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PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA V ŠOLSKEM LETU 
2012/2013

Organizacijska struktura Šolskega centra Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica ima od 1. 1. 2013 sedem enot:

● Elektrotehniška in računalniška šola,
● Strojna, prometna in lesarska šola,
● Gimnazija in zdravstvena šola,
● Biotehniška šola,
● Srednja ekonomska in trgovska šola
● Višja strokovna šola,
● Medpodjetniški izobraževalni center.

Elektrotehniška in računalniška šola (ERŠ)
Na Elektrotehniški in računalniški šoli so se v šolskem letu 2012/13 izvajali naslednji programi:
triletna poklicna programa elektrikar energetik in računalnikar, štiriletna tehniška programa 
elektrotehnik elektronik in tehnik računalništva ter poklicno-tehniška programa elektrotehnik 
energetik in tehnik računalništva.

Strojna, prometna in lesarska šola (SPLŠ)
Na Strojni, prometni in lesarski šoli so se v šolskem letu 2012/13 izvajali programi:
dvoletni nižje poklicni program obdelovalec lesa, triletni poklicni programi mizar, oblikovalec 
kovin, instalater strojnih instalacij, mehatronik operater, avtoserviser in avtokaroserist, štiriletni 
tehniški programi strojni tehnik, logistični tehnik in tehnik mehatronike ter poklicno-tehniški 
programi lesarski tehnik, strojni tehnik, avtoservisni tehnik in tehnik mehatronike.

Gimnazija in zdravstvena šola (GZŠ)
Na tehniški gimnaziji in zdravstveni šoli so se v šolskem letu 2012/13 dijaki izobraževali v treh 
programih tehniške gimnazije (tehniška gimnazija strojne, elektro ali računalniške smeri) ter v 
programu zdravstveni tehnik. 

Biotehniška šola (BŠ)
Na Biotehniški šoli so se v šolskem letu 2012/13 izvajali programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, 
hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski tehnik (nadaljevalni program), 
triletni programi, slaščičar, vrtnar, gastronom-hotelir ter dvoletni program pomočnik v biotehniki
in oskrbi.

Srednja ekonomska in trgovska šola (SETŠ)
Uradno se je Šolskemu centru priključila s 1. 1. 2013.V šolskem letu 2012/13 so se na šoli izvajali 
programi: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, poklicno-tehniški program ekonomski tehnik
ter poklicna programa trgovec in administrator.

Višja strokovna šola (VSŠ)
Na Višji strokovni šoli so se v šolskem letu 2012/13 izvajali trije študijski programi:
informatika, mehatronika ter upravljanje podeželja in krajine.
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Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

MIC je enota, ki deluje na področjih: 
– vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na vseh strokovnih področjih ter 

specializirani tečaji,
– mednarodne izmenjave dijakov in profesorjev,
– koordinacija praktičnega usposabljanja z delom dijakov (PUD),
– storitve in izdelki,
– zeliščni center,
– skrb za trajno sodelovanje z gospodarstvom ter obrtjo ter drugimi socialnimi partnerji,
– skrb za opremljanje delavnic in laboratorijev s sodobno tehnološko opremo,
– skrb za promocijo poklicev.

MIC je začel delovati 1. septembra 2007. Po petih letih svojega delovanja ima jasno vlogo tako 
znotraj Tehniškega šolskega centra kot tudi v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in celo 
mednarodnem prostoru. Postavljeni so bili temelji za prepoznavnost pri podjetjih in ostalih 
socialnih partnerjih, med katerimi so najpomembnejši:

1. Na regionalnem nivoju: Letrika, Hit Nova Gorica, Smartech, Intra Lighting, Gostol, Salonit 
Anhovo, Pecivo, AET Tolmin, Fluid, Elektro Primorska, Festo, Gonzaga d.o.o., SPIN d.o.o., OZS
Nova Gorica, obrtniki lesarske sekcije v Novi Gorici, obrtniki kovinarske sekcije v Ajdovščini, 
OZS Ajdovščina, Regijska razvojna agencija, Tehnološki park Nova Gorica, VIRS, Ljudska 
univerza Ajdovščina, Zavod RS za zaposlovanje – območna enota Nova Gorica, MONG, občine 
Šempeter-Vrtojba, Goriška Brda, Ajdovščina, Vipava, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, 
srednje šole v Goriški, Obalno-kraški ter Notranjsko-kraški regiji.
2. Na nacionalnem nivoju: Konzorcij šolskih centrov, Konzorcij Biotehniških šol, Konzorcij šol
za storitve, Konzorcij strokovnih gimnazij, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Center RS za poklicno izobraževanje, Centralni zavod za 
zaposlovanje, OZS, GZS, CPU, SVRL, Inštitut Jožef  Stefan.
3. Na mednarodnem nivoju: srednje šole na Finskem, v Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji, Španiji, 
Turčiji, Ministrstvo za delo BiH, Zavod za zaposlovanje BiH, Srednja tehniška šola Niš, 
predstavniki Evropske komisije, zadolženi za različna področja v Bruslju, podjetje Danieli, 
različna podjetja v severni Italiji, novi partnerji na Kitajskem (Shanghai R&D centre for Smes, 
Wisesoft Chengdu, Ministrstvo za gospodarstvo in IKT v Pekingu).

V letu 2012/13 je MIC pričel z gradnjo novega objekta. 
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Vodstvo Šolskega centra v šolskem letu 2012/2013

Egon Pipan – direktor Tehniškega šolskega centra
Robert Peršič – ravnatelj Elektrotehniške in računalniške šole
Simon Kragelj – ravnatelj Strojne, prometne in lesarske šole do 1. 3. 2013
Primož Štekar - ravnatelj Strojne, prometne in lesarske šole od 1. 3. 2013
Vesna Žele – ravnateljica Gimnazije in zdravstvene šole
Barbara Velikonja Miklavčič – ravnateljica Biotehniške šole
Inga Krušič Lamut – ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole
Miran Saksida – ravnatelj Višje strokovne šole
Adrijana Hodak - vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra

Svet šole
Svet šole ima 21 članov: zavod imenuje šest predstavnikov izmed zaposlenih, pet je predstavnikov
staršev posameznih srednjih šol, trije predstavniki študentov Višje strokovne šole, predstavnik 
Strateškega sveta Višje strokovne šole, dva predstavnika ustanovitelja (enega imenuje Vlada 
Republike Slovenije, drugega pa Mestna občina Nova Gorica), dva predstavnika delodajalcev 
(imenuje ju Vlada Republike Slovenije) in dva predstavnika dijakov.

Predstavnika ustanovitelja: Stanko Žgavc (Vlada RS)
Aleš Lemut (MONG)

Predstavnik delodajalcev: Miloš Požar
Alenka Pegan

Predstavniki delavcev zavoda: Aleš Tankosić
Marija Drešček
Lucija Čermelj
Branko Jerič
Robert Čebron
Tatjana Munih

Predstavniki staršev: Tea Luzar (BIOS)
Marko Poljanec (SPLŠ)
Andrejka Prijon (ERŠ)
Stane Čufer (GZŠ)
Andrej Rondič (SETŠ)

Predstavnik strateškega sveta Višje strokovne šole: Simon Abolnar

Predstavniki študentov Višje strokovne šole: Sara Spačal

     Zmago Devetak

     Zoran Obradovič

Predstavnika dijakov:      Tjaša Tonja

     Vanesa Klinec
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Zaposleni na Šolskem centru v šolskem letu 12/13

Našteti so delavci, ki so zaposleni na Gimnaziji in zdravstveni šoli, Elektrotehniški in računalniški
šoli, Strojni, prometni in lesarski šoli, Višji strokovni šoli in delavci skupnih služb.

Aktiv učiteljev slovenščine
1. Bizjak Pavlica Ksenija
2. Dejak Furlan Ernesta
3. Ferjančič Ksenija
4. Figelj Majda
5. Modrijančič Reščič Bojana
6. Plohl Natalija
7. Špacapan Adrijana
8. Vovk Martina
9. Zorzut Santoro Marjetka
10. Žežlina Sonja
11. Žgur Andreja

Aktiv učiteljev tujih jezikov
1. Češčut Romi
2. Kenda Janež Irena
3. Koršič Anka
4. Kosovel Petra
5. Mervič Reja Vanda
6. Murenc Elizabeta
7. Ožbolt Tanja
8. Prinčič Jasna
9. Škibin Kristina
10. Žigon Polona

Aktiv učiteljev športne vzgoje
1. Čefarin Tanja
2. Čehovin Iztok
3. Hrabrić Nadica
4. Jelen Jan
5. Kuk Petrovčič Branka
6. Lutman Lidija
7. Podgornik Slavica
8. Vidmar Tomaž
9. Vogrinc Ksenija

Aktiv učiteljev logistike
1. Arčon Tanja
2. Kompara Kristina
3. Mozetič Miran
4. Štekar Primož 

Aktiv učiteljev naravoslovja
1. Blažič Tanja
2. Jejčič Sonja
3. Klinec Dimitrij
4. Lestan Tanja
5. Mavrič Nikolina
6. Pahor Gardi
7. Pirc Mirijam
8. Rutar Irena
9. Smole Đorđević Maja
10. Ušaj Gulin Ksenija

Aktiv učiteljev matematike
1. Fiegl Vanda
2. Janežič Tanja
3. Juretič Vitjan
4. Kete Karmen
5. Klanjšček Albin
6. Kobal Anamarija
7. Komel Uroš
8. Mozetič Černe Vesna
9. Mugerli Štrosar Zdenka

Aktiv učiteljev družboslovja
1. Bajc Suzana
2. Pajntar Roza
3. Remškar Bogomir
4. Repič Vrtovec Kristina
5. Rustja Miran
6. Stanič Tina
7. Turel Anja
8. Valič Dornik Anka

