
C. PROSTA IZBIRA DIJAKOV 

  

V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi proste 

izbire. Izvajajo jih učitelji naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik v prvi 

polovici septembra. Dobili bodo obrazce, ki jih  bodo izpolnili in do petka, 21. 9. 2018 

vrnili razredniku. Na osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali. 

 

Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer 1,8 €/uro (razen priprav na poklicno maturo, 

priprav na predmet splošne mature FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja).  
Organizirali jih bomo, če se bo prijavilo vsaj 10 dijakov. O ceni tečajev in krožkov (CPP, 

tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki 

seznanjeni na  prvem sestanku z mentorji. 

 

 

LINUX OPERACIJSKI SISTEM 
 

ciljna skupina: srednješolci 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Žiga Lausegger 

 

Udeleženci krožka se boste naučili Linux operacijskega sistema, ki je brezplačen in 

predstavlja najboljšo alternativo plačljivemu operacijskemu sistemu Windows. Linux 

operacijski sistem bomo skupaj namestili in ga prilagodili tako, da vam bo namizje dobesedno 

pisano na kožo. Le v takem okolju smo lahko zelo zelo produktivni.  

 

 

 



 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMIRANJE ARM MIKROKRMILNIKOV V LINUX OPERACIJSKEM 

SISTEMU  
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Žiga Lausegger 

 

Za sodelovanje na krožku morajo dijaki najprej opraviti krožek “Linux operacijski sistem”. 

Udeleženci krožka se boste naučili, kako pisati programe za ARM mikrokrmilnike, ki se 

uporabljajo v vseh pametnih telefonih, avtomobilski industriji, računalnikih, vesoljskih 

postajah… 

 

Programiranje bo potekalo v programskih jezikih “GNU ARM assembly”, “Linker script” in 

“C”. Pri programiranju bomo uporabljali brezplačni in odprtokodni tekstovni urejevalnik 

Atom in odprtokodno prevajalno verigo. 

 



 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMIRANJE CODEBUG 
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Žiga Lausegger 

 

Udeleženci krožka se boste naučili osnove programiranja Code Bug, ki v svetu trenutno velja 

za najbolj enostavno programabilno elektronsko napravo. Krožek Code Bug je primeren za 



vse, ki bi se želeli preizkusiti v programiranju elektronskih vezij oz. s tem še nimate nobenih 

izkušenj. Sprogramirali bomo:  

 

 utripanje lučk,  

 zaslon, ki bo izpisal vaše ime,  

 tipko, ki bo storila marsikaj,  

 zvočni signal ali pesem,  

 igrico… 

 

  
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROJEKTIRANJE IN IZDELAVA TISKANEGA VEZJA V KICAD 
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Žiga Lausegger 

 

Za naše tiskano vezje bomo najprej v programu KiCAD narisali električno shemo pri risanju 

katere bomo urili tudi branje tehnične dokumentacije. Za narisano električno shemo bomo 

nato sprojektirali zunanje dimenzije ploščice, opravili bomo razporeditev podnožij reanih 

eementov po ploščici in podnožja bomo medsebojno povezali. 

 

Nato bomo pripravili lastno tehniško dokumentacijo med drugimi: 

 

 kosovnico  (za naročanje realnih elektronskih komponent), 

 PDF risbe  (za izdelavo elektronske ploščice po fotopostopku), 

 GERBER datoteke (za izdelavo tiskanega vezja pri industrijskem proizvajalcu), 

 G-CODE programe (za rezkanje in vrtanje elektronske ploščice oz. simulacijo), 

 3D STEP model (na podlagi katerega lahko oblikujemo 3D ohišje za tiskano 

vezje). 

 

Na koncu bomo pripravljeno tehniško dokumentacijo uporabili za izdelavo lastnega tiskanega 

vezja na rezkarju LPKF Protomat S63. 

 



 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KROŽEK HOBI ELEKTRONIKE 1  
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

Krožek je namenjen vsem, ki želijo na zabaven način vstopiti v svet elektronike,  izdelavo 

elektronskih vezij ter spoznati osnovne gradnike elektronike. Poudarek bo na zabavni hobi 

elektroniki. Prejeli boste tudi veliko praktičnih načrtov z LED, ki jih boste lahko izdelali s 

pomočjo mentorja krožka. Na zaključku boste vsi izdelali prvi izdelek LED Robotek STŠ 

Kranj. Drugi izdelki, Light Show, VU metri, LED Božiček, LED srček, LED Merilec 

Ljubezni, LED elektronska ruleta. 

