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Zlata maturanta generacije 2021 

Oba sta poklicno maturo opravila 
kot zlata maturanta. Petja je doslej 
edini dijak na Srednji tehniški šoli 
Šolskega centra Kranj, ki je dosegel 
vse točke. Oba sta opravljala tudi 
izpit iz splošne mature in ga opravila 
z odliko. 

Petja Furlan je v šolskem letu 
2020/21 končal Srednjo tehniško 
šolo Šolskega centra Kranj kot 
zlati maturant poklicno-tehniške-
ga programa tehnik računalništva. 
Skromen fant je, a zelo vedoželjen, 
vztrajen in vedno pripravljen poma-

gati. Sam pravi, da je srednjo šolo 
izbral dokaj naključno. Dosegal je 
izvrstne rezultate na državnih tekmo-
vanjih v znanju matematike, logike in 
računalništva. Pri pouku je dobival 
odlične ocene, v zadnjih dveh letih 
so se v spričevalih bleščale same 
petice. Svojo zaključno nalogo, 
Načrtovalec zelenjavnega vrta, je 
pospremil z besedami: 
»Najbrž se sliši precej čudno, 
vendar mi dovolite, da pojasnim. 
Načrtovalec zelenjavnega vrta je 
spletna aplikacija, ki je namenjena 
načrtovanju lastnega zelenjavnega 
vrta. Uporabnik vnese število gred 
in izbere zelenjavo v posameznih 
gredah. Program določi rešitev s po-
močjo matematičnih algoritmov in 
podatkov o dobrih sosedih. Za temo 
zaključne naloge sem se odločil, 
ker rad kuham in se prehranjujem 
zdravo. Glede na trenutno stanje, ko 
so na obhodu razni virusi, mislim, 
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Petja Furlan in Žiga Kemperle sta v tem čudnem koronskem času dosegla 
izvrsten uspeh.

Petja Furlan

... začeli razmišljati 
o lastnem pridelovanju 
hrane.«
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da je pravi trenutek, da bi ljudje začeli razmi-
šljati o lastnem pridelovanju hrane.« 

Jeseni je bil kot diamantni maturant povabljen 
na sprejem pri predsedniku države in ministri-
ci za šolstvo. Študij bo nadaljeval na Fakulteti 
za računalništvo in informatiko Univerze v 
Ljubljani. 

Žiga Kemperle je v šolskem letu 2020/21 
končal Srednjo tehniško šolo Šolskega centra 
Kranj kot zlati maturant srednjega strokovnega 
programa tehnik mehatronike. Vsa štiri leta 
je bil najboljši dijak v razredu, vsa štiri leta 
odličnjak. Vedno je izredno zbrano spremljal 
pouk, delal odlične zapiske, nikoli ni silil v 
ospredje, presenečal pa je učitelje s tehtnimi 
vprašanji pri vseh predmetih, zlasti strokovnih. 
Za srednjo tehniško šolo, smer mehatronika, 
se je odločil, ker ga je že od malega zanimala 
tehnika in si v življenju želi početi nekaj v tej 
smeri. Udeleževal se je šolskih tekmovanj v 
znanju logike, matematike, astronomije in tudi 
slovenščine.

Za zaključno nalogo je izdelal regulacijski sis-
tem oz. samoravnotežnega robota na podlagi 
Arduina. Gre za preprostega robota, ki stoji na 
dveh kolesih in s premikanjem naprej in nazaj 
samodejno lovi ravnotežje. 

Izdelava robota je vključevala znanje s pod-
ročij konstruiranja, elektrotehnike in progra-

Žigova zaključna naloga

Na predstavitvi nalog za četrto izpitno enoto se je izkazalo, da imamo na tehniški 
šoli ŠC Kranj pravega medijskega guruja–dijaka Iana Lokovška

Zaključna naloga 
Filmsko potovanje po Sloveniji

Kot dijak je v razredu vedno deloval umirjeno, 
skoraj neopazno. Ko pa je moral svoje mnenje 
predstaviti sošolcem ali učitelju, je le-to pravilo-
ma pospremil z malce navihanim nasmehom. 

Zato je bila predstavitev njegove naloge še 
toliko večje presenečenje za izpitno komisijo, 
v kateri so bili tudi predstavniki podjetij. 