Aktiv učiteljev zdravstva
1. Cek Stepančič Daša
2. Gabršček Melita
3. Horvat Dean
4. Kragelj Benedetič Nives
5. Kragelj Marjeta
6. Morvai Manuela 
7. Sitar Barbara
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Aktiv učiteljev računalništva in informatike
1. Abolnar Simon
2. Andrlič Alen
3. Bizaj Erik
4. Božič Martin
5. Campolunghi Andrej
6. Klančič Vasja 
7. Kobe Janez
8. Kompara Erik
9. Kragelj Ingrid
10. Marčetić Slobodan
11. Mavri Tomaž
12. Medvešček Edi
13. Pušnar Barbara
14. Vouk Boštjan

Aktiv učiteljev strojništva in mehatronike
1. Besednjak Herman
2. Čermelj Tomislav
3. Jerič Branko
4. Kačič Milivoj
5. Medvešček Marko
6. Melink Janez
7. Milost Igor
8. Nusdorfer Viler
9. Petrovčič Karlo
10. Pinosa Matej
11. Rodman Drago
12. Spačal Robert
13. Šuligoj David
14. Zega Mitja

Aktiv učiteljev elektrotehnike
1. Bratina Štefanec Adrijana
2. Čebron Robert
3. Ipavec Edvard
4. Jug Vladimir
5. Kenda Mitja
6. Kokoravec Ladimir
7. Marušič Matjaž
8. Milić Goran
9. Pregelj Boris
10. Premrl Andrej
11. Rebula Boris
12. Reščič Renato
13. Vodopivec Goran
14. Zoroja Peter

Aktiv učiteljev strojništva – praktični pouk
1. Budihna Davorin
2. Doplihar Severin
3. Kavčič Branko
4. Krpan Aleksander
5. Nardin Marjan
6. Ušaj Peter

Aktiv učiteljev lesarstva
1. Brecelj Bogdan
2. Česnik Marko
3. Erzetič Vojko
4. Kovačič Bojan
5. Kovačič Radovan
6. Markovčič Evgen
7. Peršič Marko
8. Šuligoj Zdenko

Šolska svetovalna služba
1. Bratina Ana 
2. Beltram Mateja
3. Frančeškin Vanesa
4. Stubelj Mojca

Šolske knjižničarke
1. Kosovel Mojca
2. Rupnik Vasilija
3. Sirk Karmen

Vzdrževanje učne tehnologije
1. Gaberšček Uroš
2. Štrancar Aleš

Skupne službe
1. Čermelj Lucija
2. Gabrijelčič Anđa
3. Jug Alenka
4. Jakin Ingrid
5. Kodelja Martina
6. Kompara Anita
7. Miškovič Anja
8. Močnik Tatjana
9. Murovec Doris
10. Pekeć Milutin
11. Sever Martina
12. Žagar Robert
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Vzdrževanje

1. Bizjak Iztok

2. Božić Ljubica

3. Đukić Anica

4. Fabijan Vilko

5. Juroš Milka

6. Kerić Darinka

7. Miljić Anđa

8. Mišić Joka

9. Mutavčić Gordana

10. Pavlin Igor

11. Plazačić Radmila

12. Prah Metoda

13. Prajnar Olga

14. Prerad Radojka

15. Ribić Lilijana

16. Rupnik Irena

17. Strugalović Milka

18. Vasić Rada

Na centru so, v obsegu nekaj ur, poučevali tudi profesorji drugih zavodov: Gigo De Brea 
(umetnostna vzgoja), Igor Brecelj (informatika), Maja Fajfar in Darja Čufer (laborantki za kemijo 
in biologijo), Staša Peršolja Bučinel (glasbena vzgoja).

Učna pomoč

Dijakom so učno pomoč poleg nekaterih učiteljev nudili tudi zunanji sodelavci:

1. Humar Karmen

2. Kodrič Iris (surdopedagoginja)

3. Sitar Igor

4. Skomina Mateja
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Višja strokovna šola

Informatika
1. Abolnar Simon – univ. dipl. inž. elektrotehnike
2. Blažič Leon, univ. dipl. ing. elektrotehnike
3. Harej Janko - univ. dipl. inž. računalništva 
4. Kompara Erik - univ. dipl. inž. elektrotehnike
5. Marčetić Slobodan - univ. dipl. inž. računalništva
6. Pušnar Barbara – prof. matematike
7. Saksida Miran - univ. dipl. inž. elektrotehnike
8. mag. Sirk Saša – prof. angleškega jezika, mag. znanosti
9. mag. Tankosić Aleš – dipl. inž. elektrotehnike
10. mag. Vouk Boštjan – univ. dipl. inž. računalništva in informatike

Mehatronika
1. Čermelj Tomislav - univ. dipl. inž. strojništva
2. Kačič Milivoj - univ. dipl. inž. strojništva
3. Kenda Mitja - univ. dipl. inž. elektrotehnike
4. Milost Igor - univ. dipl. inž. strojništva
5. Pušnar Barbara – prof. matematike
6. Saksida Miran - univ. dipl. inž. elektrotehnike
7. mag. Sirk Saša – prof. angleškega jezika, mag. znanosti
8. mag. Tankosić Aleš – univ. dipl. inž. elektrotehnike
9. Vermiglio Robert - univ. dipl. inž. strojništva
10. mag. Vouk Boštjan – univ. dipl. inž. računalništva in informatike

Upravljanje podeželja in krajine
1. Cej Vojko - univ. dipl. inž. kmetijskega strojništva
2. Glavan Podbršček Andreja - univ. dipl. inž. kmetijstva
3. Kodrič Ivan Elija – univ. dipl. inž. kmetijstva
4. Kogoj Linda - univ. dipl. inž. kmetijstva
5. Kragelj Ingrid - univ. dipl. org. dela
6. Poženel Anka - univ. dipl. inž. agronomije
7. Pušnar Barbara – prof. matematike
8. Rot Mojca - univ. dipl. inž. agronomije
9. Rusjan Tamara - univ. dipl. inž. rastlinske proizvodnje
10. mag. Sirk Saša – prof. angleškega jezika, mag. znanosti
11. mag. Tankosić Aleš – univ. dipl. inž. elektrotehnike
12. Smole Đorđević Maja - prof. biologije in gospodinjstva
13. Volk Egon - univ. dipl inž. kmetijstva 

Strokovni sodelavci ter ostali, ki so sodelovali pri izvajanju študijskega procesa:
1. Ipavec Edvard, univ. dipl. inž. – inštruktor za področje mehatronike
2. Jug Vladimir, inž. – laborant za področje mehatronike
3. Mervič Klavdij, inž. – laborant za področje informatike
4. Poša Ivana - univ. dipl. inž. agronomije

7



Kronika Šolskega centra Nova Gorica  2012/13

MIC - Medpodjetniški izobraževalni center 

Uprava MIC-a:
1. Adrijana Hodak - vodja MIC-a
2. Denise Sirk – tajništvo MIC-a
3. Danijela Grmek – finančno poslovanje MIC-a
4. Tanja Križan – finančno poslovanje MIC-a

Izobraževanje odraslih:
1. Suzana Fiegl – organizator formalnega izobraževanja odraslih
2. Lavra Vermiglio – organizator formalnega izobraževanja odraslih
3. Tatjana Krašna - organizator formalnega izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti 

MIC-a na področju biotehnologije
4. Nina Grgič - tajništvo izobraževanja odraslih
5. Blaž Weber – organizator neformalnega izobraževanja odraslih

Projektno delo:
1. Rosana Pahor - koordinatorica projektov
2. Irena Četina - projektna sodelavka MIC-a, odgovorna za izmenjave dijakov in profesorjev
3. Neža Pavzin -  projektna sodelavka MIC-a
4. Janko Harej - projektni sodelavec MIC-a, vodja projekta E-svetovanje zahod
5. Milan Podbršček - projektni sodelavec MIC-a
6. Maritn Božič - projektni sodelavec MIC-a
7. Adrijana Špacapan - projektna sodelavka MIC-a, vodja vseh nalog MUNUS 2
8. Darinka Kozinc - vodja zeliščnega centra Grgarske Ravne
9. Bogdan Pavlica - strokovni sodelavec v Zeliščnem centru Grgarske Ravne
10. Marko Česnik - koordinator PUD-a za TŠC NG
11. Metod Štrancar -  koordinator MIC-a za BIOS

Ostali sodelavci:
Bojan Kovačič, Tanja Janežič, Drago Rodman, Vanesa Frančeškin, Mojca Stubelj, Vanda Fiegl, 
Mirijam Pirc, Maja Smole Đorđević, Vojko Cej, Damjana Šajne, Vitomir Horvat, Barbara Kunčič, 
Janez Kobe.
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Programi, oddelki in razredniki v šolskem letu 2012/13

Tehniška gimnazija
1. GA – Ksenija Vogrinc
1. GB – Petra Kosovel
2. GA – Ksenija Ferjančič
3. GA – Vanda Fiegl
3. GB – Martina Volk
4. GA – Adrijana Špacapan

Zdravstveni tehnik
1. AZ – Jan Jelen
1. BZ – Ksenija Ušaj Gulin
2. AZ – Dean Horvat
2. BZ – Sonja Žežlina
3. AZ – Vesna Mozetič Černe
3. BZ – Karmen Kete
4. AZ – Marjeta Kragelj
4. BZ – Barbara Sitar

Elektrotehnik
1. AE – Uroš Komel
2. AE – Romi Češčut
3. AE – Živa Colja
4. AE – Ladimir Kokoravec

Tehnik računalništva
1. RA – Andrej Capolunghi
1. RB – Bojana Modrijančič Reščič
2. RA – Anka Koršič
3. RA – Polona Žigon
3. RB – Iztok Čehovin
4. RA – Tanja Blažič

Elektrotehnik PTI
1. NE – Anamarija Kobal
2. NE – Boris Rebula

Elektrikar
1. CE – Andrej Premrl
2. CE – Goran Milić
3. CE – Matjaž Marušič

Tehnik računalništva PTI
1. NR – Alen Andrlič
2. NR - Vasja Klančič

Računalničar
1. RC – Goran Vodopivec
2. RC – Erik Bizaj
3. RC – Erik Kompara

Logistični tehnik
1. LT – Kristina Kompara
2. LT – Vanda Mervič
3. LT – Kristina Škibin
4. LT – Tanja Arčon

