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Šolski center Ljubljana

Srednja strojna in kemijska šola

Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

E-pošta: ssks@sclj.si

Spletna stran: www.str-kem.sclj.si

Ravnatelj: 01 24 11 644

Tajništvo: 01 24 11 668

Svetovalna služba: 01 24 11 646

Telefaks: 01 24 11 669

Pozdravljena, pozdravljen,

pred teboj je posebna izdaja šolskega časopisa, namenjena prav tebi. 
Dijakinje in dijaki izobraževalnih programov, ki jih ponuja naša šola, so opisali življenje na šoli, pred-

stavili svoje programe in načrte, prebrala/prebral boš lahko, kako so se navadili na življenje v glavnem 
mestu in še kaj. Morda boš naslednje leto s prispevkom sodelovala/sodeloval tudi ti.

Srednja strojna in kemijska šola je enota Šolskega centra Ljubljana. Stavbo si delimo še s Srednjo lesar-
sko šolo, z Gimnazijo Antona Aškerca in z Višjo strokovno šolo.

Družili se bomo štiri leta, toliko namreč traja srednje strokovno izobraževanje, ki se zaključi s poklicno 
maturo. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 točkami.

Več o posameznih izobraževalnih programih najdeš na spletnih straneh:
http://www.sclj.si/

http://www.strojna.sclj.si/
www.str-kem.sclj.si

Na svidenje septembra!
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Pozdravljen, bodoči dijak!

Še ne veš, kaj bi rad počel v življenju in kam bi se 
vpisal? 
Se bojiš, da boš sprejel napačno odločitev? Upam, 
da ti bomo pomagali pri odločitvi in se boš 
prepričljivo vpisal na K E M I J O. 

Program kemijski tehnik Srednje strojne in 
kemijske šole v Ljubljani ponudi in podari veliko. 
Vsak začetek je težak, ampak ko prebiješ led, si za-
dovoljen. Vsako novo dejanje vedno prinese nekaj 
dobrega in nekaj slabega. Pri kemiji je veliko do-
brega. Pridobiš znanje, ki ga potrebuješ, seznaniš 
se z »vso kemijo«, tudi s tisto, za katero nisi mislil, 
da spada zraven. 

Te skrbi, ker nisi delal še nič s kemijo in nobe-
nega poskusa, temveč si spoznaval le osnove? 
Ne skrbi, naš progam je sestavljen tako, da te z 
vsem ostalim še seznani in ti o vsem da teoretično 
podlago. Kemija ni samo mešanje barv, delanje 
raztopin in pokalni eksperimenti, ki te navdušijo. 
V naših laboratorijih delaš kemijske in kemijsko-
fizikalne analize. To znanje ti ne bo prišlo prav le v 
kemijski industriji, temveč tudi v ostalih panogah. 
To je res super!

Strokovni predmeti, kaj je to?
Bereš in bereš, nič ti ni jasno, vsi tisti predmeti. 
Verjemi, vse se bo uredilo. V štirih letih namreč 
osvojiš vse, negotovosti ni več. Vsak predmet je na 
svoj način zapleten, poučen in zabaven. V prvem 
letniku so v predmetniku predvsem osnovni pred-
meti, s katerimi si se srečal že v osnovni šoli, in 

nekaj strokovnih, da te pripravljajo na naslednja 
leta izobraževanja. Že prvo leto začneš z delom 
v laboratoriju, in sicer z osnovami. Podobno je 
športu – vsak športnik najprej osvoji osnove, nato 
se pripravlja na profesionalne izzive. Tako je tudi 
pri nas – najprej osnove, kasneje profesionalno 
delo. V drugem letniku se pridruži več strokovnih 
predmetov, poleg tega se praktično usposabljaš 
pri delodajalcu, kar je zopet nova izkušnja. Tretje 
leto imaš vedno več dela v laboratoriju in si tako 
že na dobri poti do uspeha. V četrtem letniku pa z 
odliko zaključiš svoje izobraževanje. 

Te skrbi individualnost?
Veliko je skupinskega dela, skupinskega vred-
notenja mnenj in raznih vaj. Pri delu v laboratoriju 
ti poleg profesorice pomagajo tudi asistentke in 
vse nazorno pokažejo, tako da predznanje za delo 
v laboratoriju ni potrebno. Ugotoviš, da je skupin-
sko delo lahko ravno tako zanimivo kot individu-
alno. Posvetovanje s sošolci tudi ni prepovedano, 
vendar strokovna mnenja podajo predvsem 
profesorice in asistentke. In najboljši del vsega, 
ko se počutiš zares profesionalno, je to, da imaš 
oblečeno belo haljo, ki ti zelo pristoji. In kemijska 
očala, ki vse skupaj še polepšajo.  Najprej dobiš pri 
pouku teoretično podlago – vaje in se vsega sku-
paj zelo dobro naučiš, kasneje pa to še praktično 
z delom v laboratoriju izpopolniš. Vedno imaš 
lahko pri sebi zvezek, zapiske, da še kaj preveriš 
in se predvsem dobro »natreniraš«. Naučiš se 
predvsem dobro opazovati in biti natančen, kar je 
pri kemiji zelo pomembno.  Bela halja, očala, vsi 
pripomočki, to je pa sploh kul!

Tehniška čbelica.indd   5 5.5.2017   11:12:58



Tehniška čbelica.indd   6 5.5.2017   11:13:00



7

Odnos s profesorji?
Na naši šoli se zavedamo pomembnosti dobre 
komunikacije med profesorji in dijaki. Profesorji ti 
snov razložijo, če česa ne razumeš oz. te zanima še 
več, dvigneš roko in vprašaš. Kako enostavno! Pro-
fesorji so izkušeni in vedo, kako je treba razložiti 
učencu, da bo razumel. Z dobro razlago obračajo 
svet.

Izleti, ekskurzije, tekmovanja?
Ja, seveda, brez tega ne gre. Med šolanjem so 
organizirane razne strokovne ekskurzije v tovarne, 
laboratorije, kjer vidiš delo kemijskega tehnika. 
Tako še bolje spoznaš svoje bodoče delo.  Ven-
dar tudi zabava nikoli ne počiva, saj je vsako leto 
priložnost za obisk Prage, Münchna, Dunaja, 
Benetk, Sarajeva …  Pozimi pa se lahko tudi za 
nekaj dni odpraviš na smučanje v Nassfeld. Izbire 
je veliko!

Lačen si ful drugačen. Sit si novega znanja 
želiš.
Seveda pa šola dijakom omogoča zdravo preh-
ranjevanje in imamo zato svojo kuhinjo. Vsak 
dan se lahko dijak prijavi na malico, kjer izbira 
med štirimi različnimi obroki  (dva hladna in dva 
topla, seveda tudi vegetarijanski).  Malica je zelo 
raznovrstna, vedno lahko izbereš kaj novega. Ker 
pa imamo svojo kuhinjo, imamo vedno na voljo 
tudi razne jedi, ki si jih lahko kupimo. Tudi poslad-
kov ne manjka.

