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Dogodek Inženirke in inženirji bomo! 

STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

mladosti, vedoželjnosti, inovativnosti, podje-
tnosti, predvsem pa poklon inženirstvu, ki je 
cilj večine naših dijakov. Občinstvo in gostje 
so bili nad inovativnostjo dijakov inovatorjev 
navdušeni.

Zelo zanimiv del dogodka pa je bila tudi okro-
gla miza na temo, kako izbrati karierno pot 
in biti pri tem uspešen. Sodelovali so Špela 
Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria, 
Janko Štefančič, direktor podjetja Genis, 
Breda Šprajcar, pilotka helikopterja v Letalski 
policijski enoti, Gašper Perušek, podporni 
inženir za CPE opremo v podjetju Iskratel, in 
Robi Zorman, samostojni specialist za aplika-
cije v  podjetju Iskraemeco. Spregovorili so o 
tem, kako so se odločili za svoj študij in kako 
se je odvijala njihova profesionalna oz. inženir-
ska pot ter kaj je poleg inženirskega znanja še 
potrebno, da si lahko uspešen.

mag. Lidija Goljat Prelogar,  
ravnateljica SG

Tehniška gimnazija že nekaj let 
uspešno sodeluje pri projektu 
Inženirke in inženirji bomo!, ki 
združuje priznane inženirke in inže-
nirje, vrhunske menedžerje, vodje 
start-up podjetij in druge ustvarjalne 
posameznike. V novembru 2021 
smo na Strokovni tehniški gimnaziji 
ŠC Kranj izvedli tako že tretji do-
godek Inženirke in inženirji bomo!, 

kjer so se v Bitki talentov predstavili 
štirje inovativni dijaki, in sicer Krištof 
Mohorič z robotsko roko, Marko 
Manojlovič s predstavitvijo izkušnje 
v simulatorju letenja, Tjan Borovnica 
s svojim modulom za spremljanje 
voznega reda avtobusov in Tadej 
Valjavec s svojimi inovacijami. Vse, 
kar mladi inovatorji počnejo in 
predstavijo, je čudovita kombinacija 

Od leve proti desni: Krištof Mohorič, Tadej Valjavec, Tjan Borovnica in Marko Manojlovič.
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Glave skupaj

Skupina Glave skupaj je skupina 
dijakov in dijakinj iz vseh štirih letnikov 
naše Strokovne tehniške gimnazije.

Skupino sestavljajo dijaki, ki imajo raz-
lične hobije, interese, talente. Nekateri 
so odlični računalničarji, druge bolj 
zanimajo strojništvo, letala, rakete. V 
skupini so tudi  športniki, fotografi, 
umetniki, snemalci.

Dijaki iz skupine sodelujejo z učitelji in 
ravnateljico pri pripravi in izvedbi do-
godkov, kot sta bila na primer dogodka 

Inženirke in inženirji bomo! in Dan od-
prtih vrat. Sodelujejo tudi pri promociji 
in na informativnih dnevih.

Delovna srečanja, ki največkrat pote-
kajo preko videokonferenc, so vedno 
pestra. Dijaki imajo veliko idej, pri iska-
nju rešitev pa med seboj sodelujejo, si 
pomagajo in se dopolnjujejo. Tako je v 
letošnjem šolskem letu nastalo že kar 
nekaj posnetkov, filmčkov, v katerih so 
nekateri med njimi predstavili svoje pro-
jekte, ki smo jih nato zavrteli na dogod-
kih. Tako se dijaki lahko predstavijo tudi 
drugim dijakom, učiteljem, osnovnošol-
cem in staršem. Predstavili so se tudi 
na dogodku Inženirke in inženirji bomo! 
Nekateri dijaki so bili prisotni tudi v 
podjetjih, kjer so spremljali delo inže-
nirja ves delovni dan, v podjetju Iskratel 
pa so sodelovali z njihovimi inženirji pri 
reševanju konkretnih problemov. Na ta 
način so dijaki vidni tudi podjetjem, ki 
so zainteresirana za inovativne bodoče 
inženirje.

Dijaki v skupini Glave skupaj pridobiva-
jo in razvijajo spretnosti, kot so sode-

lovanje, komunikacija, nastopanje, kar 
jim bo koristilo tudi kasneje v življenju, 
pri študiju in v službi.

Darija Kramarič,  
univ. dipl .bio.

Skupina Glave skupaj je skupina dijakov in dijakinj iz vseh štirih letnikov naše 
Strokovne tehniške gimnazije.

Del skupine Glave skupaj (od leve proti desni): Oskar Slatnar Štagar, David Carotta, Matija Zlate, Tjan Borovnica, Jaka Marinšek, Urban Klemenčič, Marko 
Manojlović, Zala Šenk, Ažbe Drenik, Krištof Mohorič, Luka Kavčič, Tomaž Gregorc, Ajda Peternelj, Tadej Valjavec, Jernej Remic, Žan Gril.

... na ta način so 
dijaki vidni tudi  
podjetjem ...
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Inženirska iskra
Strokovni tehniški gimnaziji ponovno priznanje Inženirska iskra  
za projekt »Inženirski izziv«.

Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj 
je 'iskrilnica' novih idej, inovacij in pe-
dagoških pristopov. Ugotovili smo, da 
je največja moč naše tehniške gimna-
zije v tem, da dijakom lahko nudimo 
tisto nekaj več – poleg kakovostnega 
gimnazijskega programa in možnosti 
izobraževanja na strokovnih področjih 
računalništva, strojništva in elektrotehni-
ke tudi to, da se povezujemo z uspešni-
mi podjetji v naši regiji. To povezovanje 
in sodelovanje vidimo kot pomembno 
sinergijo, pri čemer naši dijaki z različ-
nimi oblikami sodelovanja rastejo, se 
učijo in si začrtajo pot ter cilje, ki jih 
želijo doseči, medtem ko podjetja za 
dolgoročno rast in razvoj potrebujejo 
mlade kadre, bodoče inženirje in stro-
kovnjake, ki bodo vsak ob svojem času 
sami postali kreatorji in inovatorji novih 

zgodb, razvoja in napredka.