Strojni tehnik
1. AT – Tanja Janežič
2. AT – Vitjan Juretič
3. AT – Mitja Zega
4. AT – Branka Kuk Petrovčič

Tehnik mehatronike
1. TM – Milivoj Kačič
2. TM – Matej Pinosa
3. TM – Igor Milost
4. TM – Jasna Prinčič

Strojni tehnik PTI
1. NS – Maja Vogrinčič Bizjak
2. NS – Natalija Plohl

Avtoservisni tehnik PTI
1. NAS – Marko Česnik
2. NAS – Gardi Pahor

Tehnik mehatronike PTI
1. NTM – Drago Rodman

Lesarski tehnik PTI
1. NL – Marko Česnik
2. NL – Bojan Kovačič

Oblikovalec kovin, instalater strojnih 
instalacij
1. CK – Tomaž Vidmar
2. CK – Herman Besednjak
3. CK, 3.DK – David Šuligoj
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Avtoserviser
1. AS – Slavica Podgornik
2. AS – Marjetka Zorzut Santoro
3. AS – Robert Spačal

Avtokaroserist
1. AK, 1. AS2 – Maja Đorđević Smole
2. AK, 2. AS2 – Mitja Kenda

Mehatronik operater
1. ME – Tomaž Vidmar
2. ME – Herman Besednjak
3. ME – David Šuligoj

Mizar
1. ML – Albin Klanjšček
2. ML – Bogdan Brecelj
3. ML – Marko Peršič

Obdelovalec lesa
1. OL – Evgen Markovčič
2. OL – Lidija Lutman
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Vodje aktivov Šolskega centra 2012/13

Srednja šola
Slovenski jezik: Ksenija Bizjak Pavlica
Tuji jeziki: Romi Češčut
Matematika: Maja Vogrinčič Bizjak
Naravoslovje: Vitjan Juretič
Družboslovje: Tina Stanič 
Promet: Kristina Kompara
Strojništvo: Herman Besednjak
Elektrotehnika: Goran Vodopivec
Informatika in računalništvo: Martin Božič
Lesarstvo: Bojan Kovačič, Evgen Markovčič 
Športna vzgoja: Jan Jelen
Svetovalne delavke: Helena Debeljak
Zdravstvena nega: Daša Cek Stepančič
Mehatronika: Tomislav Čermelj

Višja strokovna šola

Poslovno komuniciranje: Saša Sirk
Informatika: Barbara Pušnar
Mehatronika: Tomislav Čermelj
Upravljanje podeželja in krajine: Vojko Cej
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Vodje PUZ-ov in ŠRT-ja za šolsko leto 2012/13

ŠRT tehniška gimnazija: Adrijana Špacapan
PUZ zdravstvena nega: Daša Cek Stepančič
PUZ elektrotehnika: Edvard Ipavec
PUZ elektrikar: Matjaž Marušič
PUZ tehnik računalništva: Boštjan Volk 
PUZ računalnikar: Erik Kompara 
PUZ logistika: Kristina Kompara
PUZ lesarstvo: Bojan Kovačič
PUZ strojništvo: Viler Nusdorfer 
PUZ kovinarstvo: Karlo Petrovčič
PUZ avtoserviserna dejavnost: Robert Spačal
PUZ mehatronika 4: Matej Pinosa
PUZ mehatronika 3: Herman Besednjak
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Število dijakov in študentov 
(brez Biotehniške šole in Srednje ekonomske in trgovske šole)

Srednje šole
Tehniška gimnazija: 130 dijakov
Zdravstveni tehnik: 225 dijakov
Elektrotehnik: 75 dijakov
Tehnik računalništva: 160 dijakov
Elektrikar: 68 dijakov
Računalnikar: 80 dijakov
Elektrotehnik (PTI): 35 dijakov
Tehnik računalništva (PTI): 43 dijakov
Logistični tehnik: 102 dijakov
Strojni tehnik: 91 dijakov
Tehnik mehatronike: 83 dijakov
Oblikovalec kovin, instalater strojnih instalacij: 36 dijakov
Mehatronik operater: 21 dijakov
Avtoserviser: 69 dijakov
Avtokaroserist: 16 dijakov
Strojni tehnik (PTI): 35 dijakov
Tehnik mehatronike (PTI): 12
Avtoservisni tehnik (PTI): 21 dijakov
Lesarski tehnik (PTI): 21 dijakov
Mizar: 31 dijakov
Obdelovalec lesa: 21 dijakov

V šolskem letu 2012/13 se je na srednjih šolah ŠC (brez Biotehniške in Srednje ekonomske in 
trgovske šole) izobraževalo skupaj 1365 dijakov.

Višja strokovna šola
Informatika: 175 študentov - 150 rednih, 25 izrednih
Mehatronika: 140 študentov - 116 rednih, 24 izrednih 
Upravljanje podeželja in krajine: 105 študentov - 97 rednih, 8 izrednih

V šolskem letu 2012/13 se je na Višji strokovni šoli izobraževalo skupaj 420 študentov.
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Izobraževanje odraslih
Formalno izobraževanje odraslih v letu 2012/13 (brez Biotehniške šole in Srednje ekonomske in 
trgovske šole)
Formalno se je izobraževalo 398 kandidatov:

• z obiskovanjem predavanj: 133 kandidatov
• s konzultacijami: 144 kandidatov
• odrasli, ki so opravljali poklicno maturo: 102 kandidatov*
• odrasli, ki so opravljali zaključni izpit: 11 kandidatov*
• odrasli, ki so opravljali splošno maturo: 8 kandidatov*

*(Zajeti so samo tisti udeleženci, ki opravljajo samo poklicno maturo, zaključni izpit ali splošno 
maturo. V to evidenco niso všteti tisti udeleženci, ki so vključeni v oddelke ali skupine in so po 
uspešnem zaključku izobraževalnega programa pristopili k poklicni maturi, maturi ali zaključnem 
izpitu) 

Neformalno izobraževanje v letu 2012/13
Zaradi težke gospodarske situacije ni bilo odziva na prijave za plačljive programe neformalnih 
izobraževanj iz različnih področij, ki smo jih ponujali.
Tako smo se usmerili na programe, ki omogočajo brezposelnim osebam pridobiti dodatne 
kvalifikacije (sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje). Na ta način smo uspeli izpeljati 
usposabljanje za varilce za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za TIG in MIG-
MAG varilca. V nadaljevanju so kandidati pridobili certifikat za omenjeno področje. 
Usposabljanje je potekalo v novembru in decembru 2012.
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Pomembne funkcije naših zaposlenih

Miran Saksida je član Komisije za imenovanje višješolskih predavateljev pri Strokovnem svetu za 
poklicno in strokovno izobraževanje.

Drago Rodman je od leta 2006 član Komisije za učbenike, ki deluje v okviru Strokovnega sveta za
poklicno in strokovno izobraževanje.

Aleš Tankosić je od leta 2006 član Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov, ki 
deluje v okviru Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje ter zunanji evalvator v 
okviru NAKVIS-a. 
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PROJEKTI 
MUNUS 2
MUNUS 2 - Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju s področja tehnike. Projekt, ki je neprekinjeno potekal od leta 2008, se je v tem 
šolskem letu zaključil. Večina dejavnosti se je zaključila do konca decembra 2012, uradno pa se je 
projekt zaključil marca 2013. V projekt je bilo v teh letih vključeno več kot 360 strokovnjakov in 
strokovnih delavcev na 6 vsebinskih področjih. V tem šolskem letu je v glavnem potekala 
dokončna evalvacija – izdelano je bilo evalvacijsko poročilo za vsa vsebinska področja. 
(http://munus2.tsc.si)

E-svetovanje
Projekt poteka od leta 2008 do pomladi 2013. Njegov nosilec je računalniška družba KOPO, ŠC 
je v projektu partner.
Slovenija si je zastavila cilj do leta 2013 vzpostaviti učinkovit in v celoti informacijsko podprt 
nacionalni sistem izobraževanja. Za dosego tega cilja je morala zagotoviti povezanost vseh 
procesov in vsebin pri podajanju in pridobivanju znanja z informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo. Osnovni cilj projekta je tako dvig ravni informatiziranosti vzgojno-izobraževalnih 
zavodov. Dejavnosti za dosego tega cilja pa so: svetovanje vodstvu in učiteljem v posameznih 
zavodih, tehnična podpora zavodom, vzpostavljanje e-skupnosti in organizacija izobraževanja.

V šolskem letu 2012/13 je potekalo svetovanje in usposabljanje vodstev in učiteljev, 
vzpostavljanje spletnih skupnosti  ter razvoj in izvajanje tehnične podpore. V projekt je vključenih
800 slovenskih šol, vzpostavljena je spletna skupnost, ki šteje 3500 učiteljev, 5000 učiteljev se je 
izobraževalo na manjših svetovanjih, opravljenih je bilo 5200 obiskov na posameznih šolah. V 
tem šolskem letu se projekt zaključil.

E-šolska torba

ŠC Nova Gorica je bil za obdobje od marca 2013 do junija 2015 izbran kot raziskovalna 
institucija v projektu E-šolska torba, ki je na nek način nadgradnja zaključenega E-svetovanja. V 
projektu je predviden razvoj spletnih storitev, e-vsebin in e-učbenikov ter vzpostavitev tehnične 
podpore za njihovo uporabo.

Leonardo da Vinci – GEA (Gaining Experience Abroad)
V okviru programov mednarodnih izmenjav na ŠC Nova Gorica že od leta 2000 organiziramo 
izmenjave dijakov. Glavni namen izmenjav je praktično usposabljanje z delom, ostali cilji pa so: 
pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje različnih kultur, spoznavanje vrstnikov v tujini. V 
šolskem letu 2012/13 so bile tako v okviru projekta GEA (projekt traja od junija 2012 do marca 
2014) organizirane 3 izmenjave dijakov, ki so odšli na praktično usposabljanje v Španijo, Italijo in 
na Finsko (13 dijakov, 4 spremljevalci). 6 skupin naših dijakov je gostovalo v tujini, 4 skupine 
dijakov iz tujine (Španija, Finska) pa je gostil ŠC. V oktobru smo gostili tudi 2 finska učitelja. 