Živiš daleč/blizu? Nič ni težava!
Če živiš zelo daleč in bi ti vsakodnevne vožnje 
predstavljale težavo, lahko stanuješ v dijaškem 

domu. V bližini sta dva: Dijaški dom Vič in Dijaški 
dom Tabor. Oba sta odlična in predvsem odlična 
izkušnja za življenje. Če pa ti vsakodnevna vožnja 
ne povzroča težav, so povezave v Ljubljani 
odlične. Mestni avtobusi Ljubljana (trole) so z 
našo šolo dobro povezani, pešačenja je prav 
malo!
 
Kam naprej? Zaposlitev?
Svojo pot lahko nadaljuješ z vpisom na 
visokošolski ali univerzitetni študij s področja  
kemije, farmacije, zdravstva …  Naša šola 
omogoča tudi to, da v četrtem letniku opraviš 
še »peti predmet«, ki ti lahko na maturi pomaga 
zbrati več točk.  Lahko pa se že redno zaposliš v 
kemijski industriji kot kemijski tehnik.  Možnosti 
za tvojo prihodnost je ogromno!

Statusi …
Si mogoče športnik in za treninge porabiš veliko 
časa? Na naši šoli seveda lahko zaprosiš za status 
športnika, kulturnika, raziskovalca …  Šola ve, 
kako pomembni so tisti, ki se trudijo in delajo 
več stvari hkrati ter si znajo čas organizirati, kakor 
najbolje znajo.  Imaš status, ni panike! 

Klara Hribar, Saša Benedik, KT 3. b
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Življenje v dijaškem domu

Veš, kje je križišče Kotnikove in Komenskega ulice? 
Tam je DDT, Dijaški dom Tabor. Dom je dobil ime po delu 
Ljubljane – Taboru in obsega park in stanovanjske bloke. 

Obsega tri stavbe – A, B in C. Stavba A je pretežno namen-
jena študentom, B dekletom, najnovejša stavba C je za 
fante. K domu spadajo še igrišči za razne športe, igralnica, 
fitnes … Prednost doma je v tem, da je blizu vsega – od 
Prešernovega trga je oddaljen 10 minut hoda, od glavne 
avtobusne in železniške postaje pa 7 minut. To mi je zelo 
všeč, saj se mi ni treba voziti z avtobusi, kadar želim v 
center, v knjižnice, knjigarne, trgovine, lokale in bare. 
Tudi v šolo grem lahko peš, kljub temu pa se včasih v šolo 
peljem z mestnim avtobusom. 

V Taboru sem že tretje leto. Priznam, da je bilo prve 
mesece težko, saj nikogar nisem poznal, poleg tega je 
bila to zame velika sprememba. V osnovni šoli sem bil 
noro navdušen nad kemijo. Takoj sem vedel, da je to 
prava stvar zame, da bom šel to tudi študirat, a imel sem 
pomisleke. 

Kemijska šola je v Ljubljani, kar je pomenilo, da bo treba iti 
v dijaški dom. Voziti se ne bi mogel, to bi bila prevelika iz-
guba časa. Zato je bil to zame toliko večji korak, saj nisem 
začel le obiskovati druge šole, še preseliti sem se moral. 
Seveda me je bilo strah, to je bila velika sprememba.
Na informativnem dnevu sem spoznal dom in vzgojitelje. 
Takoj sem imel dober občutek, rekel sem si: »To bo zdaj 
moj dom.« 

Običajno se v dom pride dan pred prvim šolskim dnem. 
Zame je bil to težak dan. Podajaš se v nekaj novega, 
neznanega. S podeželja v mesto. V sobi sem bil z dvema 
dijakoma Srednje lesarske šole, s katerima sem se zelo 
dobro ujel. Bil sem v skupini, v kateri so bili v veliki večini 

fantje z Aškerčeve. Takoj smo našli skupni jezik. Kadar 
je v šoli zaškripalo, sem se v domu potolažil, saj sem se 
nasmejal s »cimri« in prijatelji. Kadar imamo čas, gremo v 
BTC kaj pojest, na pijačo …

Dijaški dom Tabor bi toplo priporočal vsem, ki se bodo 
vpisali v dijaški dom in bi radi malo drugače preživeli 
svoja dijaška leta. Če imate kakršne koli pomisleke glede 
doma, niste edini. Nekateri preživijo začetno »krizo«, drugi 
pač ne. V domu boste našli veliko novih prijateljev, kole-
gov; naučili se boste živeti v neki 
skupnosti, podobno kot študenti, spoznali boste veliko 
novega. 
Meni je lepo, zakaj se ne bi lepo imeli tudi vi.

Luka Trampuš, KT 3. b

Leto velikih sprememb 

Vse se je začelo v osnovni šoli. Razmišljal sem, kateri poklic 
mi je všeč. Šel sem na informativni dan in spoznal delo 
kemijskega tehnika. 

Vedel sem, da je to pravi poklic zame, zato sem se takoj 
vpisal. Ko sem slišal, da bo vpis omejen, sem nestrpno 
čakal odgovor šole, čeprav sem imel dobre ocene. Končno 
je prišel dan, ko sem lahko poklical in se pozanimal, ali 
sem se uspel vpisati. Sporočili so mi, da sem sprejet. Zelo 
sem se razveselil in to novico sporočil tudi staršem. Takoj 
sem šel v Ljubljano, kjer sem dobil uradno potrdilo o vpisu 
in zvezke. Vesel sem se odpravil domov, kjer smo prazno-
vali in kasneje odšli na nepozabne počitnice. Tam sem 
tudi prelistal kemijske učbenike. 

Veliko smo potovali, jaz pa sem komaj čakal prvi šolski 
dan. Do šole sem prišel z avtobusom. Med poukom sem 
slišal, da bomo imeli vaje v laboratoriju vsak teden. Tega 
sem se zelo veselil. 
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Pri vajah smo spoznali steklovino in aparature. Začeli smo 
z lažjimi poskusi, nato pa smo se lotili tudi zahtevnejših. 
Mislim, da sem se pravilno odločil, kemija me še vedno 
zanima.

Danijel Lah, KT 1. b

Kemiki tudi tekmujemo

Kemijski tehnik je lep poklic, ki zahteva veliko znanja 
in spretnosti. Tisti, ki že veliko let delamo na področju 
izobraževanja kemijskih tehnikov, vemo, da je bilo 
vloženega ogromno truda in naporov za ohranjanje 
kvalitete izobraževanja. Zaradi velikega in hitrega 
napredka na področju kemijske industrije je za nas - 
izobraževalne ustanove - praktično nemogoče držati ko-
rak s časom na področju tehnične opremljenosti. Zato se 
toliko bolj trudimo na področju znanja in spretnosti. Zelo 
veliko k temu pripomorejo vsakoletna šolska in državna 
tekmovanja mladih, ki se izobražujejo po programu 
kemijski tehnik. Pri izvedbah tekmovanj sodelujem že od 
začetka, zato vem, kako velik je prispevek tekmovanj h 
kvaliteti poučevanja laboratorijskega dela na šolah. Po-
enotile so se tudi tehnike izvajanja posameznih osnovnih 
operacij, ki jih učimo. Pred dvajsetimi leti smo, ravno na 
osnovi izkušenj s tekmovanj, začeli s sistematičnim uva-
janjem dobre laboratorijske prakse v pouk. 

