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Gimnastičar s Primorske, ki je zanimanje 
za elektrotehniko prepoznal že  
v osnovni šoli 

VIŠJA
STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Urban Povšič, študent 1. letnika programa Elektroenergetika na VSŠ ŠC Kranj 

plavali in še bi lahko našteval. Posebej so nas 
privlačili razni adrenalinski podvigi. Izdelovali 
smo različne gugalnice, skakalnice ter proge 
za kolo, velikokrat smo ob poletnih dneh obi-
skovali naravni bazen v domači vasi in skakali 
z višine, pri tem pa izvajali razne trike v zraku. 

Na vrtu smo si pripravili posebno železno 
konstrukcijo, kjer smo lahko kolebali na drogu 
ter se obešali na vse možne načine z glavo 
navzdol. Bratranec Matija je takrat že kar nekaj 
let treniral gimnastiko v Goriškem gimnastič-
nem društvu v Novi Gorici. Tako nam je lahko 
večkrat brez kakršnega koli strahu demon-
striral razne stoje, premete, kolesa, salte, hojo 
po rokah ter druge gimnastične prvine. Kar je 
počel, se mi je zdelo zelo ''kulsko'', želel sem 
si, da bi lahko tudi jaz enkrat to znal.

V družini je bila takšna navada, da poleg šole 

Kdaj ste v mladosti spoznali, da 
vas privlači gimnastika?
Zame je gimnastika zibelka vseh 
športov, v katerih sem se kdaj koli 

našel ter preizkusil. Kot otroci smo 
bili zelo športno aktivni ter razigrani, 
veliko smo kolesarili, igrali nogomet, 
košarko, hokej na rolerjih, smučali, 
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lahko otroci obiskujemo le eno dejav-
nost, ki si jo izberemo na začetku, naj 
bo to šport ali igranje inštrumenta. Zato 
sem se ob vpisu v prvi razred vpisal še 
v Goriško gimnastično društvo, kjer so 
me z veseljem sprejeli. 

Katero srednjo šolo ste obiskovali in 
kakšne spomine imate na šolanje?
Po končani osnovni šoli sem se vpisal 
na Elektrotehniško in računalniško šolo, 
ki je ena izmed enot Šolskega centra 
Nova Gorica. Ker me je zanimalo po-
dročje elektrotehnike, sem se vpisal v 
program Elektrotehnik. Spomini na sre-
dnješolske klopi mi pričarajo posebne 
trenutke. Eden izmed prvih je povezan 
s prvim šolskim dnem. Ko smo se 
dijaki prvič posedli v klopi in v trenutku, 
ko nas je razredničarka pozdravila, se 
je od zunaj zaslišal glasen udar strele. 
Mislim, da si bolj simboličnega uvoda 
ne bi mogli zamisliti, da smo prišli 
na ''elektro''. Spoznal sem kar nekaj 
novih sošolcev, s katerimi sem ostal v 
stiku še danes. Skozi vsa štiri leta smo 
bili usmerjeni k istemu cilju, uspešno 
zaključiti srednjo šolo. Med tem pa smo 
navezali in sklenili prijateljstva, ki ne 
gredo v pozabo.

Trditi si upam, da ni bilo preverjanja ali 
ocenjevanja, pred katerim si ne bi drug 
drugemu zaželeli srečno. Seveda brez 
negativnih ocene in trepeta pred oce-
njevanjem po neprespani noči ne gre. 
Vedno so trenutki, ki jih želimo pozabiti, 
in tisti, ki so nepozabni, teh pa je bilo 
največ. Če bi moral še enkrat izbirati, 
bi najverjetneje ponovno izbral enako 
srednjo šolo oziroma isti poklic.   

Katere uspehe ste že dosegli na 
športnem področju?
Glede na to, da treniram gimnastiko že 
od prvega razreda osnovne šole, sem 
se udeležil kar nekaj tekmovanj. 

V telovadnici, kjer sem treniral, smo 
sprva imeli na voljo le nekaj gimna-
stičnih orodij in sicer drog, bradljo, 
kozo, konja ter desko za preskok, 
prožno ponjavo oziroma trampolin, 
parter ter nekaj blazin za doskok. Vse 
našteto še zdaleč ne opiše popolnoma 
opremljene gimnastične telovadnice, 
kajti prostora ni bilo na pretek, da bi 
imeli vso opremo. Telovadnica je bila 
večnamenska, zato smo morali pred 
in po vsakem treningu orodja postaviti 
oziroma pospraviti. Tekmovanja smo 
obiskovali glede na pogoje in opremo, 
ki smo jih imeli na razpolago.

Tekmoval sem na orodjih (drog, bradlja, 
parter, preskok), skokih z male prožne 
ponjave (kanvas) ter v akrobatiki (akro-
batska steza). Dosegel sem kar nekaj 
stopničk in naslovov državnega prvaka 
tako ekipno kot posamično. Svojih 
odličij in medalj ne preštevam rad, saj 
mi je gimnastika zgolj hobi in sprostitev. 
Mislim, da na steni sobe  visi okrog 45 
različnih medalj iz državnih prvenstev, 
društvenih tekem ter nekaterih prven-
stev v tujini. Trikrat sem bil nagrajen za 
športnika Goriške in sicer za leto 2015 
in 2017 (bronasta plaketa) ter 2018 (sre-
brna plaketa).

