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20 let mozaika tehniške gimnazije
Nekoč je eden od naših dijakov za-
pisal: »Dijakom je treba najprej veli-
ko ponuditi, zatem pa od njih veliko 
zahtevati. Njihovo znanje je najboljša 
reklama in edino spričevalo, s kate-
rim se lahko šola in njeni učitelji po-
našajo. Dobro ime šole je pač moza-
ik, ki je sestavljen iz dijakov, ki smo 
šolo obiskovali. In vsak od nas pred-
stavlja svoj kamenček v tem mozai-
ku. Potrudimo se za njegov sijaj.«

V šolskem letu 2019/2020 praznuje 
Strokovna gimnazija svojo 20-letni-
co. »Kako čas beži«, mi je rekel mar-
sikateri profesor v šolski zbornici, 
ko sem mu povedala, da pripravlja-
mo prireditev ob okroglem jubileju. 
Večina učiteljev tehniške gimnazije 
poučuje v njej že od samega začet-
ka. 

Tehniška gimnazija, ki smo si jo dol-
go želeli in pripravljali dijake na ma-
turo  vse od leta 1995 dalje, je začela 
svoj program izvajati v šolskem letu 

1998/99, vpisali pa smo 3 oddelke 
bodočih maturantov (1. Ga, 1. Gb in 
1. Gc). V šolskem letu 2000/2001 pa 
je Vlada RS izdala sklep o ustanovi-
tvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Srednja elektro in strojna 
šola Kranj z dvema organizacijskima 
enotama: Poklicno in strokovno šolo 
ter Strokovno gimnazijo. 

Novost je bila ta, da je bil za vsako 
enoto posebej oblikovan učiteljski 
zbor, svet staršev in dijaška skup-
nost. 

Tehniška gimnazija je takrat imela že 
9 oddelkov v treh letnikih. Zgodbo 
izobraževanja bodočih maturantov 
smo peljali naprej brez hujših pre-
tresov. Morda je bilo nekoliko slabe 
volje med profesorji, ki so želeli učiti 
gimnazijce, saj so ti veljali za vedoželj-
ne, delovne in sposobne.  Strokovna 
gimnazija je namreč enakovredna 
izobraževalnemu programu splošne 
gimnazije. Posebnost predmetnika 
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te gimnazije pa je, da se dijaki, ki se za 
ta program odločijo, že v drugem letni-
ku srečajo z enim od strokovnih podro-
čij, ki je lahko elektrotehnika, mehanika 
ali računalništvo. Število ur strokovnih 
predmetov je v vsakem višjem letniku 
večje. Tako lahko ugotovimo, da je teh-
niška gimnazija namenjena predvsem 
dijakom, ki so se odločili za gimnazijski 
program, poleg splošnih predmetov pa 
jih zanimata predvsem tehnika in nara-
voslovje. Takole pravi naš dijak Janez 
Luznar, mag. strojništva in član narodno-
-zabavnega  ansambla Hozentregerji: 
»Po uspešno opravljeni splošni maturi 
sem se vpisal na Fakulteto za strojništvo 
v Ljubljani. Kmalu se je izkazalo, da smo 
imeli dijaki tehniške gimnazije zelo dob-
ro podlago za nadaljnji študij strojništva. 
Nekateri niso imeli tehniškega znanja, 
drugi pa so slabše obvladali matemati-
ko ter razumevanje izpeljav. Nam je teh-
niška gimnazija dala oboje, tako da smo 
na začetku veliko lažje sledili …«

Ob ponovni reorganizaciji šole leta 
2005 smo postali Tehniški šolski center 
s tremi organizacijskimi enotami. Takrat 
sem postala prva ravnateljica Strokovne 
gimnazije kot samostojne enote. Izvajali 
smo dva programa, in sicer tehniško gi-
mnazijo in maturitetni tečaj. Dijakov je 
bilo takrat še več kot 350, vendar se je 
že čutil pritisk zaradi vse manjšega vpi-
sa prvošolcev. Zato je bilo treba vložiti 
veliko truda  za iskanje novih poti pri pri-
dobivanju dijakov, željnih drugačnega, 
aktualnega znanja.

