
   

 



 2 

 

       

KOLOFON 

Glasilo Srednje strojne šole TŠC Maribor 

Urednici: Suzana Slana in Vlasta Marjanovič  

Lektoriranje: Vlasta Marjanovič, Suzana Slana in Metka Štraser 

Oblikovanje: Žan Prelog, 3. c/1 

Pomoč pri oblikovanju: Savo Gašić, 3. c/1, in Sven Špes, 4. a/1 

Fotografije in risbe: dijaki TŠC 

Fotografija na naslovnici: Danej Fluher, 3. b/1 

Maribor, februar 2023 

  



 3 

 

       
KAZALO 

UVODNIK………………………………….……………………………………….……………………………….5 

POPOTNICA……………………………………………………………………………..…………………………6 

TŠC - DOBRA IZBIRA……………………………………………………………………..……………………...7 

DIJAŠKI DOM………………………………………………………………………………..……………………11 

STROKA……………………………………………………………………………………..…………………….12 

PUD……………………………………………………………………………………………..………………….16 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA………………………………………………………………………...…………...17 

PROJEKTI……………………………………………………………………………………………...………….18 

ERASMUS+…………………………………………………………………………………………...…………..20 

TEKMOVANJA…………………………………………………………………………………………...……….22 

DIJAŠKA SKUPNOST…………………………………………………………………………………..……….27 

DOGAJANJE NA TŠC…………………………………………………………………………………..……….29 

DEKLETA NA TŠC……………………………………………………………………………………….………37 

DIJAKI SE PREDSTAVIJO…………………………………………………………………………………..….39 

ŠPORTNI TŠC……………………………………………………….………………………….…………...…...44 

DOBRODELNOST…………………………………….…………………………………………………….…...49 

LEPE MISLI…………………………………………………………………………………………….…….……51 

RAZMIŠLJANJA…………………………………………………………………………………………………..52 

NOVE POTI……..……………………………………………………………………………………………...…55 

PESMI…………………………………………………………………………………………………………..….59 

CVETKE IZ ŠOLSKIH KLOPI………………………………………………………………………………...…61 



 4 

 

 



 5 

 

Leto je naokoli in pred nami je nov izvod šolskega glasila. Po-

časi se vračamo v ustaljene tirnice izobraževanja in dela v šoli. 

Naučili smo se živeti in delati v težkih časih epidemije, kar nas 

je okrepilo in pripravilo na nove izzive. Učitelji danes poučujejo 

v času, ko so njihovi konkurenti računalniki in vrsta drugih pri-

vlačnejših tehnologij, s katerimi lahko dijaki pridobivajo nova 

znanja. Trudimo se, da nove postopke in tehnologije vključuje-

mo v pouk in ga tako naredimo privlačnejšega in zanimivejše-

ga. Pri dijakih si prizadevamo razvijati sposobnost kritičnega 

mišljenja, razvijati ustvarjalnost ter krepiti vrednote in veščine, s 

katerimi bodo sposobni uporabljati pridobljeno strokovno in 

praktično znanje za reševanje problemov v življenju in poklicu.  

Prepričan sem, da ste dijakinje in dijaki, ki ste se odločili za šo-

lanje na Tehniškem šolskem centru Maribor, prizadevni in 

ustvarjalni, da spoštujete razlike med nami, predvsem pa, da 

upoštevate nam vsem skupne vrednote, kar nam polepša dneve, ki jih preživimo skupaj. O 

vašem znanju in sposobnostih nam govorijo rezultati, ki jih dosegate na poklicni maturi in za-

ključnem izpitu, na različnih tekmovanjih doma in v tujini, kjer redno posegate po najvišjih me-

stih. Kljub zaostrenim razmeram za mednarodne izmenjave nam je uspelo ohraniti in še okrepiti 

program ERASMUS+, s katerim dijakom in dijakinjam konzorcija šol, ki ga vodimo, omogočamo 

opravljanje delovne prakse pri partnerskih organizacijah v tujini, našim zaposlenim pa pridobi-

vanje novega znanja in izkušenj ter prenos dobrih praks iz šol in podjetij v tujini v naše okolje. 

Odzivi tujih partnerjev nad znanjem, prizadevnostjo in sposobnostjo naših dijakov in dijakinj 

nam dajejo veliko priznanje ter s tem novo energijo za trud in delo v mednarodnem povezova-

nju šole tudi v prihodnje. 

Ob prizadevanju učiteljev za čim kakovostnejše izvajanje pouka se vodstvo šole trudi, da so 

učilnice, delavnice, laboratoriji in ostali šolski prostori sodobno opremljeni in urejeni. Redno po-

sodabljamo in nadgrajujemo šolsko opremo in stroje, pri čemer nam velikokrat pomagajo podje-

tja in obrtniki v naši bližnji in daljni okolici, s katerimi odlično sodelujemo. 

V življenju moramo sprejeti ogromno odločitev. Učenci devetih razredov ste pred eno pomemb-

nejših do sedaj. Na mnogih področjih hitrost sprememb prehiteva izobraževalni sistem, zato so 

ob dobri strokovni izobrazbi pomembne mehke veščine, kot so sposobnost dobre komunikacije, 

timsko delo, prilagodljivost, kritično opazovanje in reševanje konfliktov.  

Ali obstaja vrhunska služba z dobrimi možnostmi za prihodnost? Nekateri poklici bodo izginili, 

dnevno pa se pojavljajo in nakazujejo nova poklicna področja in priložnosti. Če sledite trendom 

in ste pripravljeni na vseživljenjsko izobraževanje, boste pri izbiri poklica težko sprejeli napačno 

odločitev. TŠC Maribor je lahko odlična odskočna deska za vstop v svet tehnike in razvoja. 

Naj zaključim z modrostjo: Začni delati, kar je potrebno, potem tisto, kar je možno, in kmalu boš 

delal tisto, kar velja za nemogoče. (Sv. Frančišek Asiški) 

Aleš Smole, ravnatelj in direktor  

      
 UVODNIK 

PRIHODNOST JE V SVETU TEHNIKE 
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POPOTNICA 

PREHOD IZ OSNOVNE V SREDNJO ŠOLO 
Ko učenec postane dijak 

Prav vsaka stvar ima svoj začetek in konec in to zna biti precej burno. Na prehodu iz osnovne 
v srednjo šolo ni nič drugače. Za pestrost dogajanja poskrbi mešanica vznemirjenja pred no-
vim in strah pred neznanim. Srednješolska leta so sinonim za nova, globlja prijateljstva in za-
vezništva, spoznavanje samega sebe in odkrivanja sveta. V dijaških letih doživimo največ pri-
god in prijetnih (pa tudi tistih malo manj prijetnih) trenutkov mladosti. 

V znamenju novega 

Prve opazne razlike med osnovno in srednjo šolo so zagotovo novi profesorji in novi predmeti 
ter težavnostna stopnja med osnovno in srednjo šolo. Srednješolsko izobraževanje vključuje 
več predmetov. Splošnim predmetom se priključijo strokovni, ki zahtevajo bolj poglobljeno zna-
nje in s tem tudi več časa za učenje. Če se učenec v osnovni šoli ni veliko učil, bo to moral 
spremeniti, tudi če je bil učno zelo uspešen. 

Dobili boste nove sošolce in sošolke iz različnih krajev. V razredu vas bo več, kar lahko prive-
de do oblikovanja manjših skupin. A naj vas srečevanja in druženja v in izven šole, na šolskih 
ekskurzijah, popoldanskih dejavnostih povežejo do te mere, da boste kolegialni, spoštljivi in da 
si boste med seboj pomagali. 

Osebni in socialni razvoj 

Z vstopom v srednjo šolo navado zamenjamo kraj šolanja. V domačem kraju, kjer obiskujete 
osnovo šolo, poznate večino ljudi. Srednjo šolo si boste izbrali glede na interese, želje, znanje 
in uspeh. Za mnoge to pomeni vsakodnevno vožnjo v drug kraj, za nekatere tudi selitev v dija-
ški dom. Novo okolje je za dijaka zelo zanimivo, še posebej če prihaja iz manjšega in oddalje-
nejšega kraja. 

Zato se z vstopom v srednjo šolo pričakuje stopnička višje pri samostojnosti in odgovornosti. 
To pomeni, da je dosledno upoštevanje pravil in navodil, redno obiskovanje pouka, redno 
opravljanje šolskih obveznosti, držanje dogovorov in obveznosti vaša skrb. 

Poskrbite za to, da boste dosledni in marljivi ter da boste zaprosili za pomoč, ko jo boste potre-
bovali, in jo nudili, ko boste zanjo zaprošeni, bodite spoštljivi, pošteni in iskreni. 

Vse spremembe in dogodki, ki jih doživite kot dijaki, vas izoblikujejo v zrelejše osebnosti. 
Spoznavanje sveta in čas vam prineseta večjo mero samozavesti, samostojnosti, odgovornosti 
in samodiscipline. 

Zabavnejši del 

Seveda boste s prijatelji in sošolci obiskali kakšno zabavo, družabni dogodek ali kar domačo 
žurko. In prav je tako. A zabavajte se z glavo, pazite drug na drugega. Pazite, da zabava ne bo 
postala pomembnejša od šole in drugih obveznosti. Naj vam bo delo za šolo in učenje motiva-
cija za dobro zabavo, ki vas čaka ob koncu tedna. 

Spodbuda ob vstopu 

Bodite pogumni in samozavesti, ne pa samovšečni in predrzni. Verjemite vase ter v svoje spo-
sobnosti in spretnosti. Vedite, da vas na poti podpirajo starši. Poleg njih tudi profesorji, ki so 
pripravljeni prisluhniti, pomagati, usmeriti in voditi. Potrudili se bodo, da iz vas naredijo mojstre 
v izbranem poklicu. V poklicu, ki je na trgu dela iskan in zaželen. Od vas, (bodočih) dijakov, pa 
se pričakuje spoštljiv in odgovoren odnos do dela in do ljudi. V (šolsko) delo vložite čas, trud in 
voljo in uspeh vam ne uide. 

 

Teja Tušak, svetovalna delavka  
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POGLED UČITELJA 

Pred sedmimi leti sem se na TŠC MB zaposlil kot učitelj strokovno teoretičnih predmetov in 

praktičnega pouka. Pot do sem me je vodila skozi nekdaj »zveneča« podjetja, kot so TAM, Elek-

trokovina, Primat in SWATY COMET. Po dolgoletnih izkušnjah v gospodarstvu sem želel svoje 

teoretično in praktično znanje deliti z mladimi. 

Imamo lepo urejeno šolo in dobro opremljene delavnice. Prostori so kot nalašč za kreativno in 

timsko delo. Na šoli potekata inovativno in raziskovalno delo, ki ga vodiva s profesorjem Bran-

kom Beletom. Z mentorji dosegamo zavidljive rezultate na regijskih tekmovanjih Mladi za napre-

dek Maribora in prav tako na državnem nivoju. Na šoli vodim motoristični krožek, ki je namenjen 

predvsem osveščanju o varni vožnji in upoštevanju cestno prometnih predpisov. 

Tudi moja starejša otroka sta našla izziv v tej ustanovi, eden jo je lani zaključil kot strojni tehnik, 

drugi jo letos zaključuje kot tehnik mehatronike. Na TŠC sta s pomočjo profesorjev in učiteljev 

praktičnega pouka pridobila veliko znanja iz splošnih predmetov, predvsem pa strokovnega in 

praktičnega znanja. Kot oče sem vesel in ponosen, da sem lahko bil prisoten na njuni šolski poti 

in da sta se izobraževala v varnem učnem okolju. Nenehno izobraževanje učiteljev na področju 

novih tehnologij omogoča, da pouk poteka kakovostno in profesionalno. Dijaki so po končani šoli 

v veliki meri pripravljeni za delo v gospodarstvu, nekateri pa se odločijo nadaljevati šolanje na 

fakultetah ali višjih šolah. 

Tudi starši nam zaupajo svoje otroke, ker vedo, da so v dobrih rokah in v varnem ter učečem se 

okolju. 

Zato je TŠC najboljša izbira! 

Mihael Kukovec, dipl. inž. str., spec. 

TŠC – DOBRA IZBIRA 
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  TŠC – DOBRA IZBIRA 

8 od 10 

Po štirih letih obiskovanja TŠC Maribor imam dovolj izkušenj in prigod, da lahko podam svoje 

mnenje. 

Prva pozitivna stvar je zagotovo razporejenost prostorov. Novincem je zelo lahko poiskati učil-

nice in delavnice. Druga pozitivna stvar je opremljenost učilnic in delavnic z učno tehnologijo in 

orodjem. Ena boljših stvari je tudi dijaški bife, kjer dobimo vse, kar nam srce poželi. Za sora-

zmerno nizko ceno dobimo nasiten in topel obrok, ki je tudi okusen. Dobra stvar so tudi avto-

mati s prigrizki in pijačo v tretjem nadstropju. 

Šolski duh dviguje tudi nekaj zelo dobrih profesorjev, ki imajo veliko znanja in se znajo pošaliti. 

Mogoče bi se pri praktičnem pouku lahko več naučili, da bi bilo lažje na praktičnem usposablja-

nju pri delodajalcu. 

Na koncu dneva dam šoli poštenih 8 od 10. 

Tilen Lopan, 2. e/1 

Od programa SPI do PTI  

Prvi dan srednje šole, ko spoznaš nove sošolce, profesorje, nove predmete, se je bilo težko 
privaditi na novo okolje, a se počasi privadiš na vse. Pri tem so pomagali sošolci in profesorji, 
ki so znali prisluhniti vsaki težavi. Najljubše mi je bilo na praksi, kjer se učimo za svoj bodoči 
poklic in to me veseli. Vsi predmeti so bili zanimivi in poučni, v glavnem je šlo za ponavljanje 
snovi iz OŠ, razen novih predmetov, ki pa niso bili preveč zakomplicirani. Ko smo prišli do tre-
tjega letnika, nas je na koncu čakal zaključni izpit, na katerega smo se pripravljali celo polletje, 
saj smo imeli pol leta prakse pri delodajalcu, pol leta pa smo se pripravljali na zaključni izpit.  

Po uspešno opravljanem zaključnem letniku in zaključnih izpitih smo se odločali, ali gremo na-
prej v PTI program ali iskat službo. Odločil sem se za nadaljevanje šolanja, česar ne obžalu-
jem. Po prvem mesecu se je veliko sošolcev izpisalo zaradi zahtevnejših predmetov in profe-
sorjev, ki od nas več pričakujejo. A če se sproti učimo in sodelujemo pri pouku, z lahkoto za-
ključimo program PTI. Na koncu nas čaka velika preizkušnja - poklicna matura, na kateri doka-
žemo sebi, da zmoremo. Res je potrebno nekoliko truda, a na koncu verjamem, da nam bo 
vsem uspelo!  

Tadej Hegedič, 2. d/1 

BODOČI PODJETNIK 

Že od malih nog me zanimajo avtomobili in njihovo delovanje, zato sem se odločil, da se bom 

izobrazil za avtoserviserja. Končal sem program SPI, letos bom zaključil šolanje po programu 

PTI, avtoservisni tehnik. 

Moje življenje je kar zahtevno, saj ob šolanju skrbim še za domače podjetje. Ukvarjamo se z 

izposojo vozil, kar pomeni, da urejam in vzdržujem vozni park: vozila oddajam v najem, sestav-

ljam pogodbe, predajam in prevzemam vozila, urejam tehnične preglede in zavarovanja. Ra-

zen tega pomagam pri drugi dejavnosti podjetja, tj. montaža in demontaža šotorov, in očetu pri 

pisanju računov. V avtoservisni delavnici popravljamo naša vozila, včasih pa tudi vozila članov 

širše družine in prijateljev.  

V prihodnosti želim v celoti prevzeti podjetje, ga razširiti, najprej pa seveda končati šolanje. 

Ramadan Berisha, 2. e/1 
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  TŠC – DOBRA IZBIRA 

PRAVA ŠOLA 

Prvič sem se v srednjo šolo vpisal na SERŠ na pobudo očeta in matere. Že na začetku mi ni 
bilo všeč, zato se nisem trudil. Končal sem z negativnimi ocenami, seveda. Pogovoril sem se z 
mamo, ki je končala šolo, ki ji je bila všeč, in me je razumela. 

Šli smo na predstavitev TŠC-ja in bil sem navdušen. Želim se vpisati na to šolo! Ni mi žal, da 
sem se vpisal, je zanimivo, učitelji so zelo dobri, strokovno podkovani. Mi, dijaki, včasih ne de-
lamo tako, kot je treba, se pa trudimo. Pomembno je, da je to tisto, kar želim delati v življenju.  

Upam, da bom končal s pozitivnimi ocenami, saj bi bila to velika nagrada zame in tudi za moje 
starše. 

Tarik Mulalić, 1. e/2 

 

KORAK BLIŽE SVETU ODRASLIH 

Sebe in svoj začetek na tej šoli vidim v pozitivni luči, saj se razumem s sošolci in z učitelji, 
spoznal pa sem tudi, da je življenje srednješolca en korak bliže svetu odraslih.  

V tem šolskem letu želim doseči boljši uspeh, kot sem ga v 9. razredu. Odločil sem se, da bom 
stvari vzel v svoje roke. V šoli imam veliko prijateljev, ki me spodbujajo, da delam bolj zagnano. 
Zaenkrat mi gre prav dobro od rok in upam, da bo tako tudi ostalo. Na šoli mi je zelo všeč, saj 
tukaj jemljejo vse bolj resno kot v osnovni šoli. 

Upam, da mi bosta šla delo in učenje dobro, saj hočem v življenju uspeti. Želim, da bi bila moja 
družina ponosna name in da bi med šolanjem spoznal še veliko dobrih ljudi. 

