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UVODNIK

ZBORNIK PODJETNIŠKI DAN 2018
Šolo soustvarjajo učitelji in dijaki, pa tudi vse bolj zahtevna lokalna skupnost. Hvala
socialnim partnerjem in institucijam, ki pred nas postavljajo vedno nove izzive in
nam jih večkrat tudi pomagajo premagati. Še posebej hvala tudi staršem, ki verjamejo v svoje mladostnike in nas podpirajo na poti k, verjamem, istim ciljem.
Zato se danes za trenutek ustavimo, poglejmo hvaležno in ponosno nazaj in smelo
zrimo v prihodnost, kajti naše misli in dejanja danes bodo gradila še naprej uspešno našo šolo jutri.
Tako smo tudi letos pripravili tradicionalni Podjetniški dan 2018, kjer se bodo
predstavili naši dijaki in se bomo srečali z delodajalci.
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Priključili smo se tudi akciji »Radi pišemo z roko«. Veseli bomo, če nam boste kaj
lepega napisali.
Ponosna sem na učiteljski zbor in dijake, ki ustvarjajo tako na humanitarnem kot
kulturnem področju, so izvrstni v športu, splošnih predmetih in stroki. Če omenimo
samo nekaj letošnjih dosežkov na državnih tekmovanjih (DT):
• 6. 1. DT astronomija: zlato priznanje: Luka Jelovčan 2. Ma
• 6. 2. DT Mladi genialci – 2. mesto: Kristjan Cuznar 4.Ea, Mark Urbančič 3.Ea
in Blaž Peklaj 3.Ea
• 11. 3. DT v znanju slovenščine – zlato Cankarjevo priznanje: Aleš Šlibar 3. Ma
• 17. 3. DT v lokostrelstvu : ekipno 1. mesto
• 19. 3. zlati MEPI priznanji: Andraž Kadivec in Lovro Pirjevec
• 20. 3. 2. DT ER SŠ: 2. mesto računalnikar, 4. mesto elektrikar
• 21. 3. DT v streljanju z zračno puško in pištolo: ekipno 1. mesto
• Svetovno mladinsko prvenstvo divizije A1: Maj Pelko 3. Ma in Matej Tavčar 3.
Ra
• 7. 4. DT fizika: srebrno priznanje: Luka Jelovčan 2. Ma
• 21. 4. DT matematika: 1. mesto in zlato priznanje Luka Jelovčan 2. Ma in Martin
Prelog 4. Rb, zlata priznanja: Andraž Adamič 1. Ra, Ambrož Perovšek 1. Ra,
Jure Abram 2. Ma, Val Waldner 3. Ma ter Anže Krničar 1. Ee.
• 8. 5. DT Forum mehatronike: 1. mesto in zlato priznanje Matej Kotnik 4. Ma
Število razvojnih projektov in aktivnosti:

• mednarodni-10: Science girls, DPKU, TELMS, Usposabljanje mentorjev, Infor•

•

miranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega
znanja, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, CroCooS, New Skills
for New Jobs 2, SkillME, mobilnost PUD;
državni-16: Inovativna učna okolja podprta z IKT – inovativna pedagogika 1 :
1, Predelava avta Smart v električnega, SKOZ, Vzgoja za zdravje v SŠ, Zdravje
na delovnem mestu, »Razvoj UPD 2017« – Razvojne aktivnosti na področju izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za potrebe dela v letu 2017, Spirit, Kompetenca Učenja učenja in samouravnavanja učenja, SE, Zunanja evalvacija,
Rastem s knjigo, Športno-vzgojni karton, EPoS, IBO, Teden vseživljenjskega
učenja, MEPI;
šolski -16: Inovativni oddelek, Mednarodna konferenca, Vrtiljak, Robotkov dan,
Karierni dan, Informativni dan, Tehnični dnevi za OŠ, Projektni dnevi in ID, EKO
dan, Podjetniški dan, Dnevi za vedoželjne, Raziskovalne naloge, Festival FIT,
Življenje je košarka, Sofinanciranje dijaških nalog, CISCO akademija…

Saša Kocijančič, prof.,
ravnateljica STŠ ŠC Kranj
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GOSTUJOČI PREDAVATELJI NA
PODJETNIŠKEM DNEVU, 17. 5. 2018
Zavod VOZIM: Še vedno vozim - vendar ne hodim
Zavod VOZIM, ki je nastal na pobudo mladih paraplegikov, žrtev prometnih nesreč,
od leta 2008 izvaja preventivni program »Še vedno vozim – vendar ne hodim«.
Glavno aktivnost programa predstavljajo preventivne prometne delavnice »Še vedno vozim – vendar ne hodim«, na katerih bodočim in mladim voznikom od 15
do 22 let, ki zaradi neizkušenosti, načina življenja in drugih razv spadajo v rizično
skupino, na inovativen način skozi zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah
– invalidov, predstavijo in jih poučijo o posledicah neodgovorne vožnje, pomenu
varne vožnje in upoštevanju cestnoprometnih predpisov.
Skozi predavateljevo zgodbo, njegovo življenje pred in po prometni nesreči, ki ga je
prikovala na invalidski voziček, se slušatelji seznanijo o vzrokih za nastanek prometnih nesreč, možnih hudih posledicah le-teh in odgovornem obnašanju v prometu.
Delavnica je nadgrajena z osveščanjem o negativnih učinkih alkohola na zaznavanje oziroma na vožnjo, zaključi pa se z morebitnimi vprašanji slušateljev oz. debato.
Predaval bo g. Aleš Kramolc.

Podjetje KARIERA: Stanje na trgu dela in priprava na
zaposlitvene razgovore
Ga. Neja Grošelj, rekruter specialist in ga. Eva Marinšek bosta predstavili podjetje
Kariera, nadaljevali z razmerami na trgu dela ter zaključili z napotki za zaposlitvene
razgovore.

Delavnica MojePrvoDelo: uspešno iskanje zaposlitve
za mlade
Delavnica je organizirana v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede. Namen predavanja je mladim iskalcem zaposlitve, ki bodo prvič vstopali na trg dela,
predstaviti stanje ter potrebna znanja in veščine, ki jih potrebujejo za uspešen vstop
nanj.
Predavanje bo izvedel g. Gorazd Prah, ki je predavatelj, karierni svetovalec, zaposlitveni trener in dolgoletni sodelavec MojeDelo.com, soavtor zaposlitvenega priročnika “Kako uspešno iskati zaposlitev?” in razvijalec programov za spodbujanje
podjetnosti in zaposljivosti.
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Podjetje ACRONI: Predstavitev podjetja ter načini
sodelovanja z mladimi
Acroni je veliko podjetje, ki združuje veliko tehničnih in naravoslovnih panog, je pa
tudi energetsko zelo intenzivno podjetje. Tehnologija in naprave so precej obsežne
in različnih starosti, kar pomeni, da nudijo ogromno izzivov, kako jih izboljšati. Zato
lahko rečemo, da je izvrsten poligon in hkrati laboratorij v velikem obsegu, ki nudi
nešteto možnosti raziskovanja, novih idej in tehnično ustvarjalnega razvoja vsakemu mlademu radovednežu, ki premišljuje, kako izboljšati svet. Ker so tovrstne pustolovščine tudi nagrajene, se ponuja možnost za dodaten zaslužek.
Predavatelji: g. Matej Ozebek, g. Alen Sest, g. Marko Koblar in g. Rok Grebenšek
bodo predstavili področje procesne informatike, avtomatizacijo v proizvodnih procesih, projekte izrabe odpadne energije in večjih energijskih prihrankov, omenjeno
pa bo tudi mentorsko delo s srednjimi šolami na področju raziskovalnih in maturitetnih nalog.

PROJEKTI RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
DIJAŠKIH NALOG
30. 11. 2017 je komisija, ki so jo sestavljali ga. Maša Jamnik in g. Janez Smukavec,
predstavnika donatorjev Elektro Gorenjska, g. Danijel Rodić, predstavnik Domel
Holding d.d., ga. Mateja Mikec, predstavnica Damatech, g. Borut Pogačnik in g.
Aljaž Rogelj, mentorja dijakov, g. Gregor Lenart, višji predavatelj na FOV, g. Davorin
Majkus, svetovalec na CPI za področja elektrotehnike, mehatronike in računalništva, ter ga. Saša Kocijančič, ravnateljica STŠ ŠC Kranj, izbrala naloge, ki jih bodo
sofinancirali:

• zlati donator: Elektro Gorenjska d.d.,
• srebrni donatorji: Orodjarstvo Knific d.o.o., Iskraemeco d.d., Tiskana vezja Luznar d.o.o., Polycom Škofja Loka d.o.o.,

• bronasti donator: Flaška d.d., Domel Holding d.d..
Dijake je za kandidiranje na Razpis za sofinanciranje dijaških nalog na štiriurni
delavnici pripravil g. dr. Gregor Lenart, višji predavatelj na FOV. Pomagal jim je pripraviti poslovni model. Del prijave sta bila tudi motivacijsko pismo in CV Europass v
angleškem jeziku. Dijaki so imeli na razpolago 5 minut, da so komisijo prepričali,
zakaj naj njihova naloga zmaga. Komisija je bila nad predstavitvami navdušena in
je dijakom dala tudi veliko koristnih napotkov za izdelavo projekta.
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Uvrstitev nalog, njihovi avtorji in mentorji:
mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NASLOV NALOGE
Električni Hydrofoil
(E-Foil)
Avtomatski mešalnik
pijače
Predelava stroja za
krivljenje pločevine
Kip prikolica
Podvodna sonda
Angler
Offroad električna rolka

AVTOR, razred
Matic Vrečko, 3. Mb

MENTOR
Aljaž Rogelj

Kristjan Cuznar, 4. Ea Borut
Pogačnik
Rok Podjed, 4. Ma
Jure Meden
Anže Kozina, 4. Ma
Tian Jagodic, 2. Ra

Jure Meden
Matic Ržek

Mark Kern, 4. Ma

Aljaž Rogelj

Naloge so dijaki predstavili na podjetniškem tekmovanje POPRI in JA ter na tekmovanju Mladih raziskovalcev.
Saša Kocijančič, ravnateljica STŠ ŠC Kranj
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FESTIVAL INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ – FIT
2018
Tudi v letošnjem poletju na Šolskem centru Kranj pripravljamo Festival inovativnih
tehnologij FIT 2018.
Mladi bodo na delavnicah z odličnimi mentorji spoznavali najnovejše tehnologije.
Vse temelji na praktičnem delu in končne izdelke bodo udeleženci na koncu tudi
odnesli domov. Namen je tudi na ta način prispevati k spodbujanju talentov, inovativnosti in podjetnosti v našem okolju. V vse delavnice so vključene tudi teme za
spodbujanje in razvijanje podjetnosti. Vsi skupaj se bomo udeležili tudi ekskurzije
v izbrano podjetje. Poletni Festival Inovativnih Tehnologij je namenjen predvsem
mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem zadnje triade osnovne šole ter srednješolkam
in srednješolcem.
Termin: od 20. do 24. avgusta 2018, od 9.00 do 15.00
Lokacija: Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Dodatne informacije in prijave na fit.sckr.si
Število mest na delavnicah je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.
V letu 2018 smo izbrali zanimive teme z naslednjih področij:

•
•
•
•
•
•

programiranje Android aplikacij/iger,
delo z mikrokrmilnikom Arduino,
elektronika – od sheme do izdelave elektronskega vezja,
delo s programabilno napravo Codebug,
multimedija,
izdelava robota Otto.

