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1. 

ZAČETEK POTI 

Naš pesnik Tone Pavček je v svoji pesmi zapisal »Vsak 

tiho zori, počasi in z leti, a    kamor že greš, vse poti je 

treba na novo začeti.« Iz udobja varnosti in                

predvidljivosti se podamo na pot v  neznano in      ne-

gotovo. Sprva hodimo počasi, kot da tipamo v temi, 

toda s časom postaja naš korak hitrejši, naša dejanja         

drznejša, cilj na dosegu roke. Ponovno se znajdemo 

pred večjim križiščem In krog se sklene. 

Vsak začetek poti se začne s pričakovanji in z           od-

ločitvijo. Pri tem nas lahko vodi    srce, razum ali pa »kar 

nekaj« (šesti čut). Šele na poti spoznavamo, kako dobra 

je odločitev in po potrebi izvajamo popravke.  

Izbira nadaljnjega izobraževanje je velika 

prelomnica. Na voljo je veliko možnosti, 

vendar do    končnega uspeha in zadovolj-

stva ne pelje nobena bližnjica.  Dobri      so-

potniki so vztrajnost, pogum, pripravljenost 

na nove izzive ter odprtost uma in     duha. 

Če se zavemo svojih prednosti in poznamo        

slabosti, lahko varno krmarimo po poti      

življenja.  

In saj veste: 

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in 

drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne 

drugič 

do krova in pravega kova, 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

(Tone Pavček)                                                    

 

 

Ana Kotnik Kranjc,                                          
svetovalna delavka šole 
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2. 

NAGOVOR RAVNATELJA 
Spoštovane dijakinje, dijaki, sodelavke, sodelavci, spoštovani starši! 

Pred vami je nova številka glasila, ki ga naše dijakinje in dijaki ob veliki pomoči     

učiteljev, nekateri sodelujejo tudi s prispevki, pripravijo vsako leto.  

Pred nami je zbirka celoletnega dela, kjer so zbrani tako osebni vtisi in izkušnje kot 

tudi rezultati posameznih aktivnosti, ki so se dogajale na šoli v preteklem letu ali pa 

še trajajo. Gre za pester splet besedil, v katerih ste se izrazili svoje poglede in čustva 

ter jih delili tudi z nami. 

Vedno sem vesel, ko vidim, da je v mladih veliko energije in talentov, ki so med    

poukom pogosto prikriti in neprepoznani, a vendar so v dijakih prisotni in samo ča-

kajo trenutek, da pridejo na plan. Pogosto ta del nehote zanemarjamo in včasih 

celo podzavestno zaviramo, da ne rušimo celote razreda. Žal so razredi veliki in ne      

najdemo vedno časa in načina, da bi razvili skrite talente, se pa trudimo, da bi jih 

prepoznali in spodbudili čim več.  

V takšnih trenutkih se globoko zavedam, da je šola veliko več kot samo pouk. Gre 

za celovit proces vzgoje, izobraževanja in predvsem dozorevanja, ko iz otrok posta-

nejo  dekleta in fantje. Lepo jih je gledati pri koncu izobraževanja, kako  dozorijo v 

odrasle osebe, ki imajo pred seboj cilj in vedo, kaj želijo. Seveda se pot ne konča s 

koncem srednješolskega izobraževanja, je pa to čas, ki pomembno prispeva h 

končnemu rezultatu. 

Pomemben del življenja in dela na šoli je tudi sodelovanje dijakinj in dijakov na      

raznih tekmovanjih znanj, v krožkih, pri ekoloških aktivnostih, sodelovanje pri pripravi 

in izvedbi proslav, predstavitvah šole na tehniških dnevih, sejmih, tržnicah poklicev 

na osnovnih šolah, raziskovalni dejavnosti … Naštel sem veliko in gotovo sem kaj tudi 

izpustil. Na naši šoli se dogaja veliko in na to smo učitelji  in drugi strokovni delavci 

šole zelo ponosni. Lepo je reči, da prihajaš s Tehniškega šolskega centra Maribor. 

Ugled šole v zadnjih letih raste, za kar gre zasluga vsem, ki sodelujejo pri tem, tako 

dijakinjam in dijakom, kot tudi delavcem šole, ki se trudijo, da bi vam dali čim več. 

Seveda je vedno mogoče več in bolje in to je tisto, kar nas žene naprej in spodbuja 

k temu, da smo vedno boljši. Moj priljubljen stavek, ki ga pogosto povem na         

konferencah je, da je ustno izročilo naša najboljša reklama. Trdno sem prepričan, 

da imam prav in da boste zadovoljne dijakinje in dijaki naša najboljša reklama še 

naprej. Vaše zadovoljstvo mora temeljiti predvsem na pridobljenem znanju, seveda 

pa so izredno pomembni tudi odnosi na 

šoli med vsemi deležniki učnega                    

procesa. Delavci šole se bomo trudili, da 

bi vam pri tem pomagali, da bi                 

zagotovili čim boljšo učno okolje, vi pa 

ste odgovorni za svoj del. Samo skupaj 

lahko ustvarimo šolo še boljšo, da bo v 

ponos vsem vam in nam. 

Veselim se že prihodnjih glasil. 

 

Darko Kukovec, direktor TŠC Maribor 
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NAŠI ZLATI MATURANTJE 
V šolskem letu 2016/2017 se lahko pohvalimo s kar štirimi zlatimi maturanti. To so:  

Peter Brglez, Kristjan Fridrih, Bine Gorečan in Jan Kajzersperger. 

Moje ime je Jan Kajzersperger in sem študent prvega letnika 

na Fakulteti za strojništvo. Po poklicu sem tehnik                    

mehatronike. Naziv sem pridobil na Tehniškem šolskem        

centru Maribor.  Na srednješolska leta imam večinoma lepe 

spomine. Skozi štiri leta sem se naučil veliko uporabnih stvari. 

Moji začetki so bili dokaj zadržani, saj nisem vedel, kaj naj 

pričakujem od srednje šole. Po zelo uspešnem prvem letniku in spoznanem načinu 

dela so ostala leta minila relativno hitro.  Šola mi je v tem času dala veliko         sa-

mozavesti ter določenih znanj, za katera verjamem, da jih drugje težko pridobiš. Ta 

šola mi je obenem dala dobro odskočno desko za nadaljevanje študija, saj sem po-

leg teoretičnih znanj pridobil tudi nekaj praktičnih. Moji cilji za  prihodnost so   seve-

da zastavljeni okoli nadgradnje osnovnega poklica z visokošolsko izobrazbo, obe-

nem pa puščam stvari odprte glede magisterija ipd. 

Sem Bine Gorečan. S šolanjem na TŠC sem zaključil leta 2017 

kot zlati maturant.  Obiskoval sem program tehnik         me-

hatronike. Na TŠC sem se vpisal, ker me je zmeraj me zani-

mala tehnika. Mehatroniko sem izbral, saj je to               kom-

binacija elektrotehnike, strojništva in računalništva.           

Srednja strojna šola mi je dala ogromno  znanja, ki mi je že 

prišlo prav v praksi. Ko sem se vpisal na TŠC, nisem vedel, kaj 

bi rad  postal in kaj bi rad dosegel. A skozi šolanje na TŠC sem začel dobivati idejo o 

svoji želji za prihodnost. Profesorji na TŠC res znajo navdihniti in vzpodbuditi. Šolanje 

na Srednji strojni šoli je imelo vzpone in padce. Ravno ti vzponi in padci pripomorejo 

k temu, da znaš ob koncu šolanja ceniti, kaj ti je “tvoja” srednja šola resnično dala. 

Šolanje nadaljujem na FERI Maribor. Moj trenutni cilj je diplomirati. Po diplomi pa  

upam na nadaljevanje šolanja. 

 

 

 

 

 

Peter Brglez                                                                         Kristjan Fridrih 

 

 

Diamantna maturanta: Jan Kajzersperger 

                                          in Kristjan Fridrih  

na sprejemu pri predsedniku države 
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Praktično usposabljanje z delom pri       

delodajalcu 
 

Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem            

izobraževanju se izvaja kot praktični pouk (PRA) in kot      

praktično usposabljanje z delom (PUD). Obseg praktičnega 

pouka in praktičnega usposabljanja z delom je določen z 

izobraževalnim programom. V šoli se izvaja praktični pouk, 

pri delodajalcu, v podjetju pa se pod vodstvom mentorjev 

izvaja praktično usposabljanje z delom. Na praktičnem us-

posabljanju se dijaki in dijakinje vključijo v neposredni delov-

ni proces in se praktično usposabljajo z delom. Na podlagi mentorjevega    pisnega 

mnenja oziroma ovrednotenja uspešnosti dijaka lahko ta dijak zaključi obveznosti. 

Pogoje za izvajanje PUD-a, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, določi minister v so-

delovanju s socialnimi partnerji. Kot organizator PUD-a nagovorim in spodbujam di-

jake, da si sami zagotovijo učno mesto pri delodajalcu, saj je to njihova priložnost, 

da si zagotovijo učno mesto po svoji želji, s tem dobijo priložnost za razvoj                       

socializacije, da odgovorno vzpostavijo prve stike s svojim morebitnim prvim        de-

lodajalcem. V ta namen največ pozornosti posvetim prvim letnikom, ki jih po nekaj 

začetnih mesecih obiščem in jih podrobneje seznanim z vsebino in načinom dela pri 

organiziranju praktičnega usposabljanja. 

V roku dveh tednov organiziram srečanje še s starši ali skrbniki, kjer po uvodni razlagi 

razvijem debato z namenom, da bi vsak dijak/dijakinja opravljal/a tista dela, ki ga/

jo najbolj veselijo in zanimajo. V skladu z letnim delovnim načrtom dijakom/

dijakinjam razdelim obrazce »Rezervacijo učnega mesta za sklenitev učne            

pogodbe o izvajanju PUD-a« pri delodajalcu. Dijaki zaprosijo delodajalca, da po 

uspešnem dogovoru tega tudi podpiše in ga takoj naslednji dan vrnejo                      

organizatorju   PUD-a. Za dijake, ki si sami ne uspejo zagotoviti učnega mesta, jim 

tega zagotovim sam.  

V preteklem šolskem letu so opravljali PUD dijaki Srednje strojne šole v več kot          

200 različnih podjetjih.  Vseh podjetij zaradi prostorske stiske ne morem našteti, mo-

ram pa se vsem zahvaliti za enkratno sodelovanje. Tako skupaj s podjetji s skupnim 

delom vzgajamo in usposabljamo dobre nove sodelavce. 

 

Sandi Vudler, 

organizator praktičnega  

usposabljanja          
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MODRI VOLAN 
Na modri volan se je prijavilo 11 najbolj pogumnih bodočih avtoserviserjev s TŠC Ma-

ribor, ki so želeli dokazati, da so kos vsem težavam, ki se lahko pojavijo. Skupina vo-

lana je  skupaj s Toyoto, Castrolom in z Generali zavarovalnico pripravila učilnico, ki 

je bila hkrati tudi delavnica. Najprej smo se morali prebiti skozi teoretični del, ki zna 

biti za marsikoga težaven. V teoretičnem delu je bilo postavljenih kar nekaj         

vprašanj, ampak so s praktičnim nadaljevali le štirje najhitrejši in najpametnejši, ki so 

na tri vprašanja odgovorili pravilno. Seveda se je med nami našel tudi kdo, ki si je 

zaradi napačnega odgovora prislužil minus pol točke. Vendar smo na koncu bili  

najhitrejši David, Aljaž, Teo in Kristjan, ki smo prišli do praktičnega dela, saj nam ta 

bolj leži.  