Dejan Pintar, 1. e/2 

 

MOJA ODLOČITEV ZA VPIS NA TŠČ MARIBOR 

Že v osmem razredu osnovne šole sem vedel, da želim svoje šolanje nadaljevati na Tehni-
škem šolskem centru Maribor, in sicer v smeri strojnega tehnika, saj me zanimajo stroji, CNC-
naprave in vse, kar je povezano s strojništvom. Prvi mesec v srednji šoli sem spoznal, da je 
bila moja odločitev pravilna, saj mi je na šoli zelo všeč, predvsem zaradi različnih predmetov 
ter dobrih in zanimivih učiteljev. Seznanil sem se že z veliko različnimi napravami in orodji, s 
katerimi delamo. Šola je tudi lepo in dobro opremljena.  

Vesel sem, da sem se odločil za ta poklic in za šolanje na TŠC.  

Lan Kralj, 1. a/1 

POGLED TRETJEŠOLCA  

V letošnjem letu končujem tretji letnik in vsak med njimi je bil nekaj posebnega. Prvi letnik je 

potekal na daljavo, drugi letnik smo preživeli v matični učilnici, spomladi smo imeli zaključno 

ekskurzijo, ki je bila na žalost naša prva in edina dogodivščina te vrste.  

Sedaj sem v tretjem letniku in nerad hodim v šolo, saj se velikokrat zgodi, da v razred stopim 

dobre volje, a že po drugi ali tretji uri mi šolske obveznosti pokvarijo razpoloženje.  

Ko bom zapustil šolo, bom pogrešal trenutke s sošolci, malico in šolski bife, pa tudi odmore, v 

katerih sem se rad družil s prijatelji.  

Vladimir Milošev, 3. b/2 
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MOJ POKLIC 

Obiskujem 2. letnik in se nameravam po končanem triletnem programu vpisati v program PTI 
za strojnega tehnika. Drugi letnik mi gre veliko lažje od prvega. Prve tri dni namreč opravljamo 
prakso v izbranem podjetju, kar mi je zelo všeč. Slaba stran tega je, da imamo pouk le dva dni 
v tednu, zato moramo biti vedno pripravljeni na ocenjevanje. Pri pouku poskušam čimbolj so-
delovati in poslušati, saj se zavedam, da je moja izobrazba odvisna od mojega znanja.  

Za ta poklic sem se odločil, ker me zelo veseli delo na CNC strojih. Že kot majhen sem imel 
priložnost opravljati delo na njih, saj je imel moj brat podjetje s temi stroji.  

Upam, da bom tudi to leto tako uspešen kot lani.  

Nik Goričan, 2. d/2 

 

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 

Moj bodoči poklic je inštalater strojnih inštalacij. Zanimiv mi je postal, ker že od malih nog po-
slušam zgodbe svojega očeta, ki ima isti poklic. To delo me zelo veseli in vedno se naučim kaj 
novega. Zaradi narave dela imam priložnost obiskati tudi kraje izven Maribora. Pri praktičnem 
pouku počnemo raznovrstne stvari, kot so: menjava ventilatorjev v študentskem domu, poprav-
ljanje oken v objektu B, od vodovoda do prezračevanja in gretja. Najboljše mi je delo pri delo-
dajalcu, saj se naučim še več stvari kot pri praktičnem pouku v šoli.  

V tem poklicu se vsekakor vidim, a moj cilj je, da po končanem triletnem programu dokončam 
tudi program PTI in pridobim še več znanja.  

Anej Razboršek, 2. d/2 

 

 

TŠC – DOBRA IZBIRA 

Danej Fluher, 3. b/1 /1 

 TOPLO JUTRO 
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GLAS CENTRA 
       

BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU 

V dijaškem domu naše šole bivam že drugo leto in povem vam, da je prav »fajn«. Približno tri-

deset nas je, ki se med seboj razumemo in smo postali dobri prijatelji. Prednosti bivanja v dija-

škem domu je veliko - največja prednost je ta, da prihranimo veliko časa, saj bi vožnja na dan 

trajala štiri ure in več, tako pa lahko ta čas porabimo za učenje in druge dejavnosti. Velika 

prednost je tudi ta, da nas vsak dan čakajo trije obroki hrane in nas ne skrbi, da bomo lačni. V 

domu so dijaki višjih letnikov, ki nam lahko pomagajo, če česa ne razumemo, in nam snov raz-

ložijo. Tudi za gibanje je poskrbljeno, saj imamo manjši fitnes, v katerem se družimo in skrbimo 

za zdrav duh v zdravem telesu. Če se želimo gibati v naravi, odidemo na nogometno igrišče ob 

domu, kjer se zadržujemo ob toplejših dnevih. Zunanjost doma je bila pred kratkim obnovljena 

in je sedaj prav lepa na pogled.  

Morda samo še nekaj besed o zaposlenih. Na vseh področjih skrbijo za našo dobrobit in nam 

večkrat pričarajo dom, da nam je nekoliko lažje. 

Hvala vsem, dijakom in zaposlenim, za vse drobne in razkošne trenutke.    

                                                           Metod Horvat, 3. c/1 

 

PREDNOSTI DIJAŠKEGA DOMA 

Prvo leto bivanja v dijaškem domu je bilo zelo zanimivo. Spoznal sem veliko novih prijateljev, s 

katerimi smo se družili vse dneve, kartali, igrali različne igre, skupaj nakupovali same običajne 

reči.  

Vsem, ki živite daleč od šole, priporočam, da se vselite v dijaški dom, saj je zelo zabavno in 

imamo več časa za učenje. Ker je šola od dijaškega doma oddaljena le nekaj korakov, pa ima-

mo dovolj časa, da se tudi naspimo. 

Mihael Robek, 2. e/1 

 

DIJAŠKI DOM 
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Poklici preteklosti, sedanjosti in PRIHODNOSTI 

Na naši šoli izobražujemo tudi za poklice inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin - orodjar 

in mehatronik operater. Mogoče vam bo ta predstavitev pomagala pri iskanju odgovora, kateri 

poklic bi bil za vas primeren. 

Oblikovalec kovin - orodjar in inštalater strojnih inštalacij sta deficitarna poklica, kar pomeni, da 

sta štipendirana. Vsak dijak, ki se odloči za ta poklic, ima pravico do štipendije. 

Dijaki v triletnem izobraževalnem programu imajo na teden dva dni prakse v šolskih delavnicah, 

kjer dobijo znanje, podkrepljeno s praktičnimi izdelki, z vajami in s funkcijskimi napravami, vse 

pa je zelo približano realnemu delovnemu okolju. 

Naj vam na kratko predstavimo te tri poklice. 

 

Oblikovalec kovin – orodjar je poklic, ki združuje 

veliko nekdanjih poklicev, kot so strugar, rezkalec, ko-

vač, brusilec, orodjar, varilec, zato je zelo iskan in pokri-

va veliko potreb gospodarstva. Dijaki spoznajo ročne in 

strojne postopke, programiranja CNC-strojev, izdelujejo 

izdelke od surovca do uporabnega končnega izdelka. 

So ustvarjalni in nenadomestljivi, ko se kakšen del izra-

bi, naredijo novega, izdelajo kakšno pripravo za druge 

poklice, naredijo lampijončke, pomagajo pri tehničnih 

dnevih, ko osnovnošolci izdelujejo kocke, in navsezad-

nje naredijo življenje na šoli zanimivejše. 

 

 

Inštalater strojnih inštalacij 

“Kjer je voda, tam smo mi” - tako je tudi na naši šoli. 

Poklic inštalater se je malce zanemaril, a brez inšta-

laterjev ne gre: doma si ne predstavljamo brez pitne 

vode, brez tople vode, pozimi brez ogretega prosto-

ra, poleti pa ohlajenega in svežega. Bodoči inštala-

terji se z različnimi nalogami učijo o vodovodnih, 

toplovodnih, odtočnih, prezračevalnih in hladilnih 

sistemih, s katerimi se srečujejo v realnem okolju 

tudi na šoli in v dijaškem domu. Okvarjene sisteme 

popravijo v funkcionalne in si na ta način pridobijo 

zadovoljne uporabnike. Za poklic inštalaterja je veli-

ko zanimanje in ne bo nikoli izumrl. 

  STROKA 
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Mehatronik operater 

Strokovni del programa sestavljajo trije sklopi modulov: strojniški, elektro in mehatronski, ki so 

danes združeni v en poklic (v preteklosti sta bila to strojni mehanik in električar). Mehatronik 

operater deluje na naslednjih področjih: 

• upravljanje sodobnih strojev in naprav,  

• preventivno vzdrževanje in servisiranje 

strojev in krmilnih naprav, 

• izdelava enostavnih krmilnih vezij, po-

znavanje koncepta krmilja in osnove 

PLC krmilnikov, 

• popravilo in vzdrževanje hidravličnih 

komponent, menjava strojnih elemen-

tov, nastavitve strojev in naprav, 

• poseganje v proizvodni proces in od-

prava napak, uporaba informacijske 

tehnologije, 

• izgradnja transportnih, polnilnih, loče-

valnih linij in sistemov.  

Na šoli so nepogrešljivi, ko se zalomi pri elektro komponentah.  

 

Dijaki teh profilov se vsako leto udeležujejo vseslovenskega Srečanja strojnih šol in Foruma me-

hatronike, kjer tekmujejo z vrstniki, se predstavljajo in pridobijo širši pogled na področje svojega 

bodočega poklica.  

V tretjem letniku na zaključnem izpitu napravijo in predstavijo izdelek s svojega področja, pri 

čemer jih mentorji spodbujajo, usmerjajo in jim pomagajo ustvariti takšne izdelke, na katere so 

ponosni in z njim predstavljajo svoj poklic. 

Marko Juršič in Boris Knez, učitelja praktičnih in teoretičnih predmetov 

 

  STROKA 
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STROKOVNA PREDMETA CNC-KRMILJENJE (CNK) in 

KONSTRUIRANJE Z RAČUNALNIKOM (KOR) 

Predmet CNC-krmiljenje (CNK) je strokovni predmet srednjega strokovnega izobraževanja teh-

nik mehatronike, razdeljen na ure teorije in ure praktičnega pouka oz. vaj. Pri urah teorije se 

obravnava teorija o programiranju CNC-strojev. Pri vajah dijaki s pomočjo programskega paketa 

za programiranje CNC-strojev napišejo program za izdelavo izdelka, ga testirajo, izboljšujejo in 

napravijo končno simulacijo za struženje ali rezkanje, na koncu ga na CNC-stružnici oz. CNC-

rezkalnem stroju izdelajo. 

Dijaki pri tem postopku spoznavajo standardizirane G-kode, ki jih uporabljajo različni obdelovalni 

stroji oz. centri. Spoznajo glavne in pomožne programske funkcije, izdelavo s pomočjo ciklov, 

elementarno ročno programiranje CNC-strojev, grafično in zahtevnejše strojno programiranje 

(CAM) CNC-strojev. Za strojno programiranje CNC-strojev uporabljamo PTC Creo CAD/CAM 

programski paket.  

Konstruiranje z računalnikom (KOR) je drugi strokovni predmet srednjega strokovnega izobraže-

vanja tehnik mehatronike. Dijaki v 3. letniku spoznavajo osnove konstruiranja z računalnikom, 

programske pakete za računalniško podprto konstruiranje (CAD), predvsem programski paket 

SoldWorks. Seznanijo se z osnovami risanja v skicirki, z risanjem osnovnih in zahtevnejših mo-

delov različnih strojnih delov (Part) in s programskimi paketi za računalniško podprto konstruira-

nje (CAD) SoldWorks z izdelavo tehniške dokumentacije. Na koncu šolskega leta se dijaki sez-

nanijo z izdelavo sestavov iz različnih modelov strojnih delov.  

       Jernej Šenveter, učitelj strokovnih predmetov  

  STROKA 
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RAZISKOVALNA IN INOVACIJSKA DEJAVNOST 

Na šoli že vrsto let potekata raziskovalna in inovacijska dejavnost. Dijaki raziskujejo in pripravlja-

jo inovacijske predloge na področju strojništva, predvsem na področju trajnostne mobilnosti in 

prometa ter naravne in kulturne dediščine. Ker je na šoli zastopan program mehatronike, nasta-

jajo naloge tudi na področju elektrotehnike in elektronike, nekaj nalog je vsako leto interdiscipli-

narnih. Dijaki svoje praktično znanje združijo s teoretičnim in ustvarijo zanimive naloge oz. izdel-

ke. Pri svojem delu imajo podporo mentorjev, strokovnjakov z različnih področij. Pri nastajanju 

nalog imajo na voljo tudi šolske delavnice, do letošnjega šolskega leta smo imeli prototipni inku-

bator, v katerem so lahko ustvarjali s pomočjo različnih strojev in naprav. 

Delo na daljavo je onemogočilo nekatere dejavnosti, kljub temu pa je tudi v tem času nastalo ne-

kaj zelo zanimivih nalog, ki so bile nagrajene na državnem nivoju. 

V zadnjih letih je ob mag. Marjanu Bezjaku, Iztoku Milošiču in Suzani Dvoršič kot mentor deja-

ven predvsem Mihael Kukovec (na tekmovanju Mladi za napredek Maribora 2021 razglašen za 

najboljšega srednješolskega mentorja), ki je s svojimi dijaki prispeval nekaj zanimivih raziskoval-

nih nalog in inovacijskih predlogov. 

Raziskovalne naloge v letu 2022 

Mentor Iztok Milošič: 3D vid, avtorja Oliver Meglič in Erik Hauptman 

Mentorica Suzana Dvoršič: Kako ekološki je e-avto, avtor Rene Breznik, zlato priznanje na tek-

movanju Mladi za napredek Maribora 

Mentor Mihael Kukovec: 

• Protivibracijski sistem ADS, avtor Matic Kuhta, srebrno priznanje na tekmovanju Mladi 

za napredek Maribora in bronasto priznanje na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 

• Izdelava raketnega motorja na trdno gorivo in modelarske rakete, avtorji Matic Mlakar, 

Tim Lešnik in Simon Lončarič, zlato priznanje na tekmovanju Mladi za napredek Maribora 

in srebrno priznanje na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 

• Air Lift performance 3H na VW Golf 7 GTD, avtor Klemen Vogrin, bronasto priznanje na 

tekmovanju Mladi za napredek Maribora in bronasto priznanje na Srečanju mladih razisko-

valcev Slovenije 

• Orodje za ekstrudiranje, avtor Dominik Jurše, bronasto priznanje na tekmovanju Mladi za 

napredek Maribora 

• Izdelava ravnalne deske, avtor Žan Dobaja, srebrno priznanje na tekmovanju Mladi za 

napredek Maribora in bronasto priznanje na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 

 

Branko Bele, koordinator  

  STROKA 
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELO-

DAJALCU (PUD) 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu je del praktičnega izobraževanja v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju. Praktično usposabljanje v šoli se izvaja kot praktični pouk v delavni-

cah šole, PUD pa se izvaja pri delodajalcu v njegovih prostorih. Obseg oziroma število ur je do-

ločen z izobraževalnim programom. PUD temelji na spoprijemanju z dejanskimi okoliščinami v 

delovnem okolju.  

Delodajalca si dijaki poiščejo sami. Program se izpelje na podlagi delodajalčevega potrdila, da 

bo dijak PUD lahko opravljal pri njem. Na osnovi tega dokumenta šola z delodajalcem sklene 

kolektivno učno pogodbo, v kateri se dogovorita o trajanju in načinu izvajanja praktičnega uspo-

sabljanja (dolžnosti dijaka, šole in delodajalca, pravice dijaka). Delodajalec dijaku zagotovi men-

torja. Dijaki na PUD-u vodijo dnevnik. 

V interesu šole in dijakov je, da PUD opravijo na takšnem delovnem mestu, kjer se bodo največ 

naučili in hkrati ne bo preveč oddaljeno od njihovega kraja bivanja.  

Za pomoč dijakom pri iskanju podjetij je na šolski spletni strani objavljen seznam partnerskih 

podjetij TŠC Maribor za opravljanje PUD-a. Poglejte tudi na spletne strani: 

 

CPI – centralni register učnih mest (https://crum.cpi.si) 

OZS – register učnih mest (https://www.ozs.si/javna-pooblastila/registri/register-ucnih-mest) 

GZS – verificirana učna mesta (http://vajenistvoiskalnik.gzs.si) 

 

Boris Toplak, organizator  

  PUD 

https://crum.cpi.si
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/registri/register-ucnih-mest
http://vajenistvoiskalnik.gzs.si
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

V študijskem letu 2022/2023 Višja strokovna šola TŠC Maribor praznuje enajsto leto delovanja, 

hkrati je šolo zapustil že naš 250. diplomant. 

Višja strokovna šola izvaja dva višješolska študijska programa: strojništvo in avtoservisni me-

nedžment, katerih bistvo je prepletanje teoretičnega študija s praktičnim izobraževanjem v pod-

jetjih, ki predstavlja kar 40 % organiziranega izobraževanja v posameznem programu. Sodeluje-

mo z več kot 100 podjetji, ki študentom zagotavljajo kakovostno izvedbo praktičnega izobraže-

vanja. 

Skrbimo za visok in mednarodno primerljiv nivo znanja diplomantov, uspešen vstop na trg dela 

in razvijanje novih delovnih mest. Negujemo individualni pristop do študentov, predavatelji se 

nenehno izobražujejo, usposabljajo in sodelujejo pri realnih projektih. Sodelujemo z lokalnim 

okoljem, v izobraževalnih, razvojnih, gospodarskih in drugih regionalnih in mednarodnih projek-

tih, širimo mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo študija, s poudarkom vključevanja 

Erasmus+ aktivnosti v svoje delo. Študentom omogočamo študijske izmenjave, obiskovanje 

strokovnih inštitucij ter prireditev doma in v tujini.  