Naši dijaki so se v tujini izobraževali na naslednjih področjih: lesarstvo, avtoservisna dejavnost, 
zdravstvo in ekonomija. 
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Leonardo da Vinci – GOAL (Going Abroad Learning)
V okviru iztekajočega projekta smo izvedli eno izmenjavo. Skupina 4 dijakov elektrotehnike je s 
spremljevalcem odpotovala na Finsko.

Comenius – strokovna izobraževanja za zaposlene
Tudi zaposleni se lahko v okviru mednarodnih projektov udeležujejo študijskih obiskov v tujini. 
Tako sta se v tem šolskem letu v okviru programa Comenius izobraževanja udeležila dva 
predavatelja Višje strokovne šole: Saša Sirk in Tomislav Čermelj.

MESA (Mechatronics in Energy Saving Aplications) – Mehatronika z vidika
uporabe alternativnih virov energije

V projektu sodelujejo ŠC Nova Gorica, Licej uporabnih znanosti G. Cardano, Pavia ter Fondacija 
La Vele, Pavia iz Italije in Tehnička škola Pula iz Hrvaške. ŠC Nova Gorica je nosilec projekta. 
Projekt traja od novembra 2011 do oktobra 2013.

Cilj projekta je, da se na vseh šolah v času projekta predela klasičen avtomobil Smart v avtomobil
na električni pogon.

S problemom predelave klasičnega avtomobila s klasičnim pogonom (motorjem z notranjim 
izgorevanjem) v avtomobil z elektromotornim pogonom so se operativno ukvarjali dijaki 
avtoservisne dejavnosti, strojništva, logistike in elektrotehnike, s problemom postavitve 
samostojne fotovoltaične postaje s priključitvijo na javno električno omrežje pa dijaki 
elektrotehnike. V okviru projekta so dijaki pripravili projektne naloge, ki so jih uporabili kot 
gradivo za četrto izpitno enoto poklicne mature.

V sklopu projekta so učitelji izdelali kurikul v obliki priročnika za učitelje in dijake. Ta bo služil  
kot pripomoček pri takih in podobnih projektih v šolstvu kot primer dobre prakse.
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E-CVET Razvoj metodologije in implementacija kreditno točkovnega 
sistema v srednjem poklicnem in tehniškem izobraževanju 
Trajanje projekta: od oktobra 2011 do septembra 2013. 

Nosilci projekta so Nizozemci, sodelujejo še partnerji iz Nemčije, Španije, Estonije ter s Finske.  
V Sloveniji je razvojni partner Center za poklicno izobraževanje, medtem ko ŠC sodeluje kot 
testni partner.

E-CVET je evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja. Je sistem, ki je namenjen prevajanju učnih izkušenj v enote učnih izidov, ki skupaj 
tvorijo kvalifikacijo, osnovano na ECVET točkah.

Namen E-CVET-a je:
• olajšati prehodnost v izobraževalnih sistemih in ga postaviti vzporedno s sistemom ECTS, ki se
uporablja na nivoju terciarnega izobraževanja;
• omogočanje lažjega priznavanja in prenosa poklicnih kvalifikacij med državami in s tem lajšati 
mednarodno mobilnost; 
• spodbujanje vseživljenjskega učenja s pomočjo fleksibilnejših učnih programov in poti, ki 
vodijo h kvalifikacijam;
• prispevati k večji privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja;
• prispevati k večjemu medsebojnemu razumevanju in zaupanju med posameznimi državami in 
sistemi poklicnega izobraževanja.

Implementacija dokumentov E-CVET se bo izvedla v okviru projekta LDV mobilnost dijakov, in
sicer v času med marcem 2012 in septembrom 2013. 

Uvajanje in vrednotenje NPZ
Projekt NPZ po Sloveniji večinoma izvajajo ljudske univerze, na Goriškem pa v projektu sodeluje
tudi ŠC Nova Gorica. Projekt predvideva izobraževanje strokovnih sodelavcev, promocijske 
aktivnosti ter izvajanje aktivnosti v procesu pridobivanja in vrednotenja neformalno pridobljenih 
znanj. V letošnjem šolskem letu sta bila izpeljana tečaja za varilce. Podeljeno je bilo 15 
certifikatov.

RPO - Računalniška pismenost odraslih 
Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med 
odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti 
njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo
v informacijski družbi vsem, ne glede na starost in doseženo izobrazbo.

Učni načrt in javni izobraževalni program Računalniška pismenost za odrasle je potrdilo 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Pogoj za uspešno dokončanje programa in izdajo javno veljavne 
listine je opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti. Trajanje usposabljanja je 60 ur.

V šolskem letu 2012/13 je bilo na ŠC izvedeno 1 izobraževanje za 15 udeležencev. Vsi so 
uspešno opravili tudi praktični preizkus znanja.  
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Znanje – vez med šolami in delodajalci - izobraževanje mentorjev 
Projekt je je zasnovan z namenom ustrezno izobraziti delodajalce - mentorje dijakom, ki 
opravljajo praktično usposabljanje z delom. V tem šolskem letu se je v okviru projekta 
izobraževalo 45 mentorjev za Biotehniško šolo.

Usposabljanje mentorjev za izvajanje PUD-a
Projekt usposabljanja mentorjev za področje ekonomije poteka v šolskem letu 2012/13. Na 
SETŠ so bile izvedene 4 delavnice po 24 ur, ki so se jih udeležili mentorji PUD-a v podjetjih. V 
delavnicah se je izobrazilo 80 mentorjev.

Posodobitev strokovnih gimnazij
Projekt posodobitev tehniških strokovnih gimnazij traja od leta 2009 in se zaključuje v avgustu 
2014. Predvideva posodobitve in spremembe na področju gimnazijskega izobraževanja: 

- uvedba in izvajanje posodobljenih učnih programov za vse predmete,

- uvajanje in izvajanje razvojnih pilotnih projektov,

- spodbujanje pilotnih projektov na medpredmetni in nadpredmetni ravni,

- inovativni predlogi (šol, skupin ali posameznikov), skladni s krovnimi cilji projekta.

Na tehniški gimnaziji ŠC se dejavnosti v okviru posodobitve načrtujejo na nivoju ŠRT-a in 
posameznih timov za posamezno šolsko leto. V šolskem letu 2012/13 je delo potekalo v 
skupinah za timsko poučevanje, učenje učenja, diferenciran pouk ter v skupini za komunikacijo. 

Posodobitev ekonomskih gimnazij
Projekt posodobitev strokovnih gimnazij na področju ekonomije traja od leta 2008 in se 
zaključuje avgusta 2013. Predvideva posodobitve in spremembe na področju izobraževanja za 
ekonomske gimnazije. 

OUTJ 2 - Obogateno učenje tujih jezikov 
Enoletni projekt je potekal od septembra 2012 do avgusta 2013, vanj pa je bila vključena Srednja 
ekonomska in trgovska šola. V okviru projekta so vpeljali timsko poučevanje pri tujem jeziku 
(angleščina, italijanščina) ter strokovnem predmetu (gospodarstvo). V projektu so sodelovali trije 
učitelji tujega jezika in 1 učitelj strokovnih predmetov, v načrt timskega poučevanja pa je bilo 
vključenih 7 oddelkov, od tega je 5 oddelkov imelo ure timskega poučevanja čez celo šolsko leto, 
2 oddelka pa samo v drugem polletju.
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Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj
Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj – je projekt sofinanciranja uvajanja novih 
izobraževalnih programov v srednjem, poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja 
biotehnologije za obdobje 2008-2012. Cilj projekta so kompetentno zasnovani programi za 
področje biotehnologije. Dejavnosti v okviru projekta predvidevajo:
- pripravo izvedbenih kurikulov,
- določanje odprtih delov kurikula,
- določanje meril za ocenjevanje znanja,
- opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
- pripravo osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli,
- vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov,
- pripravo in uvajanje novih učnih gradiv,
- evalvacijo - ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti dela,
- promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja.

AGRI KNOWS
Biotehniška šola se je v šolskem letu 2012/13 vključila v projekt Agri-Knows, v katerem 
sodelujejo še dve srednji šoli iz Italije ter univerzi in raziskovalni inštituciji iz Slovenije in Italije v 
okviru programa čezmejnega sodelovanja.

Cilj projekta Agri-Knows je prenos znanja strokovnjakov in specialistov iz različnih inštitucij, ki 
delujejo na raziskovalnem področju kmetijskega sektorja na šolsko raven. Namen je vključevanje 
njihovega specifičnega znanja o problematiki onesnaževanja okolja zaradi prekomernega 
gnojenja, vnosa hranil, pesticidov in drugih učinkovin na bodoči tehniški sektor. Končni cilj je 
izboljšati ozaveščenost ter skrb za okolje in zdravje človeka. Projekt predvideva postavitev 
mikrokozmos poskusov v šolah, organizacijo delavnic za dijake in študente, usposabljanje 
učiteljev in dneve odprtih vrat na osnovnih šolah.

UE LI JE 2
Projekt UE LI JE 2 je del programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo za obdobje 
2007-2013, vodilni slovenski partner v projektu je Občina Brda, naša Biotehniška šola pa je ena 
izmed ostalih partnerjev. V okviru projekta se izvaja aktivnosti: 

• analiza in proučevanje oljčnega olja, pridelanega na območju projekta;
• razmnoževanje avtohtonih sort oljk, vključenih v blagovno znamko UE-LI-JE ter 

vzgajanje kakovostnih sadik;
• izdelava proizvodnega pravilnika za kakovostno proizvodnjo ter načrt trženja oljčnega 

olja ter promocija;
• nakup opreme za oljarne;
• informiranje oljkarjev in drugih izvajalcev s področja oljkarstva, zagotavljanje potrebnih 

znanj za kakovostno proizvodnjo.