Mladi radi preskušajo svoje znanje na tekmovanjih. 
Najboljši dijaki na naših državnih tekmovanjih kemijskih 
tehnikov imajo še dodatno motivacijo. Vsaki dve leti pote-
ka evropsko tekmovanje Grand Prix Chimique. Na njem 
slovenske šole sodelujemo že od začetka, od leta 1991. 
Dobra uvrstitev na državnem tekmovanju je vstopnica za 
evropsko. Tudi za organizatorje in pripravljalce državnih 
tekmovanj to pomeni precejšnjo odgovornost, zato se 
vedno zelo potrudimo pri  pripravah nalog.

V lanskem šolskem letu smo na naši šoli pripravili 21. 
državno tekmovanje in srečanje mladih kemikov. Naša 
ekipa je bila majhna, a toliko bolj srčna. 

Današnji časi, mislim na materialno podlago na šolah, 
niso ravno naklonjeni takim izrednim dogodkom, kot 
je organizacija državnega tekmovanja. Ves december, 
januar, pa tudi še februarja smo se trudili pridobiti čim 
več sponzorjev, ki bi kakor koli lahko podprli tekmovanje. 
Naše prizadevanje je obrodilo sadove, zelo smo bili 
veseli, ko smo spoznali, da so v gospodarstvu in v javnem 
sektorju še vedno posamezniki,  ki cenijo vrednost dela 
z najboljšimi dijaki na področju kemijske stroke v Sloveniji.

Heda Intihar Simčič

Leto velikih sprememb

Valeta – dan, ko se del življenja konča in začne drugi del. 
Sediš na določenem sedežu, poslušaš čustvene govore 
in opazuješ sošolce (predvsem sošolke), ki se poslavljajo, 
objemajo in jokajo, čeprav so dogovorjene, da se vidijo 
že prihodnji teden. Ob vsem tem se ti sploh ne zdi, da se 
dogaja nekaj res pomembnega, tako velikega.

Počitnice poskušaš preživeti kot vse ostale – počitniško. 
Druženje s prijatelji, branje »cele knjižnice«, če citiram 
starše, in izleti. A tega počitniškega miru je konec, ko te 
povsem po nepotrebnem vznemirjena mati nenehno 
sprašuje, kaj bi rada oblekla in pri tem teka gor in dol 
po hiši s seznamom šolskih potrebščin v rokah. Ti pa še 
vedno samo gledaš okrog sebe in si ne moreš misliti, da se 
dogaja toliko novih stvari.

Prvi dan šole. Iz še neugotovljenega razloga prideš 
petinštirideset minut prehitro. Srečaš nekdanje sošolce in 
nato z njimi kot kup nesreče posedaš pred šolo in čakaš 
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na primeren čas za vstop. Upaš, da si si zapomnil, v katero 
učilnico moraš, saj te je strah že prvi dan iskati učitelje in 
se med tem še izgubiti.

Med hojo po stopnicah, ki se ti tisti dan zdi še posebej 
dolga, gledaš dijake višjih letnikov, ki nekako vzbudijo 
nekaj upanja, da boš tudi sam postal del tega, saj so ver-
jetno tudi oni bili prvi šolski dan zelo vznemirjeni.
Zaviješ v pravi hodnik in, kot bi odrezal, strah izgine. 
Takoj ti je jasno, da si prišel v pravo učilnico. Nerodno se 
postaviš ob steno in si želiš, da bi že končno kdo kaj rekel, 
saj tišina »najeda« živce. Nekaj deklet, ugibaš, da so mor-
da sošolke, se ti predstavi in čeprav nikoli nisi videl smisla 
v rokovanju, jim tudi ti daš roko in se nerodno nasmehneš.
Nova razredničarka te spusti v učilnico in ker nobena klop 
ni več popolnoma prosta, sedeš k neznanemu dekletu in 
se sprašuješ, ali bi bilo primerno kaj reči, saj tako težko 
ostaneš tiho.

Razmišljaš o knjigi, ki si jo pozabil doma, in o dolgočasni 
vožnji z avtobusom, ki bo zaradi tega sledila. Razmišljaš, 
kako si boš sploh lahko zapomnil toliko imen. Spomniš se, 
da si lačen. Ko te po prvi uri v učilnici odpeljejo na ogled 
šole, začneš klepetati z dekletom, h kateremu si se usedel , 
in ugotoviš, da je še bolj nora na kemijo kot ti in se strinja, 
da bo v prihodnjih štirih letih zaradi šolskega zvonca 
nekoga zadela kap.

In tako se začne drugi del tvojega življenja. Neštete 
stopnice in želje po umoru budilke, ki te vztrajno budi ob 
pol šestih, čeprav ji razložiš, da se res ne strinjaš z izbo-
rom ure. A si vesel, da si izbral to šolo. Všeč ti je vzdušje in 
razmišljanje, da te bo ta šola nekam pripeljala, saj si jo 
izbral, ker veš, kaj želiš.

Ana Jere, KT 1. b
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Leto 2016

Leto 2016 si bom zapomnil kot leto največjih sprememb, 
leto, ko se je vse obrnilo na glavo – začel sem obiskovati 
srednjo šolo.
Prve spremembe so se začele dogajati že sredi devetega 
razreda osnovne šole, ko smo se pripravljali na zaključek 
osnovnošolskega izobraževanja in na vpis v srednjo šolo. 
Zame je bila izbira precej težka. Ko sem se končno odločil, 
so me domači podprli, še več, menili so, da je moja izbira 
odlična. Prepričani so, da je v kemiji prihodnost.
Deveti razred je minil zelo hitro, prav tako poletne 
počitnice. Še preden sem se dobro zavedel, je bil tu prvi 
šolski dan. 

Zame je bilo vse novo. Za začetek sem namesto ob sedmih 
zjutraj začel vstajati ob petih zjutraj, da sem ujel avtobus 
in pravočasno prišel v šolo. Tudi vožnja z avtobusom je 
bila novost zame, saj sem prej v šolo hodil peš ali pa so 
me starši zapeljali tja z avtomobilom. Ko sem prispel na 
glavno avtobusno postajo v Ljubljani, je bilo mrzlo, res 
mrzlo. Počutil sem se, kot bi vstopil v drug svet, vse je bilo 
večje, ceste so bile širše, hiše so zamenjale velike zgradbe 
in stolpnice. In – kar je res očitno – šola je vsaj petkrat 
večja od moje osnovne šole.

Ko sem prispel do svojega razreda, sem prvič videl svoje 
nove sošolce. Poznal sem samo Borisa, pa še to le bežno. 
Ostali so se mi zdeli tihi, mirni, nedružabni – mislim, da je 
bilo to predvsem zaradi prekomerne uporabe mobilnih 
telefonov.
Poskušal sem navezati stik in se s kom pogovarjati, ven-
dar pravega odziva ni bilo. Jasno, tudi jaz sem bil zanje 
neznanec, tudi zanje je to bilo novo okolje. Tako je bilo 
dobra dva tedna.