Vpisani ste v 1. letnik višješolskega 
programa Elektroenergetika. Zakaj 
ste izbrali to smer?
Zanimanje za elektroenergetiko sem 
začutil že v osnovni šoli, ko smo v de-
vetem razredu obiskali hidroelektrarno 
v Solkanu. Navduševale so me stvari, 
ki so bile gromozanske, kot na primer 
turbina, transformatorska postaja, dalj-
novod, zapornice … 

V času srednje šole sem razmišljal, 
kako velik pomen ima proizvodnja in 
distribucija električne energije. Lahko 
skonstruiramo še tako dobro vezje, ra-
čunalnik ali stroj, vendar brez električne 
energije ne gre. Menim, da bo elektro-
energetika vedno imela velik pomen za 
družbo.

Poleg študija se boste intenzivno 
ukvarjali tudi s športom. Ali nam 
lahko zaupate nekoliko več?
Decembra 2021 se odpravljam skupaj 
z ekipo na evropsko prvenstvo iz 

TeamGYM oziroma skupinske gimnasti-
ke. TeamGYM je druga veja gimnastike, 
ki se je razvila v skandinavskih državah 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Na podlagi športne gimnastike da-
nes prerašča v šport. Omenjeni šport 
spodbuja ekipni duh, kar je največji čar 
tega športa. Disciplina je bila slovenski 
javnosti uspešno predstavljena oktobra 
2016, ko je Maribor gostil 11. evropsko 
prvenstvo.

Po evropskem prvenstvu v Mariboru 
se je porodila ideja, da bi Slovenija pri-
čela intenzivno vzpodbujati slovenske 
gimnastične klube v razvoj skupinske 
gimnastike.

Leta 2020 sem bil povabljen v člansko 
ekipo slovenske reprezentance iz sku-
pinske gimnastike, ki naj bi se udeležila 
evropskega prvenstva v Copenhagnu 
na Danskem. 

Pandemične razmere organizatorjem 
niso dopuščale izvedbe prvenstva, 
zato so tekmo premestili na prvi teden 
decembra 2021, ko odpotujemo v 
Guimarães na Portugalsko.

Treninge in šolo skušam uskladiti, 
večino treningov imamo čez vikend in 
sicer v Kopru in Ljubljani, kjer trenira-
mo na orodjih. Med tednom prebivam 
v Študentskem domu Kranj, kjer se 
vedno najde prostor in čas za trening. 
Velikokrat obiščem fitnes ter tako 
delam na telesni pripravi ali pa eno-
stavno obujem tekaške copate ter jo 
mahnem na Šmarjetno goro oziroma 
po ulicah Kranja. Pridejo tudi dnevi, ko 
se mi ne ljubi trenirati, zato me občas-
no preganja »cimer« Tomaž, ki sem mu 
hvaležen.    

Kakšna so vaša pričakovanja v življe-
nju, kaj bi želeli doseči na področju 
gimnastike in kaj na področju elek-
troenergetike?
Moj cilj je najprej uspešno zaključit štu-
dij Elektroenergetike v Kranju in poiska-
ti zaposlitev. Upam, da bom kljub temu 
lahko še vedno ostal športno aktiven, 
predvsem v gimnastiki.

Urban Povšič in Lidija Grmek Zupanc, 
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

... smo navezali in  
sklenili prijateljstva, ki 
ne gredo v pozabo..
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Brata, ki sta zaposlena v Domelu, sta se 
odločila, da bosta študirala skupaj

Najprej bi vaju želeli predstavi-
ti. Kdo sta, kje sta zaposlena in 
kakšno delo opravljata?
Sva Klemen in Urban Polak. 
Prihajava iz Gorenjih Novakov pri 
Cerknem. Oba sva zaposlena v pod-
jetju Domel d. o. o. in sicer Klemen 
kot vodja oddelka za brizganje 
termoplastov, Urban pa opravlja 
svoje delo v oddelku za sestavljanje 
in programiranje laboratorijskih 
naprav. 

Oba sta usmerjena v tehniško po-
dročje. Ali menita, da je za usmerja-
nje v to področje pomemben vpliv 
družine? Iz kakšne družine prihaja-
ta? (Lahko odgovori eden v imenu 
obeh). 

Oba sva mnenja, da je družina zelo 
pripomogla k temu, da sva zelo 
usmerjena v tehniško področje, kajti 
na kmetiji se je treba znajti hitro, 
uspešno in tehniško. Prihajava iz 
delavne 6- članske družine, ki se ne 
brani dela in iskanja novih idej za 
lažje delo na kmetiji. 

Kako vaju je v tem smislu usmer-
jala srednja šola, ki sta jo obisko-
vala?
Klemen: Zame je bila srednja 

šola nekakšno novo doživetje. 
Srednjo elektro šolo sem obiskoval 
v Ljubljani na Vegovi. Tam sem si 
nabral veliko novih izkušenj in znanj, 
ki jih še zdaj koristno uporabljam. 
Veliko novega sem se naučil tudi, ko 
sem živel v Ljubljani med tednom, 
kajti mestno življenje je čisto dru-
gačno kot pa življenje na podeželju.