Glavni, uspešno doseženi cilj projekta za Biotehniško šolo je bil nakup in posodobitev torklje.
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EQ Wine 
Šole vključene v projekt EQ Wine, prihajajo iz Avstrije, Nemčije, Švice, Italije, Španije, Romunije 
in Slovenije, ki jo zastopa naša Biotehniška šola. Že v preteklih letih so evropske šole, ki 
izobražujejo mlade na področju vinogradništva in vinarstva, dobro sodelovale. Projekt EQ Wine 
je korak naprej v sodelovanju, njegov cilj pa je sprejeti in potrditi skupen kurikulum, ki bo 
zajemal:

• kataloge znanja in spretnosti za vinogradništvo in vinarstvo;
• standardizirane teoretične in praktične naloge za ocenjevanje pridobljenega znanja;
• učne enote za usposabljanje mešanih skupin študentov oz. dijakov v Evropi.

V okviru projekta so na Biotehniški šoli konec aprila 2013 izvedli 8. evropsko tekmovanje v 
vinarstvu Wine championship 2013.
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LAS - Zeliščna pot skozi prostor in čas
Zeliščni center Grgarske Ravne je v tem šolskem letu izvajal enoletni projekt (od oktobra 2012 
do septembra 2013), katerega cilj je bil postavitev stalne razstave o zeliščih v Zeliščnem centru. 
Ob tem so bile izvede tudi 3 delavnice o uporabi zelišč, ena umetniško-ustvarjalna delavnica, 
projekt pa se je zaključil z otvoritvijo razstave. 
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KROŽKI IN DEJAVNOSTI NA ŠC NOVA GORICA

Delo z nadarjenimi v šolskem letu 2012/13
V šolskem letu 2012/13 smo za dijake organizirali vrsto aktivnosti, ki so delno potekale na šoli, 
delno kot obiski uspešnih podjetij in znanstvenoraziskovalnih inštitucij. 
Septembra so dijaki nižjih letnikov v okviru Dnevov strojništva obiskali Tehniški muzej 
Slovenije v Bistri.
Ogledali so si nekatere zanimive poskuse Nikole Tesle, ki predstavljajo del zbirke velikega 
izumitelja. Študenti Fakultete za strojništvo so predstavili zanimive projekte, ki so jih pod 
vodstvom mentorjev razvili v času študija. Četrtošolci so obiskali planetarij v Padovi.
V okviru predavanj Izleti v matematično vesolje so dijaki spoznavali novosti in smeri razvoja 
na področju računalništva. Udeležili so se predavanja o optimizaciji algoritmov z naslovom 
Optimalna pot na goro.
Oktobra nas je na šoli obiskal dr. M. Iko Burgar, ki je za dijake pripravil predavanje s področja 
praktične uporabe znanja fizike. Tema predavanja je bila jedrska magnetna resonanca, 
teoretične osnove in njena uporaba v praksi. Predavatelj je priznan strokovnjak na področju 
uporabe metod jedrske magnetne resonance pri študiju molekularnih struktur v trdnih snoveh, 
kot tudi v naravnih materialih in urejenih tekočinah – tekočih kristalih in ionskih tekočinah. Na 
predavanju so dijaki spoznali življenjsko in profesionalno pot znanstvenika, ki je bil trinajst let 
zaposlen na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani. V tem obdobju je dve leti intenzivno sodeloval z 
Univerzo Illinois v Chicagu (ZDA). Od leta 1983 živi in dela v Avstraliji.
V oktobru smo obiskali tudi Sinhrotron Eletrra v Bazovici pri Trstu, pospeševalnik elektronov, 
pri katerem nastaja sinhrotronska svetloba, ki se jo lahko uporabi za proučevanje mikrostrukture 
snovi. Uporabljajo jo v vojski, medicini, kemijski, farmacevtski in živilski industriji.
7. maja 2013 smo si ogledali podjetje Akrapovič v Ivančni Gorici, ki je eno vodilnih 
proizvajalcev vrhunskih izpušnih sistemov za motocikle in športne avtomobile ter karbonskih 
delov.
17. maja 2013 smo obiskali dva od treh Hidriinih inovativnih centrov, in sicer: Inštitut za 
avtomobilsko industrijo v Tolminu in Inštitut za materiale in tehnologije v Spodnji Idriji. 
Dijaki so se seznanili z novimi tehnologijami, ki so jih pri strokovnih predmetih analizirali in 
komentirali.
30. maja 2012 smo si ogledali Gostol Tolminske strojne tovarne, kjer izdelujejo peskalne stroje.
Da mobilna revolucija spreminja svet in mladim talentom ponuja nove poslovne priložnosti, so 
dijaki spoznavali na srečanju Geek day.
Z reševanjem težjih programerskih problemov so se dijaki pripravljali na državno tekmovanje iz 
računalništva, spoznavali so najnovejše tehnologije na področju računalništva. Pripravljali so se na
tekmovanje Imagine cup.
V marcu 2013so se dijaki udeležili tekmovanja iz znanja računalništva na Festivalu računalništva
na IJS in FMF v Ljubljani.
Januarja 2013 so dijaki obiskali Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in se 
udeležili vodenega ogleda kemijskih poskusov v okviru Noči znanstvenic in znanstvenikov. 
V aprilu 2013 so dijaki obiskali Inštitut Jožefa Stefana v Ljubljani in si ogledali raziskovalni 
jedrski reaktor v Podgorici. 
Ob obisku visokotehnološkega podjetja Instrumentation Technologies iz Solkana, ki je vodilni 
svetovni ponudnik instrumentacije za pospeševalnike osnovnih delcev, so spoznavali pomen in 
prednosti medpredmetnih povezav in združevanja znanj iz različnih področji.
V maju so dijaki obiskali laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev Univerze v Novi Gorici, 
kjer so si ogledali napravo LIDAR, ki omogoča daljinsko zaznavanje lastnosti ozračja.
Dijaki so v okviru dejavnosti Multimedijskega krožka urejali nov foto-video studio na Šolskem
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centru in posneli prve oddaje v virtualnem studiu. Ob urejanju šolske okrepčevalnice Špajza so 
posneli studijske fotografije tekočin in ognja. Oblikovali so grafični dizajn nalepk za nov dirkalnik
TŠC racing teama. 
Na Nikonovem dnevu v Ljubljani so se seznanili z novostmi s področja fotografije: 3D-
fotografija, gif  fotografija, uporaba različnih funkcij na fotoaparatih Nikon, preizkusi nove 
opreme na lastnih ali Nikonovih fotoaparatih. Nova znanja so uporabili pri zagotavljanju foto in 
video podpore ob različnih dogodkih na šoli (dnevi odprtih vrat, Eko bus, državno tekmovanje 
ERŠ, državno tekmovanje zdravstvenih šol, maturantski ples na Biotehniški šoli, Robo bum, 
mednarodno tekmovanje Europa wine championship …) in izven (Rally Banjšice, Idrija, obisk 
poligona varne vožnje na Vranskem …). 

Februarja 2013 so dijaki na Fakulteti za aplikativno naravoslovje pod vodstvom dr. Egona 
Pavlice spoznavali tehnologijo izdelave fotocelic na plastični foliji.

Dijakinji 4. letnika zdravstvene šole sta se udeležili dejavnosti v okviru COBIK-ove Dodatne 
šole za nadarjene naravoslovce z naslovom Uporaba virusov v biotehnologiji in biomedicini. 
Udeleženci delavnice so v teoretičnem in praktičnem delu pridobili nova spoznanja o lastnostih 
virusov, metodah, ki se uporabljajo pri delu z njimi, in načinih koristne uporabe virusov.
Januarja 2013 so predstavniki GEA Collega izvedli Marketinško delavnico na temo Podjetništvo
in inovativnost. Z njo so želeli spodbuditi dijake k inovativnemu in podjetniškemu načinu 
razmišljanja. 
Februarja 2013 so se dijaki srečali z ameriškim diplomatom Galenom Englundom, zaposlenim 
na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. Poleg predstavitve Ameriške ambasade, programov in 
aktivnosti, ki jih organizira, ter ameriškega načina življenja, so udeleženci dobili tudi informacije o
možnostih študija v ZDA.
20. februarja 2013 so dijaki 3. letnika obiskali podjetje Intra Lighting v Mirnu. Razvojno 
naravnano podjetje je eno uspešnejših na področju proizvodnje svetil v Sloveniji. S svojimi izdelki
so prisotni na tržiščih po celem svetu. Posebno pozornost posvečajo tehnološkim inovacijam in 
dizajnu ter varčevanju z energijo.
Pri dejavnostih s področja elektrotehnike so dijaki v prvi polovici šolskega leta pri pouku spoznali
zahtevnejšo uporabo senzorja svetlobe in senzorja sile, uporabo posebnih funkcij digitalnih 
integriranih vezij in krmilnikov ter načine povezovanja naprav s kabli. V drugi polovici šolskega 
leta so znanje nadgradili: z zahtevnejšo uporabo krmilnika Longo (Smarteh) z uporabo RFID-
kartic za dostop v objekte/prostore, z uporabo CPLD-programirljivih logičnih vezij (Xilinx Inc.), 
testiranjem in popravilom senzorjev plina ter regulacijo vrtljajev ventilatorja.
Za nadarjene dijake 1. letnika smo v času od 12. do 14. junija 2013 organizirali poletne 
dejavnosti.

Pripravila Mojca Stubelj
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Šolska športna tekmovanja in druge športne aktivnosti v letu 2012/13

Strojna, prometna in lesarska šola

Posamično področno atletsko tekmovanje za dijake in dijakinje
Nova Gorica, maj 2013.
Sodelovalo je 11 dijakov. Rezultati:

dijaki 100 m: 1., 4. in 7. mesto
dijaki 1000 m: 1. in 2. mesto
dijaki 2000 m: 2. mesto
dijaki štafeta 4 x 100 m: 1. mesto
dijaki skok v daljino: 4., 6. in 7. mesto
dijakinje 1000 m: 2. mesto

Državno posamično atletsko tekmovanje za dijake in dijakinje
Ljubljana, maj 2013
Tekmovala sta dva tekmovalca. Rezultati:
ženske tek na 1000 m: 20. mesto
moški tek na 2000 m: 17. mesto

Medobčinsko prvenstvo v odbojki na mivki
Dijaki so na medobčinskem prvenstvu osvojili 4. mesto.