Partnerji: Šolski center Kranj, OpenLab in Mestna občina Kranj
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LUKA JELOVČAN, NAJ DIJAK
Naj dijak Srednje tehniške šole je letos postal Luka Jelovčan. Dijak 2. Ma je vzoren
v najširšem pomenu besede, je prijeten za učitelje in sošolce. Sošolcem rad pomaga in se med njimi dobro počuti. Odlično mu gre seveda tudi pri pouku, predvsem
pri strokovnih predmetih.
Izbira srednje šole je bila zanj samoumevna, saj ga od nekdaj veselita fizika in elektrotehnika. Za mehatroniko pa se je odločil, ker ga zanima tudi programiranje. Ta
program je pobliže spoznal predvsem po zaslugi svojega starejšega brata.
Luka je navdušen naravoslovec, čeprav prizna, da se najdejo zanimive vsebine
tudi na drugih področjih. Zaradi veselja do naravoslovja se je udeležil že mnogo
tekmovanj (npr. iz matematike, fizike, kemije in astronomije), na katerih se je uvrščal na prva mesta in žel zlata priznanja. Tudi svoj prosti čas posveča stroki, lani
je bratu pomagal pri izdelavi zaključne naloge, njegov najljubši šport pa je gorsko
kolesarstvo.
Po srednji šoli namerava študirati fiziko ali elektrotehniko. Nedvomno se bo študija
lotil z enako zavzetostjo, zato mu je uspeh zagotovljen.
Pravi, da ne ve, zakaj si ravno on zasluži naslov naj dijaka, saj po njegovem mnenju
ni naredil nič posebnega. Prijavil se je na pobudo učiteljev, vseeno pa je naziva
vesel, saj mu vsako priznanje nekaj pomeni. Vsekakor pa nam vsem ogromno
pomeni Luka, ki s svojim vestnim delom ter pozitivnim in spoštljivim odnosom do
vseh in vsega dokazuje, kaj pomeni biti naj dijak.

Podjetniški dan 2018
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PROJEKTI
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UČENJE UČENJA IN FORMATIVNO
SPREMLJANJE POUKA
Avtorica: Mirjana Erlah Košnik, šolska svetovalna služba
Kompetenca učenje učenja je ena od temeljnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Na Srednji tehniški šoli ji z uporabo bralnoučnih strategij pri pouku dajemo
poudarek že nekaj let. Uvajanje le-teh prinaša bolj aktivne metode dela, spodbuja
k razmišljanju o snovi in učenju. Novi didaktični pristopi tako presegajo stereotipni
»ex katedra« pristop k poučevanju. Nastaja učni proces, kjer je učitelj režiser učnih
situacij, v katerih se dijaki samostojno učijo in obenem ozaveščajo, spremljajo in
usmerjajo svoj proces učenja. Dijaki dobijo možnost razvijanja nadzora nad svojim učenjem in s tem večjo odgovornost za svoje znanje in uspeh.
Formativno spremljanje pouka razumemo kot nujno nadgradnjo uvajanja učinkovitih strategij poučevanja oz. dela z dijaki. Poseben pomen daje aktivni vlogi dijaka,
kar pomeni, da v snovi poišče osebni smisel in svojo lastno pot za doseganje ciljev.
Učitelji so dijakom s formativnim spremljanjem pouka v pomoč z uporabo petih
ključnih korakov:
• skupno določanje, razjasnitev namenov učenja in kriterijev za uspeh pri določeni snovi: dijak je tako bolj motiviran, bolj osredotočen, bolj aktiven,
• organizacija aktivnosti, ki omogočajo različne dokaze o učenju in znanju:
delovni listi, različne predstavitve, praktični izdelki,
• možnost povratnih informacij od učitelja do dijaka in obratno, kar omogoča
napredek pri osvajanju snovi dijaku in učitelju pri načrtovanju pouka,
• vprašanja, ki jih zastavlja učitelj, so odprta, problemsko naravnana, tako da
spodbujajo dialog in razmislek o snovi,
• aktiviranje dijakov k vrstniškemu vrednotenju in samovrednotenju: na podlagi
dogovorjenih kriterijev uspešnosti dijaki drug drugemu pomagajo pri ugotavljanju vrzeli v znanju in pri načrtovanju korakov za pridobivanje znanja.
Zavedamo se, da je uvajanje FS v pouk sprememba filozofije poučevanja in je kot
taka dolgotrajen proces….a vedno so pomembni prvi koraki. V okviru razvojnega
projekta Zavoda Republike za šolstvo smo se najprej seznanili s teoretičnimi izhodišči, nato pa še z različnimi primeri dobrih praks srednješolskih učiteljev, ki že
dalj časa uspešno uvajajo FS v svoje delo. Sledile so delavnice, na katerih so se
učitelji pripravljali na uporabo FS med poukom. Učitelji po predmetnih področjih
že pripravljajo odrte učne ure, ki vsebujejo strategije formativnega spremljanja pouka. Tako pridobivajo povratne informacije od »kritičnih prijateljev«, se učijo drug
od drugega in napredujejo. Tudi učitelji so tako v vlogi učenca in neposredno z
izkušenim učenjem pridobivajo nova znanja, ki jih lahko uporabljajo pri svojem
delu. Izkušnje učiteljev in dijakov so spodbudne.
Z uvajanjem Kompetenc učenja učenja in formativnega spremljanja pri pouku in individualnem delu bomo vztrajali še naprej, saj verjamemo, da lahko na ta način pomembno prispevamo k večji kakovosti poučevanja, učenja in znanja naših dijakov.
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PODJETNIŠKI DAN NA STŠ KRANJ
Avtorica: Alenka Potočnik Zadrgal, organizator Podjetniškega dne
17. maja 2018 bomo izvedli že tradicionalni Podjetniški dan na Srednji tehniški šoli
v Kranju, katerega idejni vodja je ravnateljica Saša Kocijančič. V sodelovanju z Višjo
šolo, Fakulteto za organizacijske vede ter predstavniki delodajalcev predstavljamo
raznovrstne vsebine iz sveta šolskih projektov in podjetništva, hkrati pa dijake izobražujemo v socialnih ter komunikacijskih veščinah. V tem času v avli poteka sejem
zaključnih in raziskovalnih nalog ter projektov. V sklopu Podjetniškega dne poteka
tudi zaključna prireditev, na kateri najboljši dijaki zaključnih letnikov prejmejo pohvale in nagrade ter predajo ključ svojim naslednikom.
Letos se bodo našim dijakom predstavili podjetji Acroni in Kariera, predavatelj g.
Gorazd Prah (v organizaciji Fakultete za organizacijske vede) ter zavod Vozim, ki
bo dijake, novopečene voznike, posvaril pred nevarnostjo na cesti. Prireditev je tudi
del Tedna vseživljenjskega učenja. Priključili smo se akciji »Radi pišemo z roko« in
bomo veseli vseh zapisanih vzpodbudnih besed.

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1
Avtorica: Nina Zupan, prof.
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT je odgovor na izziv, kako razvijati
kompetence in udejanjati prožne oblike učenja v sklopu vseživljenjskega učenja.
V tem procesu se na novo definira vloga vseh udeležencev, od učencev do strokovnih delavcev in ravnateljev. Poudarek je na uporabi mobilnih naprav, s katerimi
lahko podpremo različne učne strategije, razvijamo nove kompetence s področja
tehnologije in uvajamo elemente formativnega spremljanja. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in
povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše
vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.
Naša šola STŠ je vključena v projekt kot razvojna šola, kjer učitelji v poučevanje
vključujejo inovativno pedagogiko 1:1 po metodologiji 21. korakov, ki jo ob izkušnjah projekta še nadgrajujejo. Učitelji in učiteljice se aktivno udeležujemo izobraževanj in usposabljanj na temo IKT pri pouku ter s svojimi prispevki sodelujemo na
domačih in mednarodnih konferencah. Kot rezultat projekta bomo udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah
učno-vzgojnega procesa, od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja. Svoje izkušnje bomo v nadaljevanju projekta delili tudi z učitelji na implementacijskih šolah.
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TELMS
Avtorica: Meta Arnež, prof
Cilj projekta TELMS je podpora strokovnim delavcem pri nadgrajevanju ustrezne
uporabe TEL (Technology Enhanced Learning/s tehnologijo podprto učenje) v izobraževalnem procesu/v razredu. V okviru konzorcija bomo v projektu oblikovali
program, ki bo partnerjem v pomoč pri vzpostavitvi ILT (Information and Learning
Technology) strokovnega mentorstva. V okviru le-tega bodo iskali možnosti vpeljave TEL v kurikul in pri tem vzpodbujali strokovni razvoj učiteljev na področju
uporabe IKT pri pouku.
V projektu poleg ŠC Kranj sodelujejo tudi:
• SERC, konzorcij poklicnega izobraževanja in usposabljanja - Velika Britanija,
• H2 Learning - Irska,
• Malignani, tehnični inštitut za poklicno izobraževanje – Italija,
• CDETB – Zavod za vzgojo in izobraževanje mesta Dublin – Irska.
Sodelovanje v projektu TELMS ponuja:
• dousposabljanje učiteljev,
• višji kakovostni nivo dela z dijaki/udeleženci izobraževanja,
• zagotavljanje dostopa do novih materialov za podporo profesionalnega razvoja
učiteljev z izvajanjem programa strokovnega mentorstva.