Urban: V srednji šoli sem pridobil 
veliko znanja, ki sem ga potreboval 
tako doma kot v službi.  Moje znanje 
in razmišljanje se je v času srednje 
šole poglabljalo in tako lahko sedaj 
rečem, da sem nekatere stvari že 
precej usvojil in nadgradil.

Od kod je pravzaprav prišla pobu-
da, da se vpišeta v Višjo strokov-
no šolo Kranj, v izredni študij 
programa Mehatronika?
Klemen: Da sem se vpisal v Višjo 
strokovno šolo Kranj, v izredni študij 
programa Mehatronika, me je gnala 
želja po novem znanju in po še 
večjem številu izkušenj v sodobnem 
svetu, saj sem v teh desetih letih, 
od kar sem zaposlen, spoznal, da 
znanja ni nikoli preveč. No, na kon-
cu pa je pretehtala tudi želja brata 
Urbana, da skupaj obiskujeva isti 
izredni študij. 

Klemen in Urban Polak študirata v 2. ciklusu programa Mehatronika 

Urban: V letu 2019 in v letu 2020 sem bil 
vpisan na Srednjo tehniško šolo ŠC Kranj in 
ko sem opravil maturo, sta mi profesor Mirko 
Meglič in profesorica Maja Arh svetovala, naj 
se vpišem naprej v Višjo strokovno šolo, ker 
je to zame zelo dobra priložnost in da bom s 
svojim znanjem to šolo kar nekako z lahkoto 
opravil. Nato sem se pogovoril z bratom, če 
bi tudi on še rad pridobil kakšno višjo stopnjo 
izobrazbe.

Preteklo študijsko leto je epidemija močno 
zaznamovala. Ali ocenjujeta, da sta zaradi 
predavanj in vaj, ki so v veliki meri potekala 
na daljavo, dobila manj znanja kot bi ga 
sicer, če bi vse potekalo normalno?
Klemen: S prejšnjim letom nisem imel težav, 
pa čeprav je skoraj celo študijsko leto poteka-
lo na daljavo. Mogoče je bilo na začetku pri-
čakovati kakšno težavo več, a smo jo skupaj 
uspešno rešili. Vsekakor to ni isto, kot če bi 
imeli predavanja in laboratorijske vaje v živo, a 
sem hvaležen za ta čas, ki sem ga prihranil pri 
vožnji in sem ga lahko več namenil učenju ter 
družini, saj prihajam od daleč. V tem pogledu 
sem mnenja, da smo izredni študenti pridobili 
v tem obdobju veliko, saj nas je veliko takšnih, 
ki imamo zahtevne službe in družine ter se 
nam dnevno pozna vsaka minuta.

Urban: Preteklo študijsko leto bi označil kot 
zelo dobro, saj smo bili prisiljeni v to, da smo 
morali v večji meri študirati doma, zato mislim, 
da je zaradi tega ostalo v glavi več znanja. 

Vpisana sta v 2. ciklus programa 
Mehatronika, tako da je pisanje diplom-
skega dela po eni strani še odmaknjeno, 
po drugi strani pa se vama približuje tudi 
odločitev o izbiri teme. Pri tem vama bo 
dejstvo, da sta zaposlena, lahko v veliko 
pomoč, saj dobro poznata vajino delovno 
področje. V katero področje raziskovanje 
se boste verjetno usmerili?
Klemen: Moja želja za temo diplomske naloge 
je, da bi raziskoval nekaj na mojem delov-
nem področju. Sem namreč vodja oddelka 
Termoplasti. Vedno me je veselilo delo z 
zaposlenimi in vodenje večjega števila ljudi. 
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Zagotovo bo povezano s tem. Združil 
bom lahko prejete izkušnje, ki jih prido-
bivam pri delu, in teoretični vidik, ki mi 
ga omogoča študij.

Urban: Še preden sem začel študirati,  
sem že nekako razmišljal o izbiri teme 
za diplomsko delo. Ko sem opravljal 1. 
ciklus, sem dobil kar veliko idej glede 
izbire teme. Najbolj mi je ostal pri srcu 
predmet »Poslovno komuniciranje in 
vodenje«, in zelo rad bi raziskal, kaj 
točno se »dogaja v skupini in timu«.

Kaj je pomembno za uspešen izredni 
študij, kako usklajevati službene, 

študijske in družinske obveznosti? 
Kdaj študirata?
Klemen: Za uspešen izredni študij je 
pomembno prilagajanje in pa, kot je 
omenil spodaj brat, »hladna glava«. 
Organizirati je potrebno službo in čas, 
ki ga imaš malo na voljo, a še zmeraj 
dovolj, da študij normalno poteka. 
Veliko k izrednemu študiju pripomore 
tudi podpora moje družine. Od nje 
sem lani velikokrat slišal stavek »saj bo 
šlo«. Tudi pomoč enoletnega sina, ki 
se je velikokrat udeležil predavanj, je 
bila večkrat dobrodošla, saj je prinesla 
veliko smeha pri navzočih na predava-
njih, tako pri profesorjih kot študentih.  
Študiram po navadi ob koncih tedna 
in pa po predavanjih. Zmeraj se trudim 
stvari delati čim bolj sproti, saj le na 
tak način ostane vsaj nekaj časa še za 
ostale stvari. 