Gimnazija je bila in je še vedno vključe-
na v več projektov, vendar pa je moje 
ravnateljevanje zaznamoval predvsem 
projekt Posodobitev gimnazijskih pro-
gramov, v katerem sem aktivno sode-
lovala. Vključeni smo bili v Konzorcij 
strokovnih gimnazij od leta 2008 do 
2014. Člani šolskega razvojnega tima 
smo sistematično razvijali medpred-
metno povezovanje in timsko poučeva-
nje. Medpredmetno smo se povezovali 
predvsem pri projektih in večdnevnih 
ekskurzijah, timsko pa smo poučevali 
pri sorodnih predmetih. Pri izvajanju teh 
ur je sodelovala večina učiteljev učitelj-
skega zbora Strokovne gimnazije. Nov 
način poučevanja so dijaki sprejeli z 
zanimanjem, so pa nove metode dela 
zahtevale veliko dodatnega učiteljevega 
truda. Takrat smo uvedli tudi vsakoletno 
zaključno prireditev za posamezne letni-
ke, na kateri dijaki ob kulturnem pro-
gramu prikažejo svoje celoletno delo in 
starše ter sorodnike pogostijo.

Leta 2009 je vodenje šolskega centra 
prevzelo novo vodstvo, staro pa se je 
poslovilo. Sama sem se ponovno vrnila 
za kateder, kjer opravljam delo učitelji-
ce slovenskega jezika in književnosti. 
Vodenje Strokovne gimnazije je prevze-
la profesorica angleškega jezika Zdenka 

Varl, ki je nadaljevala z novimi projekti, v 
katere je verjela oz. pričakovala, da bo 
z njimi navdušila dijake tehniške gimna-
zije. Najprej je bil to projekt Obogateno 
učenje tujih jezikov, ki nam je v šolskem 
letu 2013/14 omogočil zaposlitev tuje-
ga učitelja, rojenega govorca. To je bil 
Benjamin Tweedie iz Avstralije, danes 
pa je to Helen Asher iz Velike Britanije. 
Druga ravnateljica Strokovne gimnazije 
se je poslovila ob koncu šolskega leta 
2017/18. Danes nas s svežo energijo 
vodi tretja ravnateljica, mag. Lidija Goljat 
Prelogar. Tudi ona se po svojih najbolj-
ših močeh trudi, da bi z novimi projekti 
pridobila nove dijake in jih navdušila za 
vpis na tehniško gimnazijo. 

Ob vseh projektih pa ne smemo poza-
biti na vsakodnevno delo učiteljev, ki se 
trudijo posredovati svoje znanje tako, da 
navdušijo dijake za redno delo, boljše 
pa pripravljajo na različna tekmovanja, 
na katerih ti dosegajo visoke rezultate. 
In konec koncev, rezultati naše gimna-
zije se na maturi gibljejo od 80 % do 90 
% , kar omogoča našim dijakom vpis na 
želene fakultete. 

Šola je torej mozaik sodelovanja dijakov, 
staršev, profesorjev in vodstva. Če se ti 
kamenčki pravilno sestavijo, je življenje 
na tehniški gimnaziji lepo in rezultati vi-
dni. 

Vlasta Jemec,  
prof. slovenskega jezika

Šola je torej mozaik 
sodelovanja ...