Tudi ob koncu šolskega leta 
2020/2021 so v iniciativi Inženirke in 
inženirji bomo! zopet podeljevali prizna-
nja inženirska iskra. S priznanji želijo 
osvetliti in izkazati priznanje prebojnim, 
izvirnim praksam, projektom, dogod-
kom ali osebam, ki so v preteklem 
šolskem letu pomembno prispevali 
k razvoju, veljavi in navduševanju za 

inženirski poklic in 
inovativnost v družbi. 
Pri podelitvi letošnjih 
inženirskih isker so 
bili v ospredju talenti 
in zvezde, ki bodo 
šele zakorakali v 
inženirski svet in ga 
gradili. Šolsko okolje 
je namreč tisto, ki 
vitalno vpliva na 
opredelitev mladih 

za vstop v svet inženirjev. Naša tehniška 
gimnazija je priznanje inženirska iskra 
prejela tako že drugo leto zapored, 
tokrat v sodelovanju s Skupino Iskratel, 
in sicer za projekt  Inženirski izziv. 

Inženirski izziv je bil dvodnevni izziv, 
kamor so bile vključene tri ekipe, ki so 
pod vodstvom Iskratelovih strokovnja-
kov iskale rešitve za tri konkretne izzive 
podjetja.   Izzivi so bili naslednji: 

 Î priprava sistema za samodejno 
testiranja preklopa klientov (pa-
metnega telefona) iz enega WiFi 
omrežja na drugega;

 Î sistem za nadzor tovornega pro-
meta preko državnih meja;

 Î nadgradnja robotske roke za klic-
no testiranje z računalniškim vidom.

Končni seštevek točk je za zmagoval-
no idejo določil rešitev oz. sistem za 
samodejno testiranje preklopa klientov 

(pametnega telefona) iz enega WiFi 
omrežja na drugega, ki je trenutno že v 
fazi implementacije. Sistem za nadzor 
tovornega prometa preko državnih 
meja gre v nadaljnje razvijanje ideje, im-
plementacija nadgradnje robotske roke 
za klicno testiranje z računalniškim 
vidom pa je prav tako že v teku. Čeprav 
smo na koncu dobili zmagovalno 
ekipo, je sama nova izkušnja pomenila 
zmago za vse sodelujoče. Izjemnost 
dogajanja najbolje opišejo mnenja 
udeležencev. Dijaki so bili navdušeni, 
da so morali razmišljati izven običajnih 
okvirjev, naučili so se, da biti inženir 
pomeni najti nove in izvirne ideje, kako 
spremeniti svet okoli nas na bolje. Tudi 
Iskratelovi inženirji so bili navdušeni 
nad zavzetostjo in pripravljenostjo 
dijakov za resno delo. Spoznanje, da 
so dijaki sposobni razmišljanja izven 
običajnih okvirjev in da imamo veliko 
vedoželjnih ter sposobnih dijakov, je 
neprecenljivo. 

Nekaj odgovorov dijakov o projektu 
Inženirski izziv:

 Î Naučil sem se, do biti inženir ne 
pomeni dan za dnem reševati iste 
probleme, opravljati isto delo, am-
pak je iz dneva v dan lahko zelo 
raznoliko. 

 Î Biti inženir pomeni iskanje novih in 
inovativnih rešitev.

 Î Po mojem mnenju je bila izkušnja 
Inženirskega izziva odlična, saj nas 
je prisilila razmišljati izven okvirjev, 
prav tako pa nam dala vpogled v 
potek dela, odnose, postopke in 
probleme, s katerimi se srečujejo v 
podjetjih, kot je Iskratel.

mag. Lidija Goljat Prelogar,  
ravnateljica SG

Biti inženir pomeni 
iskanje novih inovativnih 
rešitev!

Dijak Tadej Valjavec na podelitvi Inženirske iskre.
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Intervju –Tatjana Zupan

Kako ste skozi svoje delo na ŠC do-
življali razvoj šole kot ustanove, sebe 
kot profesorice in dijakov iz gene-
racije v generacijo? Kaj se je tekom 
vašega delovanja na naši šoli najbolj 
spremenilo?
Svojo službeno pot sem začela še 
v »stari Iskri« v času usmerjenega 
izobraževanja. Šola se je takrat širila 
in zelo nam je primanjkovalo prostora. 
Gostovali smo v Gimnaziji Kranj in veči-
na pouka je potekala popoldne. Odlični 
odnosi med sodelavci so mi pomagali 
stopati čez prve ovire, moja mentorica, 
prof. Marjeta Ekar, mi je odkrila mnoge 
radosti in pasti učiteljskega poklica.

S selitvijo v novo šolo so se pogoji dela 
bistveno spremenili, bili smo ponosni 
na lepo šolo. Kasneje smo dobili še 
novo telovadnico in Medpodjetniški 
izobraževalni center. Šola se seveda 
ni širila samo prostorsko, temveč tudi 
vsebinsko, na šoli je sedaj tudi višja 
strokovna šola, potekajo izobraževanja 
za delovne organizacije, izobraževanje 
odraslih, Erasmus programi … 

Vsaka sprememba je izziv, prinaša 
osebno rast učiteljev, veselje ob napre-
dovanju, pa seveda tudi kakšna trenja, 
ki pa smo jih znali dobro razrešiti. 