Urban: Mislim, da je za uspešen izredni 
študij najbolj pomemba »hladna glava«, 
kajti le tako lahko organiziraš vse stvari, 

ki se ti dogajajo v življenju. Velikokrat 
študiram proti večeru, ker popoldne 
zelo rad še kaj postorim doma in sem 
vsaj malo časa z družino.

S čim se najraje ukvarjata v prostem 
času, ki vama ga verjetno ne ostane 
prav veliko?
Klemen: Prosti čas preživim z ženo in 
sinom, z ostalimi domačimi in prijatelji 
ob igranju košarke ali ob gledanju no-
gometa ter navijanju za AS Romo. 

Urban: V prostem času, če se da vsak 
dan, si rad vzamem 30 minut časa 
samo zase in grem kolesarit. 

Klemen in Urban Polak ter 
 Lidija Grmek Zupanc,  

ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

Zmeraj se trudim 
stvari delati čim bolj 
sproti ....

Z njima lahko uvajamo učinkovit 
proizvodni sistem z visoko stopnjo 
hitre prilagodljivosti. Drugi pomemben 
dejavnik, ki neobhodno opravičuje 
uvedbo robotizacije pa je ponovljivost, 
ki bistveno vpliva na izboljšanje kako-
vosti izdelkov. Pozitivna praksa kaže, 
da so pogosto prav roboti tisti elementi 
nekega procesa, ki omogočajo zahte-
vano konstantno preciznost izvajanja 
zahtevane naloge skladno s standardi.

V letošnjem letu nadaljujemo z avtoma-
tiza-cijo v proizvodnem procesu in prip-
ravljamo dve novi investiciji. »Povečanje 
števila robotov narekuje poglobljeno 
sodelovanje dobaviteljev in nas kot 
uporabnikov robotskih aplikacij. Pri tem 

je odločilnega pomena obvladovanje 
vrhunskega interdisciplinarnega znanja, 
inovativnost in izkušenj vseh sodelujo-
čih v vsakem projektu robotizacije,« je 
povedal Nejc Gorinšek, vodja sektorja 
Inženiring proizvodnje.

Prenos znanja med stroko in podjetji 
je ključnega pomena za napredek in 
razvoj panoge kot tudi zaposlenih.

Spremembe na trgu namreč od vseh 
deležnikov zahtevajo fleksibilnost, hitro 
odzivnost in pripravljenost usvajanja no-
vih znanj. S tem namenom smo se tudi 
v našem podjetju začeli izobraževati in 
usvajati znanja, ki nam bodo pomagala 
pri uvajanju poglobljene robotizirane 

proizvodnje. Povezali smo se s Šolskim 
centrom Kranj in organizirali izobra-
ževanje s področja teorije in prakse 
o robotizaciji. Usposabljanje je bilo 
izvedeno v okviru evropskega projekta 
MUNERA 3, ki ga financirata Evropski 
socialni sklad in MIZŠ.    

Robotizacija in digitalizacija proizvodnih 
procesov za zagotavljanje in ohranjanje 
lokalne proizvodnje 
Robotizacija in z njo povezana digitalizacija proizvodnih procesov sta vse bolj 
pomembni za zagotavljanje in ohranjanje proizvodnje na domači lokaciji.

... je odločilnega 
pomena obvladovanje 
vrhunskega interdiscipli-
narnega znanja ...
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Na začetku so se udeleženci 
spoznali z vrstami robotov ter 
področjem implementacije robo-
tov v proizvodne procese, da bi 
ljudem v čim večji meri olajšali delo 
ter jih razbremenili ponavljajočih, 
utrujajočih ter predvsem obreme-
njujočih opravil. Zaradi ponovljivosti 
operacij so roboti zmožni zagota-
vljati konstanten nivo kakovosti, kar 
dolgoročno izpopolnjuje zavzema-

nje Iskraemeca k skrbi za kupce in 
zagotavljanje kakovosti izdelkov, ki 
je naložba za ohranjanje vse bolj 
razburkanega trga in osvajanje 
novih kupcev v prihodnost. Po 
spoznavanju teoretičnega dela so 
nadobudni inženirji pričeli z delom 
na robotih, kjer so se spoznali z 
osnovami upravljanja z roboti. Sprva 
je teoretično in praktično izobraže-
vanje potekalo v prostorih ŠC Kranj, 

V četrtek, 2. 9. 2021, je bila ob 18. 
uri v Prešernovem gledališču Kranj 
slovesna podelitev diplom. Poleg 
direktorja ŠC Kranj gospoda Jožeta 
Drenovca je prisotne nagovorila ga. 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič, ge-
neralna sekretarka Skupnosti VSŠ 
RS Slovenije in podpredsednica 
odbora EURASHE, ter ravnateljica 
mag. Lidija Grmek Zupanc. V imenu 
diplomantov je vse zbrane nagovoril 
diplomant Gregor Vidmar. 

Diplome je prejelo 61 diploman-
tov, 45 na rednem študiju in 16 na 
izrednem. 

Za glasbeno poživitev je poskrbela 
skupina Agena. Dva izmed glasbe-
nikov te skupine, Amadej Šaršanski 

Dogodek v Prešernovem gledališču Kranj, 2. 9. 2021

Podelitev diplom, pohval in priznanj je 
slovesen zaključek višješolskega študija 

kasneje pa so pridobljeno znanje podprli tudi 
z roboti, instaliranimi v našem proizvodnem 
procesu. Na ta način bo odprava morebitnih 
zastojev v proizvodnji še hitrejša, učinkovitejša 
ter zanesljivejša.