Inženirke in inženirji bomo!  
na Strokovni tehniški gimnaziji
Tehniška gimnazija se je v tem šolskem 
letu pridružila projektu Inženirke in inže-
nirji bomo!, ki združuje priznane inženir-
ke in inženirje, vrhunske menedžerje, 
predstavnike start-up podjetij in različne 
prodorne ter ustvarjalne posameznike. 
Osrednja aktivnost projekta so dogod-
ki, ki se izvajajo na vodilnih slovenskih 
gimnazijah. V četrtek, 24. 10. 2019, se 
je prvi tak motivacijski dogodek odvijal 

tudi na naši gimnaziji, kjer so se najprej 
predstavili naši inovativni dijaki in dija-
kinje s svojimi inovacijami, nato pa je 
sledila okrogla miza  z uglednimi gosti 
iz sveta gospodarstva na temo karierne-
ga razvoja. Posebnost dogodka pa je 
bilo tudi to, da se je v živo predvajal po 
Youtube kanalu Strokovne gimnazije.

Tako dijaki kot tudi gosti so bili navdu-

šeni nad predstavitvami dijakov, in si-
cer se je predstavila ekipa iCap s pro-
jektoma Pametna rožica in Pametna 
značka ter dijak Kristjan Komloši, ki je 
v okviru projekta Svetlobno onesnaže-
vanje izdelal spektrometer. Po mnenju 
ravnateljice mag. Lidije Goljat Prelogar 
so dijaki Strokovne tehniške gimnazije 
»izjemni in je privilegij z njimi sodelovati, 
jih opazovati, saj niso samo akadem-
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sko uspešni in imajo veliko afiniteto do 
tehniške stroke in modernih tehnologij, 
ampak so tudi neverjetno inovativni in 
vedno pripravljeni, da poleg šolskega 
dela zraven počnejo še nekaj več. To 
pomeni, da jih že veliko inženirsko raz-
mišlja, snuje, sestavlja, preizkuša svoje 
inovacije. Poleg tega pa se z veseljem 
vključujejo  tudi v projekte, kjer jim kot 
šola vedno skušamo ponuditi nekaj več 
in jim omogočiti razvijanje ustvarjalnosti 
in inovativnosti.« 

Na tem dogodku pa je Strokovna tehni-
ška gimnazija kot prva slovenska gimna-
zija predstavila tudi pilotno izvedbo sen-
čenja inženirjev v podjetjih. Senčenje je 
oblika izkustvenega učenja, kjer dijak 
opazuje inženirja, je njegova senca in 
mu sledi, s čimer pridobi boljše razu-
mevanje inženirjevega dela ter znanj in 
veščin, ki jih za svoje delo potrebuje. 
Senčenja so se v pilotni izvedbi udeležili 
trije dijaki Strokovne tehniške gimnazi-
je, in sicer Aljaž Medič, Matija Demšar 
in Miha Meglič, ki so svoje vtise v obliki 
kratkega filmčka predstavili dijakom in 
gostom iz podjetij. 

Aljaž Medič - Iskratel

V intervjuju mi je Rok (Okorn) pojasnil, 
da biti vodja in biti šef ne pomeni nuj-
no isto. Kot vodja je potrebno biti iskren 
in korekten, saj je vodja v službi drugih, 
ne obratno. Zaradi nenehnega razvoja 
nove tehnologije mi je predlagal, da naj 
v svojem času šolanja vsaj eno leto pre-
živim v tuji državi, v kolikor mi bo ponuje-
na priložnost.

Zelo zanimiv del dogodka pa je bila 
okrogla miza na temo, kako izbrati kari-
erno pot in biti pri tem uspešen, ki jo je 
povezovala mag. Edita Krajnović iz pod-
jetja Mediade, in kjer so med drugim 
sodelovali Jan Šinkovec, direktor pod-
jetja Agromehanika, dobitnik gorenjske 
gazele 2019, Matevž Fazarinc, vodja 
inženiringa v podjetju Knauf Insulation 
Škofja Loka, Nina Zalaznik, produktni 
vodja za gospodinjske števce v podjetju 
Iskraemeco, in Rok Okorn, direktor sek-
torja podpore v PE Dostop v Iskratelu.