Nedružabnost me je presenetila, tega nisem bil navajen, 
saj smo se v osnovni šoli ves čas družili. Učiteljice so nas 

celo »označile« za najbolj povezan in prijateljski razred. 
Kmalu so se stvari spremenile, začeli smo se pogovarjati, 
postali smo prijatelji. Zdaj se počutim odlično, imam 
nove prijatelje in zelo prijazne profesorje – to me je precej 
presenetilo. Skratka, zdi se mi, da sem se kar hitro vživel. 
Seveda ni vse samo pozitivno in lepo, vendar vsekakor 
prevlada nad manj prijetnim.

Jaka Cerar, KT 1. b

Svet strojništva

Že skoraj tri leta obiskujem Srednjo strojno in kemijsko 
šolo  in se izobražujem za strojnega tehnika. Seveda sem 
v času na tej šoli pridobil kar nekaj izkušenj. Rad bi jih delil 
s tistimi, ki jih zanima svet strojništva in se še odločajo o 
izbiri srednje šole.

Najprej bom izpostavil, kako obsežno je strojništvo. 
Pravzaprav precej ljudi niti ne ve, kaj strojništvo obsega. 
Začel bom pri delu s stroji za oblikovanje kovin, kar pred-
stavlja večino praktičnega pouka v šoli. V prvem in dru-
gem letniku se dijaki učimo rokovati ročnimi stružnicami, 
rezkarji, pehalnimi in vrtalnimi stroji. V tretjem in četrtem 
letniku pa dijaki spoznavamo računalniško podprte stroje, 
kot so CNC-stružnica, CNC-rezkalnik, robotska roka za 
varjenje in plazemski rezalnik. Spoznavamo tudi kovanje 
ter različne načine varjenja. 

Pri teoretičnem pouku dijaki spoznavamo lastnosti mate-
rialov, načrtovanje konstrukcij, tehnično mehaniko 
(fizikalna načela sil), spajanje in toplotno obdelavo, 
tehniško risanje, učinkovito rabo energije, termodinamiko 
(energija in spreminjanje toplote v delo), mehatroniko 
(delovanje pnevmatskih in električnih komponent), vrste 
orodij in strojev ter njihovo delovanje ... 
Po končanem drugem letniku se dijaki razdelimo, glede 
na svoje interese, na energetike in na konstrukterje. 
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Tisti, ki smo se odločili za energetike, se ukvarjamo z 
načrtovanjem in montažo hladilnih naprav, ogrevalnih 
ter prezračevalnih sistemov.  Spoznavamo tudi delovanje 
različnih motorjev, črpalk, elektrarn ...  Konstrukterji pa se 
še bolj poglobljeno ukvarjajo z mehatroniko in risanjem v 
programih ter se seznanijo z načrtovanjem orodij. 
Poleg strokovnih predmetov spoznavamo tudi Rimljane, 
egipčansko umetnost, Prešerna, kvadratne funkcije, našo 
Zemljo, angleške čase ter tako nadgradimo znanje iz 
osnovne šole. 

Gotovo vas zanima, kje se strojni tehnik lahko zaposli. 
Možnosti je res veliko - v industriji, energetsko-monterskih 
podjetjih, trgovinah s tehničnim materialom, lahko se 
zaposlite tudi kot upravitelji ogrevalnih in klimatizacijskih 
ter plinskih postaj. 

Morda še nekaj o poteku pouka na naši šoli. Vsako jutro 
začnemo ob pol osmih, končamo pa različno, med 12.50 
in  14.30. Glavni odmor imamo ob 9.55, po tretji uri, in 
traja 30 minut. Takrat šolska menza poka po šivih, vendar 
se vsi nekako zvrstimo.
Ure pouka potekajo v različnih učilnicah, zato se vsako 
uro selimo v drugo učilnico. Dolgi hodniki in veliko stopnic 
sicer pripomorejo k boljši telesni kondiciji, vendar niso 
opravičilo za izostanek pri športni vzgoji, ki poteka na 
različnih lokacijah v Ljubljani, v Srednji gradbeni in geo-
detski šoli Bežigrad, v športnem centru Triglav in v naši 
šolski telovadnici. 

Vsa leta šolanja nas zvesto spremljata pomično merilo in 
strojniški priročnik. Pri praktičnem pouku v delavnicah je 
obvezna delovna obleka. 

Še nekaj o telefonih. Med poukom jih ne smemo upora-
bljati, smemo pa jih uporabljati na hodnikih. 
Ob prihodu v to šolo sem se počutil kar nekoliko grozno, 
saj sem prihajal iz osnovne šole, ki je bila novejša, 
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svetlejša in živahnih barv. Zdaj se mi zdi izgled te šole 
povsem sprejemljiv, počutim se sproščeno, predvsem pa 
mi čas hitro mineva.         

Matevž Štrubelj, ST 3. b    

Strojništvo? Seveda. 
                                                                                                            
Kot že mnogi osnovnošolci pred mano sem se odločil, da 
se bom vpisal v Srednjo strojno in kemijsko šolo. Na mojo 
odločitev je vplivalo predvsem to, da sem bil vedno zelo 
radoveden. Želel sem pogledati pod pokrov avtomobila, 
razstaviti motor mopeda, poiskati najmanjši zobnik v 
mehanizmu ročne ure, poznati vsako tipko v kokpitu 
letala … Zelo pomembno se mi je tudi zdelo, da so po 
končanem šolanju široko odprta vrata v različne panoge, 
tudi tiste, za katere niti v sanjah ne bi predvidevali, da so 
povezane s strojništvom.

Vem, da lahko v vseh šolah začetek šolanja za dijaka 
predstavlja popolno zmedo. S tem mislim na menjavo 
sistema, srednješolski se namreč precej razlikuje od 
osnovnošolskega. Vse je novo: predmeti, stavba, profe-
sorji, znanje, prijatelji. Prvi letnik je poseben prav zaradi 
tega in se zelo razlikuje od ostalih treh. Zdi se mi tudi, da 
se v glavi vsakega prvošolca po nekaj tednih ali mesecih 
porodi vprašanje: »Ali sem pravilno izbral?« 

Pogovori doma, v šoli, pred semaforjem, v lokalu in 
še kje pa se vrtijo predvsem okoli ene teme: profesorji. 
Nekateri se nam zdijo prepričljivo dobri, spet drugih ne 
maramo zaradi slabe ocene, ki smo jo dobili pred ne-
davnim. Moramo se zavedati, da so oni že naredili šolo in 
so tukaj zato, da nam razložijo snov, predstavijo pred-
met, prikažejo  delo na stružnici, predvsem pa, da nam 
pomagajo, ko se zatakne.
Na šoli ponujajo veliko obšolskih dejavnosti, tekmovanja 
v različnih športnih disciplinah, tekmovanja iz znanja, 
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pridobljenega pri pouku, neobvezne ekskurzije, oglede 
sejmov … 