 

 



  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KROŽEK HOBI ELEKTRONIKE 2 
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

Krožek je namenjen vsem, ki želijo nadaljevati znanja iz KHE1. Spoznali bomo gradnike - 

integrirana vezja, s katerimi bomo izdelovali izdelke. Naučili se bomo uporabljati tudi 

sodobne merilne inštrumente in znali poiskati napake v elektronskih vezjih. Na zaključku 

bomo izdelali izdelek LED IR svetlobna pregrada (oddajno in sprejemno vezje). Signale 

bomo merili z digitalnim osciloskopom. 

 

Drugi izdelki, Light Show, VU metri, LED Božiček, LED srček, LED Merilec Ljubezni, LED 

elektronska ruleta…) 

 

 



 
 

KROŽEK HOBI ELEKTRONIKE 3 
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

Spoznali boste mikrokontroler AVR, ki bo brez težav vklapljal LED diode, releje, sprejemali 

signale iz različnih senzorjev in tipk, signale obdeloval s pomočjo LCD 

prikazovalnika.  Naučili se boste osnove programiranja v programskem jeziku Bascom. 

Sestavili boste svoj prvi mobilni robotek, ki bo našel pot iz labirinta. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KROŽEK HOBI ELEKTRONIKE 4 
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

Krožek je namenjen vsem, ki želijo nadgraditi znanja elektronike. Spoznali boste nove 

gradnike integriranih  vezij - programirljiva vezja mikrokontroleje ter številne senzorje s 

katerimi boste izdelali izdelek.. Potrebna je nabava učnega kompleta EMORO, kjer je 

priložena tudi licenčna prog. oprema. V krožku se boste seznanili s številnimi naprednimi 

možnostmi programiranja mikrokontrolerjev na vgrajenem sistemu, ki je priložen kompletu. 

 



 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZAČETNI TEČAJ NAČRTOVANJE EL. SHEM IN PROJEKTIRANJA TISKANIH 

VEZIJ S PROGRAMSKIM CAD/CAM ORODJEM EAGLE 
 

ciljna skupina: srednješolci 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

   

Dijaki se bodo naučili risati preproste el. načrte za elektronske izdelke ter projektirati ploščico 

tiskanega vezja za izbrani izdelek. Uporabljati bodo znali modul Schematic, Board, 

Autorouter. Svojo prvo ploščico bodo izdelali s CONRAD kompletom – jedkalni komplet. 



 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NADALJEVALNI TEČAJ NAČRTOVANJA EL. SHEM IN PROJEKTIRANJA 

TISKANIH VEZIJ S PROGRAMSKIM CAD/CAM ORODJEM EAGLE 
 

ciljna skupina: srednješolci 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

Kandidati se bodo naučili risati zahtevnejše el. načrte za elektronske izdelke ter projektirati 

ploščico tiskanega vezja za izbrani izdelek. Ploščico boste izdelali s CNC rezkalnikom LPKF. 

Naučili se boste izdelati filme, ki so potrebni za serijsko izdelavo PTIV. Izdelali boste svoje 

prvo profesionalno izdelano tiskano vezje za izbrani izdelek. 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MLADI ENERGETSKI UPRAVITELJ    
 

ciljna skupina: srednješolci, osnovnošolci 8-9. razred 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

   

Vsebina krožka: 

 



 osnovna znanja o termografiji, zajemanje in obdelava termografskih posnetkov, 

uporaba programa SmartView ter osnovno rokovanje s termografijsko kamero. 

 Vedenjske navade pri varčevanju z energijo. Nasveti mladim glede varčevanja z 

energijo v vsakdanjem življenju. 

 Potek energetskega pregleda, ki se nanašajo na porabo energije, emisije ogljikovega 

dioksida ter učinkovitost naprav, zgradb in opreme. 

 Izdelki, ki porabljajo energijo, ter kako jih čim bolj učinkovito namestiti in uporabljati. 

Predstavljena bo maketa SeltronHome. 

 Priprava načrta varčevanja z energijo, ki vodi dijake skozi izbiro varčevalnih ukrepov 

na izbranem primeru, z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti, ter ocenitev 

stroškov, povezanih z izvedbo varčevalnih ukrepov in s tem povezan vpliv na denarne 

prihranke. 