Matija Demšar – Lotrič Metrology

Inženir mora biti vsestranski človek, ki 
ni le dober v svoji stroki, ampak tudi pri 
timskem delu, v komunikaciji in tudi or-
ganizaciji.

Miha Meglič –Iskra Emeco

Moje zanimanje za inženirski poklic se je 
samo še poglobilo: vztrajal bom tako v 
računalništvu kot v elektrotehniki.

Njihovi vtisi 
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Tehniška gimnazija - prava izbira 
Blaž Grabnar, 3. Ga

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

Jakob Kosec, 3. Ga

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

Za tehniško gimnazijo v Šolskem cen-
tru Kranj sem se začel zanimati že zelo 

zgodaj in že v sedmem razredu osnov-
ne šole sem bil prepričan, da je to prava 
izbira zame.

Na šoli je tudi veliko koristnih pripo-
močkov za praktično učenje: 3D tiskal-
niki, tiskalniki tiskanih vezij, CNC stroj, 
stružnica. Računalniške učilnice so 
opremljene s moderno računalniško 
opremo in različno uporabno program-
sko opremo. Za dijake je možna tudi 
brezplačna namestitev Microsoft Office 
programov in programa za 3D modelira-
nje SolidWorks.

Naša šola ima problem le v tem, da je 
premalo poznana, zato veliko potencial-
nih dijakov zgreši  odlično priložnost za 
izboljšanje svojih sposobnosti in znanja.

 Aljaž Luznar, 3. Ga

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

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

Luka Uranič, 3. Ga

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

Izbral sem strokovno področje meha-
nike, ker si želim študirati strojništvo. S 
svojo odločitvijo glede vpisa v šolo sem 
zadovoljen in jo tudi priporočam vsem, 
ki jih zanima področje tehnike.
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Samoiniciativnost in podjetnost skupaj predstavljata eno od osmih kompetenc 
za vseživljenjsko učenje (po definiciji Evropske unije).

Podjetnost pogosto napačno povezu-
jemo samo z gospodarsko dejavnostjo 
in ustanavljanjem podjetij; podjetnost je 
veliko širši pojem.

Podjetnost je sposobnost posamezni-
ka, da uresničuje svoje zamisli v vsak-
danjem življenju, v družbi ali na delov-
nem mestu. Podjeten je tisti, ki opazi 
priložnosti, verjame vase in se razvija, je 
drzen, vztrajen, komunikativen, ustvarja-
len, sodeluje z drugimi.

Ali so naši dijaki podjetni? Seveda so! 
To kažejo tako v šolskem prostoru kot 
tudi izven šole in doma. Pa naj omenim 
nekaj posameznikov:

Miha Meglič je aktiven v projektih, v 
dijaški skupnosti, poleg tega ureja 
in vzdržuje spletne strani, foto kroni-
ko, vzpostavil je tudi socialne medije 
Strokovne gimnazije. Miha se ni ustrašil 
niti vloge učitelja. Na delavnici je skupini 
profesorjev in profesoric prikazal delo-
vanje aplikacije 1Ka.

Aljaž Medič je aktiven v projektih, zlatnik 
MEPI-ja, odlično igra na harmoniko in  je 
predsednik dijaške skupnosti SG. Svoje 
znanje nadgrajuje tudi na dodatnih izo-
braževanjih izven šole, v sklopu dMFA, 
na področjih fizike, matematike in raču-
nalništva. 

Matija Demšar je vedoželjen, aktiven v 
projektih, zlatnik MEPI-ja.

Kristjan Komloši je znan po svojih ino-

vacijah, ko sta npr. IoT garažna vrata in  
Spektroskop, upravlja strežnike,  poleg 
tega je tudi dober glasbenik. Zna tudi 
nastopati in zagovarjati svoja stališča. 
Že kot dijak 1. letnika se je postavil pred 
naš učiteljski zbor in nam samozavestno 
predstavil umetno inteligenco.