Kako oz. s čim si snemal?
Snemal sem s kamero SONY A6400 in GoPro 
kamero, kjer so bili posnetki zajeti v gibanju. 
Dodal sem pa še posnetke z dronom DJI 

miranja in se mu je iz tega razloga 
zdela primerna in poučna tema za 
zaključek šolanja. 

Za nadaljnji študij je izbral Fakulteto 
za strojništvo Univerze v Ljubljani.  

Fantoma se zahvaljujemo za sode-
lovanje pri nastajanju prispevka. Za 

dosežen uspeh jima iskreno čestita-
mo in želimo veliko uspeha. Nanju 
smo zelo ponosni.

Maja Arh in Maja Jošt

mini, ki mi je pa omogočal prikazati 
pokrajino iz perspektive, ki je nismo 
vajeni.

Katero znanje potrebuješ za mon-
tažo takega filma?
Potrebno je v prvi fazi dobro razu-
mevanje opreme in nastavitev kot 
tudi kompozicije in dobro planiranje 
vnaprej določenih posnetkov. Pri 
montaži pa je potrebno kombinirati 
različne Adobe programe, ki skupaj 
pripeljejo do želenega rezultata. 

Posnetek je dolg približno tri 
minute in pol in končni izdelek je 
edino, kar gledalci poznajo. Koliko 
časa pa si porabil za snemanje 
(obisk vseh krajev) in koliko za 
obdelavo gradiva?
Celoten projekt je trajal skoraj dva 
meseca, snemal sem približno 
osemkrat, čez obdobje treh tednov. 
Za montažo posnetka pa sem 
porabil več kot 40 ur, saj sem veliko 
efektov uporabil prvič in je to od 
mene zahtevalo kar nekaj učenja. 
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Kje vse si snemal, katere kraje? 
Kako si izbral kraje?
Izbral sem kraje, ki se mi osebno zdijo 
najlepši na Gorenjskem in okolici. 
Nekaterih izmed teh krajev so: jezero 
Jasna, slap Peričnik, grad Kamen v 

Begunjah, jezero Bled, Završnica in še 
drugi. 

Na žalost mi je pandemija preprečila 
potovanje v bolj oddaljene kraje, saj 
je bil moj prvotni namen potovati po 
celotni Sloveniji.

Kateri od teh krajev so naredili nate 
največji vtis oz. so te najbolj prevze-
li?
Definitivno eden najbolj impresivnih 
posnetkov v videu je posnetek iz jezera 
v Zelencih, ki je v tistem času bil še 
malce zasnežen. 

Po navadi si za nalogo izberemo 
temo, ki nam je blizu ali zanimiva. 
Kako si ti izbral temo - kaj ti pomeni 
Slovenija?
To temo sem si izbral, ker me videop-
rodukcija in montaža zanimata in v tem 
tudi želim delovati v prihodnosti. Samo 
temo Slovenije pa sem si izbral, saj so 

takšni potovalni tipi posnetkov z dina-
mičnimi prehodi in efekti eno izmed 
težjih področji, kar se tiče montaže. 
Ideja, da bi ustvaril tak posnetek, je bila 
z mano že dolgo, in ko sem dobil pri-
ložnost, da ustvarim videoposnetek kot 
mojo zaključno nalogo, sem jo moral 
realizirati. 

Kaj ti je bilo v srednji šoli dobro in 
kaj pričakuješ od višje šole?
V srednji šoli mi je bilo všeč, kako smo 
pridobili znanje na različnih področjih, 
tako pri programiranju kot pa tudi pri 
grafičnem oblikovanju. Od višje šole 
pa pričakujem, da bom to znanje še 
nadgradil.

Maja Teran

Na praktičnem usposabljanju v tujini s 
pomočjo projekta Erasmus+ 

Kljub temu da je prejšnje šolsko leto 
minilo v duhu epidemije in so bili dijaki 
večino leta šolani na daljavo, nam je v 
spomladanskem času nad pričakovanji 
uspel razpis za mobilnosti dijakov in 
učiteljev za šolsko leto 2021/22. Tako 
dijaki kot učitelji so v šolskem letu 
2020/21 pogrešali izkušnjo s tujino 
in se na razpis prijavili v rekordnem 
številu. Prva skupina je skupaj z dvema 
spremljevalnima učiteljema poletela v 
Narvo v Estoniji. Tam že več let us-
pešno sodelujemo s šolskim centrom 
Ida-Virumaa in njihovim koordinator-
jem Karenom, ki svoje delo opravlja s 
srcem in dijakom vedno pomaga poleg 
opravljanja praktičnega dela tudi s spo-
znavanjem kulturne dediščine Estonije. 
Poleg skupine, ki je odšla na mobil-
nost v Narvo, bodo v tem šolskem letu 