Znanje, ki ga pridobiš, je uporabno povsod, zato tudi tisti, 
ki niso bili prepričani v pravilnost svoje odločitve, dobijo 
dobro podlago za druge poklice.  
Na Srednjo strojno in kemijsko šolo sem se vpisal, ker sem 
želel postati strojevodja na vlaku, ko pa sem ugotovil, kaj 
vse lahko počnem v življenju, sem po tehtnem premis-
leku sklenil, da bom nadaljeval s študijem na Fakulteti za 
strojništvo. 
To pa je že druga zgodba …

Jan Bartolj, ST 3. b

Prvo leto v srednji šoli

Sem dijak prvega letnika Srednje strojne in kemijske šole. 
To šolo sem izbral, ker me zanima, kako stvari delujejo, 
kako nekaj načrtujemo, naredimo, skratka vse, kar je 
povezano s strojništvom. 
Prvi mi je šolo predstavil sosed, ki tudi obiskuje to šolo, 
potem sem pa še na spletu raziskal, kaj šola ponuja. Od-
pravil sem se na informativni dan in niso me razočarali. 
Všeč mi je bil vodeni ogled po delavnicah in predstavitev 
šole na splošno. Vedel sem, da nikjer ne bom bolj zado-
voljen.
Kmalu je napočil prvi september, prvi šolski dan. Hitro 
sem ugotovil, da bo treba šolo vzeti resno. Začenjamo ob 
pol osmih, končujemo okrog štirinajste ure. Zelo so mi 
všeč strokovni premeti, in sicer obdelava gradiv, risanje s 
pomočjo računalnika, lastnosti materialov in še posebno 
praksa v šolskih delavnicah. Rad imam matematiko, fiziko 
in mehaniko, čeprav mehanika velja za najtežji predmet. 
Pri praksi letos spoznavamo stružnice in piljenje ob-
delovancev. Zdi se mi zelo koristno, da nas najprej naučijo 
osnovnih stvari.
Vsak dan so na urniku različni predmeti, kar mi je všeč, saj 

dan tako hitreje mine. Tudi profesorji se mi zdijo v redu – 
nekateri so zelo strogi, drugi malo manj.
Mislim, da sem izbral pravo šolo, saj vidim, da se bom 
lahko veliko naučil. Čez štiri leta bom postal strojni tehnik, 
potem pa se bom spet moral odločiti, kako in kje nadalje-
vati.

Blaž Laznik, ST 1. c

Katero srednjo šolo izbrati

V devetem razredu osnovne šole je bilo zame najbolj 
zoprno vprašanje: »Na katero srednjo šolo se boš vpisal?« 
Nisem vedel, kam naj se vpišem. Izbira je bila velik izziv, 
saj (14-letni mulc ) nisem vedel, kaj bi rad v življenju počel.
Svetoval bi vam, da nikar ne izbirate šol, ki se vam zdijo 
lažje, saj se je treba v resnici povsod veliko učiti, če hočeš 
napredovati.
Meni so pri izbiri šole pomagali starši in svetovalna de-
lavka, šel sem tudi na informativni dan, končna odločitev 
pa je seveda bila moja.
Zdaj sem tu že pol leta in ugotavljam, da sem pravilno 
izbral. Dobro se počutim, všeč mi je praktični pouk, poleg 
tega sem navdušen nad strojništvom in tehnologijo. Pri 
praktičnem pouku nas učijo tudi, kako se je treba zaščititi 
in paziti na sošolce, s katerimi delaš pri stroju.
In še zanimivost: za strojništvo se pretežno zanimajo 
fantje, a je kljub temu v letošnjih prvih letnikih eno dekle. 
In to ravno v našem razredu. 

Aljaž Brlan, ST 1. c
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Prvi dan v novi šoli

Marsikdo je imel 1. septembra tremo. Tudi jaz. Na srečo 
nisem bil sam, z mano so bili prijatelji. Vsi zaspani smo 
zjutraj čakali avtobus. To je bila prva velika sprememba, 
saj smo morali vstati že ob petih zjutraj in pešačiti do 
postaje.
V Ljubljani je bila nepopisna gneča, kamor koli si po-
gledal, povsod sami »fazani«. Imeli smo srečo, nihče nas ni 
nadlegoval in niso nas popisali.
Stavba Šolskega centra je veliko večja od naše osnovne 
šole, to nas je malce zmedlo, vendar smo se hitro znašli. 
Stopnic je ogromno, človek se kar zadiha, preden pride do 
cilja.
Zelo sem bil vesel, ko sem ugotovil, da je med mojimi 
novimi sošolci prijatelj iz osnovne šole. Razrednik nam je 
razložil, kako se znajti, kaj potrebujemo, kateri profesorji 
bodo učili v našem razredu … Postalo mi je prav všeč. 
Naslednji dan sem komaj čakal, da pridem v šolo in 
začnem delati.

Lahko rečem, da mi je srednja šola celo bolj všeč kot 
osnovna, seveda pa je veliko bolj zahtevna, zato se bom 
moral potruditi, da bom imel dobre ocene in tako tudi čas 
za prijatelje. Verjamem, da bom dobro delal in da se mi bo 
izpolnila velika želja – rad bi namreč delal pri Akrapoviču. 
Upam, da na koncu ne bom razočaran zaradi svoje 
lenobe.

Luka Antonin, ST 1. c
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Varnost ljudi danes 
  
Življenja so tista, ki jih je treba varovati, tega se vsi 
premalo zavedamo. K razvoju varovanja je v zadnjih 
letih pomembno prispeval razvoj elektrotehnike in 
računalništva. Zagotavljanja varnosti si zato ni več 
mogoče predstavljati brez uporabe elektronskih varnost-
nih sistemov, saj je človek postal »tehnološko bitje«. 
Če bi upoštevali teorijo človeške motivacije po Maslowu, 
in sicer hierarhijo potreb, bi opazili, da je varnost na dru-
gem mestu, takoj za fiziološkimi potrebami.

Ljudje si odlično znamo zatiskati oči. 
Za svojo varnost bi morali bolj poskrbeti, saj je nepre-
cenljiva. Za varovanje bi morali nameniti del svojega 
premoženja in si vgraditi vsaj kakšno varnostno napravo 
in tako preprečiti nepovabljenim gostom (kriminalcem) 
vstop v objekt.
Občutek varnosti ni le prijeten, ampak je za življenje tudi 
nujen. Opremo, ki jo nameravamo namestiti, moramo 
pametno izbrati, še bolje je, če se pogovorimo z varnost-
nim tehnikom. Le tako ne bomo porabili preveč denarja 
za nepotrebno opremo. Lahko tudi sklenemo pogodbo z 
varnostno službo, ki potem varuje določen objekt. V neka-
terih primerih to zadošča. Če imamo večje premoženje, je 
najboljša izbira fizično varovanje na objektu. V primeru, 
da se sproži alarm, bo varnostnik lahko takoj ukrepal in 
preprečil oziroma zmanjšal nevarnost.
Najboljša je kombinacija fizičnega varovanja s sistemi 
tehničnega varovanja. Varnost je zelo pomembna, a se  
- žal - tega danes ljudje vse manj zavedajo in upajo, da 
se jim nič ne bo zgodilo. Danes se namreč vse vrti okrog 
denarja.