Ta pester nabor dejavnosti v centru 
omogoča tudi udejstvovanja na drugih 
področjih, ne samo pri poučevanju. 
Poseben izziv sta mi bila študijska 
skupina za nemščino na Gorenjskem in 
sodelovanje v svetu šole. 

Najpomembnejši del moje službene 
poti pa je bilo delo z dijaki. Trudila sem 
se jim posredovati čim več znanja, 
nazorno predstaviti vsebine in imeti 
do vsakega dijaka oseben in pošten 
odnos. Seveda vedno ni teklo brez 
zapletov, a kakšnih večjih težav ni bilo. 
Dijaki prihajajo k pouku nemščine z 
različnimi interesi, nekateri bi radi samo 
s čim manj praskami prišli do zaključne 
ocene, drugi si želijo naučiti se  jezika.

Koliko časa ste bili tajnica mature in 
kako se je matura v tem času spremi-
njala? 
Matura na državnem nivoju je zdaj že 
26 let star projekt, precej okostenel in 
potreben sprememb. Pri tako obse-
žnem projektu je spremembe težje 
uvajati. V tem času so bile manjše spre-
membe pri tehnološki izvedbi in nekaj 
vsebinskih sprememb, kakšnih večjih 
premikov pa ni bilo. V dvanajstih letih, 
ko sem to delo opravljala, je bilo delo z 
RIC-em res korektno, dobro organizira-
no in pripravljeno.

Kakšen je bil uspeh naših dijakov in 
kaj je to pomenilo vam?
Spominjam se prve mature na nacio-
nalni ravni. Učitelji smo na dan objave 
rezultatov mature zgodaj, precej pred 
dijaki, prišli v šolo in z neko nelagod-
nostjo povpraševali po rezultatih. 

Takratni ravnatelj, gospod Franc Lebar, 
je zadovoljno kimal: »Dobro je bilo, 
dobro, prav vsi naši dijaki so maturo 
opravili.« Res smo bili vsi veseli tega 
rezultata, dijaki in učitelji, to je bil naš 
skupni uspeh.

Seveda v kasnejših letih ni bilo vedno 
tako, bilo je različno, včasih smo bili 
bolj, včasih malo manj uspešni, velikih 
odstopanj od republiškega povprečja 
pa nikoli ni bilo.

Kako se pripraviti na maturo in kako 
ste pomagali dijakom odpravljati 
tremo?
Do tretjega letnika dijaki večinoma 
pripovedujejo: »Ah, matura je še daleč«. 
Na začetku 4. letnika pa se jih začne 
lotevati nervoza. Ko smo na začetku 4. 
letnika pregledovali pravila in postopke 
v zvezi z izvedbo mature, sem jih vedno 
bodrila, jim večkrat povedala, da to ni 
tekmovanje v znanju nekega predmeta 
in da je matura narejena za povpreč-
nega slovenskega dijaka, da torej to 
zmorejo vsi. Seveda pa se je na maturo 
treba ustrezno pripraviti in potem us-
peh ne izostane.

Nam poveste kakšno  anekdota o 
maturi, ki je ne boste pozabili?
Kmalu na začetku mojega delovanja 
kot tajnice splošne mature smo imeli 
dijaka z močno okvaro sluha. Kljub 
tej oviri je s pridnim delom in izdatno 
pomočjo učiteljev dobro napredoval. 
Na dan, ko je ta generacija pisala 
maturitetni izpit iz matematike, smo se 
na jutranjem sestanku pred maturo po-
govarjali o njem, njegovem trdem delu 
in uspehu. Ravnateljica je povedala, 
da se je pogovarjala z njegovo mamo, 
ki je rekla: »Ponosna sem, da je tako 

Naša mlada upokojenka in srce splošne mature na SG.
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uspešen in bo matematiko opravljal na 
višjem nivoju.« Kar slabo mi je postalo, 
saj sem zanj imela pripravljene pole na 
osnovni ravni. Bilo je samo še pol ure 
do izpita in nemogoče pridobiti druge 
pole zanj z RIC-a. Takoj sem odhitela v 
pisarno. V vseh evidencah je pisalo, da 
opravlja matematiko na osnovnem nivo-
ju, zato si nisem  mogla misliti, kako je 
prišlo do  napake. Poiskala sem dijaka 
in ga povprašala, kako je s tem: »Ah, 
profesorica, vse je v redu. To sem samo 
mami rekel, da me je pustila na miru.« 
Še nekaj časa se je valila skala, ki mi je 
padla s srca.

Če in kaj bi pri predpisanem pouku 
nemščine v srednjih šolah spremeni-
li? Je kakšen del odveč, kakšen del 
zapostavljen?
Učni načrt pouka nemščine predpisuje 
teme in slovnične vsebine, pri tem pa 
pušča učitelju veliko avtonomije. Sami 
lahko izbiramo učbenike, tekste, ki jih 
obravnavamo, in poti, kako priti do 
želenih ciljev. Učitelj po svoji presoji 
dodaja aktualne članke, tekste lahko 
vsaj delno prilagodi dijakom in njihovim 
interesom.

Sem si pa vedno želela, da bi lahko 
dijake razdelili na manjše skupine, da 
bi imeli več možnosti sodelovanja pri 
pouku; da bi imeli več priložnosti priti 
do besede pri pouku. V okviru študij-
skih skupin smo si učitelji na nacionalni 
ravni za to zelo prizadevali, a je vedno  
denar odločil, da to ni bilo mogoče. 