S koncem koledarskega leta 2020 smo uspešno zakorakali v nov projekt v okvi-
ru Erasmus+ mobilnosti, ki smo ga poimenovali Nadgradimo znanje z izkušnjami 
in mu dodali številko 2, saj nakazuje nadaljevanje zgodb dijakov in učiteljev.

Dijaki na mobilnosti: Tina, Benjamin, Gal, Matic in Medej skupaj s spremljevalnima učiteljema Lovrom 
Mohoričem in Maticem Podobnikom ter koordinatorjem Karenom na šolskem centru Ida-Virumma
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praktično usposabljanje opravljali še v 
Grčiji, kamor se odpravljajo novembra, 
ter nato spomladi še v naši najsta-
rejši partnerici Belgiji in letos prvič v 
Nemčiji. Nemčija je letos poleg Grčije 
nov partner, saj je obdobje epidemije 

močno pretreslo partnerske ustanove. 
Nekatere bodo žal za ponovno vzpo-
stavitev mobilnosti potrebovale dlje 
časa, a za nas je to krasna priložnost, 
da odkrijemo potenciale še nepoznanih 
držav. Dijaki poleg usposabljanja na 
delovnem mestu in raziskovanja kulture 
spoznavajo tudi sebe. V tujini so v ve-
čini držav nastanjeni v apartmajih, kjer 
si svoje obroke pripravljajo sami, prav 
tako morajo poleg kuhanja osvojiti tudi 
preostala gospodinjska opravila, kot sta 
pranje perila in pospravljanje. Seveda 
pa nikakor ne moremo zanemariti pri-
dobivanja kompetenc finančnega opi-

smenjevanja, saj so dodeljena sredstva 
primorani razporejati skozi celo obdob-
je mobilnosti, torej cel mesec.

Dijaki svoje misli, izkušnje in pus-
tolovščine beležijo na blogu, ki je 
vsako leto objavljen na spletni strani 
Medpodjetniškega izobraževalne-
ga centra ter na Facebookovi strani 
Šolskega centra Kranj.

Aleksandra Frelih,  
koordinatorica projekta

Četrto leto našega sodelovanja v projektu Inovativna pedagogika 1:1 je, podob-
no kot nekaj mesecev prejšnjega, minilo v znamenju karantene in dela od doma, 
pri čemer smo lahko s pridom uporabili vse naše dosedanje izkušnje z delom z 
IKT, pridobljene med projektom. 

Inovativna pedagogika 1:1  
v šolskem letu 2020/21

V inovativnem razredu smo v sep-
tembru pripravili letni izvedbeni kurikul, 
naslednji mesec pa je sledil drugi 
zajem podatkov ter anketa za sodelu-
joče učitelje in dijake. Na naših rednih 
mesečnih sestankih smo spoznavali 
nove možnosti uporabe različnih sple-
tnih orodij, ki so olajšale večmesečno 
poučevanje od doma, na primer izde-
lava video posnetka v YouTube, Canva, 
Xooltime, Kumospace, snemanje video 
posnetkov in druge. Udeležili smo se 
jesenskega tedna pedagogike, ki je po-
tekal na daljavo. V večernih predavanjih 
in delavnicah smo vsak dan spoznavali 
zanimiva orodja in druge teme, po-
vezane s poukom in IKT. Pripravili in 

izvedli smo tudi štiri sestanke z našimi 
implementacijskimi šolami in na njih 
osvojili in poglobili izkušnje z delom v 
različnih aplikacijah. Nadaljeval se je 
tudi pouk na daljavo. Šolsko delo je v 
celoti potekalo na daljavo in z uporabo 
IKT, zato so bili temu prilagojeni tudi 
naši sestanki in ostala srečanja.

 Letošnji Bett v Londonu se je odvi-
jal na daljavo, zato smo na ta način 
prisostvovali tridnevnim predavanjem in 
delavnicam. 