Podjetniški dan 2018 15

UVAJALNI TEDEN ZA DIJAKE PRISELJENCE
Avtorica: Nina Železinger, prof.
Za dijake, ki prihajajo iz tujine in želijo šolanje nadaljevati na ŠC Kranj, smo organizirali uvajalni teden, ki je potekal zadnji teden v avgustu na STŠ Kranj. Udeležba
na uvajalnem tednu je bila obvezna. Uvajalni teden je obsegal 25 šolskih ur. V tem
času so dijaki v okviru petih tematskih sklopov spoznali osnove slovenskega jezika
in se pripravili na način dela v vzgojno-izobraževalnem procesu. Sklopi so bili naslovljeni in obravnavani po naslednjem tematskem zaporedju:
• Spoznajmo se,
• Abc, 123,
• Šola in izobraževanje,
• Po mestu,
• Evalvacija in zaključek.
Namen prvega sklopa je bil dijake naučiti predstaviti se z osnovnimi osebnimi podatki, navezati stik z osebo in se/jo znati predstaviti. Skušali smo predvsem pridobiti njihovo zaupanje do novega okolja in razvijanja pripravljenosti ter zmožnosti
za pogovarjanje s sošolci, z učitelji in s prijatelji. Nadalje smo postopno spoznali
slovensko abecedo, kjer so dijaki razvijali sposobnost slušnega razlikovanja posameznih glasov, črkovali ter pisali določene besede po nareku. Nadaljevali smo
z razvijanjem sposobnosti slušnega razlikovanja številk, kjer je bil cilj znati zapisati
in izgovoriti svoj datum rojstva, starost, telefonsko številko in elektronski naslov. V
tematskem sklopu Šola in izobraževanje so dijaki spoznali izgovor ure, predmetnik,
kratice za posamezne predmete, splošno orientacijo z urnikom, šolsko spletno
stran, izgovor pomembnih šolskih prostorov ter šolskih potrebščin. Izvedeli so nekaj pomembnih šolskih pravil – predvsem svoje dolžnosti, kršitve, pravila obnašanja v jedilnici – šolske navade ter pravila ocenjevanja znanja. Spoznali so osnovna
navodila, ki jih daje učitelj v razredu. V zadnjem tematskem sklopu pred evalvacijo
so dijaki spoznali poimenovanja za pomembne ustanove, ki se nahajajo v mestih,
običaje ter praznike v Sloveniji. Po teoretičnem delu so si dijaki najprej ogledali šolo
– pomembne prostore – ter nadalje njeno okolico. Nazadnje so se dijaki preizkusili
v treh različnih preverjanjih znanja: v pisanju po nareku, glasnem branju najstniškega romana in z reševanjem pisnega preverjanja znanja (po tematskih sklopih), kjer
so preverili svoje znanje, ki so ga pridobili v zadnjih štirih dneh. S pisanjem preverjanja so dobili tudi kratek vpogled v to, kakšna so pravila obnašanja pri ocenjevanju
znanja in se seznanili s točkovanjem in kriteriji.
Namen izvajanja uvajalnega tedna je bil predvsem, da dijaki namesto družbene
marginalizacije začutijo prvi stik z novim okoljem karseda pozitivno, saj smo do
sedaj pri priseljencih opažali, da so se že takoj ob prvem vstopu v razred zaradi
takojšnje izključitve znašli na obrobju družbenega dogajanja.
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TEDEN PISANJA Z ROKO 2018
Avtorica: Romana Debeljak, prof.
Že tretje leto zapored smo se na naši šoli vključili v vseslovenski projekt Radi pišemo z roko. Letos so dejavnosti potekale pod mentorstvom novega društva, ki ima
prav tako ime Radi pišemo z roko.
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da bi ohranjali kulturo pisanja z roko pri
mladih in starejših ter da bi ozaveščali o škodljivosti pretirane uporabe tipkovnice
pri pisnem komuniciranju. Pisanje z roko je izvirna človekova lastnost, ki spodbuja
k ohranjanju finih motoričnih spretnosti, potrebnih za vsestranski razvoj osebnosti
Aktivnosti so potekale v tednu od 26. do 30. marca 2018.
Zaposlenim in študentom Višje strokovne šole, smer varovanje, je bilo namenjeno
predavanje Skrivna sporočila v pisavah otrok in odraslih. Predavala nam je grafologinja gospa Marijana Jazbec, ki je tudi predsednica in ena od ustanoviteljic
Društva RPR.
Dijaki računalniške smeri so poslušali predavanje naše profesorice Olge Jarc o
stenografiji. Poskušali so tudi pisati abecedo stenografije, a so ugotovili, da bi potrebovali veliko vaje.
Pri umetnostni vzgoji so pod mentorstvom profesorice Irene Jerala dijaki risali in
pisali s pomočjo besed. Izdelke so oblikovali na temo Cankarjevega leta in Leta
evropske kulturne dediščine. Tako so nastali z besedami narisani motivi Aljaževega
stolpa, kozolca, pirhov, klopotca, piščali iz Divjih bab, kurenta in Ivana Cankarja.
Tudi profesorice slovenščine (Maja Jošt, Špela Tomažič, Jolanda Škofic Zakotnik,
Nina Železinger) so spodbudile dijake za sodelovanje v akciji. Pisali so s flomastri,
in sicer: slovenske pregovore, najlepše besede, slovensko hrano, razglednice. Nekateri so bili kar presenečeni, ker se niso mogli spomniti, kako se napišejo posamezne pisane črke, tako da so pomoč poiskali pri sošolcih ali na internetu. Pokazalo
pa se je tudi to, da nekateri dijaki lepo in radi pišejo.
Dijaki so radi prebirali tudi na roko napisane stare šolske kronike. Posebej je izstopala knjiga, ki opisuje nastanek naše šole v letu 1945.
Našli pa smo tudi zvezek iz leta 1957, kamor so zapisovali šolske okrožnice.
Z izvedenimi aktivnosti smo bili zadovoljni in bi radi tudi v prihodnje sodelovali, zato
smo postali tudi člani Društva Radi pišemo z roko.
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PROJEKT CROCOOS ZA ZMANJŠANJE
OSIPA V ŠOLI
Avtorica: Alenka Potočnik Zadrgal
Projekt CroCooS je zagotovo eden tistih projektov, ki zaznamuje dogajanje v šoli še
danes, čeprav se je uradno že končal.
V sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje smo uspešno zaključili projekt
in dosegli naslednje cilje:
• v šoli smo uredili sobo, v kateri se dijaki v času prostih ur družijo in sprostijo,
• v šolo smo pripeljali nove komunikacijske veščine, usposobili tri mediatorke ter
uredili sobo za mediacijo,
• s pomočjo posameznih učiteljev ter orodij (nekatera smo razvili sami), smo v
preteklem šolskem letu dosegli zmanjšanje osipa na nivoju cele šole za 25%
oziroma eno odstotno točko.
Tim CroCooS: Uroš Sterle, Iva Strniša, Alenka Potočnik Zadrgal, Saša Kocijančič,
Romana Debeljak in Klavdija Stropnik

VDC - ZAČELA SE JE 8. SEZONA
TRENINGOV
Avtor: Ivan Brajdič, prof.
Za nami so treningi 8. sezone, ki smo jih opravili na znanih lokacijah: Koper, Kranj,
Renče in Idrija. Spoznali smo nove učence in nove uporabnike Varstveno delovnih
centrov. Na treningu so prejeli nove drese in koledarje za novo sezono.
Število udeležencev je vedno večje. Košarka tako potrjuje, da je šport, ki združuje
drugačnost in ne pozna meja v svoji igri. Skozi različne vaje smo se zabavali in
neopazno utrudili. Pohvala učencem, ki pripomorejo k boljši izvedbi vaj in naredijo
igro zanimivo in pestro.
Pred nami sta še dva treninga, v juniju pa nas čaka jubilejna 10. revijalna tekma.
Pohvaliti velja vse akterje za nadaljevanje projekta. Iz leta v leto doživljamo nove,
zanimive izkušnje ter se soočamo z neprecenljivimi izzivi.
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EKSKURZIJE
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LONDON
Avtorja: Meta Arnež, prof., Rok Škrlec, prof.
V mesecu marcu si je trideseterica dijakov prvega in drugega letnika STŠ skupaj s
profesorjema Meto Arnež in Rokom Škrlecem ogledala vedno osupljivo prestolnico Velike Britanije, London.
London smo spoznali v malo drugačnih vremenskih razmerah. Čeprav je to velemesto znano po pretiranem deževju, smo bili sami priča snežnemu naletavanju, ki
v Londonu lahko povzroči preglavice pri javnem prevozu.
Kljub malo hladnejšim vremenskim razmeram smo vsi skupaj neizmerno uživali
v starodavnih arhitekturnih mojstrovinah. Videli smo tudi po imenu manj poznani
Elizabeth Tower, v katerem se skriva slavni zvon imenovan Big Ben. Na žalost zvona nismo slišali, saj je celotni stolp v stanju obnavljanja. Naša ekskurzija je vsebovala več konkretnih sprehodov po Londonu tudi do ostalih znamenitosti: London
Eye, Tower Bridge, The Tower of London, Westminsterska opatija, Queen's House,
Buckhinghamska palača, itd. Ogledali smo si tudi bolj moderni obraz Londona preplet novodobnih stolpnic z zanimivimi imeni: Črepinja, Kumara, Walkie-talkie,
Skalpel, Ribežn ... Sprehodili smo se pod Temzo, pluli po njej z ladjo, se prevažali
s podzemno železnico in si ogledali Britanski muzej in Muzej voščenih lutk. Na
željo večine dijakov smo se s podzemno železnico zapeljali tudi do nogometnega
stadiona Wembley.
Fantje so se od prvega do zadnjega izkazali kot odlični popotniki. Bili so sproščeni,
zabavni, zanesljivi in veselje jih je bilo gledati in poslušati, ko so še bolje kot marsikateri Londončan govorili angleško. Tudi peturna zamuda ob povratku ni uničila
dobre volje in lepih vtisov vikenda v eni najočarljivejših evropskih prestolnic.
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SALZBURG IN RUDNIK SOLI
Avtor: Žiga Šircelj, 3. Rb
Iz Kranja smo se odpeljali v zgodnjih jutranjih urah. Prvi cilj je bil rudnik soli v Halleinu, kjer nas je pot vodila preko postaj, do katerih smo prišli z različnimi prevoznimi
sredstvi ter hojo po dolgih, ozkih tunelih. Peljali smo se z vlakcem, se peš sprehodili
v Nemčijo, dvakrat spustili po drčah 50 metrov nižje, poskusili vodo s 25% soli največ soli, kar je voda lahko veže nase, se s splavom peljali preko jezera ter po
tekočih stopnicah povzpeli do vlakca, ki nas je odpeljal na površje.
Sledil je ogled Salzburga in muzeja House der Natur z razstavo živih bitij, planetov,
prazgodovinskih najdb ...
Pridni in točni smo si prislužili ogled znamenitega Red Bullovega Hangarja 7 z
vsem, po čemer je Red Bull znan. Domov smo se polni lepih vtisov vrnili v poznih
večernih urah.
Zahvaljujemo se: vodički Janini Šifrer, Klavdiji Stropnik, Magdi Papić, Mihu Balohu
in Alenki Potočnik Zadrgal.
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PROJEKTNI TEDEN
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OD POSTAVITVE OMREŽJA DO IZDELAVE
SPLETNE STRANI
Projektni teden za druge letnike programa Računalnikar
Avtor: Miha Baloh