Ravnateljica Višje strokovne šole ŠC Kranj, 
mag. Lidija Grmek Zupanc, je ob tem izra-
zila zadovoljstvo, saj »pretok znanja iz šol v 
podjetja in obratno pomeni dodano vrednost 
za vse sodelujoče. Sodelovanje je pomembno 
pri vključevanju dobrih praks v poslovanje 
podjetja kot tudi v učne procese.

Tudi v prihodnosti želimo, da bi se s podje-
tjem povezovali tudi na področju praktičnega 
izobraževanja naših študentov, pri razreševa-
nju različnih teoretičnih in praktičnih vprašanj 
v okviru diplomskih del, pri izmenjavi tujih 
študentov in predava-teljev in podobno.«

Nejc Gorinšek, mag. inž. str, vodja sektorja 
Inženiring proizvodnje v Iskraemeco ter  

predavatelj predmeta Pogoni in mehanizmi  
v programu MEH
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in Gašper Cankar, sta pred časom obi-
skovala Strokovno (tehnično) gimnazijo 
ŠC Kranj. Amadej Šaršanski je skupino 
predstavil takole: »Agena je skupina 
ambicioznih mladih glasbenikov, zdru-
ženih z namenom preigravanja ljudem 
poznane glasbe v svojevrstni preobleki. 
Čeprav je bila Agena prvotno ustanov-
ljena za namene ponujanja nevpadljive 
ambientalne glasbe v restavracijah, pa 
se je kmalu izkazalo, da njihov unikaten 
način predrugačenja večnih uspešnic 
pristoji najrazličnejšim priložnostim. Od 
ustanovitve v letu 2017 so tako s svojo 
glasbo stopili že v marsikatero vlogo, 
od hišnega benda nekaterih lokalov, 
samostojnih celovečernih koncertov, 
spontanih uličnih nastopov kot tudi za-
gotavljanja glasbe za svečane dogod-
ke. Njihova posebnost je tudi spontana 
improvizacija in nestalna zasedba«. 

Podelitev diplom so nam polepšali nas-
lednji inštrumentalisti: Neža Verdonik 
– saksofon,  Anže Balantič – troben-
ta,  Anže Podobnik – bobni, Gašper 
Cankar – električna kitara in Amadei 
Šaršanski – bas kitara. 

Glede na Pravilnik o pohvalah, prizna-
njih in nagradah v višji strokovni šoli 
podeljujemo pisne pohvale. Na predlog 
zaposlenih in študentov pisne pohva-
le podeljujemo za doseganje vidnih 
rezultatov na tekmovanjih in srečanjih 
študentov z različnih področij znanja 
in delovanja; za projekte, inovacije ali 
rešitve problemov, ki so pripomogli k 
delovanju/racionalizaciji poslovanja 
podjetja ali organizacije ter za dosežke, 
ki pospešujejo ali vzpostavljajo medna-
rodno sodelovanje ter izjemni prispevek 
k promociji šole. 

Pisne pohvale so prejeli: Tilen Arhar, 
Jan Potočnik in Nik Rakovec.

V nadaljevanju navajamo obrazložitve 
za vse tri diplomante. Najprej obrazloži-
tev za diplomanta Tilna Arharja. 

»Predlogi za izboljšavo omrežne infra-
strukture ter integracija IoT (Internet 
of Things) storitev v podjetje«, ki jih je 
Tilen Arhar predstavil v svojem di-
plomskem delu, predstavljajo odlično 
izhodišče za podjetja, ki želijo vzposta-

viti sodobno in varno informacijsko- ko-
munikacijsko infrastrukturo. V simula-
cijskem paketu Cisco Packet Tracer je 
realiziral številne pomembne funkcio-
nalnosti, kot so na primer: usmerjanje 
prometa v omrežjih z masko spremen-
ljive dolžine (VLSM), navidezna LAN 
omrežja (VLAN), IP telefonijo, samodej-
no dodeljevanje IP parametrov (DHCP), 
varen šifriran dostop za konfiguracijo 
omrežne opreme (z uporabo protokola 
SSH), brezžično omrežje (WLAN), zago-
tavljanje varnosti s pomočjo seznamov 
za kontrolo dostopa (ACL) ter vzposta-
vitev strežnika za Internet stvari (IoT). 
Na področju Interneta stvari je prikazal 
uporabo senzorja gibanja, vklopa sne-
manja na kameri ob zaznanem gibanju 
ter upravljanje luči preko Interneta. 
Diplomska naloga Tilna Arharja je 
strokovna, celovita glede nabora 
realiziranih funkcionalnosti in odlično 
izhodišče za vse, ki želijo vzpostaviti 
sodobno komunikacijsko infrastrukturo. 
V diplomskem delu je pokazal odlično 
poznavanje strokovnega področja, tako 
v teoretičnem kot tudi v praktičnem 
delu, realiziranem v simulacijskem 
programu.

Sledi obrazložitev za diplomanta Jana 
Potočnika. 