Na podlagi dosežkov preteklega dela, zastavljenih vrednot, poslanstva šole in ob upoštevanju 

aktualnih razmer je nastala nova vizija šole. Postati želimo inkubator (zibelka) izobraževanja, 

usposabljanja in razvoja odličnih strokovnjakov praktikov, zaposljivih na področjih strojništva, 

elektrotehnike in avto stroke.  

V sodelovanju s Srednjo strojno šolo in Medpodjetniškim izobraževalnim centrom imajo naši štu-

denti dostop do najsodobneje opremljenih predavalnic in laboratorijev, kot so učilnica za CNC 

tehnologije, učilnica za računalniško podprte tehnologije, učilnica za mehatroniko in robotiko, so-

dobno opremljene računalniške učilnice z več kot 100 računalniki, učilnica za varilno tehnologijo 

z Varstroj opremo, najsodobneje opremljene delavnice za avtrostroko. 

Če vas zanima študij strojništva in avtoservisnega menedžmenta, vas vabimo, da se vpišete k 

nam. Zadnji rok za vpis v redni študij je konec avgusta 2023 in konec oktobra 2023 za izredni 

študij. Vse informacije o študiju najdete na http://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/studijski-

programi/. 

Samo Čretnik, ravnatelj  

  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

http://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/studijski-programi/
http://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola/studijski-programi/
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TŠC IN EVROPSKI PROJEKTI 

TŠC je bil v obdobju 2018-2022 partner v treh evropskih projektih, ki so bili financirani s strani 

MIZŠ in Evropske unije, Evropskega socialnega sklada. Vsi trije projekti se v letošnjem letu za-

ključujejo. 

Namen vseh treh projektov je bil povečati vključenost odraslih oseb v vseživljenjsko učenje, iz-

boljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večja zaposljivost in 

mobilnost ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. 

 

ATENA – Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2022 

Cilj projekta Atena je bil dvig izobrazbene 

ravni odraslih oseb skozi animacijske in pro-

mocijske aktivnost ter izvajanjem učne po-

moči za udeležence izobraževanja odraslih, 

vključene v formalne oblike izobraževanja. 

V času trajanja projekta smo izvedli 13 pro-

mocijskih in 30 animacijskih dogodkov. 

Promocija in animacija sta se izkazali za od-

ličen pristop k obveščanju in osveščanju dru-

žbe in okolice o pomenu vseživljenjskega 

izobraževanja ter promoviranju vseh oblik 

izobraževanja in usposabljanja odraslih oseb 

v regiji. 

Učno pomoč smo za udeležence izobraževanja odraslih izvajali v sodelovanju s šolami in z ljud-

skimi univerzami v podravski regiji, vanjo vključili 487 kandidatov in opravili 8133 ur učne       

pomoči. 

 

TPK 2018-2022 – Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 

V projektu Pridobivanja temeljnih in poklic-

nih kompetenc smo starejšim od 45 let z 

največ srednješolsko izobrazbo ponudili 

dva programa: Računalniško digitalno opi-

smenjevanje in Sporazumevanje v tujem 

jeziku na ravni A2. 

Izvedli smo dve usposabljanji za nemški 

jezik in štiri usposabljanja iz računalništva 

ter usposobili skupno 77 oseb. 

 

 

 

 

 

 

  PROJEKTI 
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MUNERA 3 - PROGRAMI NADALJNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN 

USPOSABLJANJA 2018-2022 

Pri pripravi programov usposabljanja smo k sodelovanju povabili podjetja in socialne partnerje 

ter skupaj z njimi pripravili nekaj programov usposabljanja, nekaj pa smo jih vzeli iz nabora pro-

gramov projekta. 

Programi so pokrivali specifična strokovna področja, za katera ni mogoče pridobiti poklicnih kva-

lifikacij znotraj formalnega izobraževanja, na področju neformalnega strokovnega izobraževanja 

pa je ponudba takšnih izobraževanj slaba ali pa je sploh ni. 

V okviru projekta Munera 3 smo izvedli 25 usposabljanj, v katere je bilo vključenih okrog 380 

udeležencev. 

Metka Kodrin in Srečko Vidovič, organizatorja 

  PROJEKTI 
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NEPOZABNE IZKUŠNJE DIJAKOV IN ZAPOSLENIH 

NA MOBILNOSTIH ERASMUS+ 

V sklopu projekta Erasmus+ VET SKE Skills and Knowledge Exchange 2, ki je omogočal trite-

densko praktično usposabljanje dijakov v podjetjih širom Evrope in je trajal od oktobra 2019 ter 

se zaključil konec maja 2022, smo na mobilnosti, ki so potekale na Poljskem, v Nemčiji, Španiji 

in Italiji, napotili 82 dijakov z 20 spremljevalci s petih šol konzorcija. Tega sestavljajo Srednja le-

sarska in gozdarska šola Maribor, Srednja šola za trženje in dizajn Maribor, Biotehniška šola 

Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor in vodilna šola konzorcija, TŠC Maribor. 

V mesecu novembru se je v sklopu novega projekta na mobilnost odpravilo 24 dijakov konzorci-

ja TŠC Maribor. 12 jih je odpotovalo v Bologno, 12 pa v Berlin. V tem šolskem letu to ne bo edi-

na mobilnost, načrtujemo namreč še dve v Italiji, Španiji in na Portugalskem.  

Poleg dijakov imajo možnost mobilnosti tudi zaposleni, ki se lahko udeležijo tečajev, senčenja 

na delovnem mestu ali mobilnosti v vlogi zunanjih strokovnjakov. V tem koledarskem letu so se 

tečajev udeležili štirje zaposleni s TŠC Maribor. 

Pridobivanje ključnih kompetenc 

Dijaki so se mobilnosti udeležujejo v sklopu rednega izobraževalnega program na matični šoli. 

Opravljanje praktičnega usposabljanja pri tujem delodajalcu v sklopu mobilnosti obsega pridobi-

vanje strokovnih kompetenc, razvijanje medosebne in medkulturne spretnosti, jezikovno znanje, 

samostojnost, prilagodljivost, sposobnost reševanja problemov in izzivov ter razumevanje delov-

nega okolja. Vse naštete kompetence so ključne za uspešno zaposljivost dijakov po zaključku 

šolanja.  

Dijaki, ki odhajajo na delovno prakso v tujino, so povprečno stari med 16 in 20 let, živijo doma in 

so v redkih primerih imeli možnost že biti samostojni in neodvisni od družine. Vsak dijak nima 

možnosti obiskati tuje države, zato se v sklopu projekta trudimo, da ponudimo priložnost za mo-

bilnost prav vsakemu dijaku, ki si tega želi.  

Dijaki in izkušnja mobilnosti 

Odločitev za tritedensko odsotnost iz domačega okolja ni 

enostavna. Kljub temu da za posamezne korake mobilnosti, 

kot so potovanje, nastanitev in iskanje primernega delovne-

ga okolja poskrbimo v sodelovanju z Zavodom za novodob-

no izobraževanje mi, morajo dijaki stopiti iz »cone udobja«. 

Začne se z izpolnjevanjem prijavnic in urejanjem dokumen-

tacije, temu sledijo usposabljanja pred odhodom na mobil-

nost, razgovori, dolga pot do izbrane destinacije. Kljub vsem 

izzivom, ki jih premagujejo v tuji državi, se dijaki vračajo do-

mov polni pozitivnih vtisov in bi skoraj brez izjeme mobilnost 

ponovili.  

V spodbudo vsem dijakom, ki še razmišljajo, ali bi se udele-

žili praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini, sta di-

jak in dijakinja pretekle mobilnosti zapisala:  

  ERASMUS+ 
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»Potovanje v Seviljo nama je bilo zelo všeč, saj rada potujeva z letalom. V nastanitvenem obratu 

je bilo za nas zelo dobro poskrbljeno, zaposleni so nam bili zmeraj na voljo. Na delovnem mestu 

sva uživala, saj je bilo delo raznoliko in zabavno, pa tudi pot do službe ni bila dolga in prezaple-

tena. Ljudje so bili zelo prijazni. Tudi če niso govorili dobro angleško, smo se lahko sporazumeli. 

Najbolj si bova zapomnila izleta na obalo, saj takšnih valov in dolgih peščenih plaž še nisva vi-

dela. Španska kultura je čudovita, hrana odlična. Pa tudi izletov v mesto, kjer smo si ogledali ka-

tedralo, največjo leseno skulpturo na svetu, in druge znamenitosti, ne bova nikoli pozabila. Ce-

lotna izkušnja je bila neverjetna. Če bi se lahko mobilnosti udeležila še enkrat, bi to storila brez 

pomislekov, tako da priporočava praktično usposabljanje v tujini vsem dijakom in dijakinjam.« 

 

Gostovanje predstavnikov s 

Češke 

Oktobra 2022 so nas na TŠC Maribor v sklopu projek-

ta Erasmus+ obiskali ravnatelj Josef Vavřinec, po-

dravnatelj Radek Pařez in profesor Ondřej Děka-

novský s šolskega centra Kutnohorská řemesla SOŠ 

a SOU s Češke. Naši mentorji Julija Fras, Dušan Mer-

klin, Stanislav Ozebek, Marko Juršič, Matej Mihelak, 

Beno Tertinek, Ramona Arnuš, Mitja Draškovič, Vanja 

Zelenc, Blaž Ritonja, Željko Oberški, Mihael Kukovec, 

Marjan Bezjak, Iztok Milošič in Darko Kukovec so z 

dijaki za goste izpeljali zanimive delavnice in predsta-

vili vsa strokovna področja, ki jih pokrivamo na TŠC 

Maribor. Izmenjava znanja je potekala v slovenskem, 

češkem in angleškem jeziku, kar je popestrilo že tako 

zanimiv obisk. V središču je bila izmenjava znanj in 

izkušenj in zagotovo bomo v prihodnosti sodelovanje 

tudi ponovili. 

 

Živa Brumec Zadravec, koordinatorica  

ERASMUS+ V BOLOGNI 

Lani sem bil na mobilnosti Erasmus + in zelo sem vesel, da sem bil izbran. Tri tedne sem živel v 

italijanskem mestu Bologni. Ni mi žal, da sem se prijavil, saj sem spoznal nove ljudi, Slovence in 

Italijane, spoznal sem italijansko kulturo, pridobil sem nove delovne izkušnje ter si mesto Bolog-

na ogledal po dolgem in počez. Prav tako smo šli za en dan na ogled mesteca Ferrara.  

Čeprav so bili tudi minusi, kot na primer dolgočasno delo v službi, kar sem pričakoval, saj ne 

znam italijanščine in zaradi tega ne morem komunicirati z vsemi (Italijani angleško skoraj ne go-

vorijo), je bila moja izkušnja pozitivna, ker zdaj bolj vem, kaj bi rad delal. 

Vladimir Silonosov, 2. b/1 

 

 

  ERASMUS+ 

https://www.facebook.com/remeslakh?__cft__%5b0%5d=AZX1nIyNoLZ-2Qe6pCUsahIf6lFQPbt-Z1CrMYZt8-M0hBRWb1uqk5No5abbXR3RkAK0Z9LB8scak5h0AYSP84sz2FnmLktnopCA9weRdwisX5cxQo6dUWvKNPl8WwsARl86eE7TK1Ri1kVlT72JBOCz3YkCloFon45j6E5DRUnyrjldvEYlIGkimRVbx14Sp-c&__tn__=-%5dK-
https://www.facebook.com/remeslakh?__cft__%5b0%5d=AZX1nIyNoLZ-2Qe6pCUsahIf6lFQPbt-Z1CrMYZt8-M0hBRWb1uqk5No5abbXR3RkAK0Z9LB8scak5h0AYSP84sz2FnmLktnopCA9weRdwisX5cxQo6dUWvKNPl8WwsARl86eE7TK1Ri1kVlT72JBOCz3YkCloFon45j6E5DRUnyrjldvEYlIGkimRVbx14Sp-c&__tn__=-%5dK-
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Zlati maturant ŽIGA SAGADIN 

V šol. l. 2021/2022 je Žiga postal edini zlati maturant na TŠC Maribor. Uspeh je dosegel zaradi 
izredne marljivosti in delavnosti, poleg strojništva se je zanimal tudi za kulturo, zgodovino in 
umetnost. Pri angleščini je izstopal s svojim bogatim besediščem in sposobnostjo analitičnega 
razmišljanja. V spominu nam bo ostal kot kritični mislec z izrednim smislom za humor. 

Bil je tudi prejemnik srebrnega Cankarjevega priznanja na državnem tekmovanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZLATA RAZISKOVALNA NALOGA 

AVTONOMNI RASTLINSKI INKUBATOR 

V šolskem letu 2021/2022 je Renato Žaberl, dijak 4. letnika pro-

grama tehnik mehatronike, izdelal avtonomni rastlinski inkubator, 

ki omogoča kakovostno rast zelenjave tako, da z nizom LED luči 

simulira sončni vzhod in zahod, ima vgrajeno ventilacijo za krože-

nje zraka in cevi za vodo za vlaženje prsti. Idejna zasnova za iz-

delek je nastala zaradi želje po lastni pridelavi hrane, kar je marsi-

komu onemogočeno zaradi prostorskih ali časovnih omejitev. In-

kubator večino dela opravi samostojno, le za dopolnjevanje vode 

v rezervoarju je potreben človek.  

Renato je za svojo raziskovalno nalogo prejel srebrno priznanje 

na tekmovanju Mladi za napredek Maribora in zlato priznanje na 

Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga vsako leto organi-

zira ZOTKS v Murski Soboti.  

Zasluge gredo tudi njegovemu mentorju mag. Marjanu Bezjaku. 

  TEKMOVANJA 
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ROBOCUP JUNIOR 

RoboCup (RC) je mednarodna organizacija, namenjena razvoju umetne inteligence in robotike 

za reševanje življenjskih problemov. Izvaja se na lokalnih in mednarodnih tekmovanjih. Robo-

Cup Junior (RCJ) je del RoboCup-a in je namenjen tekmovalcem do 19 let. RCJ ima naslednje 

izzive: nogomet (soccer), nastop (onstage) in reševanje (rescue). 

Pri nogometu ekipa sestavi in sprogramira do dva robota, ki poskušata v nasprotnikov moder ali 

rumen gol zabiti čim več žog. Igra se 2 × 10 min. 

Nastop je izziv, pri katerem ekipa izvede do 2 minuti trajajoči plesni ali gledališki nastop, v kate-

rem sodelujejo roboti in tekmovalci. Plesni nastop je usklajen z glasbo, v gledališki predstavi pa 

roboti in tekmovalci pripovedujejo zgodbo. 

Pri reševanju morajo roboti v kraju, ki ga je prizadela naravna katastrofa (potres, poplava, požar 

ipd.), poiskati žrtve in jih identificirati ali rešiti. Tekmovalna arena, ki jo je prizadela naravna ka-

tastrofa, je v obliki sob ali labirinta, v katerih robote, po vnaprej pripravljenih scenarijih, čakajo 

ovire, prepreke, nevarna področja, ki jih morajo uspešno premagati in identificirati ali rešiti žrtve. 

V šolskem letu 2021/2022 so v robotskem nogometu sodelovali dijaki TŠC v dveh ekipah. Ekipo 

FootBot so sestavljali Nik Rantaša, Aljaž Haužar, oba iz 4. c/1, in Ajdin Gafić iz 2. c/1. 

Ekipo LegoFoot pa Timotej Kos, Domen Fras, Aljoša Lesjak in Nick Kolar, vsi iz 1. b/1.  

 

V decembru 2021 so sodelovali na revijalnem državnem tekmovanju v Ljubljani, kjer pa so žal 

izgubili. Po porazu so fantje »pljunili v roke« in pričeli z resnim delom, kar je privedlo do odličnih 

rezultatov. V aprilu 2022 so tekmovali na regijskem predtekmovanju na Ptuju in dosegli 1. in 3. 

mesto.  

Sledilo je mednarodno tekmovanje v Avstriji, kjer sta ekipi dosegli 2. in 3. mesto. V mesecu maju 

je potekal še veliki finale na državnem tekmovanju in slavili smo s 1. in z 2. mestom. 

 Iztok Milošič in Marjan Bezjak, mentorja 

  TEKMOVANJA 
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TEKMOVANJE ZA ZNANJE 

 

Podjetje Unior je jeseni 2022 pripravilo tekmovanje z naslovom Tekmovanje za znanje. 

Prvi del je potekal v mesecu oktobru 2022 na TŠC. Prijavilo se je približno 50 dijakov, ki so pre-

ko spleta odgovarjali na vprašanja o poznavanju Uniorjevega orodja. V ožji izbor so se uvrstili 

štirje dijaki: Zsolt Šooš, Tim Vegel, Patrik Zorčič in Anej Sojč. 

Finale tekmovanja je potekalo 17. 11. 2022 v ljubljanski Woop! Areni. Dijaki so morali v dogovor-

jenem času zamenjati kolesa na gokartu. Najboljši dijak vsake šole se je uvrstil v finale, v kate-

rem so se pomerili v vožnji po poligonu z električnim gokartom. 

V finalni vožnji je bil najboljši dijak TŠC Šooš Zsolt, ki je za nagrado prejel Uniorjev voziček z 

orodjem v vrednosti 2.000 EUR. 

Mentor dijakom je bil Branko Gregorc.  