Juš Dolžan programira računalniške 
igre, sodeluje v gamejamih. Trenutno 
dela tudi v projektu za  Redragon. 

Izpostavila sem nekaj dijakov, ki pa nika-
kor niso osamljeni primeri podjetnosti. 

Miha Žibert velikokrat vzame v roke 
svinčnik in skicira avione, helikopterje 
in verjamem, da bo uresničil svojo že-
ljo postati pilot. Luka Kavčič fotografira 
in  popravlja motor. Žiga Slatnar Štagar 
programira, izdeluje spletne strani in 
različna električna vezja. Jaka Ropret se 
ukvarja s 3D tiskanjem.

In še in še. Prav vsak ima določene last-
nosti podjetnosti, ki jih razvija in uresni-
čuje na različne načine. Nekateri še v 
športu, glasbi,  kot prostovoljni gasilci, v 
krožkih, na tekmovanjih, ustvarjajo v do-
mači delavnici. Vsi pa si želijo uspešno 
zaključiti gimnazijo in se nato podati na 
pot novih ciljev in dosežkov. S tolikšno 
mero podjetnosti, kot jo kažejo že sedaj, 
verjamem, da jim bo marsikaj uspelo, če 
pa ne, se bodo znali tudi pobrati. Kajti 
tudi to je lastnost podjetnih. Ob neuspe-
hih ne obupajo, “ne vržejo puške v koru-
zo”, ampak začnejo znova.

Ob vsem tem se nam na Strokovni gi-
mnaziji v šolskem letu 2018/2019  ni 
bilo težko pridružiti projektu Krepitev 
kompetence podjetnosti in spodbujanje 
prožnega prehajanja med izobraževa-
njem in okoljem v gimnazijah ali krajše 
Podjetnost v gimnazijah ali še krajše 
PODVIG. 

V projekt je vključenih 79 partnerjev 
(9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 
70 gimnazij: 28 razvojnih gimnazij in 
42 implementacijskih gimnazij). Naša 
Strokovna gimnazija je vključena v pro-
jekt kot razvojna gimnazija.

Ključni cilj projekta je razviti in preizku-
siti model celostnega razvoja kompe-
tence podjetnosti pri dijakih skozi med-
predmetno povezovanje in sodelovanje 
z okoljem in širšo skupnostjo. V ta na-
men bomo v sodelovanju z razvojnimi 
ter implementacijskimi gimnazijami in 
konzorcijskimi partnerji razvili, preizku-
šali in implementirali modele, ki bodo 
omogočali učinkovito umestitev kompe-
tence podjetnosti v gimnazijski prostor 
in s pomočjo katerih bodo gimnazije 
celovito razvijale kulturo podjetnosti v 
kontekstu interdisciplinarnosti in pove-
zovanja z okoljem.

Ob podpori in sodelovanju vseh, vod-
stva, učiteljskega zbora, dijakov, staršev 
in okolja, nam bo “podvig” uspel. Želimo 
si, da bi bila na naši gimnaziji kompeten-
ca podjetnosti način delovanja tudi po 
končanem projektu.

Darija Kramarič,  
koordinatorica projekta PODVIG

Podjetnost na strokovni gimnaziji?!
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Iz roda v rod nam iskra kaže pot 

Maja Bertoncelj, 3. Ga
Vsi člani družine smo tesno povezani z 
»Iskro«. Pred davnimi leti jo je obiskoval 
oče, pred nekaj leti starejša brata , da-
nes pa skupaj z mlajšim bratom »guliva« 
iskrške šolske klopi. Mami pa zelo rada 
hodi na govorilne ure. 