   

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OSNOVE PROJEKTIRANJA  
 

ciljna skupina: srednješolci (zaključni letniki) 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

Cilji izobraževanja: 

 načrtovanje lastnega dela 

 uporaba programskih orodij za načrtovanje v elektro stroki in izdelava potrebnih 

načrtov za projektno dokumentacijo 

 načrtovanje projektne naloge v skladu s standardi, normativi un tehniškimi predpisi 

 sprejemanje informacij o delovnem procesu, prejetih nalogah in zastavljenih ciljih 

 komuniciranje z elektronsko pošto v delovnem timu in s partnerji v projektu 

 iskanje vseh potrebnih informacij za izdelek oz. storitev s pomočjo spleta in strokovne 

literature 

 uporaba urejevalnikov besedil za pripravo različnih dokumentov 

 priprava in urejanje pisnih navodil z uporabo IKT tehnologije 

 izdelovanje projektne tehnične dokumentacije (izdelava in branje načrtov ter drugo 

tehnično dokumentacijo) 

 uporaba strokovne literaturo za izbran projekt 

 spremljanje razvoja konkurenčnih izdelkov 

 načrtovanje postopkov za izdelavo in konstruiranje  izdelka ali storitve ter iskanje 

optimalne rešitve 

 risanje skic, delovnih skic, pomožnih skic 

 seznanjanje  z zaščitami informacijskih tehnologij in sistemov 



 obvladovanje postopkov načrtovanja elektronskih vezij in podsklopov z uporabo 

ustrezne IKT tehnologije 

 obvladovanje zahtev in pravil za risanje načrtov za izbrani projekt 

 izvajanje potrebnih meritev in pravilna uporaba merilnih inštrumentov 

 izdelava kalkulacij vseh stroškov projekta 

 izdelava pregleda tehnoloških postopkov, vrednotenje in celotnih stroškov dela za 

izdelavo izbranega projekta 

 

  
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZAČETNI TEČAJ PROGRAMIRANJA 
 

Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi spoznali programiranje, ustvarjali namizne aplikacije, 

pogledali v drobovje programske kode in tudi sami napisali nekaj vrstic kode. Delali bomo z 

orodjem MS Visual Studio in programirali v programskem jeziku C#. To je tudi odlična 

osnova za vse, ki bodo nadaljevali šolanje v smeri računalništva in programiranja. 

 

Miha Baloh, dipl. ing. rač. in inf. 

 

Tabela: Seznam tem 

1. Prvo okno 

2. Osnovni gradniki 

3. Preprosto računalo 

4. Kratek kviz 

5. Več-okenska aplikacija 

6. Galerija slik 

7. Mini spletni brskalnik 

8. Različna sporočilna okna 

9. Zapri vrata 

10. Labirint 



 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NADALJEVALNI TEČAJ PROGRAMIRANJA 
  

Tečaj je namenjen predvsem dijakom, ki so že opravili osnovni tečaj programiranja in bi 

želeli z izobraževanjem nadaljevati. V nadaljevalnem tečaju bi se zahtevnost aplikacij 

smiselno povečala. S tem bi postale bolj zanimive. 

Miha Baloh, dipl. ing. rač. in inf. 

Seznam tem: 

1.        Štoparica 

2.        Križci in krožci 

3.        Štiri v vrsto 

4.        Vislice 

5.        Spomin 

6.        Odjemalec in strežnik 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ARDUINO 

 
Arduino je razvojna plošča z Atmelovim mikrokrmilnikom ATmega328. Arduino odlikuje 

nizka cena, enostavna uporaba in prosto dostopno programsko okolje. Arduino je odlična 

zadeva za začetnike v svetu programiranja in seveda tudi tiste, bolj izkušene. 

 

V prvem delu krožka se bomo najprej spoznali z osnovami programiranja in elektronike. Na 

ploščo bomo priključili tipke, LED, senzorje ter napisali enostavne programe za uporabo 

digitalnih vhodov, izhodov in serijske komunikacije. 

Nadaljevanje krožka bo potekalo individualno, pod mentorstvom učitelja. Dijaki bodo imeli 

možnost realizacije lastnih projektov ter utrjevanja oz. nadgradnje svojega znanja. 

 

Krožek traja 20 ur (10 terminov). 