 

 

  TEKMOVANJA 
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TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  

Letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje je potekalo je pod skupnim naslovom Rime srca, 

ritmi sveta in je bilo namenjeno prebiranju poezije s sodobno in starodavno tematiko. Rime srca 

so rime, ki rastejo iz posameznikovega srca, ko se vživi in občuti sodobno morje pločevine, in 

starodavne, iz zgodovinske snovi zgrajene baladnosti. Rime srca se tako prepletajo z raznovrst-

nimi podobami, ritmi sveta, ki so lahko radoživi, kritični, humorni ali obarvani s črnilom.  

Za tekmovalci/bralci in njihovimi mentoricami je čas zbranega branja in široke razprave o 

pesmih, o tem, kaj je in kaj ni pesem, kako učinkuje in zakaj, komu so bližje zaljubljene, zasanja-

ne rime srca, komu temni, morda celo uporniški ritmi sveta. Saj pesem zares zaživi šele, ko jo za 

svojo sprejme bralec in jo nosi naokoli.  

Letošnje priprave in izvedba so potekale po ustaljenih tirnicah – v šolskem okolju, med odmori, v 

knjižnici, pri pouku … kar je tekmovanje za Cankarjevo priznanje vrnilo na predepidemične čase. 

Ni pomembno število udeležencev, temveč to, da znajo mladi prisluhniti ustvarjalcem, njihova 

dela doživeti in svojstveno interpretirati.  

Med osmimi prijavljenimi dijaki za šolsko tekmovanje (dvema iz poklicnega izobraževanje in še-

stimi iz tehniškega programa) sta Tonček Šmid iz 1. a/2 (pod mentorstvom Anke Jemenšek) in 

Domen Čeh iz 3. b/1 (pod mentorstvom Vlaste Marjanovič) dosegla bronasto Cankarjevo prizna-

nje. Domen Čeh se je uspešno udeležil nadaljnjega regijskega tekmovanja, kjer je dobil srebrno 

Cankarjevo priznanje. S svojim uspehom stopa ob bok lanskoletnemu dobitniku srebrnega Can-

karjevega tekmovanja Žigu Sagadinu, katerega mentorica je bila Vlasta Marjanovič. 

Vse okrog nas je pesem: glasna in hitra, na trenutke upočasnjena ali prekinjena, na trenutke  

nežna in občutena. V njenih različnih obrazih najdemo tisto, kar polni našo dušo, da se počutimo 

dobro, boljše, izjemno, edinstveno, kot je zapisal vsestranski, priznani umetnik Vinko Möderndor-

fer. In to je poslanstvo tekmovanja iz materinščine. 

Cankarjevo gre naprej! Zaradi dijakov, ki berejo knjige in razmišljajo o njihovi sporočilnosti, in za-

radi mentorjev, ki iz njih izvabljajo najboljše. 

    Metka Štraser, organizatorka  

  TEKMOVANJA 
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TEKMUJEMO IZ ZNANJA MATEMATIKE 

Za nekatere dijake matematika predstavlja pravo moro, drugi pa prav matematiki posvečajo 

svoj prosti čas. Z veseljem se lotijo reševanja matematičnih problemov in se udeležijo matema-

tičnega tekmovanja. G. Polya pravi: »Reševanje sleherne enostavne, toda ne povsem tipične, 

matematične naloge lahko zahteva določen napor in vam daje zmagoslavje ob odkritju.«  

Glede na udeležbo naših dijakov na matematičnem tekmovanju Mednarodni matematični ken-

guru lahko sklepamo, da na šoli ne manjka nadebudnih matematikov. Že nekaj let se šolskega 

tekmovanja udeleži veliko dijakov, ki tekmujejo v dveh nivojih, in sicer na nivoju srednjih tehni-

ških in strokovnih šol ter na nivoju srednjih poklicnih šol. Najboljši dijaki na šolskem tekmovanju 

se tako uvrstijo na državno tekmovanje iz znanja matematike. 

V preteklem šolskem letu so naši dijaki osvojili 3 zlata priznanja, 2 srebrni priznanji in 19 brona-

stih priznanj. 

V letošnjem šolskem letu nas čaka prav poseben izziv, naša šola bo namreč ena izmed gostite-

ljic državnega tekmovanja vseh srednješolcev iz znanja matematike. 

Manja Mertelj, prof. 

 

 

POTEGUJTE SE ZA LAKIRNO PIŠTOLO!  

Biti uspešen v svojem poklicu je pretežno odgovornost posameznika. Uspeh v stroki avtokaro-

seristov pa je močno vezan na material in njegovo pravilno uporabo. S podjetjem Spekter, ki je 

specializirano za prodajo barv, lakov in orodja ter opreme za avtoreparaturne delavnice, piše-

mo skupno zgodovino vso mojo poklicno pot, celo ideja o moji zaposlitvi na TŠC je prišla od 

tam. Tudi od ustanovitve na TŠC sodelujemo z njimi. 

Letos bodo prvič za motivacijo dijakov avtokaroseristov v podjetju Spekter najboljšemu dijaku 

podarili brizgalno pištolo znamke 3M.  

Vsi naši bodoči avtokaroseristi že pridno pridobivajo znanje in s tem tudi točke, s pomočjo kate-

rih bomo vsako leto izbrali najboljšega dijaka.  

Upamo, da se nam tudi naslednje leto pridruži čim več avtokaroseristov, ki jih bomo z veseljem 

obdarili!   

Dušan Merklin, učitelj praktičnega pouka  

    

TEKMOVANJA 
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ALJOŠA LESJAK, predsednik 

Vsaka šola potrebuje svojega predstavnika, ki predstavlja glas večine. Letos so dijaki 

izmed štirih kandidatov na volitvah izglasovali Aljošo Lesjaka, dijaka 2. b/1, smer tehnik 

mehatronike. 

Ali nam lahko zaupaš, zakaj si kandidiral za predsednika DS? Kako se počutiš v svoji 

novi vlogi? 

Kandidiral sem, ker imam rad skupinsko delo in reševanje problemov. Rad se politično udej-

stvujem, sicer trenutno še brez volilne pravice. Občutek ob izvolitvi je bil zelo dober, dijake sta 

verjetno prepričala moj govor in moja odločnost. 

Kaj se je za tebe spremenilo, odkar si predsednik DS? 

Zaenkrat nič, morda me kakšen dijak več pozdravi. 

Kakšen pečat si želiš pustiti? 

Želim si, da si me zapomnijo kot dobrega predstavnika vseh dijakov. 

Ali vidiš pomanjkljivosti v šolskem sistemu? H kakšnim  

spremembam boš stremel?  

Veliko bi se dalo še narediti. Vsak otrok se razlikuje od drugih in 

to se vidi že v vrtcu. Nekateri otroci so bolj spretni z rokami, drugi 

z nogami, nekateri otroci boljše rišejo, spet drugi gradijo. Nekate-

ri radi govorijo, spet drugi so raje tiho. Zato se mi zdi zelo spor-

no, da na prvi šolski dan vse otroke posedemo vsakega v svojo 

klop, jim rečemo naj poslušajo. Otroci so v razvoju, zato se mi 

zdi komunikacija ključ do uspeha, ker lahko združiš dva otroka, 

ki sta si po značaju različna v skupino in narediš odlično ekipo. 

Otroka, ki dobro riše, postaviš s tistim, ki dobro gradi. Verjemite, 

da bosta opravila nalogo veliko bolje kot en sam. To je bil kar 

precej poenostavljen primer. 

Kako boš kot predsednik DS pritegnil bodoče dijake? 

Verjamem, da je najboljši oglas glas dijaka. In trudil se bom, da 

bo moj glas dober. 

Kako in kje se dijaki lahko obrnejo nate? 

Lahko me ustavijo na hodniku in me ogovorijo.  

Zdaj teče že drugo leto, odkar si na šoli. Nam zaupaš, kateri je tvoj najljubši predmet? 

Matematika. Verjamem, da je veliko dijakov ne vzljubi zlahka, ampak jaz sem jo že v osnovni 

šoli. Zelo rad rešujem probleme in matematika je en sam problem! 

DIJAŠKA SKUPNOST 
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Kaj delaš v prostem času? 

V prostem času hodim v fitnes, skoraj vsak teden najdem nov konjiček in zelo rad delam na 

sebi, tako psihično kot fizično. 

Katere so tvoje najpomembnejše vrednote v življenju? 

Zdravje, ker brez tega zagotovo ne gre. Sledita kariera in ljubezen. 

Če bi imel na voljo samo eno besedo, s katero bi se opisal, katera bi to bila? 

Predan. 

Tvoja najljubša žival? 

Tiger. 

Zadnja knjiga, ki si jo prebral? 

Rich dad, poor dad. Zelo zanimiva knjiga za tiste, ki se radi poistovetijo kot podjetniki. 

Tvoje sporočilo dijakom? 

Bodite predani svojim ciljem in nikoli ne obupajte. 

Hvala, Aljoša, za prijeten klepet. Želimo ti veliko uspehov in realiziranih idej! 

 

Željka Premzl, mentorica 

 

 

DIJAŠKA SKUPNOST 
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DRUŽBENA OMREŽJA NA TŠC  

V dobi poplave vseh mogočih informacij in neomejenega števila oglaševanj in promocije je 

neizogibno, da tudi šole svoje življenje predstavijo na socialnih omrežjih. 

Tako je profesorica Julija Fras leta 2015 TŠC Maribor popeljala v svet Facebooka. V tistem 

času so bili sledilci predvsem naši dijaki. Kmalu zanje to omrežje ni bilo več zanimivo, saj je 

postajala s svojimi objavami aktivna tudi druga generacija, torej njihovi starši, stari starši, uči-

telji …, zato so se zatekli k Instagramu, na katerem je postal v letu 2017 kmalu viden tudi 

TŠC. Leto 2022 je bilo prelomno leto za nadgradnjo promocije, saj se je večina mladih prese-

lila na TikTok. In tako se je začelo ustvarjanje novih vsebin na drugačen način. 

Dejstvo je, da so vsebine, ki bi pritegnile dijake, drugačne od tistih, ki zanimajo odrasle, zato 

je še kako pomembno, da se spremljajo trendi in da zgodbo soustvarjajo tudi naši dijaki. Ve-

seli smo, da se ti na šoli dobro počutijo in s svojimi »storyji« in videi prispevajo k predstavitvi 

življenja TŠC.    

Julija Fras, prof., in Živa Brumec Zadravec, prof. 

DOGAJANJE NA TŠC 
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DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN NA TŠC 

26. marca 2022 je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije po vsej Sloveniji potekala akcija 

»Dan sajenja medovitih rastlin«. Cilj akcije je bil posaditi čim več medovitih rastlin in tako po-

večati preživetje opraševalcev. Medovite rastline so izjemnega pomena za našo prihodnost, 

saj je pridelava hrane odvisna od opraševalcev. 

Akciji smo se pridružili tudi na naši šoli. Dijaki so v lončke posejali semena sončnic, facelije, 

kapucink, ožepa, aster, kozmej in veliko zelišč. Lončke s semeni so postavili na okenske poli-

ce v učilnicah in jih pridno zalivali. Kmalu smo se lahko veselili nežnih rastlinic. 

Ko je vreme dopuščalo in so bile sadike dovolj velike, smo jih presadili na grede pred šolo. Še 

pozno v jesen so rože krasile okolico šole in privabljale čebele. 

Irena Weisensteiner, mentorica 

DOGAJANJE NA TŠC 
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LAMPIJONI NA TŠC 

Le redkokateri simbol je tako univerzalen, kot je simbol svetlobe. Na naši šoli smo pred več kot 

15 leti s pomočjo osnovnošolcev prvič izdelali ogrodja za lampijone, ki so v prazničnem mese-

cu decembru krasili Trg generala Maistra v Mariboru. 

Letos smo lampijone na naši šoli ponovno izdelali s pomočjo pridnih dijakinj, dijakov in njihovih 

mentorjev ter jih postavili na ploščad pred šolo, kjer s svojo svetlobo v zimskem času ustvarjajo 

skrivnostno pravljično vzdušje.  

Anka Jemenšek, prof. 
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

 »Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture pri osnovnošolcih in sred-

nješolcih, hkrati pa jih motivira, da postanejo aktivni člani šolskih in splošnih knjižnic.  

Javna agencija za knjigo z njim povečuje dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega 

mladinskega leposlovja, promovira vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja. 

Vanj so tudi v letošnjem šolskem letu vključeni prvi letniki SPI in SSI (9 oddelkov, 222 dijakov 

in dijakinj). Glede na to, da govori mladinski roman Mateje Gomboc »Balada o drevesu« o 

spopadanju najstnice s tragično izgubo, saj stori njen fant samomor, smo v tednu med 28. 11. 

in 2. 12. 2022 med poukom slovenščine v sodelovanju s svetovalno službo in učiteljicami šol-

sko uro namenili pogovoru tej tabuizirani, a zelo aktualni temi.  

Dijaki so v sklopu delavnic na učne liste zapisali svoje mnenje o izgubi, katera čustva se ob 

izgubi pojavijo, kako si lahko pomagajo in na koga se lahko obrnejo v primeru izgube. Pogo-

varjali so se o svojih izkušnjah oz. pogledih na izgubo, iskali so možne rešitve v primeru tragič-

nega dogodka ter izpostavili načine pomoči in samopomoči. Po izvedenih urah sta svetovalni 

delavki pripravili razstavo. 

V aprilu nas čaka še obisk Knjižnice Tezno, kjer bo strokovna delavka dijakom prikazala, kako 

brskajo po portalu Cobiss, kje najdejo ustrezne vire za pisanje svojih seminarskih nalog in jim 

predstavila knjižnico. 

 

Živa Brumec Zadravec, knjižničarka 

DOGAJANJE NA TŠC 
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VSAK PO SVOJE – A VENDAR VSI NA SKUPNI POTI 

»Nova šola, nov svet. Starejši, pametnejši? To so pričakovanja. Kaj pa moja pričakovanja? Da 

bom uspešno zaključil prvi letnik. Pa ne samo to. V novi šoli bi se rad dobro počutil. Z veseljem 

hodil v šolo. Predmeti? Eni so mi ljubši, drugi manj, za nekatere se sprašujem, zakaj sploh ob-

stajajo. Ocene? Stvar zunanje ali notranje motivacije, osebnih interesov, ambicij, rezultat živ-

ljenjskih okoliščin. Želim si okolje, v katerem se bom počutil sprejet in vreden, potem bo vse laž-

je. Ga bom tu deležen? Bom imel dober občutek, kot v osnovni šoli, ali pa se bo ponovilo vse 

slabo? Je to res priložnost za nov začetek?« 

Najbrž znan monolog vsakemu dijaku, ki stopi na novo pot v srednji šoli. Z dejavnostmi pri razre-

dni uri v 1. c/1 so iskali odgovore na to, kako se v novem okolju počutijo dijaki in kakšna je razre-

dna klima. Raziskovali so sebe in druge, se učili 

samospoštovanja in sprejemanja raznolikosti. Na 

naši šoli si prizadevamo, da bi stopali po skupni 

poti, tlakovani z dobrimi odnosi in s spoštovanjem. 

Odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje je torej: 

DA.  

Potrudili se bomo, da se boste na naši šoli počutili 

dobro, sprejeto in da boste dosegali želene učne 

rezultate. Seveda učitelji sami ne moremo doseči 

nič, če vi ne vidite vrednosti v tem - levji delež mo-

rate opraviti sami. In verjamemo, da ga boste 

opravili dobro in po svojih najboljših močeh. 

 

Željka Premzl, prof. 
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 LADJICE SO PRIPLULE V PRISTAN 

Natančno 6,805.737 ladjic je bilo izdelanih v 

okviru projekta 6 milijonov ladjic za 6 milijo-

nov žrtev. Ladjice so v pristan društva UP-

ornik prihajale iz celotne Slovenije in tudi iz 

tujine. 

Gre za dobrodelni projekt v spomin žrtvam 

genocidov in današnjim žrtvam človeške 

ignorance najranljivejših v naši družbi, ki je 

potekal od avgusta 2021 do maja 2022. Na-

men projekta je bil povezovanje, odklop od 

družbenih omrežij, druženje za mizo, pogovarjanje in zgibanje ladjic. 

TŠC-jevci smo se projektu pridružili v okviru tednov vseživljenjskega učenja.  

Ladjice, ki predstavljajo odvzeta življenja, smo izdelovali iz odpadnega papirja, iz nastalih ladjic 

so UP-orniki izdelali umetniško postavitev, nato pa so jih reciklirali. V 14 razredih so jih izdelovali 

pri razrednih urah, med odmori in doma, veliko so jih naredili dežurni dijaki, učitelji in ostali delav-

ci šole. Tako smo s skupnimi močmi izdelali 13.799 ladjic. Z največ ladjicami se lahko pohvali 3. 

a/1 z razredničarko Vlasto Marjanovič. Izdelali so kar 4.513 ladjic in se ob zaključku projekta po-

sladkali s čokoladicami, ki so jih dobili za nagrado. 

Iz ladjic so študentke in študenti arhitekture v zaklonišču na Teznu izdelali umetniško postavitev, 

ki je bila na ogled od junija do konca leta 2022. Umetniška postavitev prikazuje utesnjenost, 

strah in grozo. Ladjice bodo po zaključku inštalacije oddane v reciklažo, tako zbran denar pa bo-

do v društvu UP-ornik namenili v dobrodelne namene. 

Postavitev smo si ogledali delavci TŠC-ja. Pod vodstvom mladega Adrijana, ki je pripovedoval 

tragično zgodbo taboriščnikov, in ob zvočni spremljavi smo se pretreseni pomikali iz prostora v 

prostor. Kupi ladjic, lutke, čevlji in napisi po 

stenah – tesnoba, strah, groza in tudi upa-

nje. Brez besed smo zapuščali zaklonišče. 