Na mojo odločitev za šolo so pomembno 
vplivale zgodbe, ki so jih pripovedova-
li oče in starejša brata. Povedali so na 
primer, da na »Iskri« ne dajejo domačih 
nalog;  kmalu sem ugotovila, da na ža-
lost ne drži. Navdušeni so bili tudi nad  
raznimi zanimivimi poizkusi pri fiziki, 
uporabo telefona v praktične namene, 
dobro malico ( še vedno drži). Strinjali 
pa so se tudi, da imajo  dekleta na šoli 
številne privilegije.

Jeziček na tehnici pa je za mojo odlo-
čitev predstavljala predstavitev na infor-
mativnem dnevu. Za to odločitvijo stojim 
in sem vesela, saj si ne predstavljam, da 
bi bila na kateri koli drugi šoli. 

Ajda Peternelj, 2. Ga
V naši družini je navdušenje za tehniko 
in tehnične predmete prisotno že dlje 
časa. Tako brat kot oče delata na podro-
čju tehnike, prav tako  tudi večina članov 
naše širše družine. 

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

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

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

čim tudi izbrane stroke, ki jo bi kasneje 
lahko imela tudi  kot hobi.

Ana Triler, 3. Ga
Ko sem bila še majhna, sem očetu že 
veliko pomagala v delavnici. Takrat me 
je tehnika začela zelo zanimati. 

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

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

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

Trenutno obiskujejo Strokovno gimnazijo štiri dijakinje. Kar pri treh je »Iskra« že 
družinska tradicija, saj so jo obiskovali že očetje ali  bratje. Vse se strinjajo, da 
imajo dekleta na šoli včasih tudi prednosti in da je tehnika lahko zanimiva tudi 
zanje.



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Strokovna gimnazija 39

Včasih narobe ti gre 

in čudno križajo se poti, 

ne najdeš tople dlani, 

pozabljen si …

Prehodiš mnogo puščav, nikjer ne najdeš oaze …   

… IMAŠ TUTORSTO … 

… DIJAK – DIJAKU …

(priredba Ko si na tleh – Pop design)

 
KAJ JE TUTORSTVO?
Poslušanje, skupno iskanje poti pri reševanju problemov, tako učnih kot osebnih.
Dijaki tutorji vam pomagajo in vas usmerjajo pri  reševanju problemov.

Bomo zmogli, bomo JA, 

na Strokovni gimnaziji mi tutorji  smo ZA.

KDO SMO?
Miha Meglič iz 4. Ga, Ana Triler, Jakob Kosec, Adam Valjavec, Luka Uranič, Peter 
Peterman, Jakob Urana iz 3. Ga, Ajda Peternelj, Luka Kavčič, Matija Zupan, Tadej 
Valjavec, Bit Sergej Misjak iz 2. Ga.

Mi smo tu, da vam priskočimo na pomoč, 

a ne cel dan in celo noč!

KAKO DELUJE PROGRAM?
S programom tutorstva skrbimo, da dijaki prvih letnikov uspešno razvijejo meto-
de učinkovitega učenja, vzpostavijo dobre odnose s sošolci, prijatelji, profesorji itd. 
Pomagamo jim pri spoznavanju nove šole in seznanjanju s pravili vedenja v različnih 
šolskih in tudi drugih življenjskih situacijah. 

Vodja projekta TUTORSTVO: Simona Kert, prof. športne vzgoje 

Tutorstvo
Filip Manjulov, 2. Ga rad fotografira, 
snema in riše. Svoj talent je pokazal 
tudi na dogodku Inženirke in inženirji 
bomo!. Z risbo je predstavil vredno-
te, kot so: odličnost, inovativnost, 
podjetnost, talent in vodstvo.
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Potep po Bavarski
Bavarska je nam najbližja  in hkrati naj-
večja nemška zvezna dežela. Le kdo 
ne pozna avtomobilskih znamk AUDI, 
BMW, MAN? Tudi o Ludviku Bavarskem 
smo že marsikaj slišali. Regensburg pa 
je najstarejša nemška prestolnica in eno 
največjih mest, ki med 2. svetovno vojno 
ni bilo poškodovano. Vse to pa smo na-
tančnejše spoznali, ko smo 26. in 27. 9. 
2019 obiskali Bavarsko.