Jan Potočnik si je v diplomskem delu z 
naslovom »Izdelava krmilne plošče za 
sistem obveščanja zasedenosti parki-
rišč na Bledu« postavil zahtevne cilje, 
ki pa jih je uspel izvrstno uresničiti. Jan 
je suvereno izdelal krmilje in elektroni-
ko ter vsa dela natančno opisal. Bil je 
zelo samostojen, proaktiven in vesten, 
sodelovanje z mentorjem je v procesu 
nastajanja diplomskega dela potekalo 
zelo učinkovito. Rezultat je kvalitetno 
diplomsko delo, ki ima pomembno 
teoretično in praktično vrednost. 

Pisno pohvalo je prejel tudi Nik 
Rakovec. V diplomskem delu z naslo-
vom »Vodenje in nadzor HVAC sistema 
v farmacevtski industriji« je diplomant 
opisal izvedbo nadzornega sistema za 
sedem klimatskih sistemov. V nalogi 
je opisan nadzor in regulacija sistema 
za vlago, temperaturo, tlak,  pretok in 
čistočo. Za delovanje sistema so bila 
uporabljena zahtevana tehnološka 

orodja kot so PAC Control Pro, Proficy 
iFix in iHistorian. Nik je diplomsko delo 
opravil popolnoma samostojno, prav 
tako je na zagovoru izkazal visok nivo 
znanja in suverenosti. 

V skladu z že omenjenim pravilnikom  
podeljujemo tudi priznanja za izjemne 
dosežke – če je povprečna ocena 
izpitov (vključno z diplomskim izpitom) 
9.1 ali več; vsaj polovica predmetov v 
programu ocenjena z izpitno oceno 10; 
zaključek študija, za katerega niso bili 
priznani izpiti iz predhodnega izobraže-
vanja, v roku dveh študijskih let za redni 
in treh študijskih let za izredni študij. 
Priznanja so prejeli: Katja Zadnikar, 
Lenart Bogataj, Tilen Arhar, Žan 
Dolenc, Simona Križnar, Peter Klinc, 
Jure Georgiev in Gregor Vidmar. 

Katja Zadnikar, študentka rednega 
študija programa Ekonomist, je študij 
zaključila s povprečno oceno 9,43, torej 
z najvišjo povprečno oceno v programu 
Ekonomist.

Lenart Bogataj, študent rednega 
študija programa Elektroenergetika, je 
študij zaključil s povprečno oceno 9,52, 
najvišjo povprečno oceno v programu 
Elektroenergetika.

Tilen Arhar, študent rednega študija 
programa Elektroenergetika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,52, 
najvišjo povprečno oceno v programu 
Elektroenergetika.

Žan Dolenc, študent rednega študi-
ja programa Mehatronika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,41, 
najvišjo povprečno oceno v programu 
Mehatronika.

Simona Križnar, študentka rednega 
študija programa Ekonomist, je študij 
zaključila s povprečno oceno 9,36.

Peter Klinc, študent izrednega študija 
programa Elektroenergetika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,5.

Jure Georgiev, študent rednega študija 
programa Informatika, je študij zaključil 
s povprečno oceno 9,5.
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Gregor Vidmar, študent izrednega 
študija programa Mehatronika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,13.

Priznanje za izjemne dosežke med za-
poslenimi je prejel mag. Sašo Stanojev. 
Obrazložitev je bila naslednja: 

»Predavatelj mag. Sašo Stanojev je že 
pred epidemijo izobraževal zaposlene 
ŠC Kranj za delo na daljavo v okolju 
MS Teams. To je bilo v času pred epi-
demijo, ko se mnogi pravega pomena 
tega znanja nismo zavedali. Z izbruhom 
in širjenjem koronavirusa in nastankom 
epidemije, ko smo morali začeti delati 
od doma praktično čez noč, je poma-
gal številnim predavateljem, ki so se 
z različnimi vprašanji glede izvajanja 
predavanj in vaj obračali nanj, tako 
zunanjim kot notranjim. Svetoval je tudi 
vodstvu. Prva tako je pomagal številnim 
študentom, tako da je v kriznih trenut-
kih delo lahko nemoteno potekalo. 
Celo več – z namenom, da bi delo na 
daljavo potekalo kar čim bolj kvalitetno 

in učinkovito, je posnel različne e-vodi-
če, ki so prijazni uporabnikom. Na ŠC 
Kranj in na Višji strokovni šoli predsta-
vlja osebo, ki spodbuja delo na daljavo 
in v tem vidi tudi številne priložnosti. 
Pohvale je že prejel od posameznih 
predavateljev, vodstva in študentov, 
sedaj pa mu za njegovo pomembno 
delo, ki je izredno pripomoglo k zago-

tavljanju učinkovitega in kakovostnega 
izvajanja pedagoškega dela na VSŠ ŠC 
Kranj, iskreno čestitamo in mu izreka-
mo priznanje in zahvalo«.

Prireditev je vodil g. Darko Torkar. 

Mag. Lidija Grmek Zupanc, 
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

Tako smo v letu 2021 pridobili podalj-
šano listino, ki nam omogoča izvajanje 
izmenjav tudi v naslednjem obdobju, to 
je do leta 2027.