Zelo me je motilo tudi to, da srednja 
šola dijakom, ki so se nemščine učili 
že v osnovni šoli, ne ponuja nadaljeval-
nega učenja jezika. Tako so v prvem 
letniku skupaj dijaki, ki so se nemščine 
že učili šest oziroma tri leta, in tisti, ki 
se s poukom nemščine srečajo prvič. 
Učitelj potem vzame neko srednjo pot, 
ob kateri se nekateri dolgočasijo, drugi 
pa jo komaj dohajajo.

Kako ste se odločili za študij nemšči-
ne in italijanščine?
Že v osnovni šoli sem popoldne hodila 
k pouku nemščine. Starši so se ukvarja-
li s turizmom in takrat sem prvič prišla 
v stik z živim tujim jezikom, kar se mi 
je zdelo zanimivo. Zelo me je mikal 
tudi študij  arheologije, pa so potem 
jeziki zmagali, zlasti na prigovarjanje 
staršev. V času  odločanja sem svojo 
prihodnost  videla v turizmu in sem se 
zato odločila za nemščino in italijanšči-
no. Po študiju pa o turizmu nisem več 
razmišljala.

Kakšen se vam zdi odnos dijakov do 
nemškega jezika nekoč in danes?
Ko sem začela s poučevanjem, smo 
imeli na šoli tudi nemščino kot prvi tuji 
jezik. Na začetku je bila tretjina dijakov, 
ki so imeli kot tuji jezik nemščino, po-
tem pa se je ta številka vztrajno nižala. 
Zdaj na Gorenjskem takih dijakov ni 
več in nemščina se poučuje samo kot 
drugi tuji jezik. Upadel je tudi interes 
dijakov, saj mnogi menijo, da je dovolj 
znanje enega tujega jezika. S tem se 
težko strinjam, ker angleščina pravza-
prav ni več tuji jezik, ampak jezik okolja, 
saj se z njo dnevno srečujemo v različ-
nih situacijah vse od otroštva. Za tako 
majhen narod, kot smo Slovenci, pa je 
že prav, če znamo potem še en jezik.

Kaj vam je pri nemščini in Nemcih 
najbolj všeč?
Natančnost, doslednost, sistematič-
nost, zanesljivost, vedoželjnost, ambici-
oznost … Nemščina je zelo strukturiran 
jezik. Ko dosežeš nek nivo znanja, se 
potem stvari kar same nalagajo naprej.

Ali ste kdaj dalj časa živeli v nemško 
govorečih deželah?
Ne, to pa nikoli. 

Nemčija si prizadeva, da bi se nemšči-
na še naprej poučevala kot tuji jezik v 
drugih deželah, zato v poletnem času 
pogosto organizira seminarje za učitelje 
nemščine iz tujine, ki jih potem tudi fi-
nancira. Nekajkrat sem imela priložnost 
udeležiti se teh seminarjev in tritedenski 
seminar v organizaciji Goethe-Instituta 
v Berlinu je bil gotovo moja najboljša 
izkušnja na tem področju. Ponudili 
so nam toliko novih znanj s področja 

jezika, literature, kulture, zgodovine, di-
daktike … Tam spoznaš mnogo kolegov 
iz drugih dežel in izmenjaš izkušnje, 
obiskali smo kar nekaj kulturnih priredi-
tev in se odpravili na kakšno ekskurzijo. 
To pa je bilo tudi moje najdaljše bivanje 
v Nemčiji.

Vodili ste tudi šolske ekskurzije v 
tujino. Kako so se le-te spreminjale 
skozi generacije?
Ko sva se s kolegico Simono Rozman 
pred mnogimi leti pogovarjali o pouku 
nemškega jezika, je predlagala, da 
bi za popestritev lahko kdaj organizi-
rali kakšno ekskurzijo. Pa sva začeli. 
Najprej samo enodnevne ekskurzije v 
Salzburg in München, ki so smele biti 
samo ob sobotah in zato pri dijakih 
niso bile zelo priljubljene. Ker je bil 
interes dijakov  vseeno kar velik, sva 
jih lahko «preselili« v delovni teden in 
jih umestili v vse štiri letnike. Najprej 
so bile to ekskurzije s kulturno-zgo-
dovinskimi vsebinami, kasneje sva jih 
vedno bolj skušali povezati s tehniko 
in naravoslovjem. Dijaki so bili  vedno 
navdušeni nad obiskom tovarn MAN v 
Münchnu in BMW v Dingolfingu. Meni 
je bila  izjemno všeč tudi ekskurzija po 
Trubarjevi poti, tudi zato, da bi dijake 
osvestili, kako pomemben je Trubar 
za nas. So pa to precej dolge ekskur-
zije in zato tudi naporne, saj je treba v 
dva dneva pospraviti veliko vsebin in 
kilometrov.

Zelo rada bi dijake kdaj popeljala v 
Berlin in Hamburg, a bi bilo to poveza-
no z veliko časa in visokimi stroški, tako 
to ostaja za kakšne druge čase.

Hvala za pogovor in veliko zado-
voljstva na novih poteh.

Romana Debeljak  

... dijaki večinoma 
pripovedujejo: »Ah, ma-
tura je še daleč«. 
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V letošnjem šolskem letu se je na teh-
niški gimnaziji Šolskega centra Kranj 
zaključilo šolanje generacije, ki jo je v 
drugi polovici izobraževanja na gimna-
ziji zaradi pandemije doletelo šolanje 
na daljavo.