Tudi pomladni teden pedagogike, 
ki smo se ga udeležili, je potekal na 
daljavo. V večernih predavanjih in 
delavnicah smo vsak dan prisostvovali 
poglobljenim razmišljanjem o temah, 
povezanih s poučevanjem, poukom na 
daljavo, uporabo IKT, orodij in aplikacij 
za poučevanje, ter spoznavali primere 
dobre rabe pri pouku posameznih 
predmetov. 

Spomladi je na naši šoli je pouk pote-
kal tako, da je bila prisotnost v šoli vsak 
drug teden, sicer pa so se dijaki polo-

vično šolali na daljavo. Sestanki so v 
veliki meri potekali še na daljavo, ravno 
tako tudi usposabljanja v projektu. 

Od aprila do junija smo imeli tri sestan-
ke z usposabljanjem v sklopu šolske 
razvojne skupine in dva sestanka z 
usposabljanjem za naše implementa-
cijske šole. Kot koordinatorica razvojne 
šole sem se udeležila dveh delovnih 
sestankov. 

V mesecu maju in juniju smo na naši 
šoli izvedli tudi zadnjo, zaključno eval-
vacijo. Izvedli so jo učitelji v projektu in 
dijaki izbranega inovativnega razreda. 
Konec junija smo učitelji oddali svoje 
letošnje primere dobre rabe z uporabo 
IKT na spletno e-skupnost Inovativne 
pedagogike 1:1.  

Nina Zupan,  
koordinatorica projekta na STŠ

Na mesečnih sestankih učitelji spoznavamo nova 
spletna orodja. 

... tako dijaki kot 
učitelji so pogrešali iz-
kušnjo s tujino...



ŠOLSKI CENTER KRANJ - Srednja tehniška šola 23

Projekt Simulator vožnje  

Idejo smo zasnovali s tremi glavnimi 
cilji, da simulator omogoča tudi premi-
kanje (tresenje) voznika, da simulator 
izdela manjša skupina dijakov kot 
zaključni izdelek in da bi se z izdelkom 
dijaki udeležili tekmovanja iz mehatro-
nike. 

Ideja je bila za tem proti koncu sep-
tembra 2020 predstavljena dvema 
razredoma četrtih letnikov programa 
tehnik mehatronike. Takoj smo naleteli 
na dober odziv dijakov in praktično 
že med samo predstavitvijo dobili 
zadostno število dijakov, ki bi simulator 
izdelali. Po kratkem posvetu s kandidati 
smo se odločili za skupino štirih dijakov 
iz 4. Mb.

Na prvem delovnem sestanku smo 
se dogovorili, za katera področja bo 
zadolžen posamezen dijak in kdo od 
učiteljev jim bo v pomoč kot mentor. 
Dijaki so dobili tudi prvi pravi izziv, ki je 
nam učiteljem pri analizi izvedbe pred-
stavljal največji problem. Njihova prva 
naloga je bila, kako iz računalniške igre 
prenesti in pravilno uporabiti ukaze, ki 
omogočajo realistično gibanje (trese-
nje) voznika med samo vožnjo. 

Že po nekaj dneh so nam predstavili 
rešitev, ki so jo podkrepili z demon-
stracijo. Rešitev je bila v namenskem 
računalniškem programu, ki že obstaja 
in ga je možno kupiti. Vse skupaj pa 
so demonstrirali z enostavno maketo iz 
kartona, opremljeno s servomotorji, ki 
je lepo prikazala potrebna gibanja.

Na naslednjem delovnem sestanku 
smo določili finančni in terminski plan 
aktivnosti ter končni rok izdelave simu-
latorja, ki je bil na začetku določen za 
31. marec 2021.

Sledilo je načrtovanje simulatorja. Idejo, 
kako bo simulator izgledal, so dijaki po-
iskali in izbrali sami. V tej fazi so dijaki 
določili tudi standardne komponente, 
ki jih nismo izdelali sami in jih je bilo 
potrebno kupiti in vgraditi. Taka ključna 
komponenta je bila volan in stopalke 
proizvajalca Logitech.

Tehničnega načrtovanja se je lotil 
dijak Gašper Kobe. Za 3D-načrtovanje 
je uporabil programsko opremo 
SolidWorks, ki jo dijaki na šoli redno 
uporabljajo. Virtualno je simulator v 
3D-obliki hitro napredoval, žal pa nam 
je fizično izdelavo močno zavirala epi-
demija, saj je bila šola lep čas zaprta.