Povzetek
Od ponedeljka 16. aprila do četrtka 19. aprila smo izvedli projektno nalogo v 2.
letniku SPI programa Računalnikar. Pri projektni nalogi je sodelovalo 26 dijakov.
Sodelovali so: vodja projekta Miha Baloh ter strokovni učitelji Alenka Potočnik Zadrgal, Tomo Grahek, Aleš Ovsenek in Miran Kozmus. Aktivnosti po dnevih so bile:
• Ponedeljek: Postavitev privatnega žičnega in brezžičnega omrežja z zaščitami
• Torek: Namestitev USB strežnika in CMS orodja
• Sreda: Izdelava spletne strani
• Četrtek: Zaključek pisanja dokumentacije in izdelave spletne strani
Cilj projektne naloge je bil, da dijaki po specifičnih navodilih postavijo in konfigurirajo privatno omrežje, pri tem pa izdelajo predstavitev v obliki spletne strani. Spletna stran služi kot »how to« vodič, kako postaviti privatno omrežje.
Projektna naloga je bila skrbno načrtovana in preizkušena. Dijaki so imeli potrebno
predznanje za prvi del naloge, katerega so lahko samostojno izvedli. Zaradi opreme in materialov smo dijake razdelili v pare. Dijaki so pred izvedbo in začetkom
dela dobili navodila in razlago, kako bo PT potekal. Delo se je pričelo z razdelitvijo
in popisom opreme. Prvi dan so dijaki izdelali UTP kable. Nato so izvedli priklop usmerjevalnih enot. Usmerjevalne enote so konfigurirali po zahtevah iz navodil (varnostni ukrepi, dovoljenja, prepovedi, IP naslovi, MAC naslovi, ipd.). Pri tem delu je bila
v veliko pomoč profesorica Alenka Potočnik Zadrgal kot ena glavnih strokovnjakov
za omrežja na naši šoli. Od dijakov smo zahtevali tudi sprotno pisanje dokumentacije in zbiranje slikovnega gradiva. Pri pisanju dokumentacije je bil glavni mentor
profesor Tomo Grahek.
Drugi dan se je začel z namestitvijo USB spletnega strežnika in namestitvijo CMS
orodja. Ker dijaki na tem področju še niso imeli predznanja, je profesor Miran Kozmus naredil krajši tečaj in jim predal poglavitno znanje. Naučili so se, kako izdelati
preproste spletne strani s pomočjo CMS orodji.
Tretji dan so dijaki izdelali spletno stran, ki služi kot predstavitev njihovega projektnega tedna. Pri tem so uporabili lastno slikovno gradivo, ki so ga zbirali prvi dan.
Zastavljene cilje smo preverjali strokovni učitelji z neprestano prisotnostjo in nadzorom dela. V primeru, da posamezni dijaki niso dosegli ciljev, smo učitelji svetovali in
usmerjali na pravo pot. Zadnji dan so predvsem odpravljali napake in zaključevali
z izdelavo spletne strani.
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WORDPRESS ENCYCLOPEDIA LITE
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Ra
Avtorji: Lovrin Matic, Jan Lenič, Blaž Demšar, Rok Košir

Povzetek
Projektno nalogo smo izdelali v WordPress-u. Pri namestitvi smo morali določiti
uporabniško ime in geslo. Po zaključeni namestitvi se nam je odprla vzorčna stran.
V stran smo se prijavili kot adminstrator in v razdelku »dodatki« namestili dodatek
Encyclopedia Lite.
Izbrali smo temo spletne strani in jo namestili. Nato smo v enciklopedijo začeli
vnašati živali in njihove opise. Uredili smo temo spletne strani. V naši enciklopediji
živali je čez 50 vrst živali.
Prijavili smo se v Google Cloud in nanj namestili WordPress. Nato smo se prijavili
v Wordpress in preko nastavitev uvozili spletno stran na strežnik. Ker domena na
Google Cloud-u ni zastonj, nam ni uspelo postaviti domene za spletno stran. Zato
smo z aplikacijo Bitlinks ustvarili preusmeritev povezave na IP naslov spletne strani.

SPLETNA SKUPNOST ORANGE
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Ra
Avtorji: Avtorji: Bolka Blaž, Drnovšček Bor, Dolenc Jan, Taskov Dejan

Povzetek
Naša naloga v projektnem tednu je bila, da izdelamo svoje socialno omrežje.
Med vsemi sistemi za urejanje vsebin smo izbrali BuddyPress. To je vtičnik za
WordPress, ki spletni strani doda lastnosti, da lahko izdelamo svojo spletno skupnost. Doda lastnosti, kot so: uporabniški profili, združevanje v skupine, klepetalnik
in še mnogo drugih.
Naloge smo se lotili tako, da smo s programom Xampp postavili strežnik, kjer smo
nato kreirali novo strukturo in v to strukturo novega uporabnika. Nato smo z Interneta prenesli WordPress. Po namestitvi WordPressa smo namestili še vtičnik BuddyPress. Nato smo se lotili oblikovanja socialnega omrežja, ki smo ga poimenovali
Orange – »Juicy news around the world«. Ko smo končali z oblikovanjem spletne strani, smo poiskali ponudnika spletnega gostovanja. Izbrali smo ponudnika
000webhost, ki je eden izmed redkih, ki je povsem zastonj.
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OSCLASS - MALI OGLASI
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Ra
Avtorji: Naglič David, Jovanovski Nikola, Krajinović Stefan, Mrzić Darko

Povzetek
Za naš projekt smo dobili temo »mali oglasi«. Na izbiro smo imeli tri CMS računalniške aplikacije (APAdverts, OSClass in Open Classfieds). Odločili smo se za
OSClass.
Z brskalnika smo prenesli skripto našega CMS sistema in nato odprli spletno stran
https://www.000webhost.com, kjer smo se registrirali in nato naložili OSClass
skripto na strežnik našega oblaka. Pred namestitvijo smo morali ustvariti podatkovno bazo na spletni strani, ki smo jo potrebovali zato, ker se morata ime baze in
uporabnika ujemati na obeh straneh. Nato smo začeli namestitev CMS aplikacije
tako, da smo odprli URL naše spletne strani in nadaljevali skozi namestitev. Po
namestitvi se nam odpre okno, v katerem se prijavimo za dostop kot administrator
spletne strani in urejamo vse, kar želimo.
Odprla se nam je nadzorna plošča, kjer smo uredili splošne nastavitve strani, dodajali kategorije, spremenili temo, ustvarili podstran in nastavili nastavitve za E-mail
posredovanje.

LEARNPRESS - SPLETNA UČILNICA
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Ra
Avtorji: Nejc Nose, Mark Plut, Mitja Zabret, Giancarlo Sitar

Povzetek
Na projektnem tednu smo imeli nalogo, narediti spletno učilnico s pomočjo CMS
sistema. Imeli smo na razpolago veliko tem, vendar smo se odločili za LearnPress,
ki je bil po našem mnenju uporabniku najprijaznejši. Začeli smo s prenašanjem
CMS sistema. Potem smo s pomočjo XAMPPa ustvarili SQL bazo in zagnali Apache strežnik na našem računalniku. Nato smo v brskalniku namestili WordPress,
preko katerega smo lahko dostopali do teme oz. vtičnika LearnPress. Ko smo to
namestili, smo začeli z urejanjem spletne učilnice. Tam smo dodali nekaj predmetov, kot so Angleščina, Matematika, Spletišče in Slovenščina. Znotraj predmeta
smo našteli poglavja ter znotraj le-teh teme (učne snovi) in kvize.
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BBPRESS: FORUM
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Ra
Avtorji: Gašper Rozman, Aleks Počič Hren, Maj Tavčara, Oskar Prosen

Povzetek
Naša skupina je dobila nalogo, da postavi spletni forum in omogoči uporabnikom
komentiranje in branje vsebin s foruma.
Najprej smo si izbrali CMS sistem, v našem primeru je bil to WordPress. Nato
smo ustvarili bazo, v kateri se shranjujejo vsi podatki s foruma in hkrati še zagnali
XAMPP, ki je potreben za delovanje baze in spletne strani.
Ko smo uspešno postavili podatkovno bazo in spletno stran, smo začeli urejati
spletno stran. Najprej smo si izbrali temo, ki je bila primerna za naš forum. Namestiti smo morali različne vtičnike, najpomembnejši od teh je bil BBpress, kateri
spletno stran postavi kot forum. S tem smo opravili večino dela, največ težav pa
smo imeli pri registraciji uporabnika. Po nekaj neuspešnih poskusih smo uspeli
poiskati delujoč vtičnik, ki je bodočega uporabnika pravilno postavil v sistem in ga
ustvaril v bazi podatkov. Za konec smo spletno stran postavili še na spletni strežnik
in ustvarili domeno za naš forum.