Čeprav smo upali, da se bomo vsaj 
poslovili v skupnem prostoru in skupaj 
obudili spomine na našo prehojeno 
pot, so se v drugi polovici septembra 
razmere toliko poslabšale, da nam je 
bilo to odsvetovano. Ker je bila to res 
izjemna generacija, ki je s svojo zav-
zetostjo in inovativnostjo zaznamovala 
delo na naši gimnaziji, smo se odločili, 
da se od letošnjih maturantov, ki so vsi 
uspešno zaključili šolanje, poslovimo 
virtualno. Naša informatičarka Lina 
Dečman Molan in ravnateljica Lidija 
Goljat Prelogar sta pripravili scenarij in 
delo je steklo. Vsi profesorji brez izjeme 
so sodelovali in pripravili krajše nago-
vore. 

5. oktobra 2021 se je naša prva gene-
racija virtualno poslovila od srednje-
šolskih klopi. Besedilo je povezovala 
profesorica Simona Kert. Dijaki so 
skupaj s starši spremljali svoje štiriletno 
dozorevanje v obliki fotokronike in po-
snetkov, sledilo pa je še slovo ravnate-

ljice, razredničarke in profesorjev. Nato 
so se oglasili tudi dijaki in starši. 

Kristjan Komloši kot predstavnik razre-
dne skupnosti 4. Ga je povedal:
»Kar dotaknili so se me vsi ti posnet-
ki, vsi ti spomini. Ta štiri leta, ki so do 
sedaj najhitreje minila. Hvala vsem, ki 
ste nam pomagali tkati skupnost, ki se 
je sedaj na koncu spominjamo. Hvala 
za vsa krasna štiri leta, ki bi jih tudi še 
enkrat ponovil. Res je bilo lepo z vsemi 
vami.«

Ena od mam, gospa Komloši, ga je do-
polnila: » Iz naših »mulcev« ste potegnili 
na površje najboljše, kar je v njih. To se 
je posebej pokazalo v teh težkih časih 
pouka na daljavo, ko niso ostali sami. 
Dijaki so se tudi zelo povezali med se-
boj v tesno povezano celoto. Tehniška 
gimnazija jim ni dala samo izobrazbe, 
skozi vzgojo in zglede ste jim pomagali, 
da so maturo opravili dvakrat: eno iz 
znanja, druga pa je zrelostni izpit, saj so 
postali izoblikovane osebnosti.«

Gospa Omerzel, mama enega od 
perspektivnih športnikov, pa je pohva-
lila naš odnos do obšolskih dejavnosti: 
»Hvala za razumevanje do športnikov. 
Ni samoumevno, da lahko manjkajo 

in da jim pomagate nadoknaditi stvari. 
Tako jim omogočate doseči rezultate 
tudi na drugih področjih, ki se ne meri-
jo samo z ocenami. V šoli so se lahko 
vse sami zmenili, tako da meni ni bilo 
potrebno. «

Gospa Žibert, ki je tudi svojega druge-
ga sina Jaka vpisala na našo šolo, pa je 
zaključila: »Vse dogajanje okoli mature 
je bilo zelo čustveno. Veseli smo, da je 
našemu Mihu uspelo. Hvala vam in še 
veliko dobrih generacij.«

Ravno ta naša generacija je dokaz, 
da se kvalitetno poučevanje in srčen 
odnos do dijakov  lahko izražata tako v 
razredu kot na daljavo.

Razredničarka Vlasta Jemec

Virtualno slovo generacije 2017–2021

 Hvala za vsa kra-
sna štiri leta, ki bi jih 
tudi še enkrat ponovil. 
Res je bilo lepo z vsemi 
vami.
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Intervju – Miha Žibert, 
maturant generacije 2017–2021
Miha je uspešno opravil selekcijo za štipendijo Slovenske vojske  
za področje letalstva.

Kdaj si se začel zanimati za avione, 
za letenje?
Letalstvo me zanima že od malega 
oz. od kar pomnim. Na to je gotovo 
vplivala lega domače hiše, ki leži pod 
koridorjem, ki ga uporabljajo helikop-
terji Slovenske vojske in Slovenske 
policije za reševanje v gorah. Prav tako 
so od doma vidna vsa letala, ki upora-
bljajo zahodno stezo letališča Brnik za 
vzletanje in pristajanje. Tekom let sta 
se mi zanimanje in želja še povečala, 
saj sem se začel poglabljati večinoma 
v vojno letalstvo od 2. svetovne voj-
ne pa do danes. Obiskoval sem tudi 
različne »airshowe«, od katerih mi je 
najbolj ostal v spominu Airpower 2019 
v Zeltwegu v Avstriji, ki ga gostita Red 
Bull in Avstrijska vojska. Airpower bo 
organiziran tudi septembra 2022 in bi 
ga močno priporočil vsakemu, tudi če 
ga letalstvo najbolj ne zanima.

Vemo, da avione tudi rišeš. Kaj nam 
lahko poveš o tem?
Rišem prav tako že od malega. Začelo 
se je s tablo »riši-briši« in opazovanjem 
očeta, ki je narisal vsako mojo željo. 
Vzpodbujal me je, da poskusim še 
sam. Od takrat mi je to ostalo skozi 
vrtec in osnovno šolo, ko sem proti 
koncu devetega razreda barvice zame-

njal za svinčnik, 2D risbe pa za 3D in 
skozi srednjo šolo to tehniko še nekako 
izpopolnil. Teme so se sicer čez leta 
pogosto spreminjale, je pa res, da je 
bilo letalstvo vedno prisotno, danes pa 
je, poleg druge vojaške tehnike in obča-
snih risanih likov, prevladujoča tema.