Skoraj vzporedno je z elektrotehnič-
nim in programskim delom začel dijak 
Matej Soršek. V tem delu je Matej 
poskrbel, da so efekti iz igre dosegli 
motorje, ki so tresli sedež voznika. Za 
ta del je uporabil programsko opremo 

SimTools, ki je zajemala Pitch in treslja-
je, ki jih je generirala igra na avtomobi-
lu, nato pa preko serijskega COM-porta 
te informacije prenašala na Arduino, 
ki je bil namenjen krmiljenju motorjev. 
Med motorji in Arduinom je še vmesnik 
drive, ki je skrbel za moč na motorjih. 
Med samim delom je Matej naletel na 
kar nekaj sprememb in izzivov, ki jih je 
uspešno implementiral.

Ko je bilo načrtovanje simulatorja kon-
čano, je sledil nakup sestavnih delov 
in materiala za izdelavo nestandardnih 
sestavnih delov. Izdelave in dodelave 
nestandardnih sestavnih delov se je 
lotil dijak Matej Markelj. Poleg ročnih 
obdelav, kot so žaganje, piljenje in 
vrtanje, je nekaj kosov Matej izdelal 
tudi na šolskih CNC-strojih znamke 
HAAS. CNC-programe pa je pripravil s 
programsko opremo SolidCAM.

Izdelavi je sledilo najprej varjenje posa-
meznih sestavnih delov v celoto, za kar 
je poskrbel dijak Blaž Klemenčič, ki je 
z natančno »roko« začel graditi končni 
izgled simulatorja. Sledilo je testno 
sestavljanje mehanskega dela simula-
torja in montaža ključnih standardnih 
komponent. V tej fazi smo opazili nekaj 
manjših napak in pomanjkljivosti, ki so 
bile brez večjih težav odpravljene.

Čisto na koncu pa je dijake čakalo še 
sinhronizacija in kalibracija ukazov med 
računalniško igro in samim simulator-
jem. Kljub temu da smo za komunika-
cijo uporabili namensko programsko 

Na šoli smo v aktivu mehatronike že dalj časa govorili, da bi bilo dobro izdelati 
zanimiv izdelek, ki bi šoli služil kot promocijsko orodje na raznovrstnih šolskih 
aktivnostih. Na začetku leta pa je padla ideja, da bi izdelali Racing Simulator – 
Simulator vožnje, ki odlično pokriva vse tri tehnične sklope mehatronike.

Osnovni koncept ideje.

Maketa simulatorja.

Tehnična 3D-slika simulatorja. 

Izdelava komponent v CNC-programu SolidCAM.  
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orodje SimTools, se je umerjanje 
izkazalo za zelo trd oreh. Ker pa 
fantom motivacije ni primanjkovalo, 
so premagali tudi to zadnjo oviro. 
Prvo pravo testiranje je na veselje 
vseh pokazalo, da simulator deluje 
in izpolnjuje praktično vse zastav-
ljene naloge. Test pa se je izvedel 
na računalniški igri Live for Speed. 

Po testiranju so dijaki simulator 
razstavili, sledilo je barvanje mehan-
skega ohišja. Ko se je barva dobro 
posušila, pa še končna montaža 
vseh pripadajočih komponent. Z 
barvanjem in končno montažo so 
dijaki hiteli, saj je bil skrajni rok za 
zaključek projekta naslednji dan. Za 
razburljiv zaključek in da je šlo vse 

Dijaki, ki so sodelovali pri projektu: Blaž Klemenčič, Matej Soršek, Gašper Kobe in Matej Markelj

Ravnatelj STŠ na testni vožnji.

Pokrito parkirišče za električne skiroje

Tako na globalni kot lokalni ravni se 
močno povečuje uporaba električ-
nih vozil. Tudi na Šolskem centru 
Kranj v zadnjem času opažamo, 
da vse več naših dijakov in zapo-
slenih za prevoz v šolo uporablja 
električne skiroje. Ravno zato smo 
se odločili urediti prostor, kjer jih 
med poukom lahko varno shranijo, 
da jih ne bi nosili s seboj v razred. 
V kletnih prostorih šole smo tako 

uredili parkirišče za 18 skirojev, ki je 
varovano tudi s kamero. Dijaki bodo 
lahko imeli svoje skiroje na varnem, 
suhem in toplem, s svojimi ključav-
nicami pa jih lahko tudi priklenejo 
na za to pripravljene zaklepne 
elemente. 18 parkirišč trenutno 
presega potrebe glede na sedanje 
število uporabnikov, a verjamemo, 
da se bo njihovo število v prihodnje 
še povečevalo. Ker gre za enega 

tako na tesno, pa je na žalost poskrbel covid 
19, ki nam je »pojedel« veliko število delovnih 
dni. Projekt so dijaki tako končali dva dni pred 
zagovorom zaključnih izdelkov in ga takrat 
tudi uspešno predstavili.