Pri prvi nalogi smo se pomerili v zamenjavi letnega plašča z zimskim na sponzorskem 

vozilu Toyota Yaris. Mogoče se je naloga zdela nadvse enostavna, vendar smo mo-

rali biti pozorni na rotacijo plašča in nismo smeli pozabiti na kapico ventilčka ali na 

mazanje gum, seveda pa nikakor nismo smeli poškodovati avtomobila. Nalogo smo 

opravljali po takšnem vrstnem redu, kot smo zapuščali teoretični del, zato se je nalo-

ge prvi lotil David, ki je le-te lotil hitro, prav tako se je videlo, da je imel za sabo že 

nekaj izkušenj, saj je plašč zamenjal v času 2.34. Malenkost slabše se je odrezal Aljaž, 

ki si je vzel preveč časa, Teo pa je imel največ težav, saj je najprej vzel      napačno 

platišče, nato pa ga je še dodatno izdala trema pri montaži. Kristjan je bil zadnji in 

razmeroma hiter, vendar si je prislužil pribitek zaradi kapice ventilčka in zaradi vija-

kov, ki jih je pustil na tleh. Kljub kazenskim sekundam je bil s časom 2.33 najboljši. Do 

naslednje naloge sva se prebila David in Kristijan.  

S profesorjem Brankom Gregorcem smo najprej razdelali nalogo in pripravili orodje, 

nato pa je sledila menjava zavornega koluta. Ker je vozilo Toyota Yaris imelo za se-

boj le 13.000 kilometrov, ga seveda nismo zamenjali z novim iz Toyotinih                  

originalnih nadomestnih delov, ki so jih pripeljali s seboj, pač pa smo ga le odstranili 

in   ponovno namestili. Z nalogo se je prvi spopadel David in sprva mu je šlo zelo do-

bro, nato pa se mu je zelo zataknilo pri nameščanju vzmeti, ki ni in ni hotela                         

vskočiti v svoje ležišče. Tako je štoparica na koncu pokazala čas 13.20. David          

seveda ni bil zadovoljen, saj je vedel, da bi to brez treme zaradi kamer šlo narediti 

hitreje. Kristijan je nalogo opravil v času 4.10, saj mu je vse šlo kot po maslu. 
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Kot manjšo pozornost sva David in Kristijan prejela Castrolovo delovno obleko, co-

pate znamke Generali, kapo z vizirjem in bidon za vodo. Kristijan se je tako uvrstil v   

decembrski finale, kjer se je skupaj z ostalimi najboljšimi bodočimi avtoserviserji boril 

celo za službo pri Toyoti. 

5. decembra smo se s profesorjem Brankom Gregorcem odpeljali na Ptuj v Toyotino 

avtohišo Furman, kjer je bil veliki finale. Za začetek so vsi finalisti morali odpisati             

kratek test iz teoretičnega dela. Kot druga naloga je bila ponovno premontaža 

pnevmatik, kjer je Kristijan dosegel drugi najboljši čas, 2 minuti in 20 sekund. Pri tretji 

nalogi so finalisti morali zamenjati zavorne ploščice na Toyoti C-HR, kjer se je            

Kristijanu malce zalomilo, saj je imel težave z vzmetjo. Za zadnjo nalogo pa so morali 

na Toyoti C-HR odkriti napako na električnem sistemu vozila. Najprej so morali      od-

straniti glavno varovalko vozila, da v vozilu ni bilo el. napetosti, nato pa zamenjati 

varovalko, ki je bila v okvari. 

Po vseh končanih nalogah je Kristijan dosegel 5. mesto, a mu je le malo manjkalo, 

da bi se uvrstil med najboljše štiri, zato smo se z nekaj razočaranja odpravili na         

pogostitev, ki jo je pripravila AH Furman, nato pa smo se vrnili v TŠC Maribor. 

 

 

David Kiđemet in Kristjan Lubej, 1. e/1 
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ŠPORTNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2016/17 
Košarka: 

Ekipa TŠC je med 13-imi sodelujočimi ekipami osvojila 4. mesto. Na finalnem turnirju 

smo edini premagali končne zmagovalce II. gimnazijo, vendar smo bili vseeno        

četrti, ker smo tesno izgubili proti Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Ma-

ribor  in s Prvo gimnazijo, ki sta zasedli 2. in 3. mesto. Igralec TŠC Grah 

Staš je bil ob koncu proglašen za najboljšega igralca turnirja. Za TŠC 

so igrali: Staš Grah, Blaž Habot, Tilen Osovnikar, Jan Knez,                  

Jan Kajzersperger, Nedim Barjić, Ognjen Trkulja, in Mirnes Nadarević . 

 

Nogomet: 

V nogometu smo se udeležil področnega prvenstva v nogometu. Našo 

šolo so    zastopali: Nik Jagarinec, Jan Krivec, Nejc Bohak, Jaka Furman, 

Matic Kuhta, Primož Krajnc, David Fišer, Uzeir Hajlil, Jernej Senčič, Tin    

Breznik in Aljaž Geršak. V predtekmovanju smo izgubili proti Lesarski šoli in    

izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. 

Rokomet: 

V sredo, 22. 11. 2017, smo na Škofijski gimnaziji v Mariboru imeli šolsko tekmovanje v 

rokometu. Naša ekipa je bila v skupini s Prvo gimnazijo Maribor in Srednjo gradbeno 

šolo in gimnazijo Maribor. Proti Prvi gimnaziji smo izgubili s 17:10, proti Srednji          

gradbeni šoli in gimnaziji Maribor pa smo igrali neodločeno 15:15. Na koncu smo 

osvojili 6. mesto. V nadaljnje tekmovanje sta napredovali III. gimnazija Maribor in  

Prva gimnazija Maribor. V šolski ekipi so bili: Denis Koren, Enej Zorko Satler, David 

Jahič, Matic Šestan Plohl, Luka Šerbinek, Benjamin Fortner, Nejc Kavčič, Tilen     Na-

govnak, Jure Puhman, Žiga Ornik in Amar Hadžić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Tamše, vodja aktiva športne vzgoje 
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MOJ RAZRED 

Vse se je začelo s tem, da sem se vpisal v Tehniški šolski center Maribor. Že v             

8. razredu osnovne šole sem vedel, da je to prava odločitev. Prvi dan se je pričel z 

zgodnjim zbujanjem. Odpravil sem se na avtobus in bil poln pričakovanj, kakšen bo 

moj novi razred in kakšnega razrednika bomo imeli. 

Prišel sem na šolsko dvorišče in si pogledal, v kateri učilnici bom imel prvo uro na no-

vi šoli. Bil sem rahlo živčen, saj nisem poznal večine novih sošolcev, zato sem se spr-

va družil le s starimi sošolci iz osnovne šole. Čakali smo pred učilnico, se            spo-

gledovali in najbolj korajžni so poskušali navezati nove stike. Navsezadnje smo le za-

gledali našega bodočega razrednika, kako je prihajal proti nam in se še sprva usta-

vil v   svojem kabinetu. Lepo nas je pozdravil in povabil v učilnico, da opravimo prvo 

uro v novi šoli. Sprva sem se ga malo bal, saj je zelo visok, ampak po prvi uri sem 

ugotovil, da bo prof. Tomislav Horvat zelo dober razrednik.  

V razredu nas je 27 in imamo tudi sošolce, ki prihajajo iz drugih držav. Skupaj             

predstavljamo neko celoto, saj je vsak sam po sebi poseben, razrednik pa nas              

dopolnjuje. Lahko bi rekli,  da nas tudi vzgaja, pomaga ob vsaki težavi, hkrati nas 

včasih tudi skrega in nas s tem uči spoštovanja.  

Med seboj se dobro razumemo, ker smo sedaj že dolgo v stiku. To pripomore tudi k 

temu, da si lažje pomagamo med sabo, saj so nekateri boljši v športu, spet drugi pri 

strokovnih ali pa splošnih predmetih. Sam se trudim, da bi ugajal vsem in imel čim 

boljše ocene tako ob končanem 1. letniku kot tudi ob zaključenem poklicnem       

izobraževanju. Nekaj nas ima tudi načrte za program PTI, spet drugi pa se bodo za-

dovoljili s poklicno izobrazbo. Ta program obiskujemo večinoma fantje, saj ta poklic 

dekletom po navadi ne ugaja. Na splošno je na naši šoli malo deklet, ker šola ponu-

ja zgolj programe, ki pritegnejo predvsem moške. 

Sedaj sem se že navadil na novo okolje, sošolce, učitelje in bom z vzgonom in          

veseljem nadaljeval šolanje na tej šoli.  

 

 

Jan Horvat, 1. b/2 
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KO SE OZREM NAZAJ 

Ljudje veliko stvari pozabimo, predvsem tiste slabe mladi z lahkoto pozabljamo. V           

spominu ohranimo predvsem tiste, ki jih je vredno ohraniti. Pogled nazaj nam          

pokaže, kaj smo v življenju dosegli. Vsak posameznik v življenju doseže kaj, na kar je 

lahko ponosen. Nekateri dosežejo več, drugi manj, prav gotovo pa vsak človek    

nekaj. 

Srednjo strojno šolo obiskujem že četrto leto, to pa pomeni, da je to moje zadnje le-

to na tej šoli v programu strojni tehnik. Vse letnike do sedaj sem opravil z dobrim      

uspehom, na kar ravno ne morem biti ponosen, po drugi strani pa tudi nisem               

razočaran. Prav gotovo bi lahko do sedaj dosegel več, pridobil več znanja. A tako 

kot je, pač je.  

Ponosen sem predvsem na znanje, ki sem ga pridobil pri praktičnem pouku. Tam 

sem po svojem mnenju pridobil največ za poklic in življenje pomembnih znanj in          

spretnosti. Gre za ročne spretnosti in znanje upravljanja različnih strojev in naprav. 

Učili smo se varjenja, struženja, frezanja, piljenja, žaganja, predvsem pa izdelave     

programov za delo s sodobnimi računalniško-numerično krmiljenimi stroji. Razlog za 

to, da sem največ znanja pridobil ravno pri praktičnem pouku, je, da me je to        

veselilo, zato mi to znanje ni kar takoj ušlo iz glave. 

Dvakrat sem našo šolo predstavljal na dveh rokometnih turnirjih, a smo žal obakrat 

ostali brez možnosti za dosego višjega mesta. 

Če povzamem, ugotavljam, da sem dosegel in se naučil veliko, a po drugi strani še  

premalo. Pri vsakem predmetu bi lahko pridobil še več znanja. 

                                                                                                            Denis Koren, 4. b/1 
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KEBAB4LIFE 
Prve dni na šoli je bilo vse novo: nova šola, nove učilnice, novi profesorji, novi 

sošolci. Prvi letnik ni bil težak, a nisem se hotel učiti, ker se mi ni ljubilo. Zakaj bi 

se učil, če se ne šteje naprej za vpis na fakulteto. To mami seveda ni bilo 

všeč. Na koncu, ko sem bil prav dober, mi je bilo žal. Lahko bi se učil, pa se 

nisem. 