  

Jaka Albreht, univ. dipl. inž. el. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LABVIEW 
 

 
Grafični programski jezik LabVIEW nam omogoča razvoj aplikacij za preizkušanje, merjenje 

in krmiljenje. 

 

Na krožku se bomo seznanili s programskim okoljem ter konceptom grafičnega 

programiranja. Spoznali bomo osnovne programske strukture in izdelali preproste programe 

za zajemanje, prikaz in analizo podatkov s senzorjev. 

 

Krožek traja 20 ur (10 terminov).  

Jaka Albreht, univ. dipl. inž. el. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

STROJNIŠTVO 
 

Priprava dijakov na študij strojništva. 

  

Jure Meden, univ. dipl. inž. str. 



 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE 

 

Dijaki se s pomočjo profesorjev pripravijo na šolsko tekmovanje, namenjeno dijakom, ki se 

prvo leto učijo fiziko in regijsko tekmovanje. Regijskega tekmovanja se lahko udeleži vsak 

srednješolec. Tekmovalne komisije na regijskih tekmovanjih določijo udeležence za državno 

tekmovanje. Tekmovalci lahko osvojijo na regijskem tekmovanju bronasto in (ali) srebrno 

priznanje. Tekmovalci tekmujejo v treh skupinah: I, II in III. 

Profesorji fizike. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE 

 

Dijaki se lahko udeležijo tekmovanja v znanju astronomije.  

Cilji tekmovanja so:  

 Širjenje in poglabljanje znanja astronomije, 

 popularizacija astronomije, 

 odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov, 

 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije, 

 spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij. 

Profesorji fizike. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - FIZIKA (5. predmet) 

 

Z dijaki dopolnimo snov  fizike drugega in tretjega letnika srednje šole z vsebinami, ki jih 

vsebuje učni program za gimnazije, ne pa SSI, in rešujemo naloge s preteklih maturitetnih 

preizkusov  ter naloge po izboru profesorjev in dijakov. 

  

                                                                                                          Andreja Pogačnik, prof. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO – RAČUNALNIŠTVO 

 

Z dijaki osvežimo snov vseh računalniških modulov prvih treh letnikov srednje šole in 

rešujemo naloge s preteklih maturitetnih pol.  

člani računalniškega aktiva 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

UNITY ZA IZDELAVO IGER 
Krožek bo osredotočen na programsko okolje Unity. Temelji na jezikih C# in Javascript. 

Izvajal se bo celo leto po 2 uri na teden (blok), skupaj 75 ur, začenši že v septembru. Dobimo 

se v torek, 5. 9. 2017, ob 14h v učilnici 278. 

Začeli bomo s kratkim tečajem jezika C#, nato pa nadaljevali z osnovami uporabniškega 

vmesnika. 

Spoznali bomo kreiranje okolja, modelov, animacij, delcev, omrežnega programiranja itd. 

Predhodno znanje programiranja ni potrebno, saj je izdelava iger dober način učenja le tega. 

Dobrodošli tudi dijaki, ki programiranje že obvladate, kajti svoje znanje boste praktično 

uporabili in utrdili. 

Delo je predvideno na šolskih računalnikih, lahko pa prinesete tudi svoje prenosnike z 

naloženim Microsoft Visual Studio. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MALA ŠOLA RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ 
  

Računalniška omrežja so snov, ki jo dijaki spoznajo šele v zadnjih letnikih strokovnih 

programov. Zato se dijaki v prvem ali drugem letniku le redko vpišejo na priljubljeni in v 

svetu zelo cenjeni CISCO tečaj, katerega omogoča tudi naš Šolski center. 

Za začetnike v računalniških omrežjih ponujamo spoznavanje osnov ki jim bodo olajšale 

vstop v kompleksni svet Cisco akademije. 

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž. rač. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LOGIČNE UGANKE IN PRIPRAVA NA TEKMOVANJE BOBER 
 

Reševali bomo primere nalog tekmovanja iz informacijskih znanj Bober. Zabavali se bomo 

tudi z raznimi ugankami in iskali rešitve. Za pokušino rešite naslednjo uganko: Polž podnevi 

zleze 2m navzgor, ponoči pa zdrsne 1m navzdol. Koliko časa potrebuje, da zleze 10m visoko? 

