Dijaki Srednje tehniske sole Solskega centra Kranj -

za poklice prihodnosti

Srednja tehniska sola Solskega centra
Kranj izobrazuje ucence za deficitarne
poklice prihodnosti na podrocju elektrotehnike, mehatronike in racunalnistva.
Izobrazi vecino kadra za te tehniske poklice na Gorenjskem. Mladi v casu solanja
pridobijo znanje, spretnosti in vescine za
nadaljnje delo ali studij. Poudarjeno je
strokovno znanje, pomembna pa je tudi
splosna izobrazba. Sola sledi potrebam
lokalne in globalne skupnosti ter nadaIjuje tradicijo, obogateno z najnovejsimi
znanji.
Na soli potekajo razlicne dejavnosti na
podrocju stroke, raziskovanja, naravoslovja, kulture in sporta. Uspesno je tudi sodelovanje v razlicnih drzavnih in mednarodnih projektih, saj sola sodeluje s stevilnimi
tehniskimi solami in drugimi partnerji po
vsej Evropi.
Vsako leto na Srednji tehniski soli v mesecu novembru poteka dan odprtih vrat,
imenovan Robotkov dan. Nanj povabijo
ucence osnovnih sol z Gorenjske in oko-

lice ter razlicna podjetja. Ta se predstavijo s svojo dejavnostjo, dijaki pa s svojimi
inovativnimi izdelki. Vzporedno po ucilnicah poteka program delavnic s podroqa
naravoslovja, elektrotehnike, mehatronike
in racunalnistva, ki jih vodijo profesorji in
dijaki Solskega centra Kranj.
Dijaki in udtelji na ST§ SC Kranj z dejanji
v sedanjosti vplivajo in spreminjajo svojo
prihodnost. Izvajanje pouka s projektnim
delom presega tradicionalni pouk, saj ga ne
omejujejo vsebinske, organizacijske, casovne in prostorske razmere, v katerih poteka
organiziran solski pouk. Za dijaka torej
predstavlja drugacno obliko dela. Delavnica
traja en teden. Vtem casu dijaki izdelajo razlicne projekte, ki jih predstavijo na Podjetniskem dnevu pred sirsojavnostjo.
Takrat na soli potekajo razna predavanja
za dijake in obiskovalce. Dijaki z mentorji
pripravijo predstavitve Projektnega tedna
in pokazejo ustvarjalnost na Sejmu zakIjucnih nalog in projektov. Najzasluznejsi
dijaki dobijo nagrade in priznanja. V skrbi

za ohranjanje tradicije cetrti letniki tretjim
slavnostno predajo »kljuc sole« in se s
castno strazo simbolov sole, maturantsko
himno in povorko naslednji dan poslovijo. Potekajo tudi srecanja z delodajalci
in socialnimi partnerji. Namen posveta je
izmenjava informacij, seznanitev z aktivnostmi na $C Kranj in seveda oblikovanje
moznosti se vecjega medsebojnega sodelovanja. Obiskovalci tako lahko prepoznajo dobre ideje dijakov, spoznajo potencialnega novega delavca ali stipendista ...
Ob koncu solskega leta na soli potekajo
Dnevi za vedozeljne, ki so namenjeni dijakom, ki imajo opravljene vse obveznosti
izobrazevalnega programa in si zelijo svoje znanje se poglobiti in si razsiriti obzorje.
Uspehi, ki jih na strokovnem podrocju
dosegajo dijaki ST§ $C Kranj, potrjujejo
uspesno delo profesorjev. Na 9. forumu
mehatronikov Slovenije - dogodku, na
katerem se srecajo in predstavijo mladi
srednjesolci in njihovi mentorji z razlicnimi projekti, ki nastajajo v casu pouka in