Medobčinsko prvenstvo v odbojki
V januarju 2013 je v Novi Gorici potekalo medobčinsko prvenstvo v odbojki. Tako ekipi dijakov 
kot dijakinj sta osvojili 4. mesto.

Medobčinsko prvenstvo v košarki
Dijaki so na tem prvenstvu, ki je potekalo v Novi Gorici decembra 2012, osvojili 3. mesto.

Medobčinsko prvenstvo v nogometu
Dijaki so na medobčinskem prvenstvu v Novi Gorici decembra 2012 osvojili 4. mesto.

Državno prvenstvo v nogometu
Dijaki so v Kranju na državnem prvenstvu februarja 2013 dosegli četrtfinale - osvojili so 3. 
mesto.
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Gimnazija in zdravstvena šola

Prvenstvo v košarki
Dijaki so na medobčinskem prvenstvu v Novi Gorici decembra 2012 osvojili 1. mesto. Prav tako 
so ponovili uspeh na področnem prvenstvu v Tolminu januarja 2013 in zmagali. Na državnem 
prvenstvu v Kranju februarja 2013 pa so osvojili 3. mesto.

Medobčinsko prvenstvo v nogometu
Dijaki so na medobčinskem prvenstvu v Novi Gorici decembra 2012 osvojili 3. mesto.

Medobčinsko prvenstvo v odbojki
Dijakinje so na medobčinskem prvenstvu v Novi Gorici osvojile januarja 2013 5. mesto.

Področno prvenstvo v rokometu
Dijaki so na področnem prvenstvu v Ajdovščini januarja 2013 osvojili 2. mesto.

Elektrotehniška in računalniška šola

Medobčinsko prvenstvo v odbojki
Dijaki so na tem prvenstvu v Novi Gorici januarja 2013 osvojili 2. mesto.

Medobčinsko prvenstvo v rokometu
Dijaki so na medobčinskem prvenstvu v Novi Gorici novembra 2012 osvojili 4. mesto.
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Odbojka; dekliška ekipa GZŠ z mentorico Tanjo 
Čefarin

Odbojka; fantovska ekipa ERŠ z mentorjem 
Iztokom Čehovinom

Rokomet; fantovska ekipa ERŠ
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Medobčinsko prvenstvo v nogometu
Dijaki so na medobčinskem prvenstvu v Novi Gorici decembra 2012 osvojili 4. mesto.

Medobčinsko prvenstvo v košarki
Dijaki so na tem prvenstvu v Novi Gorici decembra 2012 osvojili 5. mesto.

Državno tekmovanje v lokostrelstvu
Kris Saksida iz 2. RA je v državnem tekmovanju v lokostrelstvu postal državni prvak in 
podprvak.
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Nogomet; fantovska ekipa ERŠ Košarka; fantovska ekipa ERŠ

Kris Saksida je na državnem 
prvenstvu prejel zlato in srebrno 
medaljo

Krisovi medalji
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Ostala tekmovanja in športne aktivnosti

V organizaciji aktiva ŠVZ smo se z dijaki udeležili mednarodnega turnirja v Vidmu v Italiji, ki 
je potekalo od 19. do 22. 3. 2013. Dijaki so tekmovali v nogometu, odbojki, rokometu in košarki 
ter so dosegli odlične rezultate. Tekmovanje je tudi priložnost, da dijaki spletejo nova prijateljstva.

Lesarijada
Sevnica, april 2013. V okviru Lesarijade je potekalo tudi tekmovanje dijakov v malem nogometu 
(uvrstitev od 5. do 7. mesta).

Tek podnebne solidarnosti – 28. maja 2013 je bil na Strojni, prometni in lesarski šoli v 
sodelovanju s Slovensko Karitas organiziran Tek podnebne solidarnosti. 

Športni tabori
Za vse dijake 1. letnikov so bili organizirani športni tabori v različnih terminih in lokacijah.
V septembru in oktobru 2012 so se vsi dijaki 1. letnikov 4-letnih programov (1. ST, 1. TM, 1. AE,
1. RA, 1. RB, 1. GA in 1. GB) udeležili športnih taborov v Bohinju, izjema je bil le 1. LT. Ta je 
skupaj z dijaki 1. RC imel v aprilu 2013 organiziran športni tabor v domu Kavka na Livških 
Ravnah. V aprilu 2013 so v Bohinj odšli tudi dijaki 1. AZ in 1. BZ.
V oktobru 2012 so dijaki 1. letnikov poklicnih smeri na SPLŠ imeli organiziran športni tabor v 
Čepovanu.
Dijaki 1. CE so na športnem taboru bili aprila 2013 v Rakovem Škocjanu.
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Tehniški dnevi za osnovnošolce

V šolskem letu 2012/2013 je bilo na Šolskem centru Nova Gorica za osnovnošolce organiziranih 
6 obiskov. Obiskali so nas osmo- in devetošolci 9 osnovnih šol (Bovec, Šempas, Šempeter, 
Dornberk, Kanal, Dobrovo, Solkan, Deskle, OŠ F. Erjavca). V okviru vsakega obiska so se učenci
lahko vključili  v 2 delavnici. Na voljo so bile delavnice iz elektrotehnike, računalništva, strojništva
in mehatronike, avtoservisiranja, logistike, lesarstva, zdravstva in delavnica, ki je predstavljala 
tehniško gimnazijo. V okviru obiska, ki je trajal od 8.30 do 12.30, so si učenci ogledali naš center, 
in sicer učilnice, delavnice, laboratorije. 
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Osnovnošolci v učilnici logističnih tehnikov Delavnico je vodila Kristina Kompara

Osnovnošolcem so pri računalništvu pomagali tudi naši 
dijaki

Zaključna slika z mentorjem Boštjanom Voukom
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Multimedijski krožek

Na Šolskem centru deluje multimedijski krožek, v katerem se sestajajo dijaki in študenti ŠC, ki jih 
zanimajo različne multimedijske dejavnosti, npr. fotografiranje, urejanje fotografij, snemanje, 
montiranje posnetkov, izdelava 3D-fotografije, izdelava plakatov, izdelava spletnih strani ipd. 
Krožek deluje pod mentorskim vodstvom učitelja Aleša Štrancarja. 
Dijaki so v šolskem letu 2012/13 na centru uredili nov foto-video studio. V šolski okrepčevalnici 
Špajza so postavili razstavo fotografij. Oblikovali so grafični dizajn nalepk za nov dirkalnik ŠC 
racing teama. 

ŠC racing team

Really navdušenci na ŠC se že od leta 2009 družijo v okviru skupine ŠC racing team. Voznik in 
lastnik avtomobila je Teodor Vodopivec, sovoznik Bernard Žgavc (oba zaposlena na Biotehniški 
šoli). Sodelujejo tudi člani Multimedijskega krožka, ki ga vodi Aleš Štrancar. Že konec septembra 
se je ekipa z avtomobilom Fiat punto udeležila prvega Sprint rellyja Gorica, ki je z mednarodno 
udeležbo potekal na Banjški planoti.  V oktobru je ekipa sodelovala na Reallyu Idrija. 

Pripravil Aleš Štrancar
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Prostovoljstvo mladih

Dijaki Šolskega Centra Nova Gorica, Tehniške gimnazije in zdravstvene šole so bili tudi v letu 
2012/13 vključeni v projekt Prostovoljno socialno delo Nova Gorica. To je projekt, ki ga ob 
pomoči mentorjev na srednjih in osnovnih šolah organizira Center za socialno delo Nova Gorica.
Prostovoljci delujejo na različnih področjih socialnega dela in si s tem pridobivajo bogate izkušnje
za svoje življenje. Pri svojem delu se srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč. Poleg tega pa se 
prostovoljstvo opravlja tudi kot učna pomoč ter pomoč v Vrtcu Nova Gorica. Druženje in 
pomoč otrokom in pomoči potrebnim ljudem vplivata tudi na dijakov pogled na življenje ter na 
izgradnjo temeljnih vrednot in njegove lastne samopodobe, kar je predvsem za dijake srednje 
zdravstvene šole zelo pomembno. Mentorica je bila Melita Gabršček, ki je v tem šolskem letu 
poleg prostovoljnega dela pričela tudi z krvodajalsko akcijo za 4. letnike.
 

Pripravila Nives Kragelj Benedetič

Bralni klub

V Balnem klubu se je enkrat mesečno srečevalo okrog 25 dijakov Elektrotehniške in računalniške 
šole. Krožek je vodila Bojana Modrijančič Reščič. Pogovarjali so se o knjigah, ki so jih prebrali, 
gostili pa so tudi slovenske literarne ustvarjalce. Najbolj so odmevali obiski novinarja Mirana 
Ališiča, pesnika Marka Rijavca in 100-letnega pisatelja Boruta Pahorja. S prvim so se dijaki 
pogovarjali o zakulisju tekmovanj Formule 1, drugi je spregovoril o svoji pesniški zbirki 
Dimenzije maja in o svojem poklicu duhovnika, tretji pisatelj pa je mladim govoril o svoji 
preteklosti, o trpljenju, ideologijah in o aktualnem političnem dogajanju. Bralni klub pa je gostil še
nekaj drugih ustvarjalcev. Darja Korez – Korenčan je predstavila roman Posvojenec dveh žensk, 
Stella Kos se je predstavila z romanom Odpusti mi, Lidija Golc je govorila o pesniški zbirki 
Dobro, pa se še izboljšuje, Asja Hrvatin je izdala roman o bulimiji z naslovom Lepe punce lepo 
bruhajo. 
Ob dnevu knjige so se dijaki in mentorica odzvali vabilu Goriške knjižnice Franceta Bevka na 
skupno srečanje z dijaki Škofijske gimnazije iz Vipave. Na srečanju so dijaki prebirali svoje pesmi.
Dijaki so izdali tudi 10. pesniško zbirko in jo predstavili v maju 2013. Zbirka je posvečena 
vrstniku Arminu, ki se je tragično ponesrečil.