Termin: september in oktober 

Št. ur: 15       Magda Papić, prof. mat. in rač. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVE NA MATEMATIČNO TEKMOVANJE IN LOGIKO TER SEMINAR  IZ 

LINGVISTIKE 

 

Dijaki sami in tudi s pomočjo profesorjev rešujejo matematične naloge z matematičnih 

tekmovanj preteklih let in še dodatne zahtevnejše in zanimive naloge po izboru profesorjev in 

dijakov. 

učitelji matematike 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO – MATEMATIKA 



 

Z dijaki osvežimo matematično snov prvih treh letnikov srednje šole in rešujemo naloge s 

preteklih maturitetnih preizkusov (vseh štirih let) ter naloge po izboru profesorjev in dijakov. 

  

učitelji matematike 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

  

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - MATEMATIKA (5. predmet) 

 

Z dijaki dopolnimo matematično snov prvih treh letnikov srednje šole z vsebinami, ki jih 

vsebuje učni program za gimnazije, ne pa SSI, in rešujemo naloge s preteklih maturitetnih 

preizkusov (vseh štirih let) ter naloge po izboru profesorjev in dijakov. 

  

učitelji matematike 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE 

 

Na željo dijakov oz. po potrebi profesorji matematike izvajamo tudi dopolnilni pouk. 

  

učitelji matematike  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATEMATIČNI KROŽEK 1 

 

Pri krožku bomo poglobljeno obravnavali kompleksna števila in vektorje, na željo dijakov pa 

tudi druge zanimive vsebine. Vsebine krožka so zelo povezane s strokovnimi predmeti, ki se 

izvajajo pri pouku. Znanje bo zelo dobrodošlo posebej tistim dijakom, ki si želijo študirati na 

tehniških fakultetah.  

učitelji matematike 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATEMATIČNI KROŽEK 2 

 

Pri krožku bomo poglobljeno obravnavali odvode in integrale, na željo dijakov pa tudi druge 

zanimive vsebine. Vsebine krožka so zelo povezane s strokovnimi predmeti, ki se izvajajo pri 

pouku. Znanje bo zelo dobrodošlo posebej tistim dijakom, ki si želijo študirati na tehniških 

fakultetah.                                                                                                    

 

učitelji matematike 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI 

 

tudi v tem šolskem letu bomo izvedli šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. 

Razpisuje ga Zveza društev diabetikov Slovenija. Šolsko tekmovanje bo potekalo 12. oktobra 

2018, državno pa 17. novembra 2018. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi dijaki, ne glede na 



letnik ali smer  izobraževanja. Dijaki bodo v nekaj urah dobili osnovne informacije o 

tekmovanju, o potek, dobili bodo gradiva za tekmovanje, ki jih bomo skupaj pregledali. 

Dijaki, ki se bodo udeležili šolskega tekmovanja bodo imeli priznanih 10 ur PPIV, tiski dijaki, 

ki se bodo udeležili še državnega tekmovanja pa 20 ur PPIV 

Darija Kramarič, univ. dipl. bio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ROOFGARTL´C - NARAVOSLOVNI KROŽEK 

 

V okviru PPIV bo v šolskem letu 2018/2019 deloval naravoslovni krožek. 

Na približno 90 m
2
 terase smo zasadili šolski vrt. 

Dijaki se bodo vključili v načrtovanje, izvedbo, zasaditev in vzdrževanje vrta, kar bo 

omogočilo povezovanje med naravoslovjem in stroko znotraj našega Šolskega centra. 

Zasaditev bomo načrtovali tako, da bo razgibana ter primerna za učinkovito izobraževanje o 

pestrosti rastlinskega sveta, vzgoji rastlin,  pridelavi in predelavi zelišč, začimb, jagodičja… z 

vsemi tehničnimi rešitvami, ki bi bile potrebne za uspešno izvedbo in delovanje; zeleni 

laboratorij torej. 

Krožku je namenjenih 30 ur. V krožek se lahko vključijo vsi dijaki ŠC Kranj. 

 

                                                                                             Mentorica: Vera Brezar, laborantka. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE EPI READING BADGE 

 

Dijake bomo pripravljali na tekmovanje EPI Reading Badge, obravnavali ustrezna besedila, ki 

so del tekmovanja, in izvedli tekmovanje.  Naloge bomo ocenili in podelili priznanja. 

Dosežke v obliki ocen lahko tudi upoštevamo pri ocenjevanju znanja. 