Vsa leta osnovne šole odličen, zakaj ne bi nadaljeval s samimi peticami. Na 

to na začetku nisem mislil. Sklenil sem, da pa se bom v drugem letniku                  

potrudil. Na koncu sem res bil odličen. Občutek zadovoljstva. Če že ne                  

zaradi drugega: za odličen uspeh sem dobil od babice sto evrov. Nekaj pa 

je. Sto kepic sladoleda. Ali pa štirideset kebabov pri Paši. Našem kolegu Paši. 

Kolegu, ki ne zna šteti kebabov. En kebab, dva kebab, tri kebab, bi on rekel. 

Kaj hočemo, slovenščine pač ni imel pet v osnovni šoli. Najboljši kebab je v 

drugem in tretjem letniku stregla Ljubica. No, tako smo ji pravili. Potem pa je 

naenkrat ni bilo več in nam je začel streči pravi Slovenec. Še zdaj hodimo k 

»Slovencu« jest kebab, ker je pač najboljši. Ampak povem vam: tako, kot je 

Ljubica naložila kebab, z občutkom, s čustvi, z iskrico v očeh, s pomežikom, 

tako ga ta ne zna. Nisem hodil na kebab, da bi jedel, ampak da bi buljil v 

Ljubico. Ostali so se mi smejali, češ da je grda. Ampak srce je imela dobro. To 

je   pomembno. 

V tretjem letniku so nekateri sošolci že imeli vozniški izpit. Med                     

dvajsetminutnim odmorom smo smuknili do McDonaldsa. Nabasali smo se z 

burgerji in tekli v šolo s parkirišča. Skoraj vedno smo zamudili. Izgovori so bili 

različni: enkrat smo v jedilnici čakali na malico, naslednjič smo bili pri         

profesorju in se dogovarjali za naloge in predmete. V četrtem letniku imamo 

nov izgovor in se pogovarjamo s profesorji za četrti predmet mature. Nikoli 

nismo dobili neopravičene ure. Lepa igra, se reče. 

Sedaj sem tukaj v četrtem letniku in pišem ta spis. Saj bi napisal, kaj sem se 

do zdaj naučil,  ampak tako ali tako kažejo ocene. Na tekmovanja nisem 

hodil, ker se mi ni ljubilo. Vendar pa ne morem reči, da nisem užival. Takoj bi 

srednjo šolo ponovil, zlasti ker grem po maturi za tri leta na fakulteto, potem 

pa delat. Jej! 

                                                                                                Max Malajner, 4. c/1 
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MNENJE DIJAKOV O POKLICU 
 

Ko premišljujem o svojem izobraževanju na srednji šoli, ugotavljam, kako velika    

sprememba je priti iz osnovne šole v srednjo v tuji kraj. Do OŠ sem  potreboval komaj 

pet minut hoje, zdaj pa se že četrto leto vozim 30 minut z vlakom in še 15 minut z   

avtobusom. Poleg tega pouk traja dalj časa, učenje pa je mnogo zahtevnejše.  

V prvem letniku sem pridobil znanje o delu na ročni stružnici in tehniškem risanju. To 

mi je bilo zanimivo, saj sem zaradi tega prišel na to šolo. V drugem letniku smo     

nadgrajevali znanje iz prvega letnika ter pridobili še znanje iz računalniškega risanja. 

Podobni predmeti so se zvrstili tudi v tretjem letniku.  

Vsa tri leta smo imeli tudi praktično izobraževanje pri delodajalcu, tam sem po         

svojem mnenju pridobil največ praktičnega, uporabnega znanja, saj smo v šoli    

govorili predvsem o teoriji.   

Sedaj, v četrtem letniku, se učimo obdelovanja na CNC-strojih, to je pisanja            

programa za upravljanje teh strojev. Za maturo, na katero se pravzaprav                

pripravljamo vsa štiri leta, moramo napraviti zaključni izdelek. 

Zdaj znam ročno stružiti in rezkati, kar se mi ne zdi preveč zahtevno, navezuje pa se 

na smer mojega izobraževanja. Znam napisati program za CNC-stroje, kar je dokaj 

zahtevno. Nekateri tega sploh ne obvladajo.  

Naučil sem se veliko o teoriji materialov, preračunih nosilcev in še marsikaj drugega 

strokovnega. Zdi se mi samo, da nam vsem primanjkuje praktičnega dela, a to bo 

moral vsak sam izpiliti. 

                                                                                                            Tomo Flis, 4. b/1 
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Sem dijak četrtega letnika smeri tehnik mehatronike. Za menoj je veliko   ne-

prespanih noči, stresa, napak, pa tudi trdega dela. Ko se ozrem nazaj, se mi 

šolska leta zdijo kot velik korak naprej v življenje, polno novih znanj in    izku-

šenj. 

Pred tremi leti sem poln pričakovanj kot dijak prvič prestopil prag te šole.  

Največjo skrb mi je takrat predstavljalo to, da nisem nikogar poznal. A hitro 

sem spoznal, da sem se znašel v krasnem razredu in se že v prvem tednu     

spoprijateljil z večino. 

Po prvem mesecu šole je bilo šale in zabave konec, začelo se je trdo delo. 

Začel sem pridobivati znanja, za katera sem menil, da so dejansko            

uporabna. To sem konec prvega letnika med počitniškim delom tudi potrdil. 

A kot bi mignil z očesom, je bil tu že drugi letnik. Kot stari maček sem takrat 

začel jemati šolo kot nepomembno. Pred njo sem postavljal vse mogoče 

stvari. A k sreči sem po mnogih »prešpricanih« urah brez težav opravil drugi 

letnik.      

Kljub mnogim težavam v drugem letniku me ni izučilo in tudi tretji letnik sem 

nadaljeval v istem slogu. A tokrat se mi ni izšlo najbolje. Po mnogih                  

popravljanjih ocen mi je pri enem predmetu spodletelo. Obsojen sem bil na 

popravni izpit. Takrat sem se zavedel, da moram nekaj ukreniti, in res sem. 

Popravni izpit sem z lahkoto opravil v prvem roku in si zadal nalogo, da se to 

ne sme ponoviti. 

K sreči me je ta slaba izkušnja popolnoma spremenila in sedaj v četrtem    

letniku nimam nikakršnih težav. 

Od vseh splošnih in strokovnih znanj, ki sem jih pridobil med šolanjem, lahko 

ponosno rečem, da sem sposobnejši kot kadarkoli prej. A najpomembnejše 

znanje, ki sem ga v tem času pridobil, je znanje za življenje in tega mi ne mo-

re nihče vzeti. Sem Simon Simonič in to vidim, ko se ozrem nazaj. 

                                                                                                 Simon Simonič, 4. c/1  
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Izobražujem se za poklic tehnik mehatronike. Pred štirimi leti sem se odločil, 

da se bom vpisal na strojno šolo z namenom, da se naučim koristnih          

spretnosti in praktičnih veščin, ki mi bodo v življenju koristile. Končno me me-

hanika in elektronika zelo zanimata, poklic tehnik mehatronike pa je  kom-

promis med njima. 

V prvem letniku sem bil poln pričakovanj, nekatere učne snovi so mi bile no-

ve, nekatere pa sem že poznal in sem le utrdil svoje znanje. Prakse smo imeli 

manj kot sem je pričakoval in si je želel. Nasprotno pa je bilo veliko    teorije in 

posledično veliko učenja, vendar sem spoznal, da brez znanja       teorije ne 

moreš delati v praksi. Torej ta dejstva niso zmanjšala mojega            interesa. 

V drugem letniku je bilo več praktičnega dela, imeli pa smo tudi praktično 

usposabljanje pri delodajalcu, kar me je še bolj pritegnilo, zato je moje zani-

manje za ta poklic samo še naraščalo. 

Nastopil je čas, ko smo začeli pripravljati svoja vezja. Na začetku sem bil   

navdušen, vendar me je to minilo, ko smo začeli vezati težja, zahtevnejša 

vezja s čipi. Imel sem težave in pojavili so se dvomi, ali je to zame. Kaj če te-

ga ne bom zmogel? Vendar mi je s trudom uspelo: izdelal sem vezje, ki je de-

lovalo, in zanj dobil odlično oceno. Počutil sem se ponosnega in veselega. 

Ta uspeh me je tako navdušil, da sem tudi sam v prostem času izdeloval     

enostavna, pa tudi zahtevnejša vezja. 

V tretjem letniku smo začeli s programiranjem, kar me je od vsega začetka 

najbolj zanimalo. Programirali smo krmilnike, nato mikroprocesorje … To      

slednje je bil samo uvod v četrti letnik. Čeprav nisem imel težav, me vseeno 

skrbi, saj menim, da tega nisem popolnoma usvojil. Imam namreč namen 

nadaljevati šolanje za programerja. Mislim, da pnevmatiko in hidravliko     

precej razumem in ne pričakujem, da bi mi to delalo težave. 

Sedaj sem že precej osredotočen na maturo, še zlasti na izdelek za četrti  

predmet na poklicni maturi. S sošolcem bova izdelala avtomatizirano žago. 

Mislim, da bo to predstavljalo obema velik izziv in priložnost, da pokaževa, kaj 

sva se do zdaj naučila. Ko se ozrem nazaj, ne morem verjeti, kam so »izginila« 

ta tri leta šolanja. Zdi se mi kot da sem šele včeraj prvič stopil čez prag       

srednje šole, sedaj pa sem že pred maturo. Ponosen sem, da sem končal vse 

letnike z odličnim uspehom in da sem pridobil znanje, ki sem ga že imel   

možnost preizkusiti v praksi in mi je koristilo. Zavedam pa se, da me čaka še 

dolga in naporna pot do tega, česar si želim. 

                                                                                                      Žiga Štern, 4. c/1   
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POUK PRI ROBOTIKI 

Ime mi je Luka Šumandl in obiskujem 4. letnik na TŠC Maribor. S sošolci smo 

ob prihodu v 4. letnik dobili nov predmet, robotiko (ROB), ki ga poučuje     

profesor Iztok Milošič.  

Ta predmet je meni in mojim sošolcem zelo zanimiv, saj je nekaj čisto novega 

in se veliko naučimo. Predmet se deli na praktični in teoretični del.                

Pri teoretičnem delu smo se najprej naučili o varnostni pri delu z robotom. 

Kasneje nam je profesor predstavil vse, kar smo potrebovali za uspešno delo 

pri praktičnem delu predmeta. Sem sodijo sestavni deli robota in določitev 

koordinatnega sistema in programa na robotu. Pri praktičnem delu pa je 

vsem bila najbolj zanimiva projektna naloga. Doma smo morali iz materialov, 

ki smo jih našli doma, izdelati robota. Rezultati so bili med seboj zelo raznoliki 

in zanimivi. Odpravili smo se tudi v učilnico z robotsko roko, kjer smo opravili 

več nalog ob pomoči profesorja. Kasneje smo na šoli dobili novega robota 

FANUC. Delo na tem robotu je zelo zanimivo, saj ima veliko nastavitev in se 

ob pomoči profesorja na njem tudi veliko naučimo. Seveda pa moramo za 

vsako uspešno vajo, ki jo naredimo na robotu, tudi izdelati poročilo. 