Kdo je tvoj vzornik?
Vzornika v letalstvu pravzaprav nikoli 
nisem imel, če pa bi moral nekoga 
omeniti, bi izbral Miha Trilerja, ki je bil 
prva oseba v tem poklicu, s katero sem 
imel resnejši stik. Proti koncu deve-
tega razreda osnovne šole sem imel 
možnost preživeti en dan na letališču 
Cerklje ob Krki, v okviru dogodka »En 
dan v poklicu, ki me zanima«. Dogodek 
je organizirala naša socialna delavka, 
dan sem pa preživel skupaj s sošolko 
Ano. Vodenje po letališču so prevzeli 
Miha Triler in ostali člani Letalske šole 
Slovenske vojske. 

Kako je srednja šola vplivala na tvojo 
odločitev? 
Na samo odločitev Tehniška gimnazija 
ni vplivala. Je pa olajšala nadaljnje 
šolanje na fakulteti, saj je kombinacija 
tehniških predmetov, na izbrani smeri 
mehanika, in splošne mature za strojno 
fakulteto zelo primerna. Zahvale in po-

hvale pa gredo tudi profesorjem, ki so 
nas vsa štiri leta na to pripravljali.

Kakšne spomine imaš na srednjo 
šolo? Kateri dogodek ti je ostal naj-
bolj v spominu?
Najlepši spomini so z ekskurzij in izle-
tov, ki smo jih izvedli tekom prvih treh 
let. Samo druženje  in zabava s sošolci 
vedno ostanejo v spominu, še posebno 
tisto iz enotedenskega potovanja po 
Balkanu: plavanje v Dubrovniku, gleda-
nje filma v trikrat prenatrpani sobi za tri 
osebe ... Globok vtis mi je pustil obisk 
koncentracijskega taborišča Dachau, 
zatem pa smo si ogledali še tovarno 
BMW.

Kako poteka izbor za pilota? 
Prosimo, če lahko podrobneje opi-
šeš.
Na informativnem dnevu fakultete za 
strojništvo februarja letos  smo s strani 
enega od profesorjev na letalski smeri 
fakultete dobili navodila, naj čim prej 
oddamo vlogo za pridobitev štipendije 
Slovenske vojske.  Z oddajo vloge se 
je začel tudi uradni postopek izbora 
primernih kandidatov za štipendiranje. 

Prvi korak je bilo preverjanje gibalnih 
sposobnosti, ki je potekalo aprila letos. 
Test gibalnih sposobnosti je zelo po-
doben temu, ki ga opravljamo v šoli za 
športni kartonček. Razlika je le v številu 
različnih vaj, ki jih je manj kot v šoli, in 
izvedbi nekaterih vaj. Norme pa so bile 
zelo podobne ali enake tem, ki smo 
jih morali doseči pri profesorici Simoni 
Kert.

Med poletnimi počitnic so prišli na 
vrsto zdravniški pregledi: od laboratorij-
skih preiskav do pregleda sluha in vida 
pri vojaškem zdravniku in specialistu 
posebej, poleg tega pa še  pregled 
ravnotežja, EKG testi in kardiološki test. 
Potreben je bil celo obisk zobozdrav-
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nika in pogovor s psihologom. K sreči 
so vse potrebne napotnice priskrbeli v 
vojski in jih poslali na primerne zdra-
vstvene ustanove v Ljubljani. Na koncu 
pa smo pri letalskem specialistu opravili 
še nekaj pregledov in prejeli letalski 
zdravstveni karton, kar je pomenilo, da 
smo primerni za opravljanje poklica 
pilota Slovenske vojske.

Sama selekcija v pravem pomenu 
besede je potekala prvih štirinajst dni v 
septembru v Vojašnici Jerneja Molana v 
Cerkljah ob Krki. Zaradi protikoronskih 
ukrepov smo bili do konca selekcije, 
tudi čez vikend, nastanjeni kar v vo-
jašnici. Od srede do petka so pote-
kala predavanja. Ti dnevi so se začeli 
najkasneje ob 6.30. Sledil je zajtrk, nato 
pa ob 8.00  začetek predavanj, ki so 
trajala vsaj do 15.00, včasih pa še dlje. 
Po predavanjih je sledilo samostojno 
učenje za test, ki smo ga pisali v soboto 
zjutraj. Test je zajemal vso snov preda-
vanj, in sicer: podatki o letališču Cerklje 
ob Krki, osnove aerodinamike, letalski 
instrumenti, režimi letenja, priročnik s 
podatki o letalu Zlin 242L, s katerim 
smo leteli. Za piko nad i pa je bilo 
potrebno znati na pamet še celotno 
»checklisto«, ki je obsegala od pripenja-
nja pasov in zagona motorja pa vse do 
zadnjih pregledov tik pred vzletom in 
po pristanku. Rezultati testa so morali 
biti nad 75 %.

 V četrtek popoldan pa smo pisali tudi 
test splošnega znanja, ki je obsegal 
malo matematike, fizike, strojništva in 
mehanike, na katerega  me je »Iskra« 
tekom let dobro pripravila. 

Soboto popoldan in nedeljo smo izko-
ristili za let na simulatorju, igranje ko-
šarke in med gledanjem kultnega filma 
Top Gun sanjali o naši prihodnosti.

V ponedeljek, 6. 9. 2021, 
pa se je začel težko 
pričakovani dan, saj 
smo začeli leteti. Zjutraj  
smo imeli skupni sesta-
nek z inštruktorji, kjer 
smo prejeli navodila za 
tekoči dan. Zatem je bil v 
kontrolnem stolpu skupni 
sestanek vseh pilotov SV, 
katerega smo se udeleži-

li. Tam smo prejeli obvestila o vremenu, 
možni nevarnosti ptic in dejavnostih v 
zračnem prostoru Republike Slovenije. 
Pred vsakim letom smo izvedli podro-
ben pregled letala, kjer smo na letalu 
iskali kakršnekoli sledi poškodb ali 
napak, ki bi lahko ogrozile varnost. 
Ko sem se usedel v »cockpit«, nastavil 
sedež, se pripel in preveril komande, 
je sledil zagon motorja po »checklisti«. 
Zatem sem vklopil še radijsko postajo 
in nastavil instrumente, nato pa sva z 
inštruktorjem »odtaksirala« do vzletno- 
pristajalne steze in poletela po začrtani 
poti. Moj klicni znak je bil Puma 56.