Rastem s knjigo

V šolskem letu 2012/13 je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo med 
srednješolci  potekal že tretje leto. V okviru projekta dijaki obiščejo najbližjo splošno knjižnico, si 
jo ogledajo, ob koncu obiska pa prejmejo v dar knjigo. Cilj projekta je izboljšati motivacijo za 
branje, večji obisk v splošnih knjižnicah in promocija mladinskih del domačih avtorjev. V 
projektu sodelujejo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic, Zavod za šolstvo, Društvo šolskih 
knjižničarjev Slovenije ter Društvo slovenskih pisateljev.
Dijaki 1. letnikov našega centra so si novogoriško splošno knjižnico ogledali v januarju in 
februarju 2012. V dar so prejeli mladinski roman Cvetke Bevc Desetka.
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Bralna značka 2012/13

Tudi v šolskem letu 2012/13 je na centru potekala bralna značka in sicer v štirih jezikih: v 
slovenščini, nemščini, angleščini in italijanščini. Knjižničarke in profesorice jezikov so dijake 
povabile k sodelovanju. 
Slovenska bralna značka
Dijaki so lahko izbirali med romani, ki so jih izdali bivši dijaki našega centra, najstniškimi romani, 
romani slovenskih uveljavljenih avtorjev, sodobnimi svetovnimi romani, pustolovskimi romani in 
romani po resničnih dogodkih. Bralcem, ki imajo raje stvarno literaturo, smo ponudili tudi izbor 
tovrstnih del.   
Angleška bralna značka
Dijaki so prebrali dve prirejeni izdaji leposlovja v angleščini.  
Nemška bralna značka 
Dijaki so prebrali eno prirejeno izdajo leposlovja v nemščini. 
Italijanska bralna značka
Dijaki so prebrali dve prirejeni izdaji leposlovja v italijanščini ali eno originalno italijansko 
leposlovno knjigo. 
V maju so si dijaki, ki sodelovali pri bralni znački, v gledališki dvorani nove telovadnice ogledali 
nagradni film Med volkovi, za uspešno sodelovanje pa so prejeli tudi priznanje.

Tečaj slovenščine za tujce v šol. letu 2012/13

Tečaj je šol. letu 2012/13 obiskovalo 28 dijakov. Dva sta se tečaju priključila med letom. Dijaki so
bili po opravljenem pisnem preizkusu na prvem srečanju razdeljeni v dve skupini. Udeleženci 
tečaja so prihajali iz različnih šol in strok (elektro, strojna, zdravstvena, biotehniška), z zelo 
različnim predznanjem jezika. Ponovno se je kot poseben problem izkazalo neučinkovito 
povezovanje vseh služb, ki so soudeležene pri evidentiranju in sledenju dijakov tujcev. Po 
opravljenem predvidenem programu sva zadnji del tečaja namenili njihovim konkretnim 
problemom in vprašanjem in sčasoma sva to obliko dela (vsak dijak je pripravil konkretno 
jezikovno vprašanje) vpeljali kot metodo, ki nama je služila za načrtovanje in pripravo naslednje 
učne ure. Poleg opismenjevanja v slovenščini bi pri najinem delu izpostavili še drugo plat, t.j. 
vzgojno. Dijakom sva preko tečaja ponujali možnost za socializacijo in občutek sprejetosti v 
tujem okolju. Skupina začetnikov se je srečevala od septembra do junija. V skupini nadaljevalcev 
je 8 dijakov ure obiskovalo redno, ostali občasno. Srečevali smo se ob ponedeljkih in sredah. Ure 
so bile pestre, saj so dijaki prihajali 8. šolsko uro, ko so bili že utrujeni, zato je bilo potrebno delo 
temu prilagoditi. Ker ugotavljamo, da je delo v tečajni obliki proti koncu leta neučinkovito 
(popravljanje ocen, PUD …), smo ure razporedili do maja. Da bi svoje delo izboljšali sva se 
udeležili jesenskega in junijskega izpopolnjevanja na Centru za slovenščino kot drugi/tuj jezik v 
Ljubljani. Pridobili sva gradivo za učence, in sicer brezplačne učbenike in pripomoček, imenovan 
Slika jezika.

Pripravili Sonja Žežlina in Ernesta Dejak Furlan
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Krožek in tečaj konverzacije v angleščini s tujim asistentom Marcom 
Williamsom

V letošnjem šolskem letu je na TŠC deloval krožek konverzacije v angleščini za dijake in dijakinje,
ki ga je vodil tuji asistent Marc Williams. Na uvodnem srečanju so se udeleženci in udeleženke 
predstavili, preleteli teme, o katerih bi želeli razpravljati, in srečanje zaključili z jezikovnimi igrami.
Naslednja srečanja je Marc običajno pričenjal z zanimivim videoposnetkom ali besedilom, o 
katerem se je v nadaljevanju pogovarjal z dijaki in dijakinjami. Zanje je pripravil učne liste z 
nalogami, da so si lažje zapomnili nove izraze, in jih pogosto razvedril z igrami, ki so spodbujale 
komuniciranje v tujem jeziku.

Za zaposlene je vodil tečaj konverzacije. Uvodno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi voditelja
in udeleženk in udeležencev. Slednje je med drugim zanimala zgodovina Walesa, podobnosti med 
valižanščino in angleščino, valižanski šolski sistem in možnosti mednarodnih izmenjav v Veliki 
Britaniji. 

Pripravila Romi Češčut
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SEPTEMBER

Združitev z Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Nova Gorica in 
preimenovanje centra
Nova Gorica, 1. september 2012

V skladu z odločitvijo vlade RS Slovenije se 
je s 1. septembrom našemu centru priključila
sosednja Srednja ekonomska šola Nova
Gorica. Ob tem se je center preimenoval iz
Tehniškega šolskega centra Nova Gorica v
Šolski center Nova Gorica.
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Izmenjava dijakov - Finska
Finska, od 2. do 16. septembra 2012

V nedeljo, 2. septembra 2012, so se trije lesarski tehniki Marko Abram, Miha Ukmar, Jernej 
Koren (1. NL) in štirje avtoserviserji Sara Šorli, Tadej Jug, Nejc Škarabot, Aljoša Belčič (2. NAS) 
s spremljevalcema Bogdanom Brecljem in Brankom Kavčičem odpravili na dijaško izmenjavo na 
Finsko. Leteli so direktno iz Bergama v Italiji v Tampere na Finskem ter nadaljevali še enourno 
vožnjo z vlakom v mesto Seinajoki. Avtoserviserji so s spremljevalcem ostali v Seinajokiju in tam 
opravljali 14-dnevno prakso v šolskih avtomehaničnih delavnicah, lesarji pa so odšli še naprej v 
30 km oddaljeno Kurikko in se tam nastanili v dijaškem domu ter v tem šolskem centru opravljali
14-dnevno prakso. Izkušnje obeh skupin so zelo pozitivne in lepe tako glede strokovnosti kot 
doživetij dežele Finske.
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Finska, prihajamo! Prihod v Seinajoki

V avtomehanični delavnici Avtoserviserji z mentorjem Branetom Kavčičem

Med lesarji Lesarji so na Finskem izdelali klop
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Nadzor prometa
Goriška, od 4. do 7. septembra 2012

Tudi letos so dijaki 4. LT v prvem tednu pouka izvajali nadzor na prehodih za pešce bližini 
osnovnih šol in tako pripomogli k večji varnosti otrok. Prisotni so bili na Mostu na Soči, v 
Čepovanu, Kanalu, Ajdovščini, Braniku, Šempetru in Novi Gorici. Tako kot v preteklih letih je 
bila akcija izpeljana v okviru praktičnega pouka v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu mestne občine Nova Gorica, Društvom šoferjev in avtomehanikov ter policijo.

Obisk oskrbovancev VDC-ja Stara Gora
Grgarske Ravne, 7. september 2012

V petek, 7. 9. 2012, je Zeliščni center obiskala skupina varovancev iz Varstveno delovnega centra 
Stara Gora. Ogledali so si Zeliščni center, popili skodelico zeliščnega čaja, si ogledali zeliščni vrt, 
pomagali nabrati cvetove ognjiča ter se sprehodili po zeliščni poti. Po poti so spoznavali nekatere 
rastline in si ogledali naravni most.
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Dijakinji na prehodu pred OŠ Fana Erjavca Pred OŠ Milojke Štrukelj

Nabiranje zelišč Po zeliščni poti je obiskovalce vodila vodja Zeliščnega 
centra Darinka Kozinc
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Jesenski športni dan
11. september 2012

