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Podjetniški dan STŠ ŠC Kranj, 
 
V četrtek, 18. maja 2017, smo na Srednji tehniški šoli Šolskega centra Kranj praznovali:  

 podelili smo nagrade najzaslužnejšim dijakom zaključnih letnikov STŠ ŠC Kranj v 
šolskem letu 2016/17, predstavili dijake, ki so bili vsa leta odlični in razglasili »naj 
dijaka 2016«: Gala Nadraga iz 4. Ma, 

 četrti letniki so predali ključ tretjim letnikom v enoletno hrambo, 

 izvedli predavanja za dijake: 
 Mednarodna mobilnost dijakov STŠ, Skills for Work 2, ERASMUS+ - 

dijak dijaku 
 Fakulteta za organizacijske vede: 

         Veselo programiranje v Javi (Greenfoot) 
         Multimedija 
         Vrtilne tabele v Excelu 
         Oblikovanje poslovnega modela za podjetja 

 Kovačnica 
 mednarodni projekt CroCooS - predstavitev protokola za pomoč 

dijakom v stiski ter sobe za druženje, 
 Romana Debeljak, ŠC Kranj: Radi pišemo z roko, 
 Borut Pervanja: Projekt Vozim,  

 dijaki so z mentorji pripravili predstavitve Projektnih tednov po oddelkih (tabor 
Gorenje, Spoznavanje razvojnih mikroprocesorskih sistemov, Načrtovanje in izdelava 
električnega vezja, Merjenje električne energije in izbira ponudnika električnega 
omrežja, Programirljivo tiskano vezje, 3D-tiskalnik, Pomoč uporabnikom, Direktni 
priklop TAM, Postavitev brezžičnega omrežja, Pnevmatske škarje, CMS), 

 Nina Hladnik je predavala o Podjetništvu ter 

 dijaki in njihovi učitelji so pokazali ustvarjalnost na Sejmu zaključnih nalog in 
projektov.  

 
Tradicionalno smo na ta dan izvedli tudi srečanje z delodajalci in socialnimi partnerji v 
sodelovanju z Višjo strokovno šolo Šolskega centra Kranj. Pripravili smo strokovni posvet 
katerega se je udeležilo skoraj 50 mentorjev naših dijakov na praktičnem usposabljanju pri 
delodajalcih (PUD), kadrovnikov in celo nekaj direktorjev firm s katerimi sodelujemo. Namen 
posveta je izmenjava informacij, seznanitev z aktivnostmi na ŠC Kranj in seveda oblikovanje 
možnosti še večjega medsebojnega sodelovanja. Veseli smo sodelovanja pri projektu Dvig 
poklicnih kompetenc učiteljev in možnostjo opravljanja prakse dijakov in študentov tujcev 
preko projekta Erazmus+. V drugem delu posveta smo goste popeljali na ogled sejma 
zaključnih nalog in projektov dijakov STŠ, kjer so obiskovalci prepoznali dobre ideje naših 
dijakov, spoznali potencialnega novega delavca ali štipendista...  
 
Predstavili so se tudi dijaki, ki so bili uspešni na Razpisu za sofinanciranje dijaških nalog in 
projektov: 3D Ekran, Razvojna plošča za mikroprocesor LPC4088, Reaktivni motor, Sistem za 
pomoč pri vstajanju, Električni moped, Palačinkomat in Daljinsko vodeno letalo. Z nami so 
bili tudi njihovi sponzorji: 
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Sledile so strokovne delavnice za delodajalce, ki so jih vodili naši učitelji in predavatelji na 
VSŠ ŠC Kranj:  

 CNC programiranje in 3D modeliranje: g. Aljaž Rogelj, univ. dipl. ing. str., 
manager HTEC-a;  

 Internet stvari (IoT - Internet of Things): ga. Gabrijela Krajnc, univ. dipl. ing.;  

 Predstavitev področja robotike: g. Domen Kepic, univ. dipl. ing. el.;    

 Uporaba računalnika pri računovodstvu in analiza bilanc z revizijo: ga. 
Čimžar,  univ. dipl. ekon.;  

 Pnevmatika, elektropnevmatika, hidravlika:  g. Primož Kurent, univ. dipl. ing. 
str.  

 
Upamo, da smo dijakom dali sporočilo, da se učimo celo življenje, obnavljamo že osvojena 
znanja in jih skozi izkušnje nadgrajujemo in dopolnjujemo. 
 
Vabljeni naslednje leto v četrtek, 17. 5. 2018, tudi vi. 
 
 
Saša Kocijančič, prof.   
ravnateljica STŠ ŠC Kranj   
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Slavnostna predaja ključa predsednika Dijaške skupnosti dijakom 3. letnikov 
 

 
Nagrajeni dijaki zaključnih letnikov z ravnateljico STŠ ŠC Kranj 
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Obiskovalci preizkušajo projekte dijakov: Električna rolka 
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Avtomatski valilnik 
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Zračno vzmetenje vozila 
 

 
Reaktivni motor 
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3D projektor in »naj dijak STŠ« (zlata na loga na Forumu mehatronike, avtorji Gal Nadrag, 
Filip Kavčič n Jure Jelovčan pod mentorstvom Jureta Medena) 
 

 
Pozdravni govor direktorja ŠC Kranj g. Jožeta Drenovca na Posvetu z delodajalci  