Nekateri tudi s solzami v očeh. Pohvala 

vodji projekta Borisu Krabonji in vsem, ki 

so sodelovali pri projektu. Bilo nas je več 

kot 20.000 iz Slovenije in tujine. Tudi mi 

smo bili med njimi. 

Za vse nas in bodoče rodove: zgodovine 

NE SMEMO pozabiti. Poskrbimo, da bomo 

prihodnost gradili na DOBRIH DEJANJIH! 

Metka Kodrin, vodja projekta 

 

  

 

DOGAJANJE NA TŠC 



 35 

 

C       

ČLOVEK S ČLOVEKOM, NE ČLOVEK NAD ČLOVEKA 
Na TŠC se vseživljenjsko izobražujemo. Letos smo mednarodni dan strpnosti obeležili z dejav-

nostjo Is it my fault?, s katero smo naslovili problematiko LGBT+ skupnosti v naši družbi. S pisa-

njem sloganov smo razbijali stereotipe, zmanjševali predsodke in tako prispevali k prijetnejšem 

bivanju na šoli in v širši družbi. 

Slogan v naslovu, avtorja Jureta Očkerla iz 3. c/1, je zasedel 1. mesto na natečaju ZPM 100 lju-

di, 100 čudi. 4. mesto je pripadal sloganu Nejca Pečarja iz 3. a/1:   

Ne bodi kot CNC stroj, ki ga drugi nastavljajo. Bodi to, kar si. 

 

In še nekaj zanimivih sloganov naših dijakov: 

 

Biti drugačen ne pomeni biti napačen.  

Če si drugačen, nisi čuden. Čudni so tisti, ki te zaradi tega sovražijo. 

Če bi bili vsi enaki, bi bil svet dolgočasen.  

Ljubezen je raziskana enako kot ocean.  

Na svetu je dovolj prostora za vso različnost. 

Če je srce odprto, je odprto razumevanje. 

V predsodkih ni ponosa. 

Tudi modra barva se lepo poda modri. 

Nisem izbral, da sem drugačen. 

Pravico imaš poiskati barvo, ki je skladna tvoji barvi.  

 

Sledimo tem sloganom vsak dan, ne samo danes! 

Željka Premzl, mentorica 

DOGAJANJE NA TŠC 
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SPLET FORMALNEGA IN NEFORMALNEGA UČENJA 

V naši šoli že vrsto let deluje kulturni krožek, v katerem se prepletata formalno in neformalno 

učenje, pri katerem dijaki oblikujejo kritično razmišljanje in oblikovanje vrednot, po katerih je 

urejeno naše družbeno življenje. Udejstvovanje v kulturnem krožku omogoča razvoj najpo-

membnejših razsežnostnih kompetenc, in sicer pridobivanje novega znanja, osvajanje novih 

veščin in krepitev vrednostnega okvirja posameznika in odnosa do kulture. Kulturne dejavnosti 

z uporabo neformalnega učenja, ki temelji na izkušnji, potrebah in interesih dijakov, dolgoročno 

spodbujajo njihovo osebno in družbeno emancipacijo. 

V lanskem šolskem letu smo skupaj z dijaki in s pomočjo profesorja Marjana Bezjaka, ki je pre-

vzel tehnični del, pripravili video prireditev ob Prešernovem dnevu in na tak način v času epide-

mije obeležili kulturni dan. Ob koncu šolskega leta smo z dijaško skupnostjo pripravili predajo 

ključa in kulturno prireditev, s katero smo se poslovili od dijakov zaključnih letnikov. Ključ so si 

priborili dijaki 3. d/1 z razredničarko Manjo Mertelj in tako postali njegovi ponosni lastniki. 

V letošnjem letu se poslavljam od mentorstva kulturnih dejavnosti, zato vsem dijakom, ki nada-

ljujete svoje delo, želim, da še naprej ostajate vestni, predvsem pa zaupanja vredni ljudje. Naj 

se vam zahvalim z besedami pisatelja Jožeta Urbanjje: »Izraziti hvaležnost. Izpovedati jo. Tako, 

povsem iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo iskreno začutiš. Brez leporečja in narejenosti. Razo-

deti jo v vsej resnici, čisto odprto, tako kot se zjutraj razpre nebo in obsije z novo zarjo vso zem-

ljo, brez pridržkov in senc.« 

Mentorica kulturnih dejavnosti in dijaške skupnosti v šol. l. 2021/2022 

Vlasta Marjanovič 

 

 

 

 

 

 

KRVODAJALSTVO 

Na naši šoli dvakrat letno poteka tradicionalna krvodajalska akcija za zaposlene in za dijake, ki 

so dopolnili 18 let. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in UKC Maribor smo zadnjo akcijo 

izvedli oktobra 2022, ko se je je udeležilo kar 49 dijakov. V UKC Maribor so se nam posebej 

zahvalili, saj je darovanje krvi humanitarna gesta, dijaki pa so vedno pohvaljeni »kot dobro pri-

pravljeni, strpni in lepega vedenja«. 

Krvodajalska akcija ni samo ena izmed številnih dejavnosti na naši šoli, ampak je postala način 

življenja, ki rešuje življenja drugih. 

Viktorija Šijanec, mentorica 
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NAŠA DEKLETA 
 

Pred tremi leti sem se prvega septembra z veliko negotovostjo prvič podala v srednjo šolo, za 

katero sem vedela, da je »šola za fante«. Vseeno sem upala in si želela, da bi bilo še kakšno 

dekle v razredu. To se ni zgodilo, torej sem pogumno zakorakala v razred, v katerem je bilo 25 

fantov. Prvih nekaj dni je bilo težko, saj nisem nikogar poznala, a sta negotovost in strah kmalu 

izginila. Veliko mi je pomenilo, da sem bivala v dijaškem domu, saj sem prav tam navezala prve 

prijateljske stike s sošolci. Tudi profesorji so mojo prisotnost v razredu lepo sprejeli. Pouk je tako 

postajal zabaven, tudi pri tistih nekoliko manj zabavnih predmetih.  

Na žalost se je potem začelo obdobje korone in vse vezi in prijateljstva, ki so se komaj dobro 

razvila, so se na nek način končala. Res smo bili povezani preko družbenih omrežij, vendar sem 

zelo pogrešala druženja v šoli in seveda tudi tista po šoli. Sedaj smo zopet skupaj, kar mi zelo 

ustreza.  

Včasih me prešine, kako hitro se bo vse skupaj končalo, ampak verjamem, da bodo pristna pri-

jateljstva ostala. Spomini na obdobje srednje šole bodo itak nepozabni. Pridobljeno znanje, iz-

kušnje pa bom nadgrajevala z nadaljnjim šolanjem. 

Tia Vukan, 4. d/1 

 

 

Živimo v letu 2022 in poklici ter opravila se ne bi smela več deliti na ženska in moška. Če so 

moški lahko svetovno znani kuharji, zakaj ženske ne bi smele biti uspešne avtokleparke in avto-

ličarke? Ni smisel v spolu, ampak v volji in zagnanosti do dela. Na strojno šolo sem se vpisala, 

ker me delo veseli, in vem, da ga bom zelo dobro opravljala.  

Katarina Sevšek, 1. c/2 

 

                 

Na začetku šolanja sem bila zaprta in občutljiva, vsega me je bilo malo strah, kmalu pa sem 

vzpostavila stik s sošolci, z razrednikom in učitelji. Drugi letnik se bliža koncu in prepričana sem, 

da me je novo okolje dobro sprejelo in da sem si izborila svoje mesto v njem. Ugotovila sem, da 

če redno obiskujem pouk, ki je na moji šoli aktivno usmerjen, in delam tudi doma, imam moč, da 

dosežem uspeh, ki si ga želim. 

Adna Dervić, 2. d/2  

DEKLETA NA TŠC 
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Ženska v moškem poklicu? Zakaj pa ne. Pred vpisom so me opozarjali, da je to fantovska šola 

in da bom mogoče edino dekle. Kljub vsemu sem se vpisala in se na šoli dobro počutim - nisem 

edina in fantje so včasih zelo dobra družba. 

Anemarie Harih, 1. c/2 

                  

To šolsko leto mi je pokazalo, da sem se privadila na novo okolje in da me je družba sprejela, 

strah in zadržki ne obstajajo več. Včasih mi v razredu manjka ženski pogovor, ampak fantje po-

stajajo v tem vedno boljši. Letos je prišlo kar nekaj novih deklet na šolo in upam, da bo sčasoma 

strojna šola izgubila naziv “moške” šole.  

Če si punca, ki se vidi v strojništvu, avtomehaniki, mehatroniki ali orodjarstvu, zberi pogum in se 

nam pridruži!  

Alja Lah, 2. a/1 

 

Prvo vprašanje, ki ga dobim od prijateljev, bivših sošolcev, učiteljev, je: "Kako je na TŠC?" Ve-

dno odgovorim: "Odlično! Šola je super, boljše ne bi moglo biti." V resnici pa ni vedno tako. Vča-

sih občutim pritisk, ker ima večina fantov delovne izkušnje ali pa že dela in se bolj spoznajo na 

nekatere teme.  

Emina Mešanović, 1. c/1 

 

Svojo pot na TŠC vidim kot preizkušnjo v znanju, organiziranju in potrpežljivosti. Prva tri leta se 

niso veliko razlikovala od osnovne šole razen sprememba okolice in načina pouka, kar je spre-

menilo moj pogled na šolanje in mi dalo nove izkušnje. Po opravljeni poklicni maturi se bom vpi-

sala na lesarsko šolo, saj želim pri delu uporabljati svoje ročne spretnosti in znanje. Moja pot na 

tej šoli je bila kar dolga, a bom odšla z veliko novega znanja. 

Ines Korošec, 2. e/1 
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Cvetke 2.c/1 še v popkih 

Luka ima najrajši domače naloge … 

Teo trenira vodne sposobnosti in brezplačno 

posoja domače naloge. 

Klemen je večkrat zatopljen … 

Žan K. veliko zna. 

Aljaž misli, da je vse. 

Rene pozna vse vice. 

Domen je glasen šin šan ding dong. 

Rok L. on pa res vse zna. Je naša pomoč. 

Žan N. je Pohorc s kapo. 

Arnad veliko ve o svetu. 

Val: »A si ti normalen?« 

Uroš je šaljivec. 

 

 

Ludvik je prijazen košarkar. 

Anže rad zamudi. 

Simon je big plesalec. 

Tilen V. je naš programer. 

Jernej večkrat med poukom pove kaj smešne-

ga in tega sploh ne opazi. 

Mihael vozi motor. 

Tin je mož v črnem. 

Gašper je top G. 

Matevž je malce izgubljen. 

Anže K. je tiha kitara. 

Aljaž K. je tihi pjeb. 

Anže Ž.: »Idi spat!« 

Tim L. rad hodi na dirke. 

       
 DIJAKI SE PREDSTAVIJO 

NOV ZAČETEK V NOVI DRŽAVI 

Prihajam iz Sirije iz mesta Aleppo. Star sem 22 let. Rojen sem bil v Siriji in do leta 2010 sem 

obiskoval šolo v svoji rojstni državi. Imel sem veliko prijateljev in sošolcev, s katerimi sem se 

zelo dobro razumel. Ko sem končal 6. razred, se je pri nas začela vojna in nisem več mogel 

obiskovati šole. 

Leta 2013 sem iz Sirije šel v Istanbul, kjer se nisem šolal, saj sem zaradi težkih življenjskih raz-

mer moral delati. Po šestih letih sem z 

družino prišel v Slovenijo. Začetek je 

bil težak, saj sem se moral naučiti slo-

venski jezik, sprejeti novo kulturo, no-

vo življenje. 

V Sloveniji sem najprej obiskoval tečaj 

slovenščine za tujce, nato sem zaklju-

čil OŠ za odrasle, sedaj pa sem dijak 

1. letnika programa SPI, avtoserviser. 

Zelo sem vesel, da sem v Sloveniji, saj 

mi je tukaj zelo všeč. 

Shivan, 1. a/2 
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ANŽE KVAS IN LEVJA KRI 

Ansambel Levja kri je mlada skupina, ki jo razveseljuje glasba, še posebej to, da glasbo že dve 

leti prenašajo med ljudi. V skupini so trije člani: Anže Kvas, Anej Zver in Rene Balažič. Anej je 

vodja skupine, poje, igra harmoniko, klaviature in še vsaj pet drugih inštrumentov, je neke vrste 

multiinštrumentalist. Anže je kitarist in pevec, Rene igra bas kitaro in harmoniko ter poje.  

K pogovoru sem povabil Anžeta, ki smo ga spoznali že v 1. letniku, ko je sodeloval na 

video prireditvi, s katero so dijaki kulturniki obeležili Prešernov dan.  

Anže, menda si po duši in srcu glasbenik. Kaj te je navdušilo, da si si izbral glasbo kot 

način življenja?   

Kitaro sem pred sedmimi leti dobil od bratranca in ker nisem znal igrati, me je stric navdušil s 

preprosto pesmijo, ki jo je zaigral z mojo novo kitaro. Hitro sem se učil in uvidel, da imam talent 

in veselje do igranja kitare. Vpisal sem se k lokalnemu učitelju glasbe, ki me je naučili osnov in 

mi predlagal, naj se vpišem v kakovostno glasbeno šolo.  

Kako je nastal ansambel Levja kri?  

Igram v ansamblu Levja kri, saj sem si zadal nalogo, da hočem postati uspešen glasbenik. Z 

bratrancem sva se odločila za duo Levja kri, ki se je pred kratkim spremenil v ansambel s tremi 

člani. Vsi smo glasbeniki, ki se ob narodni glasbi radi veselimo in družimo s prijatelji. Nastopa-

mo po različnih dogodkih, kot so poroke, rojstni dnevi, budnice, kulturne prireditve ipd. Ime an-

sambla smo izbrali naključno, a nam je priraslo k srcu, saj se v njem skriva veliko veselja do 

glasbenega ustvarjanja ter predstavlja preplet naših idej in zamisli.  

Kako je z vašimi nastopi? 

Imamo kar veliko nastopov. Včasih jih je več, včasih manj. Odvisno je tudi od šolskih obvezno-

sti, saj vsi trije obiskujemo srednjo šolo, tako da moramo preudarno združiti svoje obveznosti in 

nastope. Med počitnicami imamo več nastopov, včasih tudi dobrodelne. Na Youtubu lahko pri-

sluhnete naši skladbici z naslovom Ne prižigaj luči. 

Kako je z vajami? 

Vaje z ansamblom mi ne vzamejo veliko časa, več časa namenim igranju kitare, saj je to dokaj 

zahteven instrument, ki zahteva predanost. Z ansamblom vadimo pred nastopi, ko svoje glas-

beno znanje zgolj uskladimo v enotno melodijo.  
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Se bo vaša zasedba še širila? 

Trenutno smo trije dovolj, tako da nimamo namena sprejeti še četrtega člana. Bi pa z veseljem 

včlanili kako dobro pevko, ki bi nam prinesla več nežnih melodij.  

Morda pa je pevka navdih za vašo prihodnost … 

Morda. Pustimo se presenetiti. Vsekakor se v prihodnosti vidim s kitaro v roki. Ostajam v an-

samblu, ker nas glasba združuje in povezuje, četudi smo iz različnih delov Slovenije. Glasba 

nima meja in ravno odprtost do ljudi je tisto, kar nas vodi po poti. Kam nas bo ta pot ponesla, 

bomo videli, morda le do naslednje proslave v šoli, morda pa v višine do C-dura.   

Hvala, Anže, za sodelovanje. Tebi in članom ansambla želim veliko uspeha, četudi se 

ustavite pri nižjih tonih. Pomembno je, da glasba prihaja iz srca in se src dotakne.  

                                                                                              Simon Bandur, 2. c/1  

BREZ KITARE MI ŽIVETI NI  

Obiskujem 2. letnik programa PTI, smer strojni tehnik. V prostem času najraje igram električno 

kitaro, zato imam status kulturnika.  

Kitaro igram že devet let. Igram vse zvrsti glasbe, vendar mi je najbolj pri srcu rock. Obiskujem 

glasbeno šolo Muziklub v Lenartu, v okviru katere veliko nastopamo. Lansko poletje smo se 

udeležili Trojica festa. Zadnji nastop smo imeli decembra na trgu v Lenartu, kjer sem odigral 

pet pesmi: Sweet child of mine, Hotel California, Bed of roses, Beggin in Nothing else mathers. 

Največ igram na kitaro znamke Gibson, ki sem si jo kupil sam in mi je v velik ponos.  

Če vas zanima moje igranje, pokukajte na Youtube v produkcijo Muzikluba, kjer najdete moje 

izvedbe. 

 

Patrik Žvajkar, 2. d/1 
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MOJA GLASBENA POT 

Glasba je moj način življenja, zato poleg šole obiskujem glasbeno šolo Rošer, kjer se učim igra-

nja na diatonično harmoniko (frajtonarco) in nauka o glasbi. 

Za igranje harmonike me je kot majhnega fanta navdušil moj dedek, ki jo je tudi sam vse življe-

nje igral. Večkrat sem skrivaj šel v dedkovo sobo, kjer je hranil kovček s harmoniko, in se po-

skusil naučiti kakšno domačo vižo. Ko je dedek nekega dne opazil, da me glasba veseli, sploh 

pa igranje na harmoniko, me je naučil del pesmi Čebelar, ansambla Lojzeta Slaka, ki je moja 

najljubša skladba. Starši so me v 5. razredu vpisali v glasbeno šolo Rošer, v kateri glasbeno 

znanje nadgrajujem še danes. Moj mentor in učitelj je Marko Belšak, ki me spodbuja tudi na 

različnih glasbenih tekmovanjih. 