Vsa pohvala in zasluge dijakom za resen 
pristop in odlično opravljeno delo!

Aleš Kozjek,  
mentor projekta

prvih namenskih parkirišč za električne skiroje 
pri nas, so o tem pisali tudi v Gorenjskem 
glasu. Pred šolskim vhodom imamo že nekaj 
časa tudi polnilnico za električna vozila, ki po 
potrebi lahko služi tudi kot polnilna postaja 
za električne skiroje. Tudi ravnatelj STŠ Aljaž 
Rogelj, ki ste ga še lani lahko večkrat opazili 
na električni rolki, je v letošnjem letu postal 
navdušen uporabnik električnega skiroja, ki 
ga je oblepil tudi s šolskimi nalepkami. »Vse, 
kar je povezano z elektroniko, je namreč 
neposredno povezano tudi z našimi izobraže-
valnimi programi,« je povedal g. Rogelj.

Gašper Strniša, mag. org. informatik
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Intervju –Nika Vetrih
Nika Vetrih je mlada perspektivna nordijska skakalka, članica Smučarskoskakal-
nega kluba Velenje in dijakinja Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj. 

Za intervju sva se dogovorila v začet-
ku šolskega leta – ravno v zaključku 
poletne sezone smučarskih skokov. 
Pogovor o karieri smučarskege ska-
kalke, ciljih, rekordih sva opravila kar 
med uro športne vzgoje. Nika je zelo 
zgovorno nasmejano dekle, polno ener-
gije, zato je bil intervju narejen v zelo 
sproščenem vzdušju.

Najbolj klišejsko vprašanje, pa ven-
dar: kdo te je navdušil nad nordijski-
mi skoki?
Za skoke sem se navdušila že v 
zgodnjih letih. Prihajam iz skakalne 
družine, saj je skakal že moj oče, prav 
tako pa tudi moj brat. Nordijski skoki so 
mi torej nekako v genih. 

Kako dolgo pa že treniraš?
Treniram že sedem let.

Imaš v svojem športu morda tudi 
kakšnega vzornika, vzornico?
Nimam vzornikov, no, če dobro premis-
lim, so moji vzorniki moja družina; moj 
oče in moj brat sta oba bivša skakalca. 
Od njiju dobim tudi kakšen nasvet ozi-
roma mi stojita ob strani. Glede skokov 
se zgledujem po Niki Križnar, ki je tudi 
moja dobra prijateljica.

Si morda trenirala še kak drug 
šport?
Ja, pred skoki sem se preizkusila tudi 
v nogometu in kasneje tudi v odbojki. 
Vendar so nordijski skoki moj pravi 

šport, s katerim sem se resnično pove-
zala.

Katera pa je tvoja najljubša skakal-
nica?
Meni osebno zagotovo skakalnica v 
Rasnovu. To je v Romuniji, na tej napra-
vi se resnično dobro počutim. 

Pa v Sloveniji? 
Planica, 120-meterska skakalnica. 

Koliko pa meri tvoj najdaljši skok? 
Moj najdaljši skok je 139,5 m. Res 
upam, da v prihodnje zvišam vsaj še za 
tega pol metra. 

Hm, 139,5 m, to se sliši nevarno! 
Kako pa je pri nordijskih skokih s 
poškodbami? Si morda tudi ti utrpela 
kakšno hujšo poškodbo?
(smeh) Potrebno si je zaupati, ko si 
zaupaš, gre vse tako kot na treningih. 
Tekme si vzamem kot trening in nimam 
strahu. Seveda so poškodbe del kari-
ere športnika, le redki se jim povsem 
izognejo. Sama sem utrpela padec na 
120-metrski napravi, luknja v komolcu 
– ni izgledalo najlepše, pa vendar na 
srečo ni bilo hujšega.

