na številnih 
drugih področjih. 

Uspešni dijaki tehniške gimnazije / Foto: Primož Pičulin

Luka Markun se lahko pohvali s športnimi uspehi.
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