Moje prvo glasbeno tekmovanje je bilo Tekmovanje za pokal občine Muta, ko sem harmoniko 

igral le tri leta. Dosegel sem bronasto priznanje, kar mi je dalo zagon za naprej. Moji dosedanji 

dosežki so dvakrat srebrno in enkrat zlato priznanje na Mednarodnem tekmovanju harmonikar-

jev za nagrado Avsenik, dvakrat srebrno in enkrat bronasto priznanje na tekmovanju za pokal 

občine Muta ter tretje mesto na tekmovanju za Štajersko frajtonarco na Hajdini, ki je bila vstop-

nica na državno tekmovanje v Ljubečni, katerega se pa zaradi zdravstvenih težav nisem udele-

žil. 

Dnevno vadim med uro do uro in pol, ko se pripravljam na tekmovanja pa tudi dve uri. Zaradi 

šole ne vadim vsak dan, saj sem v zaključnem letniku in šola je vedno na prvem mestu. 

Moja dolgoletna želja je, da po koncu šolanja ustanovim svoj ansambel. Rad bi ustvarjal svoje 

lastne skladbe, morda mi uspe tudi kakšna noviteta v igranju na diatonično harmoniko. Z igra-

njem na diatonično harmoniko ohranjam našo lepo narodno-zabavno glasbo in veselje do igra-

nja prenašam tudi na druge ljudi. 

Aljaž Predan, 4. b/1 
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GLASBA, MOJ HOBI 

Kot otrok sem zelo rad poslušal glasbo. Obiskoval sem glasbeno šolo v Lenartu, kjer sem se 

šest let učil klavirsko harmoniko. V šoli sem sodeloval v pevskem zboru in v vokalni skupini. V 

naši vasi Jurovski Dol deluje Jurovški oktet in ker je nekaj pevcev že v letih, so naju z bratom 

povabili k sodelovanju. 

Moj dedek, ki že 20 let vodi Jurovški oktet, ve, da pojem drugi bas, ki je v oktetu manjkal. Po 

pogovoru in preizkusu sem bil vesel, da lahko prispevam svoj prosti čas in znanje. V Jurov-

škem oktetu sva z bratom začela sodelovati v sezoni, saj je korona pustila posledice na neka-

terih članih. Letos smo prvič po dveh letih nastopali na srečanju oktetov in malih vokalnih sku-

pin. V mesecu novembru smo sodelovali na otvoritvi spominske plošče Gregorju Einspielerju, 

ki je pred 100 leti prišel v našo župnijo. Zapeli smo na martinovanju na trgu v Jurovskem Dolu 

ter sodelovali na dobrodelnem in božičnem koncertu. 

Damir Korošec, 3. a/1 

 

 GLASBENI KROŽEK  

Glede na veliko število predstavljenih dijakov glasbenikov je bil pričakovan korak - nastanek 

glasbenega krožka. V glasbeni skupini, ki je bila ustanovljena v tem šolskem letu, dijaki izraža-

jo svoj talent, vanj se je vključilo kar lepo število dijakov glasbenikov. Izkazali so se kot dobri in 

strastni glasbeniki ter se premierno predstavili na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, 

ko so zažigali z dobro domačo glasbo.  

Nestrpno pričakujemo njihove prihodnje nastope! 

Željko Oberški, mentor  

 

  

DIJAKI SE PREDSTAVIJO 
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DIJAKI SE PREDSTAVIJO 

MANJ JE VEČ 

Ne samo da smo »najjači« razred z »najjačo« razredničarko na šoli, smo tudi najmanjši razred, 
saj je v razredu le 14 dijakov, od tega nas je običajno pri pouku samo 10. Če ne verjamete, 
vam odkrito povem, da so celo na fotografiranju manjkali 3 dijaki. Predstavljajte si, koliko nas 
manjka ob ponedeljkih, ko smo utrujeni od vikenda, ali pa kakšen petek, ko se pripravljamo na 
vikend. 

Naš razred sestavljamo večinoma vozači iz okolice Maribora ali celo iz sosednjih držav. Vozači 
pogosto upravičeno krepko zamudijo k prvi uri. Zgodilo se je že, da je bil eden od njih zaspan in 
se je odpeljal v Ljubljano namesto v Maribor. Tudi nam, ki smo najbližje nastanjeni (v dijaškem 
domu), se zgodi, da zaspimo, kadar zataji budilka ali pa najdemo kak drug izgovor. 

Lahko bi nas poimenoval »somišljeniki«, saj večinoma delimo skupno mnenje o nepotrebni 
snovi, pretežkih testih, dolgočasnih urah, odnosu profesorjev ... A naše mnenje ni vedno nega-
tivno naravnano, saj nas sleherni šolski dan spremljajo humor in dobra volja pa poštenost in 
enotnost. Po navadi nimamo težav s profesorji - a tudi najboljšim se kdaj zgodi. Na šolski eks-
kurziji niso vsi upoštevali pravil, zato je pred kaznijo trepetal ves razred. A smo se kršitelji sami 
javili in prevzeli odgovornost, da ne bi bili kaznovani tisti, ki so pravila upoštevali. 

Največja odlika v našem razredu pa je seveda strpnost. S komunikacijo nimamo težav in se ve-
dno razumemo, čeprav govori skoraj vsak svoje narečje ali jezik. Radi si pomagamo in kdor je 
pri kakšnem predmetu najboljši, po pouku nima miru. Čaka ga veliko dela: sošolcem pošilja na-
loge za naslednji dan, pripravlja izpiske za test ali spraševanje. Kot smo enotni, smo tudi razno-
liki, ukvarjamo se z različnimi hobiji: od fitnesa do državnega tekmovanja v robotiki. 

Naše najpogostejše vprašanje, ki zmoti pouk, je: »Profesor, bi lahko danes odšli 10 minut 
prej?« Vedno enak odgovor se glasi: »Ne.« Obrazi se nam povesijo v vidno razočaranje. Ko si 
opomoremo, nadaljujemo z rutinskim, a zelo pomembnim vprašanjem, na katerega pozna od-
govor razredni predsednik: »Ve keri, kaj je danes za malco?« Če je kaj dobrega, jo nestrpno 
čakamo - kot pravi pregovor: »Prazen žakelj ne stoji pokonci.« In težko lačen sedi. 

Želim, da vsi z odliko zaključimo letnik. Zato, fantje, pogumno naprej do 4. letnika in do tja, kjer 
se bodo naše skupne poti na žalost končale, prijateljstvo pa bo ostalo! 

Kai Borovič, 3. c/1 

 

MOJE EKSOTIČNE ŽIVALI  

Izobražujem se za poklic avtoserviserja in imam zelo zanimiv hobi, zbiram 

eksotične živali. Moja zbirka živali obsega osem različnih vrst, kar je skupaj 

31 živali. V zbirki imam šest kač (ameriški gož, kraljevi piton, rdečerepi 

udav), tri kameleone (panterjev, jemenski), pet leopardjih gekonov, bradato 

agamo, osem pajkov, dva škorpijona, pet želv in psa.  

Živali sem začel zbirati, ko nas je družinski prijatelj vprašal, ali bi imeli ame-

riškega goža. Oče je bil takoj za, jaz pa sem bil na začetku zelo proti 

kačam, saj sem se jih bal. Ko smo jo dobili, sem se začel spopadati s stra-

hom in ga tudi premagal. Potem smo začeli hoditi na sejme z eksotičnimi 

živalmi, ki so dvakrat na leto v Mariboxu. Tako vsakega pol leta domov pri-

nesemo novo žival, s katero obogatimo našo zbirko eksotičnih živali. 

Enej Vrečko Masten, 1. a/2 
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MOJIH 100 000 KORAKOV  

Med poletnimi počitnicami je moj bratranec s prijatelji v enem dnevu 

prehodil 50 000 korakov. Ko sem slišal za njihov podvig, sem tudi 

jaz začel razmišljati o podobnem izzivu. Ker mi število 50 000 ni 

zvenelo dovolj “lepo”, sem pomislil na 100 000 korakov. Idejo sem 

predstavil prijatelju in na moje presenečenje je rekel, da bi se mi 

rad pridružil. Naslednji dan sva se dogovorila, kdaj se bova odpravi- la 

na pot.  

V tednu pred izzivom sem se dvakrat odpravil na malo daljši spre-

hod (približno 8 km), da sem preizkusil različne čevlje in našel naj-

ustreznejše. Izbral sem svoje zračne tekaške čevlje z mehkim pod-

platom. Zadnja dva dneva pred odhodom sem se odločil, da ne 

bom fizično aktiven, a sem dan pred odhodom imel cestno kolesar-

sko dirko. Ko sem po tekmi prišel domov, sem se nemudoma odpravil spat. Zbudil sem se do-

bro uro pred polnočjo. Pripravil sem si majhen nahrbtnik z energijskimi ploščicami, naglavnimi 

svetilkami, obliži za žulje, powerbankom, kolesarskim števcem ter rezervnimi nogavicami in 

majico. Ob polnoči, ko se je števec korakov na telefonu resetiral, sva se odpravila na pot.  

Po uri in pol sva prispela v Duplek. Ob enih zjutraj sva imela za seboj že 10 000 korakov, kar je 

za običajne ljudi celodnevni cilj. Žiga si je oblepil prst na nogi in nato sva šla naprej proti Ptuju. 

Čas je mineval presenetljivo hitro. Večino časa sva se pogovarjala in poslušala glasbo. Približ-

no ob štirih zjutraj sva prispela na Ptuj in imela že 25.000 korakov. Tam so imeli večer prej očit-

no koncert, saj sva prvič srečala komunalne delavce, ki po prireditvi pospravljajo. Na gradu sva 

želela pričakati sončni vzhod, a ker je bilo do njega še nekaj ur, sva naredila krog po mestnem 

središču. Prazno mesto je prav posebno, le tu in tam sva srečala kakšnega vinjenega človeka, 

ki je odhajal domov. Ob pol šestih sva z gradu pričakala sončni vzhod. Ta nama je vključno z 

obiskom pekarne deloma povrnil moči. Med postankom sva se odločila, da bova šla okoli Ptuj-

skega jezera. Postajalo je topleje in hoja po ravnem makadamu je bila prav prijetna spremem-

ba po asfaltnih cestah. Po nekaj urah so se pojavili prvi žulji. Ko sva jih z obliži prelepila, sva 

bila na polovici poti. Ustavila sva se v McDonalds-u, kjer sva imela najdaljši postanek dneva. 

Po postanku so me noge že pošteno bolele, a po 15 minutah hoje je bolečina malce popustila. 

Bolečina v stopalih pa me je spremljala vse do konca poti. Oba sva si lajšala bolečine z upora-

bo magnezijevih tablet. Bilo je vse bolj vroče, hoja pa vse bolj mučna. Ko sva prehodila 75.000 

korakov, sva hodila v tišini, saj se je vsak ukvarjal le še sam s sabo. Pohod je postajal vse bolj 

naporen tudi v psihičnem smislu. Po prehojenih 80.000 korakih je Žiga zaradi hudih bolečin po-

klical domače in odšel domov, jaz pa sem nadaljeval pot. Moji postanki so postajali vse pogo-

stejši. V nekem trenutku sem imel občutek, da se bodo moja kolena in gležnji sesedli. Takrat 

sem srečal družinske prijatelje, ki so me spodbudili in takoj je postalo lažje. Zadnjih nekaj kilo-

metrov sta se mi pridružila moja starša in z njima sem odšepal do doma.  

Ob koncu dneva, ob devetih zvečer, sem imel za seboj 16 ur hoje. Napravil sem 100.760 kora-

kov oz. 79 kilometrov. Doma nisem mogel zadržati svojih čustev. Občutki so bili neopisljivi. To 

je moja najbolj nora izkušnja oziroma izziv do sedaj. Sebi sem dokazal, kaj zmore moje telo in 

navsezadnje tudi moj um. Če vas mika, da bi si zadali tak ali podoben ekstremni izziv, vam pri-

poročam, da se dalj časa pripravljate ter pred podvigom dobro in večkrat premislite, v kaj se 

spuščate. 

Urban Šuster, 4. b/1 

ŠPORTNI TŠC 
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BMX RACING IN GAJ GORZA 

Aktivno se ukvarjam s kolesarsko disciplino BMX racing. V Sloveniji dokaj neznan in neuveljav-

ljen šport, vendar je po svetu zelo razvit. Najboljši športniki BMX racinga prihajajo iz Nizozem-

ske, Francije, Švice, Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Kolumbije, Avstralije, Argenti-

ne, Ekvadorja … 

Disciplina BMX racing se je razvila v poznih 60. letih v Kaliforniji, v času ko je bil motokros zelo 

popularen šport v Ameriki. Ker pa je motokros drag šport in težje dostopen mladini, se je iz nje-

ga razvila cenejša različica dirkanja s kolesi. Tako lahko v Ameriki postavimo začetek BMX ra-

cinga na začetek 70. let, medtem ko je v Evropo prišel v letu 1978.  

Je tudi olimpijski šport in je bil prvič predstavljen na Olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, ko je 

zmagal Latvijec Maris Strombergs.  

Kako poteka dirka 

BMX dirka po navadi poteka na ok. 350 m 

dolgi progi, kjer osem kolesarjev starta po 

zvočnem signalu z visoke rampe in dirka po 

progi, ki je zavita in sestavljena iz različnih 

ovinkov in valov. Sistem napredovanja tek-

movalcev temelji na izpadanju, zato so dirke 

ostre, saj se le prvi štirje uvrstijo v naslednji 

krog in tako vse do finala.  

Zaščitna oprema 

Ker gre za dokaj nevaren šport, je obvezna 

oprema »full-face« čelada, rokavice, zaščitne hlače BMX, ščitniki za kolena, komolce ali za pr-

sni del in majica.  

Kolo 

Gre za posebno kolo, ki mora imeti močan okvir, 20-palčna kolesa (lahko tudi 24-palčna kolesa 

– tj. posebna kategorija Cruiser). Krmilo na kolesu ne sme biti preveliko, na njem so obvezni 

ročaji, ki morajo popolnoma pokriti krmilo. Kolo ima obvezno zadnjo zavoro, močan sedež, ki 

se med vožnjo ne uporablja. Tekmovalci nad 13 let se uporabljajo SPD pedala – pedala na 

klik, mlajši tekmovalci uporabljajo ploščata pedala. 

BMX racing treniram od svojega osmega leta. Sem član Kolesarskega društva TBP Lenart, 

hkrati pa tudi član mednarodne ekipe Fly Racing Team, v kateri so poleg mene še tekmovalci 

iz Italije in Francije. Zato veliko treningov opravim v tujini, predvsem v Italiji, sicer pa se letno 

udeležim 30-40 tekem po vsej Evropi. Tekmujem v kategoriji Moški 17.  

V letu 2022 sem bil dvakratni državni prvak, in sicer v kategoriji Moški 17+ ter disciplini Pum-

ptrack v kategoriji Elite. Osvojil sem 1. mesto v skupnem seštevku Slovenskega pokala v BMX 

racingu.  

 

 

  

 

ŠPORTNI TŠC 
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ŠPORTNI TŠC 

Na evropskem nivoju sem v skupnem seštevku Evropskega pokala zasedel končno 8. mesto 

med 101 tekmovalcem. Med sezono sem se na petih tekmah od dvanajstih uvrstil v finale in 

zasedel: dvakrat 4. mesto, dvakrat 5. mesto in enkrat 7. mesto. V pokalu Alpe Adria, v kate-

rem tekmujejo tekmovalci iz Avstrije, Madžarske, Slovenije, Italije, sem zasedel 3. mesto v 

skupnem seštevku.  

Julija sem se kot član slovenske reprezentance BMX udeležil evropskega prvenstva v Belgiji 

in se uvrstil na 23. mesto. Takoj po evropski tekmi sem nastopil na svetovnem prvenstvu v 

Nantesu v Franciji, kjer sem dosegel 69. mesto.  

V mesecu septembru 2022 sem se v disciplini Pumptrack kot član četverice slovenskih re-

prezentantov udeležil kvalifikacijske dirke za svetovno prvenstvo v Čilu. V čeških Tošovicah 

sem dosegel 8. mesto in za las zgrešil udeležbo na svetovnem prvenstvu. 

Gaj Gorza, 2. d/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIKBOKSAR 

Treniram kikboks v Klubu borilnih veščin Sande Team v Rušah. Preden sem začel trenirati, 

sem rad gledal borbe po televiziji in filme, v katerih glavni igralci trenirajo in profesionalno 

tekmujejo. Ko se je moj brat vpisal h kikboksu, je navdušil tudi mene. Takrat sem treniral no-

gomet, imel dvakrat tedensko treninge nogometa in enkrat tedensko treninge kikboksa. 

Spoznal sem, da me kikboks bolj veseli in da mi nogomet postaja vse bolj dolgočasen, zato 

sem pustil nogomet in se popolnoma posvetil kikboksu. Moj vzornik je profesionalni borec z 

veliko uspehi in dosežki, to je Badr Hari. 

V obvezno opremo za kikboks spadajo bandaže, rokavice, ščitniki za noge, ščitnik za genita-

lije, ščitnik za zobe, primerne kratke hlače, kratka majica.  

Sodeloval sem na svetovnem pokalu v Budimpešti. Dvakrat na državnem prvenstvu: leta 

2021 brez dosežkov, leta 2022 sem tekmoval v dveh kategorijah. V kategoriji do 63 kg sem 

dosegel 3. mesto in v kategoriji do 69 kg 2. mesto.  

Štiri leta sem treniral kikboks in tri leta tekmoval v disciplini Kick Light, zdaj pa sem se odločil 

za večji izziv, saj se bom posvetil disciplini Low Kick.  