Trenutno se še podrobneje učimo o robotskih programih in njegovih funkcijah 

ter jih realiziramo na robotu. Sam po sebi je predmet robotika zelo zanimiv in 

upam, da se v prihodnosti še veliko naučim. 

Luka Šumandl, 4. c/1  
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PREDMET ROBOTIKA 
V četrtem letniku sem se prvič srečal z robotom in tudi s tem predmetom. Na          

začetku smo se učili osnove o delovanju robota, kako se premika, kaj vse lahko      

vpliva na to.  

Spoznali smo se z nevarnostmi robota, ki jih lahko predstavlja za nas, kaj lahko in če-

sa ne smemo početi z njim. Spoznali smo, da biti programer in upravljavec ni       lah-

ko delo, saj moraš biti seznanjen z veliko stvarmi kot so npr. delovno območje robo-

ta, napake pri prenašanju programa, ki lahko kasneje povzročajo                     nepri-

čakovan robotov gib. Program je najprej potrebno testirati na varni razdalji, pisati 

pa ga je potrebno tako, da se v vsakem ciklu oz. gibu robot ustavi.  

Do sedaj sem delal z dvema robotoma in to sta ABB in FANUC. ABB je bolj klasičen, 

orodje je pnevmatsko prijemalo. Izvaja samo vajo, v kateri sem ga ˝vozil˝ na             

različne načine. Najprej os po osi, pri tem postopku se je lepo videlo, kako se robot 

giba po šestih oseh. Nato pa še z linearnimi premiki, kjer sem takoj ugotovil, da sem 

od točke A do točke B prišel hitreje kot pa z osjo po osi.  Na koncu sem zarotiral    

orodje, da sem lahko kasneje prijel flomaster, ki je postavljen v blok motorja pod do-

ločenim kotom.  

Sedaj izvajamo vajo na robotu FANUC, ki je naprednejši, saj ima možnost                       

sprogramirati navidezno kletko. Robot ima prijemalo (orodje), ki deluje na           

elektropogon; njegova vrednost je znašala 35.000 €. Želim si, da bi lahko imeli več 

vaj, kot jih imamo sedaj, saj jih imamo samo vsakih 14 dni, pa še takrat ne moremo 

vsi voziti. Drugače smo pa deljeni na skupine, ker bi nas bilo      preveč na vajah, saj 

se učimo po značilnostih, ki jih ima ta robot.  

Robota lahko vodimo ročno ali pa vnesemo navodila in se robot začne gibati, ko 

program zaženemo. Pri ročnemu vodenju se nam lahko pojavi tudi singularnost, kar 

pomeni, da sta dve osi poravnani in robot ne ve, kako se odločiti, ker drugače       

vedno izbira najkrajšo pot. Delo z robotom je zelo zanimivo in poučno, zato upam, 

da se bom naučil še kaj novega o tem. 

Marjan Dreier, 4. c/1 
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TO JE MOJA ZGODBA 
Vsaka zgodba se vedno začne na začetku. Tako se moja začne leta 2002, ko sem 

se kot tretji otrok rodil v športni družini. Imam štiri leta starejšega brata in tri leta             

starejšo sestro in oba sta zelo dobra smučarja. Ker nisem želel zaostajati, sem svoje 

prve    smučarske zavoje naredil že pri treh letih. Vedno sem želel dohiteti brata, za-

to je moje smučanje hitro napredovalo. Kmalu sem se jima pridružil na treningih in 

bil, že kot  ciciban, eden najboljših v Sloveniji. Osvojil sem kar nekaj pomembnih                          

mednarodnih in državnih tekem.  

Treniral sem tudi druge športe, od nogometa, košarke, tenisa, najraje pa sem vozil 

motokros z motorjem in z vodnim skuterjem po morju, kajti ljubil sem hitrost in vonj po 

bencinu. 

Junija 2014 sem se z družino odpravil na počitnice na Havaje. Že prvi dan sem se v 

Honoluluju s sestro in z bratom odpravil surfat. Valovi so bili zelo majhni, zato sem        

potrpežljivo veslal na deski in čakal na pravi trenutek, da se povzpnem na val.  

Uspešno sem se z desko spustil po valu in nenadoma čutil mravljince v nogah. Čutil 

sem, da ni nekaj vredu, zato sem šel iz vode in na plaži poiskal starše. Počutil sem se 

utrujenega, zato sem z mamo odšel v hotelsko sobo, se stuširal in ulegel na  posteljo. 

Takrat pa so se začele dogajati čudne stvari, saj sem začel izgubljati občutek za 

premikanje nog. Bil sem prestrašen. Trudil sem se premikati prste in noge, vendar jih 

nikakor nisem mogel. Postalo me je strah in prosil sem mamo za pomoč. Noge sem 

čutil, a jih nisem mogel več premikati. Takrat sem mislil, da bom umrl, zato sem        

zajokal. Cela družina mi je poskušala pomagati, a žal neuspešno. Vsi so me           

spraševali, kaj je narobe, a jaz jim nisem znal odgovoriti. Bil sem popolnoma      ne-

močen. 

Kmalu so prišli reševalci in hitro sem bil v bolnišnici. Tam so nam povedali, da sumijo 

na surfersko mielopatijo, bolezen, ki je prizadela nekaj športnikov pri surfanju. Po 

opravljenih preiskavah so žal to bolezen tudi potrdili. 

Omenjeno diagnozo so potrdili v zadnjih letih še 20 športnikom, od katerih sem bil 

najmlajši. Večina jih je še vedno na invalidskem vozičku, saj za to bolezen ni zdravila. 

Pomaga le intenzivna fizioterapija, ki vrne gibalne sposobnosti. Takrat se je zame za-

čelo novo življenje, nov boj za vrnitev sposobnosti hoje. 
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Z rehabilitacijo sem začel na Havajih, kjer so me najprej naučili, kako naj upravljam 

invalidski voziček. Ta je bilo zame edino mobilno sredstvo in v zelo kratek času sem 

ga do potankosti obvladal. Vožnja po zadnjih kolesih je bila moja nova športna           

disciplina. Kljub temu nisem obupal in sem vsak dan po več ur treniral. 

Najprej sem vadil s pomočjo raznih pripomočkov, ki so mi pomagali krepiti mišice, in 

kasneje s pomočjo naprav za premikanje nog. Zdravniki so ugotovili, da signal v  

hrbtenici ni prekinjen in prav to mi je dalo dodatno motivacijo za dodatne treninge. 

Po štirih mesecih sem začel hoditi s stojko in moj »dirkalni voziček« je počasi šel v             

pozabo. Stojko sem hitro zamenjal za bergle, kasneje dobil električni skiro, ki mi po-

maga premagati daljše razdalje. Po enem letu sem se začel voziti s kolesom in na 

morju ponovno vključil vodni skuter. Po nekaj poskusih se mi je tudi uspelo             po-

staviti in peljati. Takrat sem ponovno začutil hitrost in vonj po bencinu. Spoznal sem, 

da je tudi moja skrita želja vonja po motokrosu dosegljiva in naporni               treningi 

so bili poplačani. 

Seveda pa nisem pozabil na svojo športno ljubezen, smučanje. Velikokrat sem se 

spraševal, kako ponovno začeti. Tudi ta dvom sem premagal in lansko zimo sem  

prvič ponovno stopil na smuči. Med vožnjo po strmini sem bil ponosen, saj sem      

dokazal, da se  z močno voljo doseže tudi na videz nemogoče cilje. 

Na začetku poškodbe so mi vsi govorili, da se bom moral sprijazniti s svojo               

invalidnostjo in si poiskati drugačno življenjsko pot. Tega nikoli nisem sprejel in tudi ob 

najtežjih trenutkih sem poskušal ohranjati pozitivne misli, s pomočjo katerih sem se 

postavil na noge in te me bodo vrnile tudi v športe, ki jih obožujem. 

                     Tim Marovt, 1. c/1 
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HARMONIKA KOT HOBI 

 

 

Pri koliko letih si pričel igrati harmoniko kdo te je nad tem navdušil? 

Harmoniko sem se začel učiti pri sedmih letih 

pod mentorstvom Boštjana Smrečnika, pri        

katerem sem se učil še naslednja tri leta. Nad 

tem instrumentom sem se navdušil              po-

polnoma sam. V družini ni nobenega   glas-

benika, zato menim, da mi je glasba bila                   

položena v   zibelko. 

 

Katere naslove si osvojil do sedaj? 

Do sedaj sem osvojil kar nekaj absolutnih     

naslovov na tekmovanjih in se udeležil        

skorajda vseh tekmovanj na območju        

Slovenije. Odšli smo tudi na tekmovanje v od-

dal jeno S lovaško, k je r  sem na                         

mednarodnem   tekmovanju osvojil naslov 

absolutnega zmagovalca. Od večjih             

tekmovanj je vredno izpostaviti tri naslove, na 

katere sem še posebej ponosen. 

Leta 2015 sem  postal absolutni državni prvak na tekmovanju, ki ga je organizirala 

Zveza diatonične harmonike Slovenije za pokal Cirylla Demiana. Leta 2016 sem v 

italijanskem Attimisu osvojil naslov absolutnega evropskega prvaka in leta 2017 nas 

je pot zanesla na avstrijsko Tirolsko, v kraj Außervillgraten, kjer je avstrijska                   

harmonikarska zveza organizirala svetovno prvenstvo in osvojil sem naslov                               

mladinskega svetovnega prvaka.   

Za vse navedene naslove se moram predvsem zahvaliti mojim dosedanjim                             

mentorjem, prvi je bil Boštjan Smrečnik, do naslova državnega prvaka me je                       

poučeval Robert Goter, za evropsko in svetovno prvenstvo pa je zaslužen moj           

sedanji mentor mag. Manuel Šavron, kateremu sem še posebej hvaležen za trud na 

moji glasbeni poti. 

Kdo je tvoj največji podpornik? 

Starša. Vem, da brez njiju teh naslovov ne bi mogel osvojiti. Ko bi lahko samo sešteli 

vse kilometre, ki smo jih prevozili in koliko sta bila in sta še pripravljena vložiti vame ... 

Tega, kar sta mi dala starša, ne bom mogel nikoli vrniti in jima bom za to vedno  

hvaležen, saj sta bila z mano pri vzponih in padcih. 
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Sedaj, ko si v letu 2017 osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka, ali se ti je 

življenje kaj spremenilo ali je ostalo na enakih tirnicah? 

Moram reči, da nisem človek, ki bi se bahal s svojimi dosežki. Trdno stojim na realnih 

tleh in moram reči, da imam zaradi svoje skromnosti in pozitivnega odnosa do mojih 

simpatizerjev in navijačev, ki me nenehno spremljajo, nenehen kontakt in jim rad 

zaigram na različnih prireditvah in dogodkih v okolici doma. Praktično sem                  

nepogrešljiv na vseh dogodkih v občini.  

Kot je znano prihajaš iz občine Ribnica na Pohorju. Kako so ti tvoji sovaščani                 

olepšali prihod domov po napornem tekmovanju in ko so izvedeli, da si osvojil              

naslov svetovnega prvaka? 

