
Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj se je v tem šolskem letu 
pridružila projektu Inženirke in inženirji bomo!, ki združuje priz-
nane inženirke in inženirje, vrhunske menedžerje, predstavnike 
start-up podjetij in različne prodorne ter ustvarjalne posamez-
nike. Osrednja aktivnost projekta so dogodki, ki se izvajajo na 
vodilnih slovenskih gimnazijah. V četrtek, 24. 10. 2019, se je prvi 
tak dogodek odvijal tudi na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj, 
ki se je organizacije dogodka lotila na malce drugačen način, saj 
je na prvo mesto postavila dosežke svojih inovativnih dijakov, 
o katerih ravnateljica mag. Lidija Goljat Prelogar pravi: »Z zago-
tovostjo lahko rečem, da so naši dijaki izjemni, da je privilegij 
z njimi sodelovati, jih opazovati, saj ne samo da so akademsko 

uspešni, imajo veliko afiniteto do tehniške stroke in modernih 
tehnologij, ampak so tudi neverjetno inovativni in vedno pri-
pravljeni, da poleg šolskega dela zraven počnejo še nekaj več. 
To pomeni, da jih že veliko inženirsko razmišlja, snuje, sestavlja, 
preizkuša svoje inovacije. Poleg tega pa se z veseljem vključujejo 
v tudi projekte, kjer jim kot šola vedno skušamo ponuditi nekaj 
več in jim omogočiti razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti.« 
Na dogodku so dijaki predstavili svoje inovacije, in sicer se je 
predstavila ekipa iCap s projektoma Pametna rožica in Pametna 
značka ter Kristjan Komloši, ki je izdelal spektrometer.
Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj je kot prva slovenska 
gimnazija predstavila tudi pilotno izvedbo senčenja inženir-

jev v podjetjih.  Senčenja so se v pilotni izvedbi 
udeležili trije dijaki Strokovne tehniške gimna-
zije, in sicer Aljaž Medič, Matija Demšar in Miha 
Meglič, ki so svoje vtise v obliki kratkega filmčka 
predstavili dijakom in gostom iz podjetij. Zelo 
zanimiv del dogodka pa je bila okrogla miza na 
temo, kako izbrati karierno pot in biti pri tem 
uspešen, kjer so med drugim sodelovali tudi 
Jan Šinkovec, direktor podjetja Agromehanika, 
dobitnik gorenjske Gazele 2019, Matevž Faza-
rinc, vodja inženiringa v podjetju Knauf Insulati-
on Škofja Loka, Nina Zalaznik, produktni vodja za 
pametne gospodinjske števce v podjetju Iskrae-
meco in Rok Okorn, direktor sektorja podpora v 
PE Dostop v Iskratelu.

Bodoče inženirke in inženirji na Strokovni tehniški gimnaziji