Taka rutina je sledila do konca selek-
cije. V ponedeljek smo leteli enkrat, 
v torek že dvakrat. Nekateri so med 
prvim letom celo bruhali, a k sreči so 
se jim želodci do srede popoldan, ko 
smo prvič izvajali akrobacije, že utrdili. 
No, akrobacije so izvajali inštruktorji, 
mi smo zraven le uživali in se prepustili 
adrenalinu. Same akrobacije so zelo 
podobne vlakcu smrti, na katerih jaz 
vedno zelo uživam. Prvi dan akrobacij 
sem imel veliko srečo, da sem letel z 
namestnikom poveljnika letalske šole, 
ki akrobacije izvaja tudi na različnih 
predstavah in »airshowih.« 

Poleg letenja po poti in akrobacij smo 
vadili še blage in ostre zavoje med 
horizontalnim ter vzpenjajočim in 
spuščajočim letom v zato namenjenih 
conah. Zadnja vaja pa je bila še »touch 
and go«, med katero se pristane, ven-
dar namesto zaviranja dodamo plin in 
ponovno vzletimo. V torek, 14. 6. 2021,  
pa smo imeli izpitni let. 

Vsak dan smo skupaj z inštruktorji 
analizirali let in napisali poročilo. Po 
izpitnem letu in analizi je bila selekcija 
zaključena in odšli smo domov.

Zanimivejši dogodek med selekcijo pa 
je bil kar celotni prvi teden letenja, od 
torka do petka, ko je Slovenska vojska 
gostila mednarodno vojaško vajo 
Rock Kleščman, v kateri so sodelovali 
ameriški padalci z letali C-130 Hercules 
in Reaktivni Lovci F16C »Viper«, iz 
vojaškega oporišča Aviano v Italiji, ki 
so bili med vajo v Cerkljah ob Krki tudi 
nastanjeni. V torek smo fantje po zaklju-
čenem letenju čakali ob hangarju na 
prihod Američanov. Prišlo je 8 lovcev v 
tesni formaciji po štirje. Prelet, vzlet in 
pristanek, predvsem pa zvok letala, kot 
je F16, s polno močjo motorja, je meni 
osebno »top« doživetje, ki se ga ne mo-
rem naveličati. Imel sem tudi to srečo, 
da sva v sredo z inštruktorjem čakala 
na »holdingu« pred pisto, ko sta dve 
letali F16 ravno pristajali tik pred nama. 
Reaktivce sem lahko videl tudi od blizu 
in se pogovarjal z enim od pilotov, kate-
remu sem še danes nevoščljiv.

Postopek o izboru štipendistov nas 
je začelo 15 kandidatov, od katerih 3 
niso opravili zdravstvenega preverjanja. 
Od 12 prisotnih na selektivnem letenju 
nas je uspešno zaključilo 11. V času 
tega pisanja sem že prejel potrdilo 
o uspešnem izboru za štipendista in 
čakam na podpis pogodbe. Na fakulteti 
pa začenjam tudi s predavanji za PPL li-
cenco – športno licenco za motorno le-
talo, ki jih skupaj organizirata Fakulteta 
za strojništvo in Slovenska vojska. O 
sami selekciji so pisali tudi mediji, nas 
intervjuvali in fotografirali.

Kako na tvojo odločitev gledajo do-
mači in prijatelji?
Starša mojo odločitev podpirata, saj 
jima je pomembno, da sledim svojim 
sanjam in sem srečen. Vedno mi stojita 
ob strani, me bodrita ob kakih slabih 
dnevih in mi omogočata vse pogoje, 
da lahko nemoteno študiram. Ob mojih 
uspehih sta zelo srečna in ponosna, 
kar mi tudi povesta. S prijatelji pa smo 
uspešnemu izboru na selekciji tudi 
nazdravili.

Miha, hvala za zanimive odgovore. 
Želimo ti uspešen študij in varno 
letenje.

Romana Debeljak
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Šport na Strokovni gimnaziji
Na strokovni tehniški gimnaziji spod-
bujamo zdrav življenjski slog in naš 
moto je: »ZDRAV DUH V ZDRAVEM 
TELESU.«

V letošnjem šolskem letu beležimo 36 
dijakov in dijakinj, ki so zaprosili za 
status športnika. Poleg njih pa je veliko 
tudi takih, ki se s športom ukvarjajo 
ljubiteljsko; v svojem prostem času  in 
tudi brez statusa športnika lahko uskla-
jujejo šolo in šport.

Vsako leto vam v naši reviji V CENTER 
predstavimo nekatere od naših številnih 
športnikov. 

NEJC TURK, dijak 2. letnika, je 
letošnji srednješolski državni prvak v 
ORIENTACIJSKEM TEKU.  
Nejc orientacijski tek trenira že 11 let 

in ves ta čas sodeluje tudi na številnih  
tekmovanjih na državnem nivoju.

ZALA ŠENK, dijakinja 2. letnika, zelo 
resno trenira NOGOMET in je tudi zelo 
uspešna.  
Poleg tega pa je še super dijakinja, ki 

ima  še mnogo, mnogo drugih vrlin . 
Fantje so veseli in ponosni, da je njiho-
va  sošolka.