V četrtek, 26. septembra, smo se dijaki 
drugega in tretjega letnika v zgodnjih jut-
ranjih urah zbrali na avtobusu, kjer nas 
je čakal naš vodič Gregor Košec. Vstali 
smo res zgodaj, a smo imeli do prvega 
postajališča kar nekaj časa za spanec. 
Po postanku smo nadaljevali pot proti 
jezeru Chiemsee. Medtem nas je vodič 
Gregor poučil o Ludviku Bavarskem in 
splošni zgodovini Bavarske. Naš prvi 
ogled je bil dvorec Herreninseln, ki se 
nahaja na moškem otoku. Iz avtobusa 
smo izstopili v kraju Prien am Chiemsee, 
kjer smo se v lokalnem pristanišču vkr-
cali na ladjo.

Z obale smo se skozi park sprehodi-
li do graščine, kjer smo imeli voden 
ogled notranjosti graščine Herreninseln. 
Nato smo si  ogledali še muzej Ludvika 

Bavarskega in okolico gradu z vrtovi. 
Graščina naj bi bila kopija Versaillesa, 
le da v notranjosti nekateri prostori niso 
dokončani.

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

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

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

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

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

 
Bine Sever in Martin Ravnik Papič,  

3. Ga
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Naš prosti čas

Tako kot je slovenska reprezentanca 
razveseljevala vse nas na letošnjem 
Evropskem prvenstvu, smo tudi mi na 
Strokovni gimnaziji ponosni na uspehe 
našega dijaka. 

V času poletnih počitnic, ko nas je veči-
na  uživala  na soncu, ob morju in miv-
kastih  plažah,  je  Jakob Urana, dijak 
3.Ga razreda, tudi skakal  in dvigoval 
mivko, a na malce drugačen način. 

Na turnirjih v sklopu Državnega prven-
stva U18  v odbojki na mivki je »bil boje 
» za čim boljše uvrstitve. Črnuče, Koper 
in na koncu Kongresni trg v Ljubljani; 
same uvrstitve v finale, končni izkupiček 
pa …

 BRAVOOOOO!

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

Jakob je zmagovalec tudi na tem podro-
čju. Ponosni smo nate. 

Simona Kert ,  
prof. 

Nedelja, 24. 3. 2019, 22.00, pritisnilo 
nas je ob sedeže in letalo je poletelo. Ob 
4. uri smo prispeli v Istanbul ter se malo 
odpočili, si nalili turške kave in pojedli 
kebab. 

Po tradicionalnem zajtrku turške mladi-
ne smo si ogledali mesto, zvečer pa smo 
že leteli v nekaj sto kilometrov oddalje-
no mestece. Naša pot se je tam začela. 

Bila je dolga skoraj 100 km, prešteli pa 
smo vse ovinke na poti in našteli točno 
dva. Po 4-ih dneh hoje smo se vrnili v 
Istanbul; in ker smo potrebovali počitek, 
ki ga v šoli ne bi bili deležni, smo se ne 
namenoma odločili, da ostanemo še en 
dan v Turčiji. Turškega paradižnika rav-
no ne priporočamo, zato pa toliko bolj 
ogled same države, ki v sebi skriva veli-
ko raznolikih biserov. 

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

MEPI pa ni sestavljen zgolj iz odprav. 
Opraviti je treba še področje prosto-
voljstva, veščin ter športa. Tako ta pro-
gram prav lepo skrbi, da postaneš ko-
risten za družbo in se tudi sam nekaj 
naučiš, čisto mimo grede pa spoznaš 
še malo sveta.  

Adam Valjavec,  
3. Ga

Odbojka, odbojka, odbojka … 

Kako postaneš zlati mepijevc

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