Grega Podlipnik, TV 2. a
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Varovanje ljudi danes 
 
Danes se zaradi gospodarskih in finančnih kriz povečuje 
stopnja kriminala, posledično tudi potreba po varovanju. 
Prav zaradi tega problema število zasebnih varnostnih 
podjetij narašča. Več kot je kriminala, večja je potreba po 
varnosti.
Na področju zasebnega varovanja ljudi varujemo na tri 
načine, in sicer fizično, s sistemi tehničnega varovanja 
ali pa s kombinacijo obeh načinov. Če želimo zaščititi 
svoj dom ali kakšen drug objekt pred morebitnimi storilci 
kaznivega dejanja, je seveda najboljša kombinacija obeh 
sistemov.
Kako to deluje? Nezaželena oseba nepovabljena vstopi 
v naš objekt, sproži alarm, ta pošlje signal v varnostno 
nadzorni center, ta obvesti interventa in ga pošlje na 
objekt. Intervent objekt pregleda, saj lahko pride do 
lažnega alarma. Če na objektu zaloti storilca, ga pridrži 
do prihoda policije. Osebo sme zadrževati največ dve uri, 
nato jo mora izpustiti.
Prav zaradi povečane stopnje kriminala je pomembno, da 
sebi in svoji družini zagotovimo optimalno varnost.

Aleksander Božinović, TV 2. a

Varnost ljudi danes 
     
Varnost je javna dobrina, ki mora biti dostopna vsem, ne 
glede na to, ali si to sploh želimo. Včasih se ne zavedamo, 
da ta ni dana samo po sebi, ampak si jo posameznik ali 
družba lahko zagotovita le sama.

Če varnost obravnavamo kot osnovno človekovo pravico 
in hkrati temeljno dolžnost družbe, ki jo zagotavljamo 
z ohranjanjem in vzpostavljanjem reda, zoper vse, kar 
je grozeče, moteče ali nevarno, bodisi od zunaj ali od 
znotraj, ugotovimo, da lahko govorimo o varnosti kot 

vrednoti vseh treh nivojev človekovega bivanja, delovanja 
in povezovanja.
Nivoji varnosti so: varnost mednarodne skupnosti oz. 
globalna varnost, varnost družbe oz. varnost na državni 
ravni ter varnost posameznika. Da si boste lažje predstav-
ljali, jih bom na kratko opisala.
Globalna varnost so skupni interesi in skrb vseh prebival-
cev planeta, ki so posredno ali neposredno povezani z 
globalnimi temami. Varnost na državni ravni ali nacional-
na varnost je varnost naroda, ki je sestavljena iz obramb-
nega sistema, sistema notranje varnosti in sistema 
varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Danes se področja varovanja delijo na tri glavna 
področja. Fizično varovanje (varovanje oseb, ljudi in 
premoženja …), tehnično varovanje (sistemi in oprema 
tehničnega varovanja – kamere, senzorji …) in kombi-
nacija fizičnega in tehničnega varovanja, ki je tudi najbolj 
učinkovita.

Republika Slovenija si prizadeva zagotoviti najvišjo sto-
pnjo varnosti za vse prebivalce. V Sloveniji je ogroženost 
sorazmerno nizka. Varnost zagotavljajo in omogočajo 
različne službe in institucije, med slednje spadajo tudi 
zasebne varnostne službe, kot so Sintal, Varnost Maribor, 
Fitvarovanje in druge.
Za opravljanje nalog in dejavnosti s tega področja mora 
biti oseba usposobljena in izobražena, imeti mora licenco. 
Licenc oz. oblik zasebnega varovanja je osem – to so 
varovanje oseb, varovanje ljudi in premoženja, prevoz 
in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, 
varovanje javnih zbiranj, varovanje gostinskih lokalov oz. 
prireditev v njih, upravljanje z varnostno nadzornim cen-
trom (VNC), načrtovanje sistemov tehničnega varovanja 
in izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Licence ter ostale ukrepe, postopke, dolžnosti, predpise 
ureja zakon o zasebnem varovanju – ZzasV-UPB1, ki je bil 
nazadnje spremenjen leta 2011.
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Zasebno varnost opravlja varnostno osebje, mednje ne 
sodi policija, ampak več vrst varnostnikov (varnostnik, 
varnostni – telesni stražar, varnostnik nadzornik, var-
nostni menedžer, operater VNC-ja, varnostnik čuvaj, 
pooblaščen inženir varnostnih sistemov in varnostni 
tehnik).

Varnost je danes precej napredovala. Nenehno se 
spreminja in nadgrajuje zaradi stalnega naraščanja 
kriminala.
  

Tina Koščak, TV 2. a

Obiskali smo vojašnico
      
Zbudil sem se v sončno jutro in se brez oklevanja odpravil 
od doma. Tega dne smo imeli dijaki na programu ogled 
vojašnice.
V mestu me je čakal sošolec. Privoščila sva si belo kavo 
in že misel na to, da ne bo pouka, nama je lepšala dan. 
Sošolec je Ljubljančan, zato sva brez težav prispela na 
zbirno mesto. Počakala sva še ostale, nato pa smo vstopili 
v vojašnico. 
Hodnik je bil dolg in čist in kljub naši razposajenosti 
sem začuti resnost prostora, v katerega sem vstopil. Po 
uvodnem pozdravu so nam vojaki predstavili področja 
svojega delovanja. Natančno so nam predstavili področje 
nacionalne varnosti, slišal sem veliko novega. Predavanje 
o specialnih enotah me je popeljalo v prihodnost. Že sem 
se videl, kako izvajam različne manevre, pozorno sem 
poslušal in se trudil, da bi si čim več zapomnil. 

Enota za specialno delovanje je posebej organizirana, 
opremljena in izurjena enota Slovenske vojske. Dobra 
organiziranost in opremljenost enote omogočata upo-
rabo zračnega transporta, zagotavljata večdnevno 
sposobnost preživetja na bojišču ter delovanje v skrajnih 
terenskih in klimatskih razmerah. Glavne naloge te enote 

so izvidništvo, neposredne akcije in vojaška pomoč. Vojaki 
so nam tudi praktično prikazali prijeme različnih borilnih 
veščin. Tudi sam sem poskusil, saj sem športnik in sem 
fizično dobro pripravljen. Vojaške prijeme sem dobro 
prenesel.

Vojak v specialni enoti mora biti strokoven, motiviran in 
sposoben vodenja in poveljevanja v najtežjih razmerah. 
Znani so po svoji izurjenosti, energičnosti in učinkovitosti. 
Zaradi izredno visokih standardov v enoti morajo kandi-
dati za pripadnike Slovenske vojske že v izbirnem post-
opku pokazati veliko stopnjo psihofizične pripravljenosti, 
motiviranosti, skratka – sposobnosti delovanja v skrajnih 
razmerah.

Zelo poučen je bil tudi sklop o zlorabi drog. Mislil sem, da 
sem o tem že v šoli in doma dobil vse informacije, pa sem 
se motil. S pregonom zlorab se ukvarja tudi vojska, ne 
samo policija.