OPENCART
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Ra
Avtorji: Gašper Rozman, Aleks Počič Hren, Maj Tavčar, Oskar Prosen

Povzetek
OpenCart je odprtokodna platforma za izdelavo spletne trgovine. S spletnega mesta https://www.opencart.com/ prenesemo .zip datoteko, ki jo razširimo v mapo
»C:\xampp\htdocs«. Odpremo XAMP in zaženemo Apache in mySQL. V brskalniku se povežemo na lokalni strežnik »localhost«. Odpremo mapo upload in namestitev se bo avtomatsko zagnala. Po uspešni namestitvi podatkovne baze smo
pripravljeni, da namestimo OpenCart. Po namestitvi lahko dostopamo do svoje
trgovine ali pa se prijavimo na administrativno stran, kjer trgovino urejamo.
Na spletni strani smo najprej spremenili ime trgovine. Nato smo ustvarili svoje kategorije produktov. Kreirali smo nekaj produktov in jih vstavili v primerne kategorije in
sub-kategorije. Produkte smo shranili v bazo. Na začetni strani smo naredili vrtiljak
slik produktov in sponzorjev trgovine.
Za naslov strani smo nastavili sliko napisa Army Shop. Nastavljanje barv in pisave
je v demo verziji onemogočeno, zato smo pustili privzete.
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SENTORA – SPLETNO GOSTOVANJE
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva
Avtor: Jan Ručman 3.Rb

Povzetek
Preko USB ključka sem na strežnik namestil operacijski sistem Ubuntu 14.04 LTS.
Pri namestitvi sem nastavil časovno cono, konfiguracijo tipkovnice, konfiguracijo
sistemskih particij ter glavnega uporabnika. Po namestitvi sem konfiguriral mrežno kartico tako, da sem ji dodelil IP naslov, gateway, masko, naslov omrežja… Po
končani konfiguraciji omrežja sem preko terminala pridobil datoteke, potrebne za
namestitev aplikacijskega paketa »Sentora«. Z zagonom komande: »sudo -i« sem
pridobil pravice »root« uporabnika, tako da med namestitvijo nisem imel problemov s pravicami. Komanda »bash <(curl -L -Ss http://sentora.org/install)« je odgovorna za prenos skripte »Install«. Po prenosu sem skripti dodelil pravice za zagon:
»chmod +x install«. Skripto sem nato zagnal s komando ./install.
Med izvajanjem skripte sem naletel na kopico težav, katere so mi onemogočile
napredovanje z namestitvijo. Napaka je bila odpravljena z odstranitvijo dveh vrstic
kode v skripti, ki naj bi odstranile »AppArmor« z Ubuntu namestitve. Koda, ki je bila
odstranjena, ni potrebovala nadomestka, saj je bila nepotrebna.
Ko so bile težave odpravljene, sem skripto ponovno zagnal ter nadaljeval s konfiguracijo programskega paketa. Po namestitvi sem se preko brskalnika povezal na
strežnik z url-jem, ki sem ga nastavil med namestitvijo. Zamenjal sem geslo, ki se
je avtomatsko generiralo, ter kreiral paket za uporabnike s preprostim dostopom
ter dovoljenji.
Zatem sem kreiral 18 uporabnikov za 18 skupin, določil sem jim gesla, pakete ter
skupino.
Ker je prišlo do problemov z dostopnostjo spletnih strani na spletišču, sem namestil tudi paket »openssh-server«, ki mi je omogočil preprost dostop do strežnika
preko SSH protokola.
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SLICED INVOICES – IZDAJANJE RAČUNOV
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Rb
Avtorji: Armin Ganić, Benjamin Muzaferović, Erwin Keranović, Anže Thaler

Povzetek
Projektni teden se je začel 16. aprila 2018. Naprej smo se razdelili v skupine po
štiri dijake. Profesorji so nam pripravili teme ter navodila za izdelavo spletne strani
in zaključne naloge. Naša naloga je bila, da ustvarimo spletno stran za izdajanje
računov. Za izdelavo spletne strani, smo potrebovali Wordpress in vtičnike Sliced
Invoices in All-in-one Migration. Prvi vtičnik je za izdajanje računov, drugi pa omogoča, da datoteko spletne strani shranimo in kasneje objavimo na šolskem strežniku. Zaradi tehničnih težav strežnika smo spletno stran objavili javno. Za to smo
uporabili domeno Dot TK in za gostovanje Infinty Free. Zadnji dan smo napisali
dokumentacijo in predstavitev.

TIKI WIKI – SPLETNA ENCIKLOPEDIJA
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Rb
Avtorji: Mark Ilijev, Brane Mehle, Tilen Švab, Denis Urek

Povzetek
Projekt se je začel s sestavo skupine s štirimi člani. Skupno smo se odločili za inštalacijo cms-ja Tiki Wiki, ki se uporablja za ustvarjanje spletnih enciklopedij. Najprej
smo prenesli datoteke Tiki Wiki, ki so prosto dostopne na spletu. Te datoteke smo
razširili in namestili v mapo htdocs, ki se nahaja v mapi xampp na disku C. S tem
smo omogočili delovanje sistema Tiki Wiki. Potem smo si lahko spletno stran ogledali preko brskalnika, tako da smo kot dostopno povezavo napisali localhost. Po
namestitvi cms sistema, smo ga konfigurirali po naših potrebah. Po potrebni konfiguraciji smo pričeli z urejanjem spletne strani. Najprej smo uredili domačo stran s
pomočjo orodja edit page, ustvarili pa smo še logotip, nekaj novih strani, članke in
meni. Za ustvarjanje menija smo si pomagali s kodo Wiki mark. Spletno stran smo
uredili tako, da se uporabniki lahko registrirajo in ustvarjajo lastne članke in strani
ter urejajo obstoječe. Na koncu smo spletno stran naložili na javen strežnik, preko
katerega lahko do spletne strani dostopajo vsi. Spletna stran ni nikoli »dokončana«,
a naš projekt je optimalen in deluje učinkovito.
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MUSICGRAM – SOCIALNO OMREŽJE
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Rb
Avtorji: Maj Štrukelj, Rok Rode, Žiga Šircelj

Povzetek
Naloga naše skupine je bila, da kreiramo socialno omrežje. Naloge smo si razdelili
trije člani skupine. Kljub našim dodeljenim nalogam je vsak, ko je naletel na napako
na spletni strani, to poskušal odpraviti, saj smo samo tako lahko nalogo dokončali
pravočasno. Prvi dan projektnega tedna smo imeli kratko predstavitev, kjer so nam
povedali kaj je naša naloga ter kako naj se je lotimo. Kljub temu da smo bili brez
enega člana ekipe, nam je naloga uspela in smo na naš končni izdelek zelo ponosni, saj smo vanj vložili veliko znanja ter se tudi veliko novega naučili. Vsakič, ko
smo naleteli na napako ter jo popravili, se je pojavila nova. Na koncu prvega dneva
je bila spletna stran postavljena in dosegljiva na spletu, vendar pa njen izgled ni
bil ravno vabljiv. V drugem dnevu smo se odločili, da bomo naredili svoj logotip
za spletno stran. Med kreiranjem logotipa smo naredili še sliko, ki smo jo kasneje
uporabili za ozadje. Drugi dan smo dodali tudi kategorije, ki so vključevale žanre,
ter dodali vtičnike, ki so nam pomagali polepšati ter popraviti spletno stran. Tretji
dan smo se lotili upravljanja vlog naših obiskovalcev. Dodali smo možnosti objave
videov. Na našo prednjo stran smo dodali nazadnje objavljeno – »Recent posts«
ter prijavno okno - »Login session« in dosegljive osebe – »Who's online«. Ker pa na
naši spletni strani še ni bilo obiskovalcev, smo morali nekaj glasbe objaviti sami.
Spletna stran sama poveže žanre ter doda avtorja in datum objave. Objave seveda
lahko komentirajo ostali uporabniki. Na strani se lahko tudi dopisujemo preko privatnih sporočil. Obstaja pa tudi nastavitev za urejanje profila.

MALI OGLASI/CLASSIFIEDS
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Rb
Avtorji: Jan Arko, Domen Zupan, Jaka Meglič, Klemen Štefe

Povzetek
Izdelali smo spletišče, ki omogoča izmenjavo malih oglasov. Gost na strani lahko
ustvari svoj račun, ki mu omogoča nakup in prodajo izdelkov ali storitev. Stran omogoča tudi izmenjavo komunikacije med kupcem in prodajalcem preko e-pošte. Vse
objave oglasov na tej strani so brezplačne. Objava, iskanje oglasa pod različnim
kategorijam in vse ostale informacije pa so lahko dostopne.
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FORUM 4EM
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Rb
Avtorji: Ares Osredkar, Klemen Oblak, Anton Martin Korenčan, Mitja Jambrešič

Povzetek
V sklopu projektnega tedna smo izdelovali spletni forum, na katerem uporabniki
razpravljajo o različnih temah. Teme naj bi bile splošne. Vsak uporabnik ima pravico ustvariti svojo temo, drugi uporabniki pa se lahko odzovejo na njegovo temo. Za
izdelavo projekta smo uporabili spletna orodja, kot so WordPress, XAMPP Control
Panel in Maria DB. Najprej smo s pomočjo prej omenjenih orodij našo spletno
stran uredili in nato postavili na splet. Dodali smo registracijo novega uporabnika,
dodajanje tem, začetno stran, stran z uporabniki, meni, glavo in nogo spletne strani
in dodajanje slik. Na koncu smo naš forum naložili na javen strežnik, preko katerega na spletno stran lahko dostopajo vsi.