V okviru tega mednarodnega projekta 
naši študenti opravljajo prakso in študij 
v državah članicah EU, predavatelji in 
drugi zaposleni pa se usposabljamo v 
podjetjih ali poučujemo v visokošolskih 
organizacijah v tujini. Tudi mi gostimo 
tuje predavatelje in študente, ali pa 
pomagamo sorodnim šolam pridobiti 
mesta za prakso v slovenskih pod-
jetjih. Tako smo do septembra 2021 
izvedli 110 izmenjav v Nemčiji, Avstriji, 
Italiji, Belgiji, na Madžarskem, Švedski, 
Norveški, Litvi, Angliji, Danski, Španiji in 
na Hrvaškem, sodelovanje pa razširja-
mo tudi v druge države. 

Neugodne razmere za potovanja zaradi 
epidemioloških vplivov so v zadnjih 
dveh letih zelo vplivale na izvajane 
projekta, a se kljub težkim razmeram 
za potovanja sodelujoči na projektu 
trudimo, da so tako študenti kot tudi 
zaposleni dobro informirani o številnih 
prednostih, ki jih prinaša udejstvovanje 
na izmenjavah ter da izvedemo vse 
izmenjave, ki jih je v trenutnem obdobju 
možno izvesti. Na tak način si udele-
ženci pridobijo neprecenljive praktično 
izobraževalne, lingvistične in kulturne 
izkušnje v državi gostiteljici.  

Na projektu izmenjav programa 
Erasmus+ je bil zelo ploden september 
2019. Na VSŠ IES El Rincón v Španiji 
so bile izvedene štiri izmenjave pre-
davateljev in dve izmenjavi študentov. 

Predavateljice Meta Arnež, Nastja 
Beznik in Alenka Grmek so v obdobju 
od 5. do 9. septembra 2019 poleg 
štiridnevnega usposabljanja v delov-
nem procesu izvedle tudi enodnevno 
predavanje za zaposlene in študente 
omenjene višje strokovne šole, so-
delavka Dragica Zugwitz pa se je na 
petdnevnem usposabljanju poglobila v 
finančno in računovodsko področje te 
sorodne inštitucije. 

Na skupnem srečanju s španskimi 
predavatelji, njihovimi študenti in našimi 
štirimi zaposlenimi sta nam takrat svoje 
vtise, doživetja in izkušnjo s praktičnim 
izobraževanjem predstavila tudi štu-
denta VSŠ ŠC Kranj Žiga Leskovšek, 
študent v programu Informatika, in 
Anže Plantan, študent v programu 

Projekt zmenjav v okviru EU programa Erasmus+ izvajamo že 14. leto. 

Izkušnje, ki vam bodo spremenile  
življenje, se začnejo tukaj 
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Elektroenergetika, ki sta ob našem prihodu 
ravno zaključila s praktičnim izobraževanjem, 
oba v podjetju  Escuela de Hostelería Europea 
S. L. na Kanarskih otokih. 

Luka Artelj, študent 2. letnika programa 
Elektroenergetika, je že v preteklosti z izjem-
nimi dosežki doma in v tujini tako na strokov-
nem področju študija kot tudi na področju 
fotografije opozoril na svojo nadarjenost. Od 
7. 10. 2019 do 5. 4. 2020 je opravljal prakso v 
letalskem podjetju Akaflieg v Berlinu. Z izme-
njave nam je poslal takole sporočilo: »Imam 
se super, delo je zelo zanimivo. Trenutno 
projektiram nova krila za že obstoječe letalo. 
Tu sem spoznal že kar nekaj prijateljev in 
društvo Slovencev v Berlinu, s katerimi se vsak 
teden srečamo in družimo, tako da sem se že 
kar privadil življenja tu v Berlinu. Imam lepo 
stanovanje in se vsak dan peljem do podjetja 
40 minut s kolesom, kot je tu v navadi, tako da 
imam vsak dan tudi malo rekreacije.« 

Študent 2. letnika programa Informatika 
Gašper Kristanec, je bil drugič na praksi na 
Kanarskih otokih od 20. 1. 2020 do 4. 4. 
2020 v podjetju Cloud Canary Services, Las 
Palmas, Španija. Sporočil nam je nasled-
nje: »Dobra izkušnja z opravljanjem prakse 
preko programa Erasmus+ lansko leto me je 
prepričala, da to ponovim tudi letos. Ponovno 
sem se odločil za Las Palmas, le da sem 
tokrat delal v drugem podjetju. Stanoval sem v 
istem stanovanju kot lani. Delal sem v pod-
jetju Cloud Canary Services, ki se ukvarja s 
prodajo in popravili računalniške opreme in IT 
storitvami za podjetja in šole. Delal sem tako 
v servisu kot tudi na terenu. V servisu sem 
sestavljal nove računalnike po naročilu strank 
in popravljal računalnike, NAS-e, igralne kon-
zole, UPS napajalnike in strežnike. Ukvarjali 
smo se tudi z reševanjem podatkov in pro-
gramskim čiščenjem računalnikov. Udeležil 
pa sem se tudi delavnice o SCRUM-u, ki jo je 
vodil profesor s ŠC Kranj, dr. Tomaž Aljaž, ki je 
ravno v času moje prakse opravljal izmenjavo 
za poučevanje. 