Po vsakem takšnem napornem tekmovanju se je lepo vrniti v domači kraj, kjer so mi 

sovaščani pripravili sprejem za vsa zadnja tri tekmovanja. Ko so leta 2015 izvedeli, 

da sem osvojil naslov državnega prvaka, so mi pripravili sprejem, kjer mi je župan 

občine g. Srečko Geč podaril grb občine in posebno knjigo. Leto kasneje so mi ob 

vračanju iz evropskega prvenstva prav tako pripravili lep sprejem. Letošnji sprejem 

pa je bil prav nekaj posebnega. Ko smo se vračali s Tirolskega, kjer je potekalo                   

svetovno prvenstvo, so me kljub pozni uri (moram biti konkreten, okoli pol treh zjutraj) 

pričakali v velikem številu pred domačo hišo. Nekaj dni kasneje so mi  pripravili       

uradni sprejem v kulturnem domu v Josipdolu. Občutki in spomini so                               

nepopisni in nepozabni. 

Ali boš nadaljeval študij v smeri strojništva oz. mehatronike ali se boš usmeril v           

kateri drugi poklic? 

Vsekakor bi rad zaključil srednjo šolo in nato še fakulteto v smeri strojništva. Glasba in 

strojništvo imata nekaj skupnega, kar mi zagotovo ustreza, to so: natančnost,                 

predanost in želja po nenehnem izpopolnjevanju ter pridobivanju novih znanj.                 

Glasbo bom ohranil kot hobi in z njo razveseljeval svoje oboževalce. 

 

Intervju z dijakom 3. c/1 Anžetom Krevhom naredila Emina Nukanović, 3. c/1 
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DEKLETA NA STROJNI 
 

Dekle med samimi fanti? Strojništvo bi študirala? Pa zakaj ravno strojna?  Za-

kaj ne kakšen bolj dekliški poklic? Zagotovo si se vpisala tja samo zaradi fan-

tov ne? Morda se večini ljudi zdi nenavadno, če se dekle odloči za moški po-

klic. Meni se to ne zdi nič čudnega, saj menim, da smo moški in ženske sedaj 

v tretjem tisočletju vendarle enakovredni in da smo ženske lahko na nekate-

rih področjih strojništva celo bolj uporabne od moških.  

Res pa je da kot predstavnica ženskega spola na strojni šoli velikokrat slišim 

komentarje, ki so neprimerni in ne spadajo v naše stoletje. Velikokrat slišim    

pripombe v smislu, ker si ženska, ne bi smela imeti boljših ocen kot fantje … 

Ali pa, da ti praksa ne bo šla od rok samo zato, ker si ženska. Res pa je, da 

smo dekleta na strojni prava izjema, saj nas je samo deset med skoraj 700 

fanti. Ker nas je tako malo, si profesorji kar hitro zapomnijo naša imena.     

Skratka, luštno se imamo! 

Aja Kocbek, 3. a/1 in  

Emina Nukanović, 3. c/1 
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NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI NA TŠC  
 

Že vrsto let na TŠC izvajamo veliko naravoslovnih aktivnosti. Dijaki radi sodelujejo,  

njihova aktivnost se  upošteva pri OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBINAH. 

 

 

 

EKO SMREČICA 

 

Lanski december smo popestrili z 

izdelovanjem EKO smrečic iz    

odpadnih materialov. Smrečice 

so ves mesec krasile šolske            

hodnike. Zmagovalni razred 

(lanski 2. c/1) si je za nagrado  

prislužil strokovno ekskurzijo in pi-

co v bližnji piceriji. 

 

SONČNA URA 

Jeseni smo ploščad pred 

šolo polepšali s talno         

sončno uro. 

DAN SLOVENSKE HRANE 

Novembra  smo ob dnevu slovenske hrane 

izvedli veliko različnih dejavnosti. Študenti 

UM in gospa Irena Bartok iz podjetja Snaga 

Maribor so predavali o   ravnanju  s hrano, 

ki nam ostane in o pomenu uporabe      

domačih živil. Dijaki so izdelali knjižico     

receptov za jedi iz »ostankov« hrane. Na 

koncu so vsi dijaki za malico dobili        do-

mačo joto in pecivo. 
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EKO KVIZ 

Pred osmimi leti smo naravoslovke pričele 

s šolskimi tekmovanji v znanju                  

naravos lov ja.  Tekmovanja smo            

nadgradile  s sodelovanjem na EKO kvizu, 

ki je    organiziran za vse slovenske srednje 

šole. Lani se je šolskega tekmovanja             

udeležilo 87 dijakov. Šest dijakov se je uvr-

stilo na        državno tekmovanje, kjer so 

osvojili dve srebrni in eno bronasto prizna-

nje. 

STROKOVNA EKSKURZIJA V 

SALZBURG 

Na strokovni ekskurziji v Salzburg so se dijaki 

navdušili nad ekvatorialno sončno uro, ki so 

jo videli v bližnjem samostanu. V šolskih   

delavnicah so tako pod mentorstvom 

Stanka Ozebka in Jožeta Mesariča izdelali 

čudovito kovano sončno uro. Okrog ure 

smo posadili zelišča, ki jih bomo uporabili 

za izdelavo čistil in kozmetike pri OIV. 

POZOR(!)NI ZA OKOLJE: 

Lani se je končal triletni projekt POZOR(!)NI 

ZA OKOLJE, v katerem smo zelo uspešno   

sodelovali. Dijaki so zmagali v izvedbi EKO 

načrta in dosegli drugo mesto v izvedbi EKO 

dneva. Sodelovalo je 32 srednjih šol. S      

projektom nadaljujemo sami in izvajamo   

različne dejavnosti, s katerimi lepšamo šolsko 

okolje.  

ZBIRALNE AKCIJE 

Na šoli potekajo različne zbiralne    

akcije. Zbirali smo igrače, staro              

elektronsko opremo, kartuše, papir … 

Zaradi velikih transportnih stroškov so 

kartuše (zbirali smo jih za RDEČE    

NOSKE) prenehali odvažati. Še naprej  

v EKO kotičku zbiramo papir in        

zamaške. 

Irena Weissensteiner, aktiv naravoslovja 
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SciChallenge je vseevropsko tekmovanje za mlade, s ciljem povečanja zanimanja 

za izobraževanje in poklice s področja znanosti, tehnologije, inženiringa ali                    

matematike. Prijavilo se je 438 projektov iz 28 evropskih držav. Projekti  so bili izdelani 

v različnih formatih (poster, predstavitev ali video posnetek). Sodelovali so:  

Poster “Give industry a hand”, Nik Kobale, 2. d/2 

Video "Drifttrike", Blaž Oblonšek, 4. a/1 

Poster "Kombinirana transportna naprava”, Klemen Šajher 3. d/2 

Video ”Gokart”, David Novak, 4. a/1  

Predstavitev ”VW Golf 1989”, Katja Oman, 2. b/2 

Video ”MZ Restoration”, Teo Butolen, 2. a/2 
  

Nik Kobale, 2. d/2 
 

https://www.slideshare.net/jfras/give-industry-a-hand
https://www.youtube.com/watch?v=enxPllgUqF0&t=16s
https://www.slideshare.net/KlemenSajher/combined-transport-device
https://www.youtube.com/watch?v=04bxIZDXAPA
https://www.slideshare.net/jfras/restoration-of-vw-golf-ii-1989-scichallenge2017
https://www.youtube.com/watch?v=MulWex83y_I&feature=youtu.be
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V torek, 10. oktobra 2017, smo dijaki 

3. d/2 programa mehatronik opera-

ter sodelovali na dogodku podjetja 

Schrack Technik v hotelu Habakuk.  

 

Na začetku so nam predstavili široke 

palete prodajnega programa.                

Predstavljene so bile različne      

komponente, od odklopnikov in       

programske opreme do komponent 

za solarno  elektrarno. Med          

predavanji smo reševali kviz.  

Izvedeli smo veliko novega in      po-

učnega o senzorski, energijski in    

podatkovni tehniki. Zabavala nas je  

skupina Smaal Tokk.  

Dijaki 3. d/2 

 

Projekt Zveze prijateljev mladine »100 ljudi 100 čudi« nam vsako leto približa svet, ki 

je drugačen. Letos je potekal na temo "V svetu tihe domišljije". Oktobra 2017 smo se 

na kulinarični delavnici družili z gluhimi in naglušnimi. Preko spoznavanja                

znakovnega jezika smo  poskušali razumeti, kako doživljajo svet tisti, ki ne slišijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julija Fras, koordinatorica projekta 
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»NADALJEVANJE« ŠOLSKEGA PROJEKTA 

FRACTAL SOLIDARITY IZ LETA 2015 

 

Sem Klemen Šajher s TŠC Maribor in v letu 2015 se je začel projekt »Fractal Solidarity«, v             

katerem so sodelovale tri šole: TŠC Maribor, Tehnička škola Zmaj - Zemun (Srbija) in Šola 17. 

septembar iz Žabljaka - Črna gora. V novembru leta 2015 smo se predstavniki mariborske 

šole spoznali s predstavniki iz Srbije in Črne gore (v Beogradu smo bili pet dni). Konec marca 

2016 so prišli ostali člani projekta iz Srbije in Črne gore. 

Meni osebno je bilo zelo všeč druženje s prijatelji iz drugih držav, sploh s Srbi sem se najboljše 

razumel. Na začetku sem potreboval par dni, da sem se sprostil in od tistega trenutka je bilo 

res »the best«. V decembru 2016 sem šel obiskat prijatelja, ki živi v oklici Beograda, saj je imel 

rojstni dan. Tukaj se je res naredil stik in z vsemi sem se razumel. Po dolgem času, na koncu 2. 

letnika, so me Aleksandar in njegovi starši povabili na obisk. Tam sem bil skoraj dva tedna, 

bilo je res neverjetno veliko sem se družil tudi z ostalimi »bivšimi« predstavniki  projekta,        

največ s Sanjo in z Milico T. in tudi z Jeleno, Milico M., s Saritorijem, Saro in s srbsko profesorico 

Jelo. Pokazali so mi celi Beograd, od A do Ž, a čez nekaj časa sem se odpravil domov. Av-

gusta sem spet šel v Srbijo, tokrat sem se največ družil s Sanjo in z njenimi starši, ki so mi   raz-

kazali okolico Beograda. Predzadnji dan, ko sem bil v Beogradu, me je poklical             Alek-

sandar, da bi šel z mano v Slovenijo in šla sva z vlakom k meni. Pokazal sem mu Maribor, ma-

lo Avstrije, Ljubljano in Koper. Vse sva večinoma  prepotovala z vlakom in s kolesom. 

Vsakodnevno sem največ v stiku z Milico, s Sanjo in z Aleksandrom. V septembru me je Sanja 

povabila na rojstni dan in sem samo zanjo šel za en vikend v Srbijo, kjer je bilo bilo je res »kul«.                       

Spoznal sem tudi njihove običaje. Rad bi se zahvalil Milici in Sanji ter Aleksandru, da so me 

tako lepo sprejeli medse. Vem, da sem vedno dobrodošel in tudi jaz jih imam zelo rad, kot 

imajo oni mene. 

Ta projekt je bil res nekaj neverjetnega in super je, da smo z nekaterimi obdržali stike oz. smo 

jih še bolj »ojačali«. Treba se je zahvaliti naši predstavnici iz Maribora in moji razredničarki Juliji 

Fras. Tudi prijatelji iz Srbije so nas ohranili v lepem spominu, naši razredničarki pa pošiljajo    

veliko pozdravov. 