LEARNPRESS - SPLETNA UČILNICA
Projektni teden za tretje letnike programa Tehnik računalništva, 3.Rb
Avtorji: Jan Habjan, Alem Kalender, Martin Kogovšek, Marko Rozman

Povzetek
Tema projektnega tedna je bila, da s pomočjo CMS sistema ustvarimo neko spletno stran. Naši skupini je bilo določeno, da izdelamo spletno učilnico. Za ta smo
izbrali WordPress CMS ter naložili še vtičnik LearnPress za lažjo izdelavo učilnice.
Odločili smo se, da bo naša stran učilnica za učenje joge preko spleta z imenom
Čakra modrosti. Da bi ji lahko rekli učilnica, smo dodali tečaje ter na njih razne vaje.
Spletni strani smo dodali še nekaj drugih stvari: manjši blog in možnost kontakta z
uredniki strani ter možnost registracije. Tema projektnega tedna nam je zelo všeč,
saj ni samo zanimiva, ampak tudi poučna in se veže na naš učni načrt. Pridobili
smo veliko novega in koristnega znanja.
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DIREKTNI PRIKLOP TRIFAZNEGA
ASIN. MOTORJA
Projektni teden za drugi letnik programa Elektrikar in Mehatronik operater
Avtor: Aleš Bregar

Povzetek
Projektno nalogo smo razdelili na več področij in sicer: dimenzioniranje vodnikov,
risanje el. sheme priklopa elektromotorja, izdelava kosovnice, pretokovna zaščita,
kontaktor, asinhronski motor, priklop na omrežje in angleški jezik v stroki.
Dijaki so se pri izvedbi projektnega tedna seznanili in naučili timskega sodelovanja,
snovanja tehnične dokumentacije, ročnih spretnosti, parametriranja, logičnega in
tehničnega razmišljanja, samostojnega študija iz literature in javnega nastopanja.
Potek projekta:

• Dijaki so opravili delo samostojno, po predhodni mentorjevi predstavitvi z razlago posameznih ključnih elementov, predstavitvi sheme, ki jo je prejel dijak.

• Dijaki je pregledal predano shemo, pregledal izvedbeno ploščo in se v primeru
nejasnosti pogovoril z mentorjem o začetku dela.

• Mentor je preveril, če je zagotovljeno varno delo in material.
• Sledilo je sestavljanje naprave.
• Mentor je preveril, če je naprava ustrezno sestavljena in deluje tako, kot zahtevajo pravila stroke.

• Po uspešnem zagonu naprave je bilo potrebno izdelati tehnično dokumen-

tacijo izdelka, navodila za uporabo in vzdrževanje, ter napisati eno stran A4
povzetka v angleškem jeziku.

S projektnim tednom so dijaki zelo zadovoljni, še posebej s praktičnim delom. To
se odraža tudi v tem, da je bila udeležba 100%, pri izvedbi pa je bilo čutiti pripravljenost za praktično delo.
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PROGRAMIRANJE ROBOTA OTTO
Projektni teden za tretje letnike programa Elektrotehnik
Avtor: Jaka Albreht

Povzetek
Dijaki so se v sklopu projektnega tedna spoznali s programiranjem robota Otto. V
prvem delu so se seznanili z zgradbo in osnovnimi sestavnimi deli in nadaljevali
s spoznavanjem programskega okolja ter izdelavo in testiranjem različnih programov.
Ohišje robota je bilo predhodno natisnjeno s 3D tiskalnikom. Vsi sestavni deli so
povezani v celoto. Glavni del robota Otto je Arduino Nano razvojna plošča, ki omogoča enostavno uporabo in je primerna za prve korake v svet programiranja. Štirje
servomotorji služijo za premikanje nog, sistem pa vključuje tudi ultrazvočni senzor
razdalje in generator zvočnega signala.
Napajanje je zagotovljeno bodisi preko USB-ja, štirih 1.5V baterij ali preko adapterja.
Dijaki so robota sprogramirali, da hodi, se oglaša, zaznava ovire in predvaja različne melodije. Robota je mogoče tudi nadgraditi. Lahko dodamo LED, ga krmilimo
preko pametnega telefona, dodamo še dva servomotorja za premikanje rok … Idej
za prihodnje projektne tedne, zaključne naloge ali lastne projekte tako ne manjka.

MODELIRANJE NN OMREŽJA
Projektni teden za prve letnike programa Elektrotehnik PTI
Avtor: Robert Šifrer

Povzetek
Z dijaki smo obiskali Elektro Gorenjske, kjer so nam strokovnjaki v pogovoru in ob
vprašanjih razlagali svoje delo, tehniko in tehnologijo. Spoznali smo skladišče z
moderno opremo za vzdrževanje distribucijskih NN in SN omrežij, razvojni center,
distribucijski center vodenja ( SCADA) in RTP Primskovo.
Naslednji dan smo posvetili računalniškemu programu za modeliranje omrežij.
Najprej smo naredil 6 vaj, nato pa je vsak dobil svoje vhodne podatke in samostojno izrisal omrežje in določil R in X vodov, ter s tem tudi primerne preseke vodnikov.
V sredo jih je učiteljica elektrotehnike Alenka Jelovčan vodila skozi temeljne enačbe, ki so jih vpisali v predstavitev.
Za vodilno temo projektnega dela smo izbrali računalniško načrtovanje električne-
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ga NN omrežja v programu Power World Simulator 18. Po svojih podatkih je vsak
dijak samostojno tudi izdelal omrežje, simuliral pretoke moči in pregledal ter popravil izračune padcev napetosti, dokler omrežje ni bilo optimalno. Že dan prej jim je
razvojnik v EG pokazal modeliranje v profesionalnem programu Gredos. Dobljene
rezultate so dijaki ovrednotili in dokumentirali v ustrezni tehniški dokumentaciji.

TABOR GORENJE 2018
Projektni teden za prve letnike tehniške usmeritve
Avtorica: Nina Zupan

Povzetek
Dijaki in dijakinje prvih letnikov so se tudi letošnje šolsko leto v sklopu projektnega
tedna udeležili tridnevnega tabora v Gorenju pri Zrečah. Tabor se odvija v idiličnem
okolju, kjer je veliko možnosti za usvajanje novih znanj ter druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Vseskozi so bili zelo aktivni, saj so sodelovali na različnih
delavnicah, se družili na družabnih igrah in šli na daljši pohod po okolici in bližnjih
izletniških točkah. Spoznavali so koristne in zdravilne rastline, in njihove možnosti
v vsakdanjem življenju, se poučili o smernicah zdrave prehrane in vpliva le-te na
dober telesni razvoj. Pomerili so se tudi v tekmovanju iz znanja geografske in topografske orientacije. Med športnimi aktivnostmi so bile najbolj priljubljene športno plezanje, nogomet in košarka, za katere ni nikoli zmanjkalo motivacije. Zanimiv
je bil tudi ogled Kulturno – gospodarskega središča evropskih vesoljskih tehnologij
(Ksevt) v Vitanju, kjer so spoznali zgodovino vesoljskih raziskav in izvedeli marsikaj
zanimivega o življenju in delu Hermana Potočnika Noordunga. Na delavnici so dijaki in dijakinje izdelali projektno nalogo na temo Biosfere in življenja v vesolju ter
jo predstavili sošolcem.
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IZDELAVA ARM MIKROKRMILNIŠKEGA
VEZJA
Projektni teden za tretje letnike programa Elektrotehnik (smer elektronik)
Avtor: Žiga Lausegger

Povzetek
Izdelava ARM mikrokrmilniškega vezja je potekala skozi celotni projektni teden
2018 oz. petkrat po devet šolskih ur. Skupno so elektroniki elektrotehniškega oddelka 3.Ea načrtovanju posvetili 45 ur. Načrtovanje je potekalo v prostodostopnem
in odprtokodnem operacijskem sistemu Linux (distribucija Arch Linux) in prostodostopnem ter odprtokodnem programu Kicad.
Prve tri dni so dijaki pod skrbnim vodstvom profesorja Žige Lauseggerja načrtali električno shemo vezja razdeljeno na napajalni in programerski del z merilnimi točkami za merjenje izhodne napetosti in toka, mikrokrmilnik in periferni del
z optičnimi spojniki, ki bo omogočal priklop petih unipolarnih koračnih motorjev
brez možnosti uničenja mikrokrmilnika. Dodali smo tudi periferni del za merjenje
analognih signalov, ki omogoča vklop ali izklop 100kHz ali 10Hz filtriranja signalov preko jumperjev. Tako bodo uporabniki vezja lahko zajemali nefiltriran signal z
vsemi motnjami okolja ali pa filtriran signal brez motenj. V električno shemo je bilo
vključenih tudi nekaj barvnih svetlečih diod za hitro indikacijo reset stanja in pravilnega delovanja napajalnega dela električnega vezja. Dodanih je bilo tudi nekaj
razširitvenih priključkov, preko katerih bodo uporabniki vezja lahko dostopali do
nožic ARM mikrokrmilnika, katerim nismo dodelili posebne funkcije. Uporabniki
mikrokrmilniškega vezja bodo te nožice lahko uporabili po lastni domišljiji.
Četrti dan smo porabili za pregled dobavljivosti elektronskega materiala, pri čemer
smo s pridom uporabljali iskalne filtre, in veliko časa posvetili iskanju finančno ugodnejših komponent za čim nižjo ceno končnega produkta. Vsakemu elementu električne sheme smo nato v programu Kicad dodelili podnožje za realno elektronsko
komponento, ki smo jo našli v spletni trgovini.
Zadnji dan smo porabili za razporeditev in medsebojno povezovanje podnožij na
tiskanini, pri čemer so dijaki morali delo dokončati doma. V šoli nam je namreč
zmanjkalo časa, da bi za vezje izdelali tudi 3D model.
Mikrokrmilniško vezje bo poslano v izdelavo po projektnem tednu, dijakom 3.Ea
pa bo omogočilo popolno razumevanje delovanja mikrokrmilnikov z ARM mikroprocesorji, ki se jih dijaki učijo v tretjem in četrtem letniku pri strokovnih modulih
Upravljanje z mikrokrmilniškimi napravami in Zajemanje in obdelava procesnih veličin.
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ZAKLJUČNE NALOGE
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TRAČNI BRUSILNIK
Avtor: Edi Oblak, 4.Ma
Mentor: Damjan Poljanec

