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Patrik Tarfila naj dijak Tehniške gimnazije

Patrik Tarfila je Naj dijak Tehniške gimnazije že
drugo leto zapored. Razpis za Naj dijaka vsako
leto objavi Dijaška organizacija Slovenije. Razpis
vključuje točkovnik, s pomočjo katerega šolska
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki dijakov in
ravnateljica, izbere dijaka, ki doseže največ točk
na naslednjih treh področjih: šolski uspeh,
tekmovanja in prostovoljno delo. Največji
poudarek je na prostovoljnem delu dijaka, saj to
področje prinese kar 50 % točk.

Patrik
Tarfila je v šolskem letu 2016/17 dijak 4. letnika Tehniške
gimnazije Šolskega centra Kranj. Vsa štiri leta je dosegal odličen
uspeh in je tekmoval v logiki, matematiki in fiziki. Patrika poleg
naravoslovja najbolj zanimata strojništvo in mehanika, vendar za
dijake tehniških gimnazij na tem strokovnem področju
tekmovanj ni. Patrika zanima tudi plastično maketarstvo.
Najrajši sestavlja tanke in letala iz druge svetovne vojne in tudi
na tem področju dosega izvrstne rezultate. Lansko leto je postal
celo državni prvak.
Patrik Tarfila izdeluje vrhunske makete

Patrik je tudi navdušen glasbeniki, ki igra na tolkala že od
sedmega leta in je član različnih glasbenih skupin. Kot glasbenik vsako leto pogosto nastopa kot
prostovoljec. Tako je pred dvema letoma nastopil v vseh predstavah Škofjeloškega pasijona. Vsa štiri
leta je bil tudi član šolskega benda in je igral na vseh šolskih prireditvah.
Patrik je vsa štiri leta vključen v mednarodni priznanje za mlade, ki ga s kratico imenujemo MEPI.
Šolski center Kranj MEPI izvaja že dobro desetletje. Ta mednarodni program od mladostnika zahteva
sistematično delo na področju veščin, športa, prostovoljstva in odprave. Program vključuje tri stopnje
– bronasto, srebrno in zlato. V lanskem šolskem letu je Patrik prejel srebrno MEPI priznanje, letos pa
čaka na podelitev zlatega MEPI priznanja. Patrik pravi, da so mu pri MEPI-ju največji izziv odprave.
Večina MEPI odprav, ki jih je opravil, je potekala po Sloveniji, najdlje pa mu bo v spominu ostala
srebrna mednarodna odprava po Mauritiusu in delo z gojenci Varstveno delovnega centra Kranj in
Škofja Loka, ko je na zlati stopnji kot prostovoljec opravljal projekt Neznani prijatelj.
Njegovi sošolci pravijo, da si Patrik poišče čas
tudi za druženje z njimi. Rad se jim pridruži na
air soft poligonu ali pa pri igranju računalniških
igric. Patrika in sošolce druži tudi ljubezen do
rock glasbe in metala.
Kaj Patriku pomeni biti Naj dijak Tehniške
gimnazije?
»Biti Naj dijak ne pomeni, da sem nekaj
posebnega, boljšega kot ostali dijaki. Vsak se
namreč trudi po svojih najboljših zmožnostih. Je
priznanje za trud vložen v šolo, učenje ter za vse Patrik Tarfila s sošolci na maturantskem sprevodu
ostale dejavnosti, ki me spremljajo in v katere
vlagam čas in energijo. Kot Naj dijak bi predvsem rad sporočil vsem dijakom, da je pridobivanje

novega znanja pomembno za nadaljnjo poklicno pot, izkušnje in ovire ki jih uspešno premostijo, pa so
dragoceni temelj osebnostne rasti in trdnega značaja, ki je v današnjem svetu še kako potrebna
vrlina.«
Razredničarka Vlasta Jemec pravi, da je Patrik zadržan dijak, ki ne govori rad o svojih dosežkih. Kot
zanimivost nam razredničarka pove, da je učila že Patrikovega očeta na takratni Srednji elektro in
strojni šoli Kranj. Tudi Patrikov oče se je odlikoval z globino razmišljanja in sposobnostjo izražanja.
Ravnateljica Zdenka Varl pravi, da je ponosna na dijake Tehniške gimnazije in da je vesela, da imajo
dijake, ki dosegajo izvrstne uspehe ne samo v šoli, ampak tudi v glasbi in športu ter da so med njimi
tudi dijaki, ki veliko svojega časa namenjajo prostovoljstvu. Vse to nedvomno velja za Patrika Tarfilo,
ki bo študij nadaljeval na Fakulteti za strojništvo.