                                                                                                                            Klemen Šajher, 3.d/2 
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IZBIRA POKLICA 
 

TŠC Maribor je bila moja prva in edina izbira, saj sem bil že od malih nog bil       ob-

krožen s stroji, z avtomobili in predvsem z veliko ostalega »železja«. Trenutno      obi-

skujem 3. letnik SPI-programa-avtoserviser. Za ta program sem se odločil, ker ni bilo 

možnosti neposrednega vpisa v program avtoservisni tehnik, zato imam namen po 

končanem 3-letnem izobraževanju svoje znanje nadgraditi z vpisom v                 PTI-

program avtoservisni tehnik. Osebno priporočam vsem vpise v 3-letne programe, saj 

boste s tem pridobili veliko več prakse z možnostjo dodatnega izobraževanja in                      

pridobivanja znanja na svojem področju. Prav tako bi izpostavil profesorje na TŠC 

Maribor, ki so zelo prijazni in vedno pripravljeni pomagati na naši poti do uspeha. 

Aljaž Petek, 3. a/2 
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PROJEKT ERASMUS 
 

Zdravo! 

Sem Matic Kuhta in sem dijak srednje šole Tehnični šolski center Maribor. Vpisal sem 

se v program strojni tehnik. Šola me je pritegnila k vpisu, ker ti ponuja poklic                    

prihodnosti, zato si bom lahko po končani srednji šoli oziroma študiju zagotovil             

službo. Všeč mi je to, da imamo veliko strokovnih modulov kateri mi bodo pri tem 

poklicu zelo pomagali. Poleg teoretičnega dela pouka imamo tudi praktični del na 

šoli in pri delodajalcu. To mi bo samo še dalo dodatne sposobnosti in                   

možnosti za napredovanje v šoli in službi. Čeprav imamo kar veliko novih                         

predmetov, ki so zelo pomembni za mojo stroko, se še vedno najde čas za                    

dejavnosti v šoli in izven nje.  

To leto smo se z nekaterimi dijaki udeležili dnevov fizike, ki so potekali na Vrhniki. Tam 

smo učencem iz osnovnih šol predstavili in pokazali poskuse iz kemije in nekaj iz me-

hanike. Sodelovanje na takšnih dejavnostih, kot je na primer ta, te nauči stvari, ki jih 

mogoče samo pri pouku ne bi spoznal.  

Šola letos ponuja tudi projekt Erasmus. To je projekt, pri katerem opravljaš prakso v 

tujini. Je zelo dobra izkušnja, ker se moraš znajti z rabo tujih jezikov in pokazati, česa 

si sposoben oziroma se naučiti novih stvari. 

Vsako leto imamo možnost narediti raziskovalno nalogo. Letos bom raziskoval       

protivibracijski sistem. To je izdelek, ki ga v našem domačem podjetju izdelujemo za 

nemški trg.  Namen te naloge je, da bi se čim prej vključil in spoznal vse stvari v do-

mači  proizvodnji. 

Poleg dejavnosti v šoli se še vsakodnevno ukvarjam s športom ter ob sobotah in ne-

deljah delam. Za učenje in pripravljanje na preizkuse in spraševanja pa še vedno 

ostane čas. 

                                                                                                                                         
Matic Kuhta, 3. a/1 
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PREDSTAVITEV DIJAKOV 

 

Moja hokejska pot se je začela pri petih letih, ko sta me starša vpisala v hokejsko šo-

lo na Jesenicah. Na Jesenicah je hokej doma, tako da se je zdelo edino prav, da se 

v njem preizkusim tudi sam.  

Treniram že približno 13 let in v tem času sem igral že za kar nekaj ekip. Igral sem za 

Jesenice, ki je tudi moj domači klub, za ekipo Bleda, za italijanski klub Pontebba,   

nekaj časa sem igral tudi v slovenski reprezentanci, sedaj pa igram za člansko    

moštvo Maribora.  

Odločitev za odhod v Maribor se mi je sprva zdela kar precej težka, saj je to          

pomenilo, da bom moral zapustiti vse prijatelje in družino na Jesenicah. Zaradi      

treningov in tekem ne morem hoditi domov, razen med počitnicami.  Odhod pa je 

tudi pomenil, da se bom moral privaditi na novo šolo in okolje, pri tem so mi zelo po-

magali sošolci, ki so me zelo lepo sprejeli v družbo.  

Zdaj že drugo leto igram za člane Maribora in zaradi dobrih prijateljev, soigralcev in 

sošolcev mi je tu zelo všeč. Zaradi športa ne morem zagotovo reči, da bom drugo 

leto tudi tukaj, zagotovo pa lahko rečem, da mi je bil čas v Mariboru ena najlepših 

izkušenj, ki mi jih je ponudil hokej do sedaj.      

 

Domen Hribar, 1. e/1 
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Sem dijak 3. a/1, ki se aktivno ukvarja z igranjem ameriškega nogometa. S tem   

športom sem se srečal pred približno dvema letoma, ko sem si ogledal trening 

Werewolvesov, to je ekipa ameriškega nogometa v Slovenski Bistrici.  Zaradi        

navdušenja sem se tudi sam udeležil svojega prvega treninga, takrat še v           

brezkontaktni različici ameriškega nogometa, tako imenovanega FLAG FOOTBALL.  

Ko sem začel s treniranjem sem se seveda moral navaditi na celoten potek igre,  

treninga in soigralce. Ker je šport pri nas zelo slabo poznan in še dokaj nepriljubljen,   

sem bil s pravili dokaj pozno seznanjen, in sicer na prvem treningu. S treniranjem sem 

pričel nekje marca 2015. Ko sem se naučil osnov igre in pridno hodil na treninge, 

sem se udeležil prvega flag football turnirja v Novem mestu, takrat sem igral na   po-

ziciji imenovani corner back (obramba). 

Po prvem turnirju sem pridobil veliko izkušenj na področju tekmovalnosti in same 

igre. Tako sem hodil na treninge in turnirje vse do julija 2016, ko so v klub začeli    

uvajati pravi ameriški nogomet, šport, pri katerem so glavni deli opreme ščitniki, če-

lada ter kopački. Takrat mi še ta različica ni dišala, a so me soigralci prepričali, naj 

poizkusim tudi to, saj je tudi veliko več kontakta. Na začetku me je bilo po      pravici 

povedano strah, saj lahko pride do poškodbe veliko hitreje. Ampak po     nekaj tre-

ningih mi je različica začela priraščati k srcu, saj sem ugotovil, da se lahko »izživljam« 

nad nasprotnikom. Tako sem lahko svojo jezo koristno sprostil na igrišču.  

Do sezone 2017 smo trenirali le za naslednje  štiri tekme, odigrali sezono in se poskusili 

čimbolj dokazati. V začetku novembra 2017 smo nekateri iz kluba Slov. Bistrica 

Werewolves začeli trenirati tudi pri mariborskih Generalsih, med njimi tudi jaz,      

predvsem zaradi več izkušenj, ki si jih lahko pridobim, saj igrajo v  avstrijski ligi prve 

divizije: AFL division one. Prva tekma s tem klubom nas je že čakala 15. decembra. 

Poleg tega, da treniram tri do štiri tedensko, še hodim vsak dan po šoli v fitnes v   

Slovenski     Bistrici. Pri tem športu je zelo pomembna pripravljenost celega telesa ter 

tudi razumevanje same igre in različnih taktik.  

Na poziciji ki jo igram jaz, to je wide receiver oz. lovilec/napad, so ključni hitrost,  

skakanje, moč rok, koordinacija … Dolgoročni cilj, ki sem si ga zadal je, da bi postal 

tako dober, da bi lahko prišel v kakšno ekipo v Avstriji ali Nemčiji, mogoče tudi izven 

Evrope, kjer je ta šport tudi plačan.  

Glede ameriškega nogometa pa je v Sloveniji tako. Prvi so začeli s tem ljubljanski 

Silverhawksi, potem Werewolvesi v Slov. Bistrici, za njimi pa mariborski Generalsi in še 

ostali klubi po Sloveniji. Kot je pri nas skoraj v vsakem mestu zelo popularen        no-

gomet, je v Ameriki ameriški nogomet popularen  v skoraj vsakem mestecu. 

 

 

                                                                                                             Miha Leskovar, 3. a/1  
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30. 

Moji uspehi v amaterskem boksu 
 

Sem dijak 4. letnika, obiskujem program tehnik mehatronike. Na kratko vam bom 

predstavil začetek moje boksarske kariere. Za boks sem se navdušil od mojega     

brata in legende boksa Lomachenkoja. Trenirati sem začel pri 12ih letih. Prvi mesec 

sem ugotovil, da bom tekmoval, vendar me je trener opozoril, da sem še neizkušen 

in bom si še mogel pridobiti tehniko ter še trenirati kakšni dve leti do moje prve      

tekme. In res se mi je želja izpolnila leta 2013.  

Trener me je pripravil na prvo tekmo. Odvijala se je v Rušah pri Mariboru.    Svojega 

nasprotnika sem deklasiral v prvi minuti druge runde. Moje prvo državno prvenstvo v 

kategoriji do 60 kilogramov je potekalo leta 2014. Pobral sem zlato. Leta 2015 sem 

postal dvakratni državni prvak v kadetski skupini do 66 kilogramov. Prav tako sem bil 

včlanjen v slovensko boksarsko reprezentanco in bil kandidat za  športnika leta 2015. 

V naslednjem letu sem dobil zlato medaljo na državnem  prvenstvu v velterski    ka-

tegoriji do 69 kilogramov in tako že tretje leto zapored postal državni prvak.  

V letu 2016 sem prav tako v novembru zastopal Slovenijo na večjem turnirju        

boksarjev iz celotne Evrope v Schwerinu (Nemčiji). Bilo se je težko uvrstiti na           

stopničke, a mi je kljub težkim borbam uspelo osvojiti 2. mesto.  

V ponos mi je bilo zastopati Slovenijo. In tako sem bil kandidat za športnika leta 2016 

in  bil sprejet v Olimpijski komite Slovenije. Težje sem uskladil boks s šolo v 3. letniku. 

Tako sem v letu 2017 v mladinski konkurenci do 69 kilogramov osvojil bron na      dr-

žavnem prvenstvu. Zelo rad vstopam v ring in se borim. Moja želja je    vstopati v ring 

in se boriti na svoji  življenjski poti. 

Tilen Stajnko, 4. c/1 
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31. 

KENDO 

Kendo je tradicionalna borilna veščina iz dežele vzhajajočega sonca. Veliko ljudi, ko 

sliši besedi borilna veščina, pomisli na veščine »neoboroženega« bojevanja. Kendo 

je kot kenjutsu in njun evropski »prijatelj« hema (histrycal european martial art) ter 

druge borilne veščine z meči. V primeru kenda in kenjutsu so to tradicionalne   ja-

ponske katane, meči z upognjenim rezilom. Pri kendu je tvoj meč shinai, ki je      

sestavljen iz štirih bambusovih letvic in ni oblikovan kot tradicionalna katana. Ni po-

membno samo udariti in zadeti nasprotnika, ampak moraš pokazati moč svojega 

duha s »kijajem« ali z vzklikom in s pravilnim gibanjem telesa. To je razlog, zakaj ken-

do ni olimpijski šport, saj točkovanja ne more opraviti računalnik, tako kot na primer 

pri sabljanju. 