Elvedin Kovačević, 1. b/1 
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ATLETIKA, MOJA STRAST 

Že devet let treniram atletiko v Atletskem druš-

tvu Slovenska Bistrica. Treniram petkrat teden-

sko od ure in pol do dve uri. Moja disciplina je 

skok v daljino, moj osebni rekord je 729 cm. 

V letošnji sezoni sem prišel v finale evropskega 

prvenstva U18, ki je potekalo v Izraelu. V Črni 

Gori sem postal balkanski prvak, bil sem tudi 

državni prvak. Na dveh reprezentančnih mitin-

gih v Italiji in na Madžarskem sem dosegel dru-

go in tretje mesto. V glasovanju za slovenske-

ga naj atleta leta 2022 mi je pripadlo 2. mesto v kategoriji U18.  

V prihodnji sezoni se želim uvrstiti na evropsko 

mladinsko prvenstvo in izboljšati osebni rekord. 

Klemen Modrijančič, 3. a/1 

 

 

 

 

MOJ HOBI, PLAVANJE 

Zelo rad se ukvarjam s športom. Najbolj se posvečam plavanju, ki ga treniram v Pristanu v Pla-

valnem društvu Maribor. Za plavanje sem se odločil iz različnih razlogov: želel sem lepšo po-

stavo, boljše fizično počutje in zdravo življenje. Treniram šele dve leti in imam že nekaj medalj 

iz različnih tekem po vsej Sloveniji. Postavljene imam višje cilje, in sicer: udeležba na po-

membnejših tekmah, sodelovanje na državnih in drugih tekmovanjih. 

Poznamo različne tehnike plavanja, in sicer prsno (žabica), hrbtno, delfin in kravl. Moji najljubši 

tehniki sta kravl in delfin, saj se v teh dveh tehnikah najboljše izkažem. Plavanje vidim kot 

sproščujoč šport, pri katerem dobim dobro voljo, še posebej ko preplavam zadano število dol-

žin. Pomembno je, da si plavalci med sabo pomagamo, se podpiramo, saj nam to pomaga do-

segati zastavljene cilje. Meni podpora soplavalcev zelo pomaga.  

Plavanje priporočam vsem, saj je ali kot tekmovalni ali kot rekreativni šport zelo koristen. Po-

maga do psihične in fizične kondicije, kar vem iz izkušenj.  

Tian Kovač, 1. a/1  

  

ŠPORTNI TŠC 
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OBISK V DOMU STAREJŠIH OBČANOV TEZNO 
V 2. e/1 smo se odločili, da bomo stanovalce doma starejših Tezno presenetili z narodnoza-

bavno glasbo, zato smo jih v začetku decembra obiskali.  

Naš vodja je bil Jaš Škerbec, zato mu je pripadla častna 

naloga, da je nagovoril stanovalce in zaposlene. Jaka Mu-

lec, Tilen Lopan in Timotej Tisnikar so igrali na harmoniko 

in kitaro, a tudi pevci Aljaž Sraka, Domen in Jernej Divjak, 

Tadej Šebalj, Jernej Krajnc in Ramadan Berisha se niso 

slabo odrezali. Po svojih najboljših močeh smo izpolnili 

celo nekaj glasbenih želja in razdelili božično-novoletne 

voščilnice.  

Po uradnem delu so nas zaposleni pogostili z brezalko-

holno pijačo in odličnim narezkom.  

Ob slovesu smo drug drugemu zaželeli zdravje, veselje in 

lepe praznike. Ustvarili smo prijetno predpraznično vzduš-

je, ob katerem smo se vsi zabavali, tudi naši profesorici 

Anka Jemenšek in Julija Fras. 

Jaka Mulec, 2. e/1 

 

DOBRODELNI ADVENTNI KOLEDAR 

Ponovno smo se pridružili akciji ZPM in napolnili osem škatel z osnovnimi potrebščinami za 

otroke in starše iz socialno šibkejših družin. Dijaki in zaposleni so jim tako polepšali praznični 

čas, za najbolj srčne so se izkazali dijaki 1. a/1, 3. a/1, 4. a/1 in 2. d/1. 

 

Živa Brumec Zadravec, koordinatorica 

 

DOBRODELNOST 
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DOBRODELNOST 

POMOČ ZA UKRAJINO 

Hitro po začetku vojne v Ukrajini so dijaki in zaposleni s svojimi prispevki pomagali ublažiti sti-

sko prebivalcev Ukrajine.  

Na Rdečem križu so bili zelo veseli pomoči, povedali so, da smo jim dvignili povprečje. Na TŠC 

so dvignili povprečje dijaki 4. b/1, ki so s higienskimi pripomočki, kompleti prve pomoči in mate-

rialom za prvo pomoč ter s prehranskimi izdelki napolnili kar tri škatle. 

Skupaj smo dokazali, da imamo veliko srce in da znamo pomagati.  

Suzana Slana, koordinatorica  

 

PIŠEM ZA PRAVICE 

Novembra in decembra se pod okriljem nevladne organizacije Amnesty International dogaja 
najmnožičnejši svetovni dogodek za človekove pravice Maraton pisanja apelov.  

Na naši šoli smo se pri urah sociologije, družboslovja in slovenščine zavzeli in pisali za pravi-
ce, za svobodo, za enakopravnost. Letos smo pisali za pet posameznikov oz. skupnosti, ki 
so jim bile kršene pravice, zahtevali pravično obravnavo. Napisali smo 278 apelov (pozivov 
predsednikom in ministrom), 32 solidarnostnih pisem in pod peticijami zbrali 266 podpisov. Naj-
več apelov so napisali dijaki 1. f/1, 2. a/1 in 2. e/1. 

Vse leto nestrpno čakamo na dobre novice, kako in komu so naša pisma pomagala. Dobre no-
vice za leto 2022 so naslednje: 

• Zagovornica človekovih pravic in borka proti smrtni kazni v Iranu Atena Daemi je bila iz-
puščena iz zapora. 

• Predsednik države Borut Pahor se je v imenu Republike Slovenije opravičil za izbris. 

• Dobili smo dodatne zaposlitve svetovalnih delavcev. 

• Okoljevarstvenik Bernardo iz Gvatemale je bil izpuščen iz zapora. 

To dokazuje, da imajo naše besede moč, zato jih bomo uporabljali tudi v prihodnje! 

 Suzana Slana, koordinatorica 

 

PISMO ZA LEPŠI DAN 

Decembra smo pisali Pisma za lepši dan in z njimi polepšali dan osamljenim starejšim ljudem. 

S približno 100 pismi smo bili del 7864 pisem, s katerimi je Mlada Karitas razveselila naslovni-

ke. 

Suzana Slana, koordinatorica 
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BODIMO VESELI 

… saj s tem vplivamo na ljudi okoli nas. 

… saj nimamo razloga za slabo voljo. 

… za vse, kar nam je dano. 

… saj smo zdravi. 

… saj za vsakim slabim sledi dobro. 

… saj s tem širimo dobro energijo. 

 

PUSTITE MLADIM 

… delati napake, saj se iz njih učimo. 

… sanjati. 

… delati, kar nas osrečuje. 

 

LJUBEZEN JE 

 … iskrica življenja. 

… občutek, da te ima nekdo rad. 

… ena izmed najmočnejših vezi. 

… polna veselja. 

… čustvo, ki ga ljudje potrebujemo. 

… vsemogočna in skrivnostna. 

 

SREČA JE 

 … čustvo, ki ga občutimo, ko nam je nekdo pri 

srcu. 

… počutje, ki si ga naredimo sami. 

… srečati prave osebe, ki v tebi pustijo sledi. 

LEPE MISLI 

ŽELIM SI 

… da ne bi bilo revščine. 

… da bi vsi delali za dobro sveta. 

… da ne bi delali razlik med ljudmi. 

… narediti slovenščino brez popravnega. :) 

… mir na svetu. 

 

Dijaki 1. f/1 

 

 

 

ČUDOVITE BESEDE 

Učiteljica v pogovoru z dijaki omeni, da je po srednješolski izobrazbi medicinska sestra in da 

se včasih zamisli, kako bi bilo, če bi opravljala ta poklic.  

Dijak iz 3. c/1 ji reče: »Gospa profesorica, v redu je, da ste postali učiteljica, saj nas drugače 

ne bi nikoli spoznali … in mi vas ne.«  

Ines Korošec, 2. e/1 
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LJUBEZEN SKOZI MOJE OČI 

Najlepši občutek v življenju je, ko si v nekoga zaljubljen in ti je ta oseba zelo pri srcu. Ljubezen 

je občutek topline in vznemirjenja. Ko zagledaš ljubljeno osebo, ti je toplo pri srcu in počutiš se 

blaženo. Vse bi naredil za to, da bi to čustvo vznesenosti preraslo v močnejšo ljubezensko ali v 

prijateljsko zvezo. Ko dobiš občutek, da te ima nekdo rad in ti stoji ob strani, je to nepre-

cenljivo. 

V ljubezenskem popotovanju pa te lahko doletita tudi razočaranje in žalost. Najboljše zdravilo 

za strto srce je, da preboliš, da strto srce zaceli rane, se v brazgotinah opogumi in najde novo 

osebo. Ko se srci povežeta v občutek topline in čustvene varnosti, se zacelita in sta pripravljeni 

ljubiti, morda tudi za večno. Ljubezen je dajanje, je skrb za ljubljeno osebo, je energija, je 

močna in nerazdružljiva vez. Ljubezen je najlepša pesem, katere zven bi moral slišati prav 

vsak. Ali kot bi rekel Shakespeare: “V ljubezni ni ne zmage in ne poraza.” Je samo ljubiti.  

Val Klemenčič, 2. c/1 

MLADOST 

Je najlepši čas življenja, ko zajemamo življenje na polno, ko hodimo skozi življenje brez skrbi in 

težav, bolezni in bolečin. To je čas življenja, ki najhitreje mine, zato ga ne smemo izgubljati s 

stvarmi, ki nas ne zanimajo ali nam niso všeč. V mladosti moramo doživeti čim več dobrega in 

slabega, saj se edino tako naučimo kakovostno živeti. V mladosti si najdemo sorodno dušo, s 

katero se bomo morda skupaj postarali. Skozi ta nepozabni čas nas pospremijo starši, iz njega 

izstopimo brez njih s svojo družino. To je čas, ko se izobražujemo in izbiramo poti, ki nas bodo 

vodile skozi življenje in pri izbiri službe. Učimo se vzgoje in učimo se vzgajati. Najdemo si prija-

telje, ki nas podpirajo in nas sprejemajo, se z nami zabavajo, pogovarjajo in najpomembnejše: 

so z nami, ko jih potrebujemo. 

Vid Berglez, 3. b/2 

 

MLADOST JE SAMO LETNI ČAS 

Mladost je obdobje v našem življenju, v katerem spoznamo nove stvari in oblikujemo svojo 

identiteto. Oblikujemo si stališča, lastnosti, značilnosti. 

Velikokrat je mladost opisana kot pomlad, predstavlja prebujanje, veselje, norost. Hkrati pa je 

to obdobje, v katerem oblikujemo stališča, drugačna od tistih, ki jih imajo odrasli. Zato pogosto 

pride do konfliktov med starši in otroci. Starši nam očitajo, da smo nespametni in neposlušni. 

Čez čas ugotovimo, da nam želijo le dobro, želijo nas usmeriti in pripraviti na situacije, ki se 

nam bodo pripetile v življenju. V tem obdobju pričnemo z družabnim življenjem, spoznamo pri-

jatelje, soočeni smo s prijetnimi in z neprijetnimi dogodki. Veliko se zabavamo, ne skrbi nas, 

kaj bo prineslo življenje. O tem ne razmišljamo veliko. Dogaja se nam veliko lepega, na slabe 

stvari hitro pozabimo. 

Kljub temu da se nam dogaja veliko zanimivih reči, si želim, da bi odrastel. Ne vem točno za-

kaj, a mislim, da bomo po končani šoli, ko bomo starejši, svobodnejši in srečnejši. Mladost je 

samo letni čas, ki hitro mine. 

                                                        Domen Svetej, 2. c/1 

    

RAZMIŠLJANJA 
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Problem potrošništva  

ali  

OBLEKA ŠE NE NAREDI ČLOVEKA 

Zadnje čase opažam, da se vedno bolj nosijo obleke in obutve prestižnih znamk, kot so The 

North Face, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Karl Lagerfeld in druge, ki so po mojem mnenju pre-

drage. Zdi se mi, da družba bolj ceni znamko kot videz artikla.  

Posamezniki, ki si ne morejo privoščiti dragih oblačil ali obutve, po navadi kupujejo v trgovinah 

s tako imenovano »hitro modo«, kot so na primer H&M, ZARA, Forever 21 in druge. Nekateri 

radi kupujejo ponaredke dragih znamk, ki so občutno cenejši, a slabše kakovosti kot originali. 

Mladostniki pri izbiri oblačil pogosto bolj gledajo na znamko kot na kakovost izdelkov. Ne zani-

ma jih cena, ampak le logotip cenovno dražjih blagovnih znamk. Odrasli pa razmišljajo obratno: 

pozorni so na to, da lahko kose tekstila dobijo po najnižji možni ceni in jim ni mar za proizvajal-

ca. Po mojem mnenju sta oba načina razmišljanja slaba, saj prvi podpira večje potrošništvo le 

določenih kosov oblačil ali obutve, drugi pa nakup večjih količin oblačil slabe kakovosti, saj se 

takšna oblačila že čez nekaj mesecev znajdejo med odpadki.  

Sam sem pri izbiri ter nakupu oblačil in obutve zmeren, saj zame ni pomembno, kakšne znam-

ke so, ampak se odločam na osnovi tega, ali mi je artikel všeč, ali je material dovolj kakovosten 

glede na ceno ter ali jih bom lahko nosil večkrat in ob različnih priložnostih. Strinjam se, da je 

videz posameznika pomemben, zlasti ob prvem stiku z ljudmi, kadar predstavljamo svoje do-

sežke, iščemo službo … Toda pomembnejše so človekove značajske lastnosti, kot so prijaz-

nost, iskrenost, natančnost, družabnost, optimizem in druge, saj nam odpirajo vrata v zadovolj-

no in srečno zasebno ter poklicno življenje.  

Jure Kostanjevec, 3. c/2 

RAZMIŠLJANJA 

Ines Korošec, 2. e/1 
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SPLOŠNA RAZGLEDANOST ali IZNAJDLJIVOST 

Zame pomeni splošna razgledanost to, da ima oseba vsaj toliko informacij in veščin iz vsakda-

njega življenja, da se lahko primerno sporazumeva, napreduje na osebnem in poklicnem po-

dročju ter sploh (sliši se sicer nenavadno) preživi. Bolj kot je posameznik splošno razgledan, 

lažje se bo znašel v življenjskih situacijah. To ne pomeni, da moramo vse vedeti, ampak da 

znamo iz informacij, podatkov in primerov narediti primerjave, izoblikujemo izdelek, mnenje, 

zagovor. 

Šola ne more dati splošne razgledanosti, vendar je najprimernejše sredstvo za njeno razvija-

nje. Izobraževalna ustanova ne more naučiti razmišljati, je pa najboljši vodič za posameznikov 

vsestranski razvoj. Da bom razumljivejši, dodajam osebni primer iz šolskega okolja. Zjutraj sem 

prišel v razred in se v zadnjem trenutku spomnil, da bom vprašan naravoslovje. Pri spraševanju 

me je rešilo to, da sem se spomnil več dogodkov iz preteklosti (pogovori v bolnišnicah, doku-

mentarci o zdravstvenih temah ipd.) in dobil zelo visoko oceno. 

Tudi pri praktičnem usposabljanju ali pri pouku v delavnicah smo se velikokrat znašli v situaci-

jah, ko smo morali opraviti delo, a nismo vedeli, kje in kako začeti. Seveda smo razmišljali tudi 

o tem, kako bi naloženo delo opravili v najkrajšem možnem času. Tako sem moral pred nedav-

nim očistiti prostor, napolnjen z oljem in vodo, v kateri so bili odpadki. Te sem najprej ločil od 

zmesi tako, da sem čez vedro dal mrežo in čeznjo precedil mešanico. Delo sem opravil hitreje, 

kot je bilo načrtovano. 

Denis Romo Lopez, 3. c/2  

UPORABA RAČUNALNIKA PRI POUKU 

Raspberry Pi je majhen kartični računalnik, ki ga uporabljamo za skoraj neskončno namenov: 

od preprostega brskanja po spletu in pisarniškega dela do različnih specifičnih namenov 

(vodenje različnih strojev in naprav, varnostne kamere, različni strežniki, igranje starih videoi-

ger, multimedijski centri itn.). V strojništvu in mehatroniki se večinoma uporablja za upravljanje 

in nadziranje CNC strojev. Njegovi glavni prednosti sta nizka poraba energije in relativno nizka 

cena, glavna slabost pa, da jih je zaradi pomanjkanja čipov trenutno zelo težko kupiti, kar je 

vplivalo na zvišanje njihove cene.  

Obstaja veliko različnih operacijskih sistemov za različne namene, ki se jih enostavno nalaga 

na računalnik. Za to uporabljamo SD kartice ali USB ključke, na katere zapišemo sistem iz t. i. 

slike, ki jo dobimo na spletu. Zapišemo jo na medij (SD kartico ali USB ključek) s programom 

na računalniku; najpogosteje se za to uporablja uradni program Raspberry Pi Imager, v kate-

rem izberemo operacijski sistem, nato medij, na katerega želimo sistem zapisati. Zapisovanje 

traja povprečno 10-15 minut, kar je odvisno od velikosti izbranega sistema in hitrosti delovanja 

izbranega medija.  