Po obisku vojašnice sem še bolj prepričan, da sem se 
vpisal na pravo šolo. Slovenija potrebuje izobražene vo-
jake in policiste. Pot je veliko lažja, če že imaš predznanje, 
ko se odločiš za poklicno pot vojaka ali policista. Želim 
si, da bi šola še bolj tesno sodelovala z organizacijami, ki 
skrbijo za nacionalno varnost. Z vojaki smo preživeli lep 
in poučen dan in upam, da bo kmalu spet priložnost za 
druženje.

Marko Nikolić, TV 2. a
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Obiskali smo vojašnico
      
Tudi dijaki 1., 2. in 3. letnika izobraževalnega programa 
Tehnik varovanja smo v sredo, 14. septembra 2016, 
obeležili Dan nacionalne varnosti. Letošnja tema je bila 
»Izziv za ohranitev stabilne nacionalne varnosti in vloga 
države, občin in državljanov«.

Obiskali smo Vojašnico Edvarda Peperke, kjer so nas na 
parkirišču počakali spremljevalni učitelji. Lahko smo 
spremljali različna predavanja. Na predavanju Kaj je 
nacionalna varnost in kdo jo zagotavlja smo izvedeli, da 
je nacionalna varnost varnost naroda in države, ki državi 
zagotavlja suverenost in samostojnost. 
Glavni poudarki: varovanje življenja oseb, varovanje 
tujega in lastnega premoženja, varovanje nacionalnega 
ozemlja. 

Zelo zanimivo je bilo predavanje Nasilje mladih na 
zmenkih. Predavatelj je razlagal, da moramo biti pri upo-
rabi spleta zelo previdni, ko se pogovarjamo z neznanci, 
saj lahko celo postanemo žrtve spolnega predatorja – to 
je človek, ki želi spolne odnose z mlajšimi, torej pedofil.
Slišali smo tudi o drogah in o odvisnosti. Predavatelj je 
priznal, da je v preteklosti tudi sam zašel v težave zaradi 
prepovedanih drog. To predavanje je bilo predvsem 
namenjeno tistim, ki kadijo travo, marihuano … 
Pokazal nam je tudi fotografije, ki prikazujejo spremembe 
na človekovi zunanjosti -  zgubana koža, pretirano 
izpadanje las, zabuhlost itd.

Najbolj mi je bila všeč predstavitev specialnih enot, saj 
me to tudi najbolj zanima. Predstavili so enote v Sloveniji. 
V specialno enoto se lahko vključiš, če se po srednji šoli 
vključiš v policijo, potem pa napreduješ. 
Ogromno vadijo – streljanje, vdiranje v stavbe … 
Predstavili so tudi enoto za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi. Če na tako sredstvo naletimo v naravi, 

se ne smemo ničesar dotikati, pač pa moramo takoj pokli-
cati policijo, saj lahko pride do eksplozije.
Teh predavanj se nismo udeležili le dijaki, ampak tudi 
predstavniki policije in vojske, strokovnjaki za varnost v 
organizacijah, predstavniki občin in mestnega redarstva 
in verjetno še kdo.

Po vsem, kar sem slišal, ugotavljam, da se varovanje iz 
leta v leto spreminja, prav tako tudi varnostne razmere. 
Za nacionalno varnost je nujno potrebno dobro in 
učinkovito sodelovanje vseh pristojnih služb in organov 
ter seveda aktivna vloga nas – državljanov – v lokalnem 
okolju.

Žiga Nosan, TV 2. a
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In še za konec – a zato nič manj pomembno …
Novinarji časopisne hiše Dnevnik so tudi letos mlade povabili k sodelovanju.
Sodelovali smo pri projektu Obrazi prihodnosti. Menda so do sedaj vabili k sodelovanju le gimnazije, letos pa tudi 
šolske centre. Dijaki vseh treh šol smo združili moči in pisali na temo begunci, azilanti, migranti … Seveda nismo bili 
prepuščeni sami sebi, pomagala nam je novinarka Vesna Vaupotič, ki nas je seznanjala z novinarskimi vrstami in nas 
spodbujala pri pisanju in izpopolnjevanju člankov. Sploh ni bilo preprosto, vendar smo vztrajali. 

Naš prispevek:
https://www.dnevnik.si/1042768873/slovenija/obrazi-prihodnosti-sirci-so-delovni-ljudje-ki-lahko-marsikaj-prispevajo-k-skupnemu-dobremu

Matevž Štrubelj, Luka Papež Žgajnar, Šolski center Ljubljana 
Obrazi prihodnosti: Sirci so delovni ljudje, ki lahko marsikaj prispevajo k skupnemu dobremu
Aleksander Vettorazzi prihaja iz Sirije, tam mu je bilo ime Ahmed Elsayed. Svojo domovino je zapustil že leta 2009, ko je prišel v Slovenijo, je spre-
menil ime. Tu si je ustvaril nov dom in svoje podjetje. Aleksander Vettorazzi pravi, da je odšel zaradi razmer v Siriji, vendar pa te leta 2009 še zdaleč 
niso bile tako hude, kot so danes. Nihče si takrat ni predstavljal, da se bodo sprevrgle v tako hudo vojno.

Zakaj je po vašem mnenju prišlo do vojne?
Vse se je začelo po arabski pomladi. Zgodba, ki smo ji priča danes, se je v preteklosti že zgodila, vendar v nekoliko 
drugačni obliki. Razlog za vojno pa so različni interesi nekaterih najvplivnejših držav na svetu. Glavni interes so različni 
naftovodi, pravzaprav nafta sama. Res je, da so si Sirci različnih mnenj, vendar so druge države posredovale iz drugih 
razlogov.

Kje ste se naselili po prihodu v Slovenijo in kako so vas tam sprejeli?
Prišel sem v Kamnik, kjer so me lepo sprejeli, vendar pa nekateri ljudje še vedno obsojajo vsakega Sirca, ki je musliman. 
A v tem Slovenija ni drugačna od drugih držav, saj v vsaki državi živijo ljudje, ki se bojijo islama. Nekateri ljudje vsakega 
muslimana vidijo kot terorista, vendar jaz s tem nisem imel težav. Ljudje so me hitro spoznali kot miroljubnega in 
dobrosrčnega človeka.

Kakšno mnenje imate o beguncih, ki še danes prihajajo v Evropo?
Obstajajo tudi migranti, ki želijo izrabiti vojno v Siriji za priložnost, da bi prišli v Evropo. Med njimi so tudi slabi ljudje, 
ki se izdajajo, da so Sirci. Vendar to ni razlog, da bi se zaprle meje, to je namreč samo majhna skupina ljudi. Obenem 
pa je za Sirce, ki so ogroženi, prihod v Evropo nujen. Sirci so delavni ljudje, ki lahko marsikaj prispevajo k skupnemu 
dobremu. Verjamem tudi, da je to v interesu mnogih Sircev.