JERNEJ ŽVAN,  dijak 3. letnika, ima 
prav posebnega »konjička«, jeklenega 
konjička. V  začetku meseca sep-
tembra je v Idriji potekalo slovensko 
državno prvenstvo v MOTO TRAILU   in 
na tem tekmovanju je Jernej v mladin-
ski konkurenci osvojil naslov državnega 
prvaka za leto 2021. Če vas ta šport 
zanima oz. ga ne poznate, se lahko obr-

nete na Jerneja  in dobili boste odgovo-
re na svoja vprašanja.

SAŠO BOŠKAN pa je vrhunski 
PLAVALEC, ki obiskuje 4. letnik naše 
gimnazije. Je član plavalnega kluba 
Triglav Kranj in tudi član slovenske dr-
žavne reprezentance v plavanju. Letos 
se je v mesecu novembru udeležil 
Evropskega prvenstva v plavanju v 
Rusiji, čaka pa ga še vrsta pomembnih 
tekmovanj.

Simona Kert, prof. športne vzgoje

Šport je zakon in 
naši dijaki so zakon!
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Kdo pa danes sploh še bere knjige?
Za naše dijake je branje tiskanih  knjig še vedno pomembna izkušnja.

Vsi naši dijaki 1. letnikov so vključeni v 
projekt Rastem s knjigo, ki ga organizi-
ra Javna agencija za knjigo.  Ob obisku 
Mestne knjižnice Kranj prejmejo v dar 
knjigo. V preteklem šolskem letu so 
zaradi epidemije  prejeli knjigo Igorja 
Karlovška kar v šoli, in sicer tik pred 
jesenskim zaprtjem šol. V času šolanja 
na daljavo pa smo se o branju in o 
knjigi Preživetje pogovarjali v okviru 
ur športne vzgoje, saj je glavni junak 
Simon športnik, ki po hudi poškodbi 
išče nove poti v življenju.

Profesorice slovenščine pa so dijakom 
obljubile tudi odlično oceno, če se 
bodo o knjigi pogovorili s knjižničarko. 
Takih junakov je bilo 17 in vsi so knjigo 
zelo pohvalili.

Štirje dijaki 2.Gb pa so o knjigi in bra-
nju tudi za vas zapisali nekaj besed.

Anže Prašnikar, 2.Gb: Knjiga 
Preživetje je zabavna, enostavna za 
branje, vsebuje pomen, smisel in lahko 
z drugačnim mišljenjem (kot je moje) 
pripomore h kritičnemu razmišljanju in 
dojemanju sveta.

Čas za branje redko najdem, a v njem 
uživam. Priporočam knjigo Skrivnostni 
primer ali kdo je umoril psa. Branje je 
pomembno, saj si z njim izboljšamo kri-
tično razmišljanje, utrjujemo svoje mne-
nje o družbi ter okolici, ki nas obdaja. 
Menim, da bo branje v prihodnosti 
pomembno, predvsem branje iz knjig, 
saj je to povsem drugačna izkušnja, kot 
je branje na računalniku.

Jan Bukovec, 2. Gb: Knjigo Preživetje 
bi priporočil tudi drugim, saj je zanimi-
va in vsebuje veliko preobratov. Zdi se 
mi, da je napisana tako, da se bralec 
lahko vživi v dogajanje, kot se pri ka-
kšnem akcijskem filmu.

Branje ti  povečuje besedni zaklad, zato 
se pomen branja ne sme izgubiti.

Zaradi treningov zelo težko najdem čas 
za branje, večinoma berem tisto, kar je 
obvezno prebrati v šoli. Seveda pa kdaj 
preberem tudi kakšno zanimivo knjigo.

Marko Manojlovič, 2. Gb: Knjigo bi 
vsekakor priporočil tudi drugim, ne gle-
de na starost, saj menim, da je primer-
na in zanimiva za vsakogar.

Ko me nekaj zanima, želim o tem izve-
deti več, tako da prostovoljno vzamem 
knjigo in berem. Ko neko knjigo zač-
nem brati in »padem notri«, enostavno 
ne morem nehati; čeprav mi predtem ni 
bilo do branja.

Zdi se mi, da je težko priporočiti druge-
mu kakšno knjigo, saj vsakogar zanima 
druga tema. Predlagam pogovor s knji-
žničarko, saj ona ve, kaj naj ti priporoča 
glede na zanimanje. 

Urban Klemenčič, 2.Gb: Knjigo 
Preživetje bi priporočal drugim, saj je 
Simonova izkušnja s poškodbami pri 
športu in odnosi s starši, predvsem 
z očetom, realna. Prav tako pa se ob 
preživljanju časa v naravi osamosvaja. 
Knjiga je lahko branje za nekaj ur.

Čas za branje »za dušo« najdem 
predvsem med počitnicami, ko sem na-
veličan vsega drugega, ko ni internetne 
povezave. Takrat v roke pogosto vza-
mem knjigo, ki je nato, če mi je všeč, 
navadno ne morem izpustiti iz rok. 
Tako sem letos poleti »padel« v trilogijo 
Milenium, Da Vincijevo šifro, Angele in 
demone.

Menim, da nam branje širi obzorja, širi 
besedni zaklad, ustvarja nove svetove, 
krepi domišljijo.

V prihodnosti bo branje še bolj po-
membno, predvsem branje knjig v 
tiskani obliki. Branje s knjigo v roki je 
čisto drugačna izkušnja, kot je branje 
na računalniku ali poslušanje zvočne 
knjige.

Knjižničarka Romana Debeljak  