V šoli smo pri teoretičnem in praktičnem pouku uporabljali te računalnike pri predmetih Me-

hatronski sistemi, Gradnja mehatronskih sistemov in Vzdrževanje mehatronskih sistemov. Z 

njimi smo prižigali lučke, upravljali majhne elektro motorje, programirali in sestavljali tudi robo-

te. Takšno delo je zelo zanimivo, saj mi je na splošno všeč delo z računalniki. Predstavljeni 

računalnik bom uporabljal pri zaključni nalogi z naslovom Pametni ventilator z brezžičnim 

upravljanjem.  

Jan Ferenc, 3. c/2  

 

 

RAZMIŠLJANJA 
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MOJE MEŠANO, ZMEŠANO ŽIVLJENJE 

Bliža se konec srednješolskega življenja, zato bi se spodobilo, da bi imel vsaj do neke točke 

načrtovano življenje. A ga v bistvu nimam. 

Imam nekaj ciljev, kot je na primer začeti kariero v glasbi, najeti veliko pisarno in jo predelati v 

glasbeni studio. Odločam se tudi o nadaljevanju šolanja na TŠC v programu avtoservisni me-

nedžment. Med poletnimi počitnicami sem dobil študentsko delo v svoji stroki, delam na Kia in 

Volvo servisu. Po šolanju imam zagotovljeno službo, saj so na servisu zadovoljni z mano in 

jaz z njimi, torej se mi zaenkrat glede službe ni treba preveč obremenjevati. 

Nočem načrtovati predaleč v prihodnost, saj se potem preveč obremenjujem in se izgubim v 

namišljeni realnosti, v pravi realnosti pa ne naredim nič ali pa naredim premalo, da bi uresničil 

svoje načrte. Pogosto se izgubim, preskakujem med izmišljenim in realnim svetom - izmišljeni 

je velikokrat lepši in bolj po mojem okusu, zato tako rad zatavam vanj. 

Včasih je moje življenje pomešano, včasih ne vidim smisla, a ker se vsi kdaj iščemo, verja-

mem, da se bo moje iskanje enkrat tudi umirilo. 

Timotej Gril, 2. e/1 

 

A KAMOR ŽE GREŠ ... 

V življenju imamo veliko poglavij in eno moje poglavje se je pričelo leta 2019, ko sem prišel v 

1. letnik Srednje strojne šole Maribor. Odločil sem se za smer strojni tehnik in pristal v razredu 

1 .b/1, s katerim sem preživel skoraj štiri leta. 

V 1. letniku smo se spoznavali, postali dobri prijatelji, saj smo se družili tudi izven šole. Zelo 

všeč mi je bilo pri profesorju Bogdanu Perneku, ki je poučeval enega mojih najljubših predme-

tov, tj. tehniško komuniciranje, pri katerem smo se naučili risati delovne risbe, prereze, kotira-

nje itd. Že od osnovne šole rad rešujem tudi matematične naloge, saj mi je zanimivo reševanje 

neznanega, a logičnega. Matematiko nas poučuje profesorica Leila Marek Crnjac, ki nas do-

bro nauči in pri njej ni nikoli dolgčas. Z njeno podporo in pomočjo sem v 2. letniku dosegel zla-

to priznanje na državnem tekmovanju iz matematike.  

Zaradi korone smo »buljili« v zaslone, vendar mi to ni povzročalo večjih težav pri ocenjevanju, 

saj sem bil s snovjo vedno na tekočem. A zamudili smo veliko ur praktičnega pouka, ki je za 

strojnike zelo pomemben del učenja. V 4. letniku mi je zelo všeč predmetnik, saj je skoraj v 

celoti sestavljen iz predmetov, ki me zanimajo in jih bom uporabljal na prihodnjih poteh. Zani-

mivi so načrtovanje konstrukcij, avtomatizacija in robotika in predmeti, pri katerih programira-

mo CNC stroje. Vse bližje je poklicna matura, za katero komaj čakam, da jo opravim. 

S srednjo šolo se bo končala ena izmed mojih poti, pričela pa se bo nova. Študiral bom stroj-

ništvo na fakulteti za strojništvo, univerzitetni program. Pri prehodu iz ene poti na novo se bom 

razšel s srednješolskimi prijatelji, a upam, da bom na novi poti spoznal nove ljudi, od katerih 

se bom lahko naučil kaj novega. Po študiju nameravam napraviti tudi magisterij.  

V življenju bom stopil še na veliko novih poti in komaj čakam, da vidim, kako se bo razpletlo 

moje življenje. 

Benjamin Gungl, 4. b/1  

NOVE POTI 
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VSAKA SPREMEMBA V ŽIVLJENJU JE ZAHTEVNA 

Obiskujem program strojni tehnik. Moje izobraževanje v srednji šoli se hitro končuje, zato zbi-

ram spomine in razmišljam o prihodnosti. 

Leta 2019, ko sem začel obiskovati TŠC, še nisem imel pravega cilja, nisem razmišljal o priho-

dnosti, vse sem delal sproti. Šola mi je šla zelo dobro, brez pretiranega učenja sem dosegal 

dobre ocene. Spoznal sem, da je bil TŠC prava odločitev. Pridobil sem veliko ne le znanja, 

temveč tudi nov način razmišljanja, drugačen pogled na življenje in prihodnost. V zadnjem pol-

letju sem pridobil veliko znanja pri praktičnem usposabljanju in med počitniškim delom. O svoji 

poklicni prihodnosti sem začel resneje razmišljati šele v zadnjem letniku zaradi odločitve, ali 

naj grem študirat ali ne. Na začetku 4. letnika sem se moral odločiti tudi za smer študija, kar bo 

univerzitetni program, ki je najtežji, a menim, da se dodatni trud izplača.  

Pri pouku je precej natrpano zaradi priprav na poklicno maturo. Trudimo se predvsem pri stro-

kovnih predmetih, pa pri slovenščini, pri kateri je na maturi možno dobiti največ točk, pri angle-

ščini, ki jo sicer dobro znam, napraviti moram izdelek, s katerim je precej dela, in seveda se 

moram truditi pri matematiki. Matematiki, ki bo moj peti predmet na poklicni maturi, bom letos 

posvetil največ pozornosti, saj mi bo omogočila študij na univerzi. 

Nekaj ciljev že imam: po končanem študiju se nameravam zaposliti in začeti nabirati delovne 

izkušnje. Ko si bom nabral dovolj znanja in sredstev, bom poskusil ustanoviti svoje podjetje. 

Če bom uspel, se bom mogoče vrnil v šolo, a na drugo stran klopi - kot učitelj. 

Veliko je že za mano, a še več čaka name v življenju. Vsaka sprememba v življenju zahteva, 

da nekaj naredimo drugače ali celo začnemo znova. Velika sprememba zame bo študij, še 

večja pa zaposlitev, kjer bodo spremembe nenehne, sploh če bom zamenjal zaposlitev. Morali 

se bomo navaditi na spremembe, saj za mojo generacijo pravijo, da ne bomo menjavali samo 

zaposlitve, pač pa bomo zamenjali tudi več poklicev. To pa terja od človeka trud, energijo in 

prilagodljivost, vendar upam, da bom vsemu, kar me čaka, kos. 

Anej Kolarič, 4. b/1 

NOVE POTI 
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SLOVO IN ZAČETEK  

Triletna šola se bliža koncu, jaz pa se spominjam, kaj se je dogajalo prejšnja leta.  

Ob začetku prvega letnika sem bil zelo živčen, saj nisem nikogar poznal, potem pa zaradi ka-

rantene nisem mogel dobro spoznati novih sošolcev. V drugem letniku se je to spremenilo, saj 

se je karantena končala in prvič delati v šolskih delavnicah je bilo zelo zabavno. Veliko je bilo 

novih stvari, na katere se v 1. letniku ni bilo treba navaditi, izvedel sem več o sošolcih in konč-

no dobil nekaj dobrih prijateljev. Na PUD-u je bilo v obeh letnikih zelo zanimivo, saj sem spoz-

nal, kako delati v podjetju. V tretjem letniku se selimo iz učilnice v učilnico, kar je precej napor-

no, ker imamo velikokrat prvo uro v najvišjem nadstropju. To nas ob sedmih zjutraj precej utru-

di. 

Kmalu bomo zapustili šolske klopi, saj odhajamo na PUD v podjetja in se precej časa ne bomo 

videli. Eden od mojih prijateljev pa v novem letu zapušča Slovenijo in se seli v Italijo.  

V zadnjem letniku sem dosegel pri slovenščini odlično oceno, zato bom zaključni izpit opravljal 

le iz strokovnega predmeta, kar ne bo pretežko. Načrtujem, da bom nadaljeval izobraževanje v 

poklicno-tehniškem programu in se, če bo šlo vse po načrtu, izšolal za avtoservisnega tehnika. 

Morda bom raje izbral področje strojnega tehnika in tako pridobil dva različna poklica. Lažje 

bom našel službo in zanimivo delo.  

Vsa tri leta so bila zabavna, a sem se tudi veliko naučil. Upam, da bo čim več mojih sošolcev 

uspešno končalo triletni program, da bomo skupaj nadaljevali šolanje. 

Adrijan Stegne, 3. a/2  

 

 

 NOVE POTI 

Danej Fluher, 3. b/1 

POT DO JASNIH MISLI 
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ODŠLI BOMO VSAK SVOJO POT 

Pred tremi leti smo z novimi sošolci prvič sedli v skupno učilnico. Prišli smo iz različnih krajev, z 

različnimi cilji, a pot se nam je prekrižala na TŠC. Čez tri leta smo postali zelo dobri sošolci in 

prijatelji. 

Skupna leta, ki nam jih je kovid malo skrajšal, so bila obarvana s smehom in občasno zaradi 

ocen tudi s stresom. Ugotovili smo, da smo kot razred kar solidni in da v šoli niti ni tako slabo in 

nadležno, kot smo najprej mislili. Tudi profesorji so samo ljudje, malo smeha tudi njim polepša 

dan, še tako turobno uro pa humor spremeni v zanimivejšo. Naš čas na šoli so spremljale tudi 

solze, a največkrat solze smeha. Zaradi sproščenosti so ponedeljki znosnejši, delavnik se zdi 

krajši in lažji. Enostavno so nam lepšale šolske dneve, saj od samih fantov kaj drugega ne 

moremo pričakovati.  

V zadnjem letniku, ko bi naj bili obremenjeni z izbiro študija, poklicno maturo in pričakovanjem 

odraslega življenja, se ni nič spremenilo, stresne in naporne ure še raje prekinemo s kakšno 

šalo in merico dobre volje. Kdaj pa kdaj smo kakšnemu profesorju načeli živce, a nič hujšega, 

saj smo potem z dobrim delom in učenjem popravili razpoloženje vseh.  

Naša skupna pot se bo letos zaključila, odšli bomo vsak v svojo smer, po opravljeni poklicni 

maturi si bomo rekli “adijo” in odšli novim izzivom naproti. Morda se bodo naše poti ponovno 

križale, a zagotovo se bomo spominjali srednješolskih dni, ko je bila naša edina skrb ocen-

jevanje in kje bomo preživeli ure špricanja. V vsakem primeru pa verjamem, da bo srednja šola 

vsem ostala v dobrem spominu - čeprav bodo slike z leti bledele, ne bodo zbledeli k srcu 

prirasli spomini.  

Žan Zorman, 4. b/1  

 NOVE POTI 

OSAMLJENI INTELEKTUALCI 

Danej Fluher, 3. b/1 
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LJUBEZEN 

Ljubezen je dar, 

srcu lep gospodar. 

Zna obrniti misli v drugo stran. 

Če si zaljubljen, 

si vesel in dobre volje. 

Če si ljubljen, 

si kot žitno polje. 

Malo je ljudi, ki ljubezen doživijo. 

Veliko je ljudi, 

ki si ljubezen obupno želijo. 

Človek, ki ljubezni ne doživi, 

je človek, ki zaman živi. 

Anej Ilič, 3. c/1 

 

 

 PESMI 

PLESALEC 

Soplesalke smo iskali, 

da bi skupaj zaplesali. 

Vprašal sem lepo deklino, 

rad bi jo za boke primo. 

 

Matic Predikaka, 2. e/1 

 

 

NAŠA ŠOLA 

Ko prideš na TŠC, 

te vsi lepo pozdravijo. 

Ko si dva tedna tam, 

te z nalogami zadavijo. 

 

Med glavnimi odmori zabava se začne, 

gremo ven v Hofer, to je kraj za lačne. 

 

Zunaj se skadi veliko tobaka. 

Ko greš mimo, 

dobiš drugi stadij raka. 

 

Tudi dijaški bife je zabavna stvar, 

čeprav tam zapravim ves svoj denar. 

 

Tilen Lopan, 2. e/1 

Ines Korošec, 2. e/1 
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HAIKUJI iz 1. f/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  PESMI 

Svetlo je nebo,  

potoki žuborijo, 

ptice vabi glas … 

            Teja Jurič 

V šoli rad spim, 

doma za zvezki trpim,                     

zato sem napet.  

                Matej Topolovec 

 

Spet se mi mudi, 

a potem komaj čakam, 

da domov zvoni. 

              Aleksej Sernec 

 

Avto sem kupil.  

Se dolgo vozil nisem –  

se pokvaril je. 

         Anže Heric 

 

V šolo hodim,   

na Teamse vse dobim, 

a nič ne nar'dim!   
       

               

        Štefan Molnar  

Prvi dan ena, 

drugi dan jih je že več,  

zadnji dan pa sam! 

                Tobias Zelenko 

 

Novi avto 'mam … 

Drugi dan pa ROMPOMPOM … 

in že popravljam. 

               Patrik Veršovnik 

 

Zjutraj v šoli 

profesor znanje deli, 

meni se megli. 

            Robert Holer 

 

 

Zjutraj se zbudim, 

se na traktor mi mudi,  

da vse postorim.   

              Kevin Markoja 

 

Srce zlo boli!     , 

Deklica zelo trpi,      

fant se veseli …       

               Teja Jurič  
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Cvetke iz profesorskih vrst 
»Vrzi toti žakelj (torbo) skozi okno.« 

 

»Če ne boš piskal, bo neopravičena.« 
 

Tretje vprašanje: »Kaj sploh znaš?« 
 

»Stoj, tam glej.« 
 

»Prvič opomin, drugič redbull …« 
 

»Pride takšno leto …« 

 

Modrost profesorja Oberškega 
Živel je zelo prijazen fant, ki mu je Bog dal eno željo. Fant si je zaželel glavni dobitek na loteriji 
in Bog mu je rekel, da mu željo lahko izpolni, le srečko si mora kupiti sam. 

Nauk: Če želiš dobiti dobro oceno, se moraš snov najprej naučiti.  

 

Pri razredni uri 
Razrednik: Dober dijak mora imeti vsaj 80 % prisotnosti in vsaj tri neopravičene ure.  

 

Kandidati za spraševanje 
»Profesor, meni se ne da pisati …« 

»Kaj boš pa potem postal v življenju? Picopek?«  

»Ne, mehatronik.«  

»No, prvega kandidata za ustno spraševanje že imamo.«  

 

Oh, ta korona 
»Odprite okna, masko na nos, korona je še vedno med nami. Če si bolan, pa ostani doma.” 

»Gospod profesor, jaz sem ravnokar zbolel. Lahko hitro odidem domov?« 

 

Končno nekdo, ki pozna odgovor 
Profesorica veselo spodbudi dijaka, ki je dvignil roko: »No, le povej ...«  

Dijak: »Jaz sem samo mislo, če lahko grem na stranišče.« 

Profesorica: »Eh, tiho bodi rajši …«   

 

Šifra omarice v 4. a 

Dijaki dobijo šifre omaric in dijak pojamra: »Ja, kak si te naj zapomnim toto šifro?« 

Sošolec ima odgovor: »Najboljše, da si jo na velko napišeš na vrata omarice, da ne boš poza-
bo.«   

 

Iz življenjepisa 

Živim pri očetu in materi, nimam otrok ali kakih drugih stroškov, 
imam pa eno sestro. 

  

 CVETKE IZ ŠOLSKIH KLOPI 

OSAMLJENI INTELEKTUALCI 
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Literati v 4. a 

Učiteljica: »Fantje, kako s tujo besedo rečemo literarni figuri nasprotje ali?« 

Dijaki so tiho.  

Učiteljica jih skuša spomniti: »No, anti …« 

Nik brez pomisleka: »Vem! Antifriz!« 

 

Kovnica novih besed 

domača naloga = stanovanjska naloga 

včeraj = (stavčni člen) časovni krajevnik 

Evropejec = Evropist  

Lepa Vida je bila hranilka. 

 

Opravičilo 

Dijak se opraviči, da še ni prebral domačega branja. Sicer je šel v knjižnico v Europark, a knjige 
na žalost ni dobil, ker je bila že izposojena. (Od kdaj je v Europarku knjižnica?) 

 

Če niste vedeli ... 

V Bibliji piše, da je slovenščina državni in uradni jezik v Republiki Sloveniji. 

Ulomek iz Romea in Julije se dogaja na Capuletovem vrtu. 

 

Kako na športni dan 

Dijake pred športnim dnem zanima, kako se pride na Urban in ali je pot zahtevna.  

Oglasi se vseznalec in razloži: »Joj, fantje, pot bo težka, gremo na 3000 in več nadmorske viši-
ne. Pa to ni najtežje. Najtežje je to, da gremo par metrov in pridemo do prve gostilne, gremo da-
lje, smo že pri drugi ali tretji gostilni, čujte, potem pa pridemo do župnišča … Edino dobro je, da 
so župnika Jožeta zamenjali s totim novim, ker bi nam Joža 100 % ponudo kaj močnega za 
spit.« 

  CVETKE IZ ŠOLSKIH KLOPI 
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