 

Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, prof,  Rok Škrlec, prof., Brilej Tina, prof. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - ANGLEŠČINA (5. predmet) 

 

Z dijaki dopolnimo učno snov iz angleščine prvih treh letnikov srednje šole z vsebinami, ki 

jih vsebuje učni program za gimnazije, in rešujemo naloge preteklih maturitetnih preizkusov 

(vseh štirih let) ter naloge po izboru profesorjev in dijakov. Obravnavamo obvezna 

umetnostna besedila, ki so del splošne mature. 

Rok Škrlec, prof., Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, prof. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVA NA REGIJSKA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA IZ ZNANJA 

ANGLEŠČINE 

 



Dijake bomo pripravljali na tekmovanja za dijake srednjih šol iz znanja angleščine. 

Obravnavali bomo ustrezno literaturo, z dijaki reševali naloge s prejšnjih tekmovanj. 

Sodelovali bomo pri ocenjevanju nalog na regijskih in državnih tekmovanjih. 

Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, prof., Rok Škrlec, prof.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EKSKURZIJA V ENO OD ANGLEŠKO GOVOREČIH DRŽAV 

 

Učitelja angleščine Alenka Luštrek in Rok Škrlec bosta tudi letos spremljala skupino 

prijavljenih dijakov na tridnevno ekskurzijo v eno od angleško govorečih držav. Potovali 

bomo z letalom. Program vseh treh dni je zelo bogat, zato dijakom vedno ostane v zelo lepem 

spominu. Ekskurzijo organiziramo z uveljavljeno in priznano turistično agencijo. Cilj 

ekskurzije je spoznavanje kulture, raba jezika, samostojnost in odgovornost dijakov pri 

potovanju.  

Alenka Luštrek, prof. in Rok Škrlec, prof 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

STROKOVNI EKSKURZIJI V ENO IZMED EVROPSKIH DRŽAV 

 

Od 25.10. do 29.10. 2018 bo potekala strokovna ekskurzija v Pariz. Ogledali si bomo studije 

Walta Disneya ter zabaviščni park v Disneylandu, največji znanstveni muzej v Evropi (Cite 

des Sciences et de l’Industrie) in ostale pariške znamenitosti. Dijaki, ki se bodo udeležili 

ekskurzije, bodo imeli opravljene PPIV.  

Spomladi ali poleti 2018 bo organizirana enodnevna ali dvodnevna ekskurzija, najverjetneje v 

eno od sosednjih držav. Dijaki, ki se bodo udeležili ekskurzije, bodo pridobili določeno 

število ur PPIV. Izbira destinacije in programa bo znana po decembru 2018, glede na dogovor 

z agencijo z najugodnejšo ponudbo. Ekskurzija bo potekala med vikendom ali počitnicami. 

 

Spremljevalci: Alenka Potočnik Zadrgal, Magda Papič, Klavdija Stropnik 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FINANČNO OPISMENJEVANJE MLADIH - MLADI IN DENAR 
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

Mladim bodo posredovana nova znanja in dojemanje denarja, ki jih narekuje dandanašnji 

svet, ki temelji na principu dajati-sprejemati. Brez razumevanja in življenja mimo tega, imajo 

mladi in odrasli velike težave pri zaposlovanju, življenju ter odnosih v družbi. 

Izvedene bodo naslednje tematske delavnice: 

 

 Temelji finančnega opismenjevanja. 

 Učinkovita poraba in nakupovanja, učinkovita uporaba aplikacij, denarni zapis. 

 Kaj pomeni vlagati vase, skrbeti za zdravje, se stalno izobraževati? 

 Kaj spremeniti, da bomo imeli več denarja, kje varčevati, kje denar plemenititi? 

 Kako postati mojster, kako podjetnik, katere spremembe na sebi moramo spremljati in 

se spodbujati? 



 Katera zavarovanja potrebujemo, kako se izogniti finančnim piramidam in prevaram? 

 Zakaj in katere davke moramo plačevati? 

 Energija denarja. Kako izračunamo donose in obresti prihrankov? Kako postanemo 

finančno neodvisni in varni. Zakaj je največja sila na svetu obrestno-obrestni račun in 

zakaj je varčevanje tako zelo pomembno? 

 Kako denar vpliva na medsebojne odnose v družini, med prijatelji, sošolci in odnosu 

moški-ženska. 

 Kateri poklici so poklici prihodnosti in katera znanja so potrebna. Socialne in 

komunikacijske veščine. 