Ta izmenjava mi je bila res čudovita 
izkušnja, saj sem pridobil veliko 
novega znanja na področju infor-
matike, izkusil življenje in delo v 
drugačnem okolju in spoznal veliko 
novih prijateljev.«

Predavatelj doc. dr. Tomaž Aljaž: 
»Izkušnja v partnerski inštituciji 
Departamento de Informática - IES 
El Rincón je bila čudovita tako 
v smislu podajanja moje zanimi-
ve teme in debatiranja po njej s 
študenti kot tudi zaradi možnosti for-
malnega in neformalnega druženja 
s študenti in osebjem. Poslovili smo 
se z željo in upanjem po obojestran-
skem sodelovanju, kakor tudi, da bi 
se naše dobro sodelovanje nadalje-
valo tudi v prihodnosti.»

Darja Petrič, študentka 2. letnika 
programa Informatika in naša 
rekorderka v številu opravljenih 
izmenjav, je že petič odšla po nova 
znanja in izkušnje v tujino v Italijo in 
Belgijo, kje ima izpostave podjetje 
MuranoGlassItaly. Povedala nam 
je: »Podjetje, s katerim še vedno 
sodelujem, MuranoGlassItaly, se 
ukvarja s spletno prodajo ročno 
izdelanih steklenih izdelkov iz mu-
ranskega stekla. S podjetjem sedaj 
sodelujem že leto in pol, tako da 
delo že dobro poznam. Moje naloge 
zajemajo izdelavo grafičnih mate-
rialov, upravljanje in posodabljanje 
spletne strani, SEO optimizacijo in 
pomoč pri uvajanju sodelavcev pri 

urejanju spletne strani. Kot na vsaki 
izmenjavi do sedaj sem noro uživa-
la. Sodelavce in podjetje že dobro 
poznam in uživam v svojem delu 
ter delovnem okolju. Tudi sporazu-
mevanje na delu v angleščini mi je 
sedaj popolnoma domače. Hkrati 
mi je opravljanje prakse v tujini 
omogočilo spoznati nove ljudi iz 
različnih kultur in delavnih okolji, kar 
menim, da mi bo v prihodnje po-
magalo tako pri iskanju službe kot 
sodelovanju z različnimi ljudmi. Delo 
v tujini oziroma opravljanje prakse 
bi priporočila vsakemu, saj je dobra 
iztočnica za vpogled v delovne na-
vade in življenje drugih kultur. Sama 
se prav zaradi tega veselim prihod-
njih izkušenj v tujih državah.«

Z Darjinim delom in s sodelovanjem 
z VSŠ ŠC Kranj so bili v podjetju 
izredno zadovoljni, zato so nam po-
nudili možnost nadaljnjega sodelo-
vanja. Njihova ponudba za opravlja-
nje plačane prakse za informatike je 
še vedno aktualna in smo jo objavili 
tudi na spletnih straneh ŠC. 

V novembru 2021 smo gostili dva 
študenta Informatike Gabriela 
Cabello in Alejandra Pereza z Višje 
strokovne šole IESELRINCON s 
Kanarskih otokov, ki sta prišla v 
Slovenijo na 3-mesečno prakso 
s področja IKT in sicer v podjetje 
GeoCodis iz Kranja. Našim študen-
tom sta pojasnila razloge za odhod 
v tujino, ki temeljijo predvsem na 

Študent Gašper Kristanec (desno) s sodelavci
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želji po novem znanju in izkušnjah, 
spoznavanju tujih kulturnih navad, skle-
panju novih poznanstev, urjenju veščin 
sporazumevanja v tujem jeziku in želji 
po čim boljšem strokovnem in oseb-
nem razvoju. Naši študenti in profesorji 
so z zanimanjem spremljali njuno pripo-
vedovanje in spraševali različne stvari, 
vezane na njuno bivanje v Sloveniji in 
preživljanje Erasmus prakse v podjetju 
GeoCodis. Z našimi študenti sta še 
naprej v kontaktu in se v prostem času 
družijo. Projekt izmenjav tako pomeni 
pomemben prispevek k internacionali-
zaciji naše šole. Pomemben doprinos 
pomeni z vidika usposabljanja stro-
kovnega kadra naše šole, še posebno  
skrb pa posvečamo razvoju bodočega 
strokovnega kadra, naših študentov, ki 
lahko uspešno konkurirajo na tržišču 
delovne sile tako v domačih kot tudi v 
tujih podjetjih. 

Na spletnih straneh projekta izmenjav 
na VSŠ imamo aktivna 2 javna razpisa 

za študente in zaposlene, obenem pa si 
lahko preberete uspešne zgodbe zapo-
slenih in študentov z izmenjav ter druge 
zanimive dogodke. Vsem študentom 
in sodelavcem, ki bodo sodelovali na 
projektu izmenjav programa Erasmus+, 
iz srca privoščimo podobno izkušnjo. 

Pripravila: Nastja Beznik, univ. dipl. org., 
vodja projekta izmenjav programa 

Erasmus+ za VSŠ ŠC Kranj
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SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, MOJSTRSKI, DELOVODSKI ALI POSLOVODSKI IZPIT

  priložnost za dokončanje izobraževanja; 
  brezplačna učna pomoč za odrasle udeležence izobraževanja;

  pot do znanja, prilagojena tvojim potrebam.

“Sredi težavnosti leži priložnost”
ALBERT EINSTEIN

Te zanima izobraževanje, pa si pri tem 
naletel na ovire?

Skupaj do cilja in naprej! e-naslov: atena@sc-nm.si, www.atena-v.si
Razpis je objavljen na: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