Oprema je setavljena tako, da obrani predvsem dele telesa, ki štejejo kot točka. Te 

so: MEN (glava), KOTE (zapestje), DO (bok) in TSUKIT (vbod v grlo). Če te nasprotnik 

udari tam, kjer nisi zaščiten, potem je to pač slabo zate. Sam treniram že eno leto in 

bilo je veliko modric, pa tudi manjši pretres možganov in veliko več nesreč in po-

škodb še bo, ampak povozi te lahko avto, pa za to še ne ostajamo notri. Treniram 

pri Klubu Japonskega Mečevanja Maribor (KJM) v Športni dvorani Lent. 

 

Jure Štrakl, 1. a/1 
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32. 

MOJA POT 
 

Pred štirimi leti sem prvič  prestopil prag šole, za katero sem se odločil ob koncu  de-

vetega razreda. Da sem prišel ravno na strojno šolo, ni bilo zgolj naključje, ampak 

sem prišel z veseljem, z voljo in pa s ciljem,  katerega sem si postavil že pred tem, da 

bom končal šolanje in imel izobrazbo, ki sem si jo želel. Prvi dnevi, ki sem jih                     

preživljal tukaj, so bili dokaj zanimivi. Seveda pa ni šlo brez strahu pred učitelji, ker 

pač še nisi navajen na okolje. Hitro sem se vživel in našel družbo. Nekje na                

sredini šolskega leta sem že kar dobro poznal »psihologijo«  učiteljev, ki  so me učili. 

Potem ni bilo več težko. Naša razredničarka je bila prava dušica glede                       

opravičevanja, ampak kljub temu nam je na vsaki razredni uri grozila, da ne bo več 

opravičevala naših izgovorov. Mi pa smo jo vedno prepričali in ji ostajamo do      

konca življenja hvaležni, saj nam je zmeraj ponudila še eno priložnost.  Za nas je na-

redila zelo veliko dobrega, saj je bila kot  naša druga mama. Hvala Vam          prof. 

Lejla Crnjac Marek.  

Sedim v sobi za pisalno mizo, ki je polna knjig, beležk, zvezkov … Zelo težko bi  še na-

šel prazen prostor, kjer ne bi bilo ničesar. Na svoji desni strani sem komaj našel pro-

stor, kamor sem postavil  telefon. Ura  na steni polglasno tiktaka. Prižgal sem luči, ker 

je v sobo legel mrak. Moje misli se igrajo. Ne glej, od kod prihajaš, glej, kam greš. Ni 

važno, od kod prihajaš, kdo si! Glavno je,  da imaš cilj, ki si si ga zastavil v rani   mla-

dosti. Vedno upaš, upaš in upaš, da boš to dosegel. A glej, usoda je tista stvar, ki ti 

dostikrat prepreči načrte. Kaj pa je usoda? Usoda je slepa, starikava žena, ki jo je 

potrebno po vseh poteh previdno voditi za roko. V resnici je tako. Tudi kruta je, zato 

se je boj. Tvoj cilj bo dosežen, če se boš trudil in veliko delal. Brez truda in brez dela 

se še tako lepe sanje izjalovijo. Zato upaj, upaj in delaj in boš dosegel tisto, kar si že-

liš. Vse življenje mi bodo ostali v spominu ti trenutki, trenutki sreče. Prijeten                  

spomin mi bo ostal na sklenjena prijateljstva. Prvi dan …  zadnji dan. Prvi dan sem bil 

še  neveden, zadnji dan bom veliko znal. V minevanju imamo še veliko časa … 

Leta so minila, kot mine nevihta spomladi. Tako hitro bomo tudi mi odšli in verjetno 

pozabili na vse strogosti. Slovo … slovo … slovo!       

 

                                          Žan Strajnšak, 4. a/1 
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33. 

DIJAŠKI DOM 

ZGODOVINA  

Dijaški dom je bil ustanovljen leta 1945. V svoji bogati zgodovini je bil večkrat          

renoviran, današnjo podobo pa je dobil leta 1984, ko je bila zgradba, v kateri so je-

dilnica in upravni prostori, temeljito obnovljena. Druga zgradba, ki je s staro             

povezana z vmesnim hodnikom, je bila zgrajena na novo. V zadnjem času so bili 

obnovljeni kopalnice, kurilnica, streha in družabni prostori. Oprema dijaških sob v eni 

zgradbi doma je obnovljena. Okolico doma obdajajo igrišča, ki so jih v                  

preteklosti gradili dijaki in še vedno služijo svojemu namenu.  

 

 

 

 

 

MNENJE DIJAKOV 

 

Letos sem prvo leto v dijaškem domu, saj bi se moral vsak dan vstati zelo zgodaj, da 

bi prišel v šolo. Na začetku sem sicer imel malo domotožja, a sem se hitro privadil.     

Takoj sem začel sklepati nova prijateljstva in se navadil na nove obraze. Najbolj    

pogrešam domačo kuhinjo. V prostem času se družimo, igramo namizni tenis, ob 

sredah pa v šolski telovadnici igramo nogomet. 

Simon Žist, 1. b/1 

 

Za bivanje v dijaškem domu sem se odločil, ker sem zelo oddaljen od doma. V      

dijaškem domu mi je zelo  všeč, saj sem v sobi sam, vendar si kopalnico delim še z 

enim dijakom. Na začetku se nisva mogla ujeti, a sedaj sva prijatelja. Zdaj imam v 

dijaškem veliko prijateljev, ki mi hkrati nudijo pomoč, ko jo potrebujem. 

Marko Jeraj, 1. c/1 
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Dijaški motoristični klub DMK TŠC 

V šolskem letu 2017/2018, je bil ustanovljen krožek DMK, ki je namenjen     

dijakom motoristom. V krožku pridobivamo nova znanja in veščine na      

poligonih varne vožnje in se pogovarjamo o izkušnjah na cesti ter              

pridobivamo znanja iz CPP. Do sedaj smo določili vloge v klubu, izbrali   lo-

gotip kluba in naredili majice. Bili smo tudi na ogledu gasilske brigade Mari-

bor.  

V prihodnjem letu imamo namen obiskovati avtošole, inštruktorje varne 

vožnje in trgovine z motorji in opremo. V načrtih imamo tudi nekaj večjih 

dogodkov kot so registracija starodobnika na šoli, obisk podjetja          Akra-

pović. V lepem vremenu se bomo tudi vozili s svojimi jeklenimi konjički in na 

koncu šolskega leta imeli panoramsko vožnjo in piknik. Po 15. 1. 2018 bomo 

pripravili tudi razstavo, ki bo v šolskem razstavnem prostoru.           Predvido-

ma se člani krožka srečujemo dvakrat na mesec.  

Mihael Kukovec, mentor krožka 
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35. 

DAN VARNE VOŽNJE NA TŠC MARIBOR 

(13. 10. 2017) 

V naš šolski sistem se vedno bolj vključujejo sodobni pristopi poučevanja. Ti           

spreminjajo tudi vlogo učitelja, ki je med drugim lahko mentor, inovator in        

ustvarjalec dogodkov. Učitelji iščemo inovativne pedagoške pristope povezane z 

vsakdanjim življenjem. Raziskave kažejo, da je za posameznikovo učenje               

pomembna moč vsakdanje prakse, v kateri prisostvuje. Govorimo o tako              

imenovanem situacijskem učenju. Učitelji imamo možnost prenesti situacije, ki jih 

učenci potrebujejo za svoj osebnostni in učni razvoj v šolski prostor. Načelo            

poučevanja pravi tudi, da mora učitelj ustvariti spodbudno učno okolje, v katerem 

se učenci lahko uspešno učijo. Spodbudna učna okolja so gibalo razvoja              

izobraževanja in družbe. Omogočala naj bi, da bi učenec do spoznanj prišel z        

radovednostjo, z izkušnjo »aha efekta« ter doživel zavedanje, kako polno             za-

dovoljstva je lahko učenje. Menim, da si 

vsi učitelji želimo, da bi se učenci radi učili. 

Na Tehniškem šolskem centru Maribor     

izobražujemo dijake iz področij                 

avtostroke, mehatronike in strojništva.   

Želimo si, da pridobijo čim več praktičnih 

izkušenj in znanja. Ker gre za dijake, ki so 

po svojih osebnostnih karakteristikah     

praktiki, je zelo pomembno, da jim        

ustvarimo spodbudno praktično učno 

okolje. Zato sem letos že drugič            

organiziral Dan varne vožnje, v katerega 

so bili aktivno vključeni dijaki, učitelji in zu-

nanji predavatelji ter organizacije iz lokal-

ne skupnosti. Dan varne vožnje je dijakom 

ponudil zanimive vsebine s     področja 

novih tehnologij v svetu        avtomobili-

zma.  
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36. 

Dijaki so se seznanjali s hibridnimi             

avtomobili, z električnimi avtomobili, s sa-

modejnimi menjalniki in postopki         ob-

nove starodobnikov. Nove tehnologije so 

predstavljali dijaki Tehničnega šolskega 

centra Maribor pod mentorstvom          

učiteljev. Dijakom in ostalim obiskovalcem 

so na zanimiv in kreativen način približali nove tehnologije ob najnovejših               

avtomobilih, ki so bili na ogled pred šolo. Tako smo v dogodek vključili tudi tako   

imenovano medvrstniško in sodelovalno učenje, za katerega je značilno, da vrstniki 

ostalim učečim omogočijo, da se spopadejo z zahtevnejšim znanjem, ki vodi v      

bogatejše in hitrejše učenje, kot bi bilo možno z individualnim raziskovanjem. Iz      

piramide učenja je razvidno, da se ljudje največ naučimo, če učimo druge in da 

imajo vrstniki velik vpliv drug na drugega.  K dogodku je pomembno prispevalo tudi 

medgeneracijsko učenje. Ker gre za dijake, ki jih to področje zelo zanima, so lahko 

tudi tisti, ki velikokrat preizkušajo svoje meje in se lahko premalo zavedajo posledic 

napačnih ravnanj na cesti. Zato se nam je zdelo pomembno Dan varne vožnje     

povezati tudi z ozaveščanjem varnosti v cestnem prometu in predstavitvi posledic 

neustreznih vedenj. Za dijake je bilo organizirano predavanje o cestno prometnih 

predpisih. Prav tako pa so lahko na poligonu varne vožnje preverili svoje vozniške 

sposobnosti dijaki motoristi. Od znanih motoristov, kot so Sašo Kragelj, policista     

motorista prometne policije Iztoka Roškariča, so pridobivali pomembne napotke za 

varno vožnjo. Dijaki so se seznanili tudi s prevračalnikom, v katerem so spoznali, kaj 

se zgodi ob prevračanju avtomobila in kako se lahko iz prevrnjenega avtomobila 

varno rešijo. Zdravstveni delavci so jim predstavili, kako poteka snemanje čelade 

ponesrečencu in postopek oživljanja. Dijaki so lahko spoznavali tudi delo gasilcev, 

njihovo opremo in se preizkušali v gašenju. Vrhunec dogajanja je bila reševalna    

akcija mariborskih poklicnih gasilcev, ki so morali s pomočjo hidravličnih škarij iz     

poškodovanega avtomobila izrezati ponesrečenca. 