 Kako in kje zaslužiti? Kako izdelamo življenjepis za štipendijo ali službo. Mapa učnih 

dosežkov. 

 Kaj so kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni cilji? 

 Kaj pomeni imeti urejene osebne finance? Temeljna pravila ravnanja z denarjem. 

Kako pravilno upravljamo osebne finance? Kaj vpliva na upravljanje? Ali vem kam 

izginja naš denar? Denarni tok. 

 

Krožek poteka v sodelovanju z revijo Moje finance. Krožka se lahko udeležijo tudi starši 

otroka brezplačno. V maju se vsako leto udeležimo tudi tekmovanja Mladi in denar v 

Ljubljani in morda ti uspe osvojiti lepe nagrade, ki jih pripravi revija Moje finance. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MEPI 

 

Program MEPI (mednarodno priznanje za mlade) omogoča aktivno preživljanje prostega časa 

in večjo možnost zaposlitve po šolanju. Več o programu si lahko preberete na spletnih straneh 

programa MEPI. 

V mesecu septembru in oktobru bomo imeli predstavitev programa in vpis novih-starih 

mepijevcev. 

 

 Robert Bertoncelj, univ. dipl. inž., Magda Papić, prof., Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž. rač. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

OSNOVE ZDRAVEGA BODYBUILDINGA 
 

število ur: 12 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Žiga Lausegger 

 

Na krožku si bomo pogledali, kakšno hrano in kako jo zauživati, da telo spravimo v ugodno 

stanje za pridobivanje mišične mase. Pogledali si bomo tudi, kako lahko neugodna hrana 

prepreči zmožnost intelektualne dejavnosti kot je npr. učenje. Na tem mestu bomo analizirali 

tudi šolsko malico. Obiskali bomo trgovino, kjer se bomo naučili branja živilskih etiket. To 

vam bo pomagalo iz prehrane izločiti slaba živila, ki vam preprečujejo izgubo maščob oz. 

pridobivanje čiste mišične mase. Pogedali si bomo tudi koristna in nekoristna prehranska 

dopolnila in kje bi jih morali kupovati. 

 

Pogledali si bomo pasti fitness industrije, ki vam laže z namenom, da bi vam prodala čim več 

proteinskih praškov in prehranskih dopolnil. Skupaj bomo optimalno zasnovati svoj trening s 

pametnim kombiniranjem mišičnih skupin in pametno razporeditvijo aktivnega počitka ter si 

pogledali, kako vzdrževati formo, ko nimamo časa za terning. Obiskali bomo tudi šolski 

fitness, kjer si bomo pogledali pravilno izvedbo vadbe z utežmi, poiskusili pa boste trening z 

elastikami, ki nam pridejo prav, ko fitness ni dostopen. 

 
 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRIPRAVA IN UDELEŽBA NA BOŽIČKOVEM TEKU ŠC KRANJ 
 

število ur: 12 (6 x 2h) 

število udeležencev: 15 

izvajalec: Branko Vrečar 

 

Tek je šport za vse življenje in z njim se lahko ukvarjamo kjerkoli in kadarkoli. Je način 

življenja, ki daje telesu vse tisto, kar potrebuje za zdravo življenje in delo. 

 

Na šestih sproščenih tekaških treningih bomo spoznali temeljne značilnosti priprave telesa na 

tek (tekaška abeceda).  Pridobili boste osnovne veščine za tekaško vadbo in prehrano. Ob 

zaključek krožka, se bomo udeležili tradicionalnega Božičkovega teka, ki ga vsako leto v 

decembru organizira ŠC Kranj. 
 



 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

KOŠARKA –  učitelji športne vzgoje 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOGOMET  - učitelji športne vzgoje 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VADBA V FITNESU – vadba se bo izvajala v šolskem fitnesu, izvajali jo bodo učitelji 

športne vzgoje 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PLESNI TEČAJ 

 

Izvajal jih bo zunanji izvajalec v sklopu priprave na maturantski ples. Datum informativnega 

sestanka bo objavljan v obvestilih na spletni strani šole. Koordinatorica maturantskega plesa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                    Alenka Potočnik Zadrgal 

 

TEČAJ CPP 
Izvajal jih bo zunanji izvajalec. Datum informativnega sestanka bo objavljan v obvestilih na 

spletni strani šole. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