S čim pa si vi v Sloveniji služite kruh?
Ukvarjam se s prodajo keramike in kopalniške opreme in imam trgovino na Lavrici. Lahko rečem, da uspešno posluje.

Imate še katerega od bližnjih sorodnikov v Siriji?
Ne. Vsi so že odšli, hiša, kjer sem živel jaz, pa je že podrta, saj so bili ravno v Aleppu eni izmed najhujših bojev. Moja 
starša skupaj z mojo sestro živita v Kuvajtu.
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Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, je v torek, 25. aprila 2017, gostil pogovor z dijaki, ki so sodelovali v projektu 
Obrazi prihodnosti. 
V projektu je sodelovalo petindvajset šol. Dijaki so pisali o vprašanjih sodobne slovenske družbe. “Obraze prihodnosti” je že tretje leto 
zapored pripravila časopisna hiša Dnevnik. 

Našo šolo so zastopali Matevž Štrubelj, Luka Papež Žgajnar in Kristjan Jean Gruden.
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ERASMUS+: UČNA MOBILNOST DIJAKOV
IN UČITELJEV NA FINSKEM

V tem šolskem letu smo se dijaki in učitelji Srednje strojne in 
kemijske šole ter Srednje lesarske šole udeležili učne mobil-
nosti v okviru programa Erasmus+. 
Dijaki tretjega letnika programa tehnik varovanja, Nika 
Škrjanec Končar, Leja Možina, Teo Nuhanovič in Miha 
Šesek, ter dijaki tretjega letnika programa lesarski teh-
nik, David Erklavec, Gašper Jamnik, Jure Mlakar in Urh 
Tacar, so deset delovnih dni sodelovali pri praktičnem in 
teoretičnem pouku na finski šoli. Nekaj dni so bile na Fin-
skem tudi mentorice, profesorice Grum, Jernejc in Tomažin, 
ki so opazovale pouk in šolsko delo, prof. Grum pa je izvedla 
tudi učno uro angleščine za finske dijake. Skupaj s koordi-
natorko programa Erasmus+ so dijaki konec tedna obiskali 
Helsinke, potem pa se je začela prava samostojnost.    
Tampere je drugo največje mesto na Finskem, dobro uro 
vožnje severno od Helsinkov. Tampere Vocational College 
Tredu, srednješolski center z 18.000 dijaki in 1.000 zapos-
lenimi, izvaja 74 poklicnih in strokovnih programov na 
različnih ravneh. Učni program je prilagojen zmožnostim 
in interesom vsakega dijaka. Kdor želi, lahko poleg stroko-
vnega programa opravlja tudi delno ali celotno gimna-
zijo, in sicer s tempom, ki ga zmore. Zato dijaki zaključijo 
srednješolsko izobraževanje pri različnih starostih. Pouk 
traja od 8.00 do 15.00 z vmesnimi 15-minutnimi odmori in 
glavnim opoldanskim odmorom, ki traja eno uro in je na-
menjen šolskemu kosilu. Na poklicni šoli posvečajo veliko 
pozornosti praktičnemu pouku. Program tehnik varovanja 
je tudi na Finskem dokaj nov, saj ga izvajajo šele šesto leto. 
Šola ima učilnico za pouk samoobrambe ter fitnes in savno, 
ki ju dijaki uporabljajo v prostem času. 

Dijaki lesarskega programa so izdelovali intarzijo ob 
pomoči šablone in s posebnimi japonskimi noži ter 
posebno škatlico. Finski mentorji so nas popeljali tudi na 
oglede zanimivih podjetij s področja lesarstva in varovanja. 
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Dijaki SLŠ (David Erklavec, Gašper Jamnik, Jure Mlakar in Urh 
Tacar), dijaki SSKŠ (Nika Škrjanec Končar, Leja Možina, Teo 
Nuhanovič in Miha Šesek) ter koordinatorka Helena Fortič  

Popoldne smo raziskovali mesto, obiskali muzeje, razstave, 
ogledali smo si tudi hokejsko tekmo. V mestu zelo dobro 
deluje avtobusni prevoz, ki je za finske dijake brezplačen, 
pa tudi za nas je bila cena ugodna. Bivali smo v hostlu 
v središču mesta, prijetno opremljenem v skromnem, a 
praktičnem in sodobnem finskem slogu. 
Večere smo večinoma preživljali ob družabnih igrah, 
klepetu, pisanju dnevnika, urejanju fotografij ter debati 
o doživetem v dnevnem prostoru hostla, kjer smo ves čas 
imeli na razpolago kavo, čaj in prigrizke ali pa smo si sami 
skuhali večerjo. Naša najbolj zanimiva dejavnost je bil izlet 
v savno, potem pa skok v zamrznjeno jezero (2 °C), kar smo 
pogumno ponovili večkrat zapovrstjo.   
Cilji projekta Erasmus+ so razširiti splošno in strokovno 
znanje, osebnostna in karierna rast, samozavestna in 
uspešnejša komunikacija v tujih jezikih, spoznavanje 
drugih kultur, graditi konstruktivno vzdušje sobivanja in 
sodelovanja med vrstniki, razvijati samozavest in sa-
mostojnost dijakov … To naj bi občutili tudi dijaki, ki niso 
sodelovali v projektu, zato so dijaki na Finskem vsak dan 
objavljali blog in prek e-medijev komunicirali s sošolci. Z 
zanimanjem smo opazovali finski šolski sistem, ki slovi kot 
eden najboljših, in ga seveda primerjali z našim domačim, 
ob čemer smo prepoznali kar nekaj prednosti sloven-
skega izobraževanja. Občutek, da imajo na marsikaterem 
področju več znanja in splošne razgledanosti, je naše dijake 
navdajal z vidnim ponosom.      
Vse stroške poti, prevoza, bivanja, prehrane, vstopnin in 
organizacije je kril program Erasmus+, seveda pa so morali 
dijaki s prejeto dotacijo samostojno in racionalno razpo-
lagati. Dijaki in učitelji smo prejeli certifkat Europass, ki v 
vsej Evropi dokazuje našo mednarodno učno aktivnost in 
pridobljene kompetence. Prihodnje leto bomo program 
mobilnosti razširili na dijake vseh programov Šolskega cen-
tra Ljubljana ter dodali še opravljanje praktičnega usposa-
bljanja pri delodajalcih na Portugalskem.  

Helena Fortič, koordinatorica
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Pri nastajanju publikacije smo sodelovali:

dijaki smeri strojni tehnik: Matevž Štrubelj, Jan Bartolj, Blaž Laznik, Aljaž Brlan, Luka Antonin, Luka Papež Žgajnar;
dijakinje in dijaki smeri kemijski tehnik: Klara Hribar, Saša Benedik, Ana Jere, Luka Trampuš, Danijel Lah, Jaka Cerar;

dijakinja in dijaki smeri tehnik varovanja: Tina Koščak, Grega Podlipnik, Aleksander Božinović, Marko Nikolić, Žiga Nosan,

mentorica Špela Kajič Kmetič, prof.,

Jelena Sovre, prof. lik. ped. (oblikovanje publikacije).

Fotografije: arhiv SSKŠ

Ljubljana, april 2017
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