Povzetek
Delo sem razdelil v tri sklope. Prvi sklop obsega načrtovanje stroja, drugi sklop
obsega kontaktiranje podjetij za različne komponente, ki sem jih potreboval pri
izdelavi stroja, tretji sklop pa izdelovanje stroja. Cilj projekta sem si zadal konec
prejšnjega leta, in sicer čim bolj funkcionalen, kompatibilen in trpežen izdelek. Seveda pa mi je najbolj pomembna pot do končnega izdelka. Iz celotnega snovanja
in izdelovanja sem želel pridobiti čim več znanja in izkušenj.
Tračni brusilnik je dobro znan pripomoček v vsaki delavnici, kjer obdelujejo kovino in les. Poznamo veliko izvedb tračnih brusilnikov. Nekateri so grajeni le z dvema kolesoma (pogonsko kolo in obdelovalno kolo), drugi so bolj profesionalni in
prilagodljivi. Tračni brusilniki poganjajo brusilni papir različnih širin. Namenjeni so
obdelavi različnih materialov. Želel sem izdelati stroj, ki bi ga imel v delavnici vsak
podjetnik, ki se ukvarja z obdelavo kovine ali lesa.

AVTOMATSKI MEŠALNIK PIJAČ
Raziskovalna naloga je bila predstavljena na srečanju Mladih raziskovalcev
Gorenjske 2018.
Avtor: Kristjan Cuznar
Mentor: mag. Borut Pogačnik

Povzetek
Moja popolnoma samostojno izvedena, moderna in atraktivna naprava za avtomatsko mešanje najrazličnejših pijač, tako imenovanih »koktejlov«, deluje na principu
vožnje kozarca po vodoravni površini na natančno določeno mesto, kjer se nahaja
določena pijača. Dvižni mehanizem za sprostitev avtomatskega dozatorja pijače
nato pritisne na dozator in v kozarec steče natanko 0.02 l pijače. Kozarec se nato
premika na za to določena mesta in ponovi postopek. Ker pa v »koktejlu« potrebujemo tudi količino pijače, ki je večja od 0.02 l, se ta natoči v kozarec preko zračnih
črpalk, ki v embalaži s pijačo naredijo podtlak in izpodrinejo programsko določeno
količino pijače. Vse to vodi mikrokrmilnik, ki je preko Bluetooth povezave povezan
s pametnim telefonom, na katerem je nameščena aplikacija za izbiro koktejlov. Za
večjo funkcionalnost je bila naprava kasneje nadgrajena z ekranom na dotik.
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MAKETA PAMETNE HIŠE
Avtorja: Ambrož Belehar, Anže Hafner, 4.Ea
Mentor: Damjan Poljanec

Povzetek
Za izdelavo makete pametne hiše sva se odločila, ker naju to zelo zanima in si to
tudi želiva delati v prihodnosti.
Najprej sva si naredila skico za lažjo predstavo makete. Določila sva mere in potem iz lesa izdelala omaro. Omara je 1.5 m visoka, 1.5 m široka ter globoka 0.4 m.
Ko sva omaro dokončala, sva odšla v trgovino po elemente (2x luč, 2x vtičnica,
1x dimm luč, 8x male LED diode, letev ter vse potrebne kable). S podjetjem ENTIA d.o.o. sva se dogovorila, da nama bodo posodili kontrolnike. Ko sva imela vse
potrebne elemente za izdelavo, sva se na zunanji strani omare lotila označevanja
mest, kjer bodo nameščeni posamezni elementi. To nama je vzelo malo več časa,
saj sva morala vse natančno izmeriti, da pri izrezovanju lukenj ne bi prišlo do težav.
Po označitvi elementov sva izrezala luknje in namestila elemente na omaro. Na
notranji strani sva namestila kontrolnike in napajalnik. Po namestitvi kontrolnikov
sva lahko začela s povezovanjem kontrolnikov z elementi. V notranjo stran omare
sva namestila še usmerjevalnik, saj morajo biti kontrolniki priključeni na internet,
da lahko omaro upravljamo preko telefona. Z računalnikom sva se povezala na
usmerjevalnik in v programu nastavila, kako naj se izhodi obnašajo ob pritisku na
posamezno tipko.

ELEKTRIČNO VODNO KRILO - RIPPLES
Avtor: Matic Vrečko, 3.Mb
Mentorji: Aljaž Rogelj, Primož Černe, Tadej Zajšek, Tadej Šterk, Janko
Resman, Maks Vrečko

Povzetek
Ideja se nanaša na relativno nov šport kajtanje, pri katerem se kajtar pelje na deski,
vleče ga pa 'kite'. Kite vleče veter in iz tega izhaja tudi glavni problem tega izjemnega športa, odvisen si od vetra. Ideja je, da se deski doda električni pogon, ki ga
lahko uporabljamo ne glede na stanje vetra. Tej deski se doda še vodno krilo oz.
'foil', ki kajtarju omogoča, da leti nad vodo. 3D model sem konstruiral v SolidWorksu, porabil sem približno 60 ur. Z realizacijo sem imel kar nekaj problemov, saj se je
na več področjih zataknilo. Trup sem na koncu izdelal iz aluminija, za motor pa sem
našel rešitev, in sicer ga bom prevlekel z epoxy smolo in ga imel kar potopljenega
v vodi. Projekt še ni dokončno realiziran, upam pa, da ga bom uspešno zaljučil.
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ELEKTRIČNI TRIKOLESNIK
Avtor: Luka Vreček, 4.Ma
Mentorica: Andreja Pogačnik

Povzetek
Okvir je v celoti narejen iz kovine in je sestavljen iz štirih glavnih komponent. Nadzorni mehanizem je zadolžen za osnovni nadzor nad triciklom in vključuje krmilo,
volansko letev in prednji kolesi. Pogonski mehanizem sestavljata dva 250 W električna motorja, ki sta zaporedno vezana. Nameščena sta na zadnjem delu trikolesnika in sta povezana z verigo na zadnje pogonsko kolo. Motorja se regulirata
preko stopalke. Sama zavora je pritrjena na zadnje pogonsko kolo in je povezana z
zavorno žico do zavornega ročaja. Krmilnik je srce trikolesnika in povezuje vse elektronske dele tricikla. Krmilnik je zadolžen za pravilno dovedeno moč in stabilnost
vseh komponent.
Maksimalna hitrost električnega trikolesnika je približno 15 km/h s časom delovanja približno 10 minut, krmiljenje pa je odzivno in natančno. Celotno napravo
napaja avtomobilski akumulator z ojačevalnikom, ki pretvori 12 V napetost v 24 V
napetost.
Z izidom izdelka zaključne naloge sem več kot zadovoljen, v prihodnosti pa upam,
da naletim na še več takšnih ali podobnih projektov in izzivov.

KOMUNICIRANJE Z MIKROKRMILNIKOM
PREKO NFC
Avtor: Martin Prelog, 4.Rb
Mentorica: Magda Papić

Povzetek
V nalogi je opisano ustvarjanje programa za mikrokrmilnik ESP8266 s spletnim
uporabniškim vmesnikom. Program s pomočjo PN532 bere in piše na NFC omogočene naprave. Na podlagi podatkov, pridobljenih preko NFC in spletnega vmesnika, upravlja z drugimi priklopljenimi napravami. Za programiranje mikrokrmilnika sem uprabil program Arduino IDE, kjer se programira v jeziku C. Spletne strani
so izdelane s HTML, CSS in JavaScript. Komunikacija med spletnim vmesnikom
in mikrokrmilnikom pa poteka preko AJAX. Spletni vmesnik je tudi zavarovan s
pomočjo SSL. NFC komunikacija poteka preko protokolov NFC A ter ISO-DEP. Preneseni podatki so v formatu NDEF. Produkt lahko v trenutni obliki komunicira tako
s karticami kot s telefoni, če imajo le ti nameščeno pravilno aplikacijo oz. v primeru
kartic, imajo pravilno shranjene podatke.
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PROGRAMSKA OPREMA ZA KRMILNIK
KOLEKTORJEV
Avtor: Salmič Jakob, 4.Rb
Mentorica: Magda Papić

Povzetek
Zaključna naloga opisuje razvoj programske opreme krmilnika kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo. Programska oprema je napisana za tiskano vezje, ki temelji na mikrokrmilniku ESP32 in sem ga načrtoval in izdelal sam.
Razvita je s pomočjo različnih programskih jezikov kot so C, PHP, HTML, CSS itd.,
in najnovejših tehnologije. Sistem je sestavljen iz treh delov: kolektorjev, črpalke ter
bojlerja. Programska oprema skrbi za spremljanje vrednosti raznih parametrov, kot
so temperatura vode na kolektorjih in v bojlerju.
Za to zaključno nalogo sem se odločil, zato da bi doma imeli cenejše ogrevanje
vode ter bi bili tudi bolj okolju prijazni. Glavni poudarek je na programski opremi,
čeprav sem sam sestavil tudi strojno opremo. Glavna cilja naloge sta bila, da je
sistem uporabniku prijazen ter v koraku s časom, s čimer mislim na najnovejše
tehnologije, ki jih sistem tudi uporablja.