predvsem izven njega - so dijaki STS SC ki, na tekmi smucarjevtekacevza svetovKranj Gal Nadrag, Filip Kavcic in Jure Jelov- ni pokal v Drammnu na Norveskem pa je
can z mentorjem osvojili zlato priznanje za osvojil 11. mesto, kar je na ravni najvecjih
izdelavo 3D POV-prikazovalnika za vizuali- uspehov sodobnega slovenskega teka pri
zacijo raznih 3D-teles, ki si jih je z 2D-pro- fantih. Na olimpijskem festivalu evropjekcijami tezje predstavljati. Izdelek so kot ske mladine v Turciji je bronasto medapovabljeni predstavili tudi na mednarodni Ijo osvojila slovenska curling ekipa. Clan
konferenci OER septembra 2017 v Ljublja- slovenske ekipe je dijak Simon Langus.
ni in na Gorenjski gazeli 2017. Dijaki so s Slovenski smucarji skakalci in skakalke
tern projektom zmagali tudi na solskem so na istem festivalu osvojili zlati odlirazpisu za sofinanciranje nalog.
cji - eno na ekipni tekmi fantov in drugo
Sola aktivno sodeluje z razlicnimi podjetji na mesani ekipni tekmi. Clan obeh zmana podrocju 3D-modeliranja in CNC-pro- govalnih ekip je dijak Tomi Jovan. Maj
gramiranja. S podjetjem Berk-Vehovar Tavcar, Uros Plavc in Nik Brglez so clani
kompoziti so dijaki pod vodstvom mentor- slovenske moske hokejske reprezentance
ja sodelovali pri razvoju in izdelavi orodja do 18 let, ki si je v finalnem srecanju sveza sedezno oporo tekmovalnih koles. Dijaki tovnega prvenstva Divizije l-B pridrsala
so izdelali program za izdelavo orodja na zlato medaljo, na svetovnem prvenstvu
CNC-stroju in si tako pridobili denarno pod- v hokeju za mladince do dvajsetega leta
poro podjetja pri izdelavi zakljucnih nalog.
pa so z ekipo osvojili bronasto odlicje. Na
Dijaki Kristjan Cuznar, Matic Gregorcic, solsko svetovno prvenstvo v biatlonu, ki
Jaka Novak in Matija Topolovec so z men- ga organizira Mednarodna zveza za solski
torjema sodelovali v okviru projekta »E-av- sport, se je kot clan ekipe uvrstil Matej
to-mladi« pri predelavi bencinskega Smart Mandeljc. Plezalec Luka Potocar je na
for 2 v elektricnega.
evropskem prvenstvu v sportnem plezaNa 23. Festivalu slovenske znanosti na nju v Permu dosegel 4. mesto in v skupBiotehniski fakulteti v Ljubljani so dijaki nem sestevku evropskega pokala sezono
z mentorjem programa Elektrikar izvedli zakljucil na 5. mestu.
delavnico Elektronika, ki je bila udelezen- Na soli poteka tudi program MEPI.
cem festivala iz Slovenije in tujine zelo vsec.
Anze Praprotnik,TimTolar, Zan Zalar in Melvis Feratovic pa so predstavili svoje izdelke.
Dijaki so uspesni tudi na drugih podrocjih znanja, na katera jih pripravljajo ucitelji mentorji. Ales Slibar je dosegel zlato
Cankarjevo priznanje na drzavnem tekmovanju v znanju slovenscine. Na drzavnem tekmovanju v znanju matematike so
zlato priznanje dobili Luka Jelovcan, Jure
Abram, Gal Nadrag in Bor Letnar, srebrno
pa 2iga Bobnar, Matic Gregorcic, Mihaela
Hudobivnik in Zan Zalar. Gasper Kristanec
je dobil zlato priznanje, Klemen Pintaric
pa srebrnega na drzavnem tekmovanju iz
anglescine za strokovne in poklicno-tehniske sole. Na drzavnem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova priznanja sta
bila uspesna dijaka Matic Gregorcic, ki je
prejel srebrno priznanje, in Luka Jelovcan,
ki je prejel zlato priznanje. Luka se je zaradi izjemnega rezultata uvrstil tudi na 25.
Sanktpeterbursko astronomsko olimpijado (SAO), ki je tudi del izbirnega postopka
za ekipo za 12. mednarodno olimpijado iz
astronomije in astrofizike 2018.
Na sportnem podrocju dijaki ST§ 5C Kranj
dosegajo odlicne rezultate kot posamezniki ali kot clani ekip. Janez Lampic
je osvojil naslov slovenskega drzavnega
prvaka v sprintu v drsalni (klasicni) tehni-