Hmm, vrniva se raje k lepšim temam 
– skokom. Kako sploh izgleda dan 
smučarskega skakalca?
Zjutraj krenemo na pot do skakalni-
ce, trenerji nam podajo informacije o 
skakalnici ter nas opozorijo na detajle v 

tehnični izvedbi skoka. Sledi ogrevanje 
s tekom, gimnastičnimi vajami, raztezni-
mi vajami, raznimi poskoki. Pogosto pa 
trenerji z nami naredijo imitacijo skoka 
po fazah, nalet, odriv, let in pristanek. 
Na sami skakalnici pa ne razmišljamo 
veliko o skoku – na zaletni mizi se pre-
pustiš in greš. 

Kdo pa je tvoj trener?
V mladinski reprezentanci, katere 
članica sem, sta to Stanislav Baloh in 
Jurij Tepeš.

Kako pa usklajuješ treninge in šolske 
obveznosti? 
Obiskujem 4. letnik računalništva na 
Srednji tehniški šoli na Šolskem centru 
Kranj. Zaradi vsakodnevnih treningov 
časa ni veliko. Šola se mi po navadi 
konča ob štirinajsti uri, trening pa se mi 
prične ob 14.30 ter traja do 16.30. Sledi 
odhod v dijaški dom, šolske obveznosti 
in spanje. Profesorji so mi v maksimal-
no pomoč. Najtežje je pri matematiki, 
saj sem zaradi tekem v tujini pogosto 
odsotna od pouka. V šoli mi sošolci in 
profesorji priskrbijo potrebne zapiske. 
V veliko pomoč pa mi je tudi vzgojitelj 
v dijaškem domu, ki obvlada matema-
tiko.

Omenila si pogosto odsotnost od 
pouka. Kako pa potujete na tekme?
Najpogostje s kombiji, kjer so vožnje 
lahko tudi zelo dolge. Pogosto tudi več 
kot osem ur, po prihodu pa še popol-
danski trening – le-ti po navadi niso 
najboljši, saj je težko aktivirati sede-
če noge. Najdaljša pot je bila prav v 
Rasnov v Romuniji.

Štirinajst ur? Zagotovo se ti je na 
poti zgodilo že marsikaj, imaš morda 
kako anekdoto?
(smeh) Najbolj mi je v spominu ostala 
prigoda s smučmi. V Mislinji nam je 
odpadla tekma, trenerji so očitno dali 
smuči iz kombija. Vsi smo bili prepriča-
ni, da so smuči v mojem kombiju, ki je 
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namenjen na trening v skakalni center 
v Kranj. Vendar ko smo prispeli na cilj, 
smuči ni bilo. Trenerji so klicali en dru-
gega in iskali moje pogrešane skakalne 
smuči. Po neuspeši misiji iskanja mojih 
smuči je prišel trener do mene in v 
smehu dejal: “Nika, bi naredila kondicij-
ski trening z nami?” (smeh)

Kako pa izgleda perfekten skok?
To je težko, saj perfektnega skoka v 
bistvu ni. Vse se mora poklopiti, v zraku 
moraš čutiti, da te nese – da gre v 
“podn”, kot rečemo mi v žargonu. 

Kakšni pa so tvoji cilji? Kje se vidiš 
čez pet let?
Največji cilj vsakega športnika so 
olimpijske igre. Moj cilj je postopen, 
najprej si želim čim bolj konstantnih 
skokov in napredovanja v slovensko 
A-reprezentanco. 

Hmm … (daljši premislek) Kje se vidim 
čez pet let? Najprej bi letos rada 
uspešno opravila maturo. V prihodnje 

se želim vpisati na policijsko akade-
mijo. Če pa pogledam še iz drugega 
zornega kota, pa si želim svoje stanova-
nje, dobro službo in uspešno športno 
kariero. Predvsem pa si želim prikazati 
svoje najboljše skoke. 

Nika, najlepša hvala za sodelovanje 
pri intervjuju. Želim ti čim več skokov 
prek 140 m, uspešno opravljeno 
maturo in čim manj poškodb. 

Nika Vetrih in Anže Kralj,  
prof. športne vzgoje

Najprej bi letos 
rada uspešno opravila 
maturo.

Forent Ademi
Aldin Turkeš

Nik Rozman

Rok Poljanec

Oskar Starman