Sodobne oblike poučevanja zahtevajo od nas multidisciplinarni kognitivni holistični 

pristop, ki med drugim vključuje tudi povezovanje šol z lokalno skupnostjo, s                       

podjetnimi posamezniki ter z organizacijami. Potrditev takšnega pristopa so pozitivni 

odzivi dijakov, delavcev šole in lokalne skupnosti.  

 
Mihael Kukovec, organizator dneva varne vožnje 
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37. 

IDEJA O TEBI 

 

Ideja o tebi v moji glavi 

se predrami. 

Tiho in mamljivo šepeta,  

ona je tista,  

zaradi katere včasih 

te v prsih stiska. 

A ko zgodba pride do 

kraja, 

kaj hitro spoznaš,  

da padel si 

iz namišljenega raja. 

 

 

HONDA 

 

Sliši se kot kosilnica, 

poje kot besna čebelica. 

Od poželenja po vrtenju 

ti zastane dih, 

kazalec na rdečem območju, 

to je tvoj navdih. 

Ko petju V-tec se priključi,  

glave na okoli preveč ne suči. 

Prazna cesta je pred tabo,  

pazi le, 

da ne boš letel čez ograjo.               

          Kristjan M. Reisman, 3. c/1 
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NEKE NOČI 

 

V temni in deževni noči 

sliši krike se siren, 

zakon bil je spet prekršen, 

že sliši pištole nevaren se 

zven. 

A nepridiprav na lepem 

je zbežal, 

v senci izginil 

kot bi se v zemljo vkopal. 

Čez trenutek ali dva 

pa nekaj glasno zarohni, 

gume zacvilijo 

in že ga več ni. 

KOLUMBOVA POEZIJA 

 

Pri nas punca ni nobena, 

a to za nas sploh ni problem, 

saj to najboljši je sistem. 

 

Po pravici najraje v gostilno grem, 

a mama pravi, da ne smem.  

In to že velik je problem. 

 

Med poukom včasih je dolgčas, 

rišem v zvezek, menim se na glas. 

Profesor me večkrat opozori, 

naj bom bolj tiho, saj mu že kipi. 

 

                        Nikolaj Kočnik, 4. b/1 
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39. 

 

VIHAR 
 Naš razred je kot neke vrste vihar. 

Smo vetrovi, ki se včasih ne mešajo dobro. 

Vsak se drži zase, razen trije mušketirji z divjega severovzhoda - ti pravi so   

sošolci in prijatelji.  

  

S severa prihajajo dobri ljudje, ki so za šale – včasih že pride do zamere, a kaj 

naj, če kdo šale ne razume? Taki so redki, spoštovani, ker so skoraj vsi    

    odličnjaki. 

 

Možak s severozahoda, močnejši kot sam Martin Krpan, zelo je moder.      

Morda celo bolj od samega Bude. 

 

Sam in nekaj sošolcev prihajamo s prelepega vzhoda. To je tam, kjer teče 

divja kapljica, kjer smo dobri ljudje. Zamere ne poznamo in se razumemo, ko 

ta divja kapljica priteče.   

 

Smo zmes vetrov, ki se včasih tako premeša, da nastane kratkotrajen vihar, 

po katerem kmalu posije sonce. Ne moti me, če se ta večkrat ponovi, saj so-

šolcev ne bi zamenjal za nič na svetu, brez njih se zagotovo ne bi imel tako 

fino. 

 

                                                                                                 Benjamin Borko, 2. b/1 
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40. 

LJUBEZEN 
O ljubezni je težko govoriti. 

Ljubezen moramo čutiti. 

Za ljubezen sta vedno potrebna dva. 

In srečen konec je le-ta, 

če se ujemata. 

 

Takšna dva si ljubezen zaupata, odpuščata 

in drug drugega spoštujeta. 

Svojo ljubezen nadgradita tako, da jo z novim rojstvom, 

ki je sad njune ljubezni, še obogatita jo. 

 

Če bosta tega otroka vzgajala z ljubeznijo, 

se bo kasneje to prav tako v njih nadgrajevalo, 

ker želja vsakega starša je ta, 

da njegov otrok prvo ljubezen v njih spozna. 

 

To besede mojih staršev so, 

sedaj sem sam občutil že ljubezen to. 

Res pa to drži, da če hočeš ljubezen dobiti, 

moraš tudi sam ljubiti. 

Sandi Breznik, 3. c/1 
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41. 

MLADOST 
Mladost je obdobje nemirov. Obdobje čustvenih nemirov, nemirov v vsakdanjem 

življenju, nemirov v razvoju telesa. Obletavajo nas številna čustva. Lepa, pa tudi 

manj lepa. Čeprav smo velikokrat pod stresom, ker nas ne razumejo ne starši ne   

učitelji, celo sami sebe včasih težko razumemo, je mladost eno najlepših obdobij 

našega življenja. Razen šole namreč nimamo večjih skrbi in lahko uživamo polno 

mero užitka, zabave in norosti, ki jo prinaša to življenjsko obdobje. 

 

Čar mladosti je po mojem mnenju ljubezen. Začnemo razvijati prva globlja čustva. 

Pademo, pa se spet poberemo. Trgamo, grizemo, pa morda vseeno ostanemo brez 

plena. Včasih osamljeni, žalostni, vendar vse hitro mine. Ljubezen prinaša vzpone in     

padce, pri čemer pa se moramo zavedati, da preveč sonca povzroča puščavo. V 

vsem, v  še tako slabem,  moramo najti nekaj dobrega, ker to zmoremo, ker smo 

mladi, inovativni in polni energije.  

 

Sam na pomembno mesto v svojem življenju postavljam tudi prijatelje. Prijatelji so 

zame družina, ki je ne želim izgubiti. Pomagajo mi premagovati težke trenutke. Zelo 

sem vesel, da se med njimi nikoli ne počutim osamljenega. Vse to je pritrditev, da 

sem izbral dobre prijatelje, na katere lahko vedno računam. Za vsakega mladega 

človeka je pomembno, da se počuti sprejetega, ker to vpliva na njegov čustven 

razvoj, oblikovanje samozavesti in pogum vključevati se v družbo. Kljub zapletenosti 

dandanašnjih odnosov, ki so postali vse bolj medmrežni,  in ko ljudem primanjkuje 

sočutja, spoštovanja in pristnih odnosov, se lahko sam pohvalim z  obilico vsega   

naštetega in sem srečen za vse, ki me obkrožajo.  

 

Vse se zgodi z razlogom. Vsaka stvar nas izoblikuje, da smo sami na koncu naše poti 

ogledalo celotnega življenja. Mladosti ne smemo zapraviti, ker se nikoli ne vrne. Če 

si zgrešil gol, le brez skrbi; zagotovo ga boš zabil jutri. Če ne,  to ponovi vsak dan.   

Zamenjaj punco, če je sitna. Preseli se, če ti sosed žre živce. Ponavljaj razred, če ti 

ne gre. Znati moramo užiti trenutek. Živeti moramo tako, da nam na koncu ni za nič 

žal, kot da ni jutrišnjega dne. Življenje je brez popravnega izpita. Svet je okrogel. Naj 

nas mlade za konec vodi v Bibliji  napisana misel Fiat lux – bodi svetloba.  

 

                                                                                                               Žan Smej, 3. b/1 
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ZAKLJUČNI IZLET V LINZ 
V petek, 2. junija 2017, smo se kot dijaki 2. a/2 razreda, smer avtoserviser, odpravili 

na zaključni izlet v Linz, ki je glavno mesto avstrijske zvezne dežele Zgornje Avstrije ob 

reki Donavi.   

Pot nas je najprej vodila do St. Valentina, ki je najbolj zahodno mesto v okrožju Am-

stetten, v Spodnji Avstriji. Tam smo imeli voden ogled tovarne traktorjev Steyr, ki nam 

je omogočil ekskluzivni pogled v svet izdelovanja enih izmed najbolj popularnih trak-

torjev na svetu. Temelji tovarne Steyr so bili položeni 29. septembra 1947, s tipom 

180. Prvi model traktorja Steyr, legendarni tip 80, so oblikovali dve leti kasneje, pred 

tem pa so izdelovali predvsem priključke. Leta 2017 je Steyr praznoval svojo              

častitljivo 70. obletnico ustanovitve. Že od vsega začetka se trudijo za  inovacije, pri 

čemer se specializirajo za traktorje najvišje kakovosti. 

Sledila je vožnja v Linz, kjer smo si ogledali center Ars Electronica. Center je muzej             

prihodnosti, v katerem so prikazane in združene različne oblike umetnosti, znanosti in 

tehnologije, na primer biotehnologija, genetični inženiring, nevrologija, roboti,         

protetika in medijske umetnosti. Vse razstave se ukvarjajo z vprašanjem, kako se       

ljudje soočamo z našim okoljem, in ponujajo različne perspektive na našo naravo, 

izvor in sedanjost. V muzeju dotikanje eksponatov ni prepovedano, ampak celo za-

želeno, saj lahko na takšen način marsikaj odkrijemo o njih.  

Po ogledu centra smo se sprehodili po mestu Linz, kjer smo si ogledali nekaj njegovih 

največjih znamenitosti, med drugim tudi kužno znamenje in se sprehodili po mestnih 

ulicah, kjer smo lahko ujeli sam utrip mesta.  

Za konec bi rada pohvalila agencijo, ki nam je izlet organizirala, in tudi program. Iz-

kušnjo mesta Linz priporočava tudi vsem ostalim prihodnjim generacijam.   

 

Tilen Gradišnik  

in  Žiga Kučiš,  

3. a/2 
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TŠC V SLIKI 
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KULTURNIKI NA TŠC 

Naši kulturniki z mentorico Vlasto Marjanovič 
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Tako, to smo mi! Malo nagajivi, malo 

iskrivi, nikoli dolgočasni, a zmeraj        

kreativni in polni idej. Če želiš tudi TI    

postati del naše zgodbe, se nam        

pridruži. Pri tako pomembni odločitvi, 

kot je izbira TVOJE srednje šole, sledi   

svojim željam, sanjaj svoje sanje in vanje 

verjemi. 

Mi TE bomo z veseljem sprejeli medse. 

Do takrat pa nas lahko spremljaš na naši 

spletni strani: www.tscmb.si ali na našem 

FB profilu: TŠC Maribor-uradna stran.     

Se vidimo 1. septembra! 

Anka Jemenšek, urednica 

Luka Subotič, 3. c/1 



  

 

 GLAS CENTRA  ŠOLSKO LETO 2017/18 [Leto] 

1. 

Uvod: 
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TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 

Zolajeva ul. 12 

ŽIVETI je ena izmed najbolj redkih stvari na svetu. 

Večina ljudi obstaja in to je to. 

(Oscar Wilde) 

Moja izbira zdaj je, da svojega duha in življenje osvobajam   

sleherne negativne, rušilne in ustrahujoče misli. 

(Luise L. Hay) 

Kdor razume učenje ne bo okleval, da ga uporabi v         

življenju, tisti, ki pa se le strinja, bo kimal in povzdigoval 

učenje kot izredno modrost, ampak ne bo uporabil te 

modrosti v svojem življenju.  

(Buddha) 