V okviru projekta ERASMUS+ New Skills
for New Jobs 2 so se dijaki STS udelezili
mobilnosti v Estoniji, na Danskem, v Belgiji, Italiji in Makedoniji. Pri tern so pridobivali prakticna tehnicna znanja in se druzili
z vrstniki.
Ob koncu solskega leta na soli izberejo na
podlagi pravilnika, ki ga je oblikovala Dijaska skupnost, naj dijaka sole. V solskem
letu 2016/17 je to postal Gal Nadrag.
V preteklem solskem letu sta Gal Nadrag
in Jasa Kuznik solanje na STS zakljucila kot
zlata maturanta. Matjaz Strajnar, Janez
Klemencic, Simon Bulovec, Mark Gladek,
Luka Remec in Simon Klemencic pa so vse
stiri letnike zakljucili z odlicnim uspehom.
STS se ponasa tudi z vrhunskimi zakljucnimi nalogami in projekti dijakov.Ti dosegajo vidne rezultate z raziskovalnimi nalogami in projekti tudi na drzavnem nivoju.
Da bi najbolj ustvarjalnim projektom in
njihovim avtorjem tudi financno pomagali pri uresnicitvi inovativne poslovne ideje,
sola objavi vsako solsko leto Razpis za sofinanciranje zakljucnih nalog, raziskovalnih
nalog in projektov.Tako se dijake spodbudi v razvijanju samoiniciativnosti in podjetnosti - ene od temeljnih kompetenc po
Evropskem referencnem okvirju kljucnih
kompetenc oziroma temeljnih zmoznosti
za vsezivljenjsko ucenje.

Z donacijami so do sedaj pomagali Elektro
Gorenjska, d. d., in Tiskana vezja Luznar,
d. o. o., kot zlata donatorja, Orodjarstvo
Knific, Iskraemeco, d. d., in Polycom Skofja
Loka, d. o. o., kot srebrni donatorji ter Flaska, d. d., SIBO, d. o. o., in Domel Holding,
d. d., kot bronasti donatorji.
Dijaki pod vodstvom mentorjev in zunanjih predavateljev pripravijo poslovni
model. Del prijave sta tudi motivacijsko
pismo in CV Europass v angleskem jeziku.
Dijaki morajo v petih minutah komisijo
prepricati, zakaj je njihova naloga najboljsa. Na zadnjem razpisu je bil najboljsi
Matic Vrecko z nalogo Elektricni Hydrofoil (E-Foil), drugi je bil Kristjan Cuznar z
nalogo Avtomatski mesalnik pijace, tretji
pa Rok Podjed z nalogo Predelava stroja
za krivljenje plocevine. Dijaki nagrajene
in ostale naloge ter izdelke predstavljajo
na Sejmu zakljucnih nalog in projektov v
sklopu Podjetniskega dne na STS SC Kranj.
Na nasi soli imamo tudi dekleta. Zelimo si
jih sicer se vec, v ta namen sodelujemo v
projektu Science Girls, v okviru katerega
so nasa dekleta obiskala Grcijo in odidejo
marca v Spanijo.
STS dijake izobrazuje za poklice prihodnosti. Izobrazevalni programi temeljijo
na ciljno orientiranem pouku z medpredmetnim povezovanjem splosnih in strokovnih vsebin prenovljenih programov,
ki prinasajo sodobna znanja in kvalitetne
medsebojne odnose. Z usmeritvijo v strokovne module, ki so vezani tudi na potrebe gospodarstva nase regije, smo ustvarili
kvaliteten program, ki dijakom daje znanje, ki jim omogoca uspesen studij, delodajalcem pa izroca vsezivljenjsko ucece
zaposlene z razlicnimi znanji, spretnostmi
in vescinami.
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