ELEKTRIČNA KITARA
Avtor: Rok Šenk, 4.Ma
Mentor: Andrej Arh

Povzetek
Moj projekt je bil izdelati polno funkcionalno električno kitaro. Prva odločitev, ki
sem jo moral sprejeti, je bila, kateri les bom izbral za telo. Različne vrste lesa proizvedejo različen zvok. Izbral sem oreh. Les sem nato izrezal na primerne dimenzije.
V les naredimo vdolbine, ki nam bodo služile kot prostor za različne komponente.
Lahko se odločimo, da les pobarvamo ali pa mu damo bolj naraven in svetleč videz. Magnete nato zvežemo skupaj s kontrolnimi gumbi, ki skrbijo za uravnavanje
zvoka. Vrat privijemo na telo. Na koncu namestimo še strune in že lahko ustvarjamo
glasbo.
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ROBOT
Avtor: Leon Zor, 4.Mb
Mentor: Andrej Arh

Povzetek
Konstruiral in ustvaril sem robota, katerega telo je žoga, ki je narejena iz kompozitnih materialov, po katerih drsi glava. Robota poganjata dva DC elektromotorja.
Za krmilje robota sem uporabil Arduino razvojno ploščo oziroma mikrokrmilnik. Za
napajanje robota pa sem uporabil dve bateriji, in sicer litij-polimer za napajanje elektromotorjev in litij-ion baterijo za napajanje krmilja. Robot se odziva na brezžicno
poslane ukaze preko bluetooth signala.

AVTOMATSKI RASTLINJAK
Avtor: Matej Kotnik, 4.Mb
Mentor: Andrej Arh

Povzetek
Pri vzgoji sadik v notranji prostorih na okenskih policah se zelo pogosto pojavi problem dolgega kaljenja semen rastlin zaradi prevelike razlike med dnevno in nočno
temperaturo ter kasneje pretegnjenosti rastlin, kar je posledica preslabe osvetlitve
rastlin.
Zato sem se odločil izdelati avtomatski rastlinjak za postavitev na okensko polico.
Sistem regulira temperaturo s pomočjo grelcev, ventilatorjev in s samodejnim premikanjem pokrovov. Regulira tudi svetlost v rastnem okolju s prižiganjem luči ob
prenizki svetlosti v dnevnem času. Namakanje je krmiljeno na osnovi časovnika in
izvedeno z dvema črpalkama v hidroponskem sistemu.
Ugotovil sem, da vzgoja rastlin s hidroponiko skoraj podvoji hitrost rasti rastlin.
Hlajenje rastlinjaka trenutno ni zadosti učinkovito, medtem ko je dodatno ogrevanje povsem učinkovito. Dodatno osvetljevanje rastlinjaka pripomore k močnejšim
rastlinam, ne more pa popolnoma nadomestiti sončne svetlobe.
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RADIJSKO VODENO AKROBATSKO LETALO
Avtor: Matic Štalec, 4.Mb
Mentor: Jure Meden

Povzetek
Za zaključno nalogo sem izdelal radijsko vodeno akrobatsko letalo, ki temelji na
sistemu 2.4GHz. Poteka komunikacija radijskih valov med oddajnikom, ki ga ima
pilot v roki, in sprejemnikom, ki je nameščen v modelu. Vse od zasnove in dizajna
letala pa do letečega modela akrobatskega letala sem izdelal sam. Projekt zahteva
ogromno znanja o aerodinamiki ter o letalstvu nasploh. Idejo sem najprej zrisal v
programu Solidworks in določil profil kril ter pridobil potrebne šablone za izdelavo
trupa in repa. Najobsežnejši del projekta je bila izdelava vseh potrebnih delov za
model, ki vključuje delo z ogromno različnimi materiali ter postopki. Najprej sem
izdelal dele repa letala (višinski in smerni stabilizator), zatem trup in na koncu še
krila. Potem sem vse skupaj sestavil in dodelal ter inštaliral elektroniko. Sledilo je
programiranje elektronike in obsežen proces nastavljanja le-te. Po nekaj testnih
letih je model dokončno nastavljen in leti kot pravo akrobatsko letalo

ELEKTRIČNA INŠTALACIJA NADSTREŠKA
Avtor: Nace Gorjanc, 4.Ea
Mentor: Aleš Bregar

Povzetek
Za zaključno nalogo sem izbral izvedbo električne inštalacije na domačem nadstrešku, ki je grajen iz lesa. Nalogo sem delal sam. Pri ideji za to nalogo pa je
sodeloval tudi oče.
Najprej je bilo potrebno namestiti razdelilno omarico v garažo, do kamor je bil že
napeljan dovod iz glavne razdelilne omarice. Na nadstrešku je bilo potrebno zagotoviti zadostno število luči. Ena luč za v pasjo kočo, dve za razsvetljavo drugega
dela nadstreška, kjer so parkirani avtomobili. Naslednja luč je bila senzorska, ki bi
se prižigala s pomočjo senzorja le v nočnem času, ko bi bila vidljivost majhna. Dodatno luč sem namestil na vrh nadstreška in nam osvetli pot do podstrešja. Zadnja
luč pa je v podstrešju, katera se prižiga s stikalom, ko vstopimo v podstrešje. Na
nadstrešek sem namestil tudi vtičnico, katera se bo večinoma uporabljala za sesalec ali pa visokotlačni čistilnik.
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SONČNA ELEKTRARNA
Avtor: Jan Vidic, 4.Ea
Mentor: Aleš Bregar

Povzetek
Za izvedbo sončne elektrarne se odločamo, ker proizvajajo energijo na čist način
in so okolju neškodljive. Sončno sevanje pretvorimo v električno energijo, to pa
dosežemo s fotovoltaičnimi paneli, ki pretvarjajo sevanje v elektriko. Proces pridobivanja električne energije iz sevanja sonca, poteka z uporabo polprevodniških
materialov (najuporabnejši je silicij), ko na spoj dveh tipov (P in N) fotonapetostnega modula pade svetloba in tako nastanejo pari elektrona in vrzela, ti pa se zaradi
vpliva električnega polja ločijo in zaradi ločitve naboja na sponkah fotonapetostnega modula nastane električna napetost, ki poganja tok. Sončna elektrarna vsebuje
več elementov, med njimi so najpomembnejši Fonotapetostni modul, razsmernik
in optimizator.
Za samo izvedbo pa potrebujemo določene pogoje, kot so zemljišče, lokacija,
smer postavitve strehe (če imamo fotonapetostne module na strehi), dovolj veliko
površino strehe in ustrezno dokumentacijo. Maksimalna nazivna moč sončne elektrarne je lahko 11kW.
Od same ideje, pa do končnega obratovanja elektrarne potrebujemo približno 8
tednov. Ko sončna elektrarna obratuje in, če proizvedemo več energije, kot pa jo
porabimo, nimamo stroškov s plačevanjem elektrike, plačamo samo prispevek
OVE + SPTE. Za izvedbo lahko pridobimo finančno podporo EKO sklada, ki nam
povrne 20% vseh stroškov izvedbe.

ELEKTRIČNA INŠTALACIJA MONTAŽNE
HIŠE
Avtor: Mark Stubljar, 3.Ee
Mentor: Aleš Bregar

Povzetek
Naša naloga je bila izvedena na gradbeni šoli v Kranju, kjer smo izvedli električno inštalacijo računalniškega delovnega mesta, tam smo izvajali različna dela od:
udarnega vrtanja, gipsanja, vstavljanja doz… Najprej smo se lotili udarnega vrtanja
(največ ga je bilo po siporeksu.) Ko smo to opravili, pa smo se lotili gipsanja cevi ter
elektro doz. Ko smo gipsali doze smo morali paziti, da doze niso bile postrani, zato
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smo uporabili vodno tehtnico, ter dozo s pomočjo tehtnice dali v raven položaj. Ko
smo to naredili pa smo morali v doze spraviti še cevi, ter jih pogipsati. Po gipsanju,
pa smo se lotili namestitvi PN cevi po lesu. Za namestitev PN cevi smo potrebovali:
SKOBE, VIJAKE TER MAŠINO ZA VRTANJE. PN cevi pa smo potrebovali zato,
da smo skozi njih potegnili kable, ki so vodili do elektro omarice. V omarico pa
smo vstavili 16 A varovalke ter zaščitno stikalo. Naš cilj je bil, da na šoli izvedemo
električno inštalacijo, katero nam je tudi uspelo narediti. Iz tega dela, pa smo se
veliko naučili.

KVADROKOPTER
Avtor: Luka Jelovčan, 2.Ma
Mentor: Jure Meden

Povzetek
Za izdelavo kvadrokopterja sem se odločil, ker predstavlja velik tehnični izziv. Prav
tako se mi zdi zanimiva naprava, katero sem želel popolnoma razumeti in na koncu
narediti svoj kvadrokopter. Večino stvari sem izdelal sam, programiranja ter potrebne matematike pa sem se naučil preko spleta. Vse ostale informacije sem prav
tako pridobil na internetu. Elementi so bili naročeni iz kitajske zaradi konkurenčnih cen. Za uporabo mikrokrmilnika na kvadrokopterju sem se odločil za Arduino
mikrokrmilnik. Že od začetka projekta sem vedel, da natančnost kvadrokopterja
ne bo blesteča, saj so same komponente nenatančne, vključno s sposobnostmi
Arduino mikrokrmilnika. Cilj tega projekta je bil, samostojno sestaviti kvadrokopter
ter izdelati krmilno vezje, ki je sposobno sprejemanja signale brezžičnega vodenja,
s senzorjem meriti naklon naprave ter se avtonomno stabilizirati. Vse to mi je v
enem letu uspelo narediti, vendar pa bi se projekt še vseeno dalo močno izboljšati
z boljšimi komponentami, uporabe natančnejših senzorjev ter hitrejšega mikrokrmilnika. Trenutno izdelujem vezje za natančnejše in hitrejše kontroliranje motorjev
in še naprej izboljšujem projekt.
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Poletni

Festival
Inovativnih
Tehnologij
« programiranje Android igre
« programiranje Arduino
« elektronika – od sheme do
izdelave elektronskega vezja
« uporaba Codebug
« multimedija
« izdelava robota Otto

Termin:

od 20. avgusta 2018
do 24. avgusta 2018
od 9.00 do 15.00

Lokacija:

Šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj

Prijave in dodatne informacije na:

fit.sckr.si

Poletni Festival Inovativnih Tehnologij je namenjen predvsem mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem zadnje triade osnovne šole ter srednješolkam in srednješolcem.
Organizacija:
Šolski center Kranj v sodelovanju
z Mestno občino Kranj in
OpenLab

SREDNJA
TEHNIŠKA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000 Kranj