Dijaki 1. AS, 1. AK in 1. OL so prehodili Gozdno učno pot Panovec pod vodstvom Radovana 
Kovačiča, ki je dijakom povedal marsikatero zanimivost o gozdu in drevesih. Spremljevalna 
učitelja pa sta še bila Branko Kavčič in Melita Vodopivec. Dijaki 1. CK, 1. ME in 1. ML so 
pešačili skozi Panovec v Staro Goro in nato do Markovega hriba. Spremljevalni učitelji so bili 
Davorin Budihna, Albin Klanjšček in Jasna Prinčič.
Pod vodstvom Slavice Podgornik so se dijaki peš podali po Trnovskem gozdu. Dijaki iz 1. LT in 
1. TM ter spremljevalci Kristina Kompara, Milivoj Kačič, Ingrid Kraglej in Aleksander Krpan so 
hodili od Lokvi do Doma na Lazni; dijaki 1. ST pa so prehodili pot od Male Lazne do Iztokove 
koče na Golakih. Ko so se vračali v Novo Gorico, so se ustavili tudi v Spominskem parku na 
Trnovem.
Dijaki 2. AS in 2. AK so prehodili pot od Predmeje do Kuclja. Dijake sta spremljala Tomaž 
Vidmar in Marjetka Zorzut Santoro.
Planinski izlet za dijake 2. CK, 2. ME, 2. ML in 2. OL je opisal dijak:
V torek, 11. 9. 2012, smo se dijaki zbrali na avtobusni postaji v Novi Gorici. Razvrščeni po 
avtobusih smo na postaji v Ajdovščini vkrcali še nekatere dijake iz okolice. Nato smo se povzpeli 
proti Lokavcu in Predmeji, kjer so iz avtobusa izstopili dijaki 2. CK in 2. ME, ki so nadaljevali pot
proti Iztokovi koči pod Golaki (Mali Golak). Spremljala sta jih učitelja Ksenija Bizjak Pavlica in 
Herman Besednjak. Dijaki 2. ML in 2. OL (spremljevalca Bogdan Breceljin Lidija Lutman) smo 
se z avtobusom odpeljali dlje, do vasi Golaki, od koder smo nadaljevali pot peš. V začetku je bila 
ta videti zelo lahka. Ustavljali smo se na določenih postajah, kjer smo se odpočili in pojedli 
dobrote, ki smo jih prinesli s seboj. Prispeli smo tudi do kamnitega polža, kjer se je bilo zabavno 
spustiti po kamenju v spiralasti obliki. Zatem nas je čakala še zadnja točka in to je Otliško okno. 
Sprva je Okno izgledalo zelo majhno, ko smo prišli bliže, pa smo videli, da je zelo veliko. Tam 
smo se odpočili, fotografirali, se nasmejali in poklepetali. Vračali smo se po isti poti. Pot je bila 
tokrat zahtevnejša zaradi klanca. Primanjkovalo nam je tudi vode, ker takega napora nismo 
pričakovali. Na srečo smo prispeli do stavbe, kjer so nam z veseljem natočili pitno vodo za na 
pot. Tako smo zlahka prišli do avtobusa, kjer smo izmučeni popadali na sedeže. Na Predmeji smo
pobrali še dijake 2. CK in 2. ME in že smo odšli proti domu. V Novo Gorico smo prispeli srečno,
vendar precej utrujeni. Pohoda sem bil prav vesel, saj je bila ekskurzija odlična in na poti do 
Otliškega okna smo veliko videli.

Pripravil Uroš Mrevlje, 2. ML

Dijaki 2. letnikov tehniških smeri so odkrivali lepote v okolici Ajdovščine in na Gori. Dijaki 2. LT
so prehodili Učno pot ob Hublju skupaj s spremljevalcema Vando Mervič in Bogomirjem 
Remškarjem. Dijaki iz 2. ST so pohod začeli v Lokavcu in se povzpeli na Predmejo, z njimi sta 
hodila tudi Viler Nusdorfer in Vitjan Juretič. Matej Pinosa in Marko Bratina sta spremljala dijake 
iz 2. TM, ki so prehodili pot od Pal v Ajdovščini do Otliškega okna.
Dijaki 1. NLAS, 1. NS so skupaj z Markom Česnikom, Petrom Ušajem in Severinom 
Dopliharjem prehodili pot od Razdrtega do Vojkove koče na Nanosu. Robert Spačal, Mitja 
Kenda in Matjaž Zagorec so na pohodu od Senožeč do Vremščice spremljali dijake 3. AS in 1. 
NTM.
Dijaki 3. LT, 3. ST in 3. TM so se zjutraj zbrali na avtobusni postaji in se po soški dolini odpeljali 
do Kobarida. Od tam so pešačili do Livških Raven in nato na Kolovrat. Dijake so spremljali Igor 
Milost (vodja izleta), Mitja Zega in Maja Vogrinčič Bizjak. Pod vodstvom vodiča so prehodili tudi 
Pot miru, ki je speljana po bojišču iz 1. svetovne vojne.
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Dijaki 4. LT, 2. NS, 4. ST in 4. TM in spremljevalci  Miran Mozetič, Natalija Plohl, Branka Kuk 
Petrovčič, Robert Čebron, Karlo Petrovčič in Marko Medvešček bi morali prehoditi turo od Stare
Fužine do Vogarja oziroma od Savice do Komne. Ker jim je vreme nagajalo, so ubrali malo 
drugačno pot. O tem je napisal učitelj poročilo:
Zaradi napovedi slabega vremena – neviht, smo se spremljevalci dijakov ŠC na športnem dnevu 
odločili, da spremenimo potek športnega dne in se namesto na Komno in Voglar skupaj 
odpravimo na ogled slapa Savice. Po ogledu slapa smo se odpravili do Bohinjskega jezera, kjer 
smo se nekateri tudi osvežili v razmeroma toplem Bohinjskem jezeru. Pot nas je nato ob severni 
strani jezera vodila proti Ribčevemu Lazu in po daljšem postanku ob jezeru ob levi strani reke 
Save Bohinjke do Bohinjske Bistrice. Pot ni imela posebnih vzponov, bila pa je dolga kar 27 km in
je na nogah prenekaterih pustila svoj pečat.

Pripravil Miran Mozetič
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Pohodniki ob jezeru

Nekateri so se opogumili in se namočili v jezeru Še na vlak in domov

Počitek ob poti
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Ekskurzija v Padovo
Padova, 13. september 2012

V četrtek, 13. 9. 2012, smo se dijaki Šolskega centra skupaj z dijaki Gimnazije Nova Gorica 
odpravili na ekskurzijo v Padovo. Po dveurni vožnji z avtobusom smo prispeli do planetarija, ki je
bil pravzaprav namen celotne ekskurzije. Tam smo izvedeli veliko o našem osončju, si pobliže 
ogledali planete in asteroide okoli nas, se sprehodili skozi zgodovino astronomije in si na koncu 
ogledali še krajši film o nastanku zvezd. Seveda je bila predstavitev v 3D-tehniki, ki jo v tem 
planetariju dosežejo s pomočjo šestih projektorjev, razporejenih po prostoru. Drugi del ekskurzije
pa je obsegal ogled mesta Padova. Najprej smo sicer imeli odmor, med katerim smo si nekateri 
privoščili odlično padovsko kavo, nato pa je sledil ogled fresk priznanega italijanskega slikarja 
Giotta. Ogledali smo si namreč kapelo “degli Scrovegni”. Potem smo imeli daljši sprehod po 
mestu. Za cilj smo si zastavili baziliko sv. Antona, v kateri so tudi shranjeni posmrtni ostanki tega 
svetnika. Pravijo, da se je ob njegovi grobnici zgodilo že kar nekaj čudežev. Čisto za konec smo si 
še ogledali botanični vrt, v katerem rastejo že zelo stare rastline – med drugim tudi palma iz leta 
1585 (ja- prava letnica). Zanimiva je bila tudi zbirka mesojedih rastlin. Domov smo se vrnili zelo 
pozno, a zato bogatejši za še eno čudovito izkušnjo.

Pripravil Bergoč Kristjan, 4. GA

Predstavitev poklica logist
Nova Gorica, 13. in 14. september 2012

V četrtek, 13. 9., in petek, 14. 9. 2012, smo se tudi logisti udeležili predstavitve poklicev, ki je bila 
organizirana v stavbi Mestne občine Nova Gorica. Učencem 9. razredov osnovnih šol smo 
predstavili delo logista. Kot zanimivost smo jih seznanili z negativnimi dejavniki alkohola s 
pomočjo posebnih očal, ki simulirajo vid vinjene osebe in učenci so se tudi pozabavali s 
sestavljanjem prometnih znakov. Preizkusili so lahko tudi posebne tehtnice, ki prikažejo naletno 
težo posameznika ob trku.

Pripravil Miran Mozetič
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Logisti so se predstavili v prostorih občinske stavbe Očala za simuliranje vinjenosti
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Filmska predstava Aleksandrinke
Gorica, 14. september 2012

Dijaki 3. in 4. letnikov zdravstvene šole, dijaki 3. letnikov SPLŠ in ERŠ so šli peš do Kinemaxa na
Travniku (Gorica), kjer so si ogledali dokumentarni film Aleksandrinke. Film je režiral Metod 
Pevec in govori o ženski emigraciji v Aleksandrijo. Zaradi revščine in fašistične asimilacijske 
politike so Vipavsko dolino vse do druge svetovne vojne množično zapuščali predvsem mladi. 
Moški so odhajali v Argentino, od koder se niso vračali, dekleta in žene so odhajale v Egipt, 
največ v takrat bogato in kozmopolitsko Aleksandrijo, kjer so ostale tudi več desetletij kot dojilje, 
varuške ali gospodinje. Številne so se vrnile prepozno, da bi lahko doživele svoje lastne otroke in 
svoj dom, dobesedno svoj, saj je bil ta največkrat odplačan prav z njihovim denarjem.

Gledališka predstava Eda – Zgodba bratov Rusjan
Nova Gorica, 14. september 2012

Dijaki 2. letnikov zdravstvene šole, SPLŠ in ERŠ ter dijaki 1. letnikov nadaljevalnih programov so
si v novogoriškem gledališču ogledali predstavo o bratih Rusjan. Gledališka predstava je nastala 
kot sodelovanje Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica in Slovenskega mladinskega 
gledališča Ljubljana in govori o usodi bratov Rusjan. Vsakdo dobro pozna Edvarda, ki je z 
rosnimi petindvajsetimi leti strmoglavil in tako postal prva slovenska, jugoslovanska in avstro-
ogrska žrtev letenja. Malokdo pa ve, da je bil za njegov uspeh zaslužen tudi njegov starejši brat 
Josip, celo pobudnik in konstruktor njunih letal, ki pa si nikoli ni upal leteti in je zato po 
Edvardovi smrti skoraj popolnoma utonil v pozabo. Edvard je s svojim dvigom in padcem postal 
»večni mladenič«.
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Sejem avtomechanika
Frankfurt, od 14. do 16. septembra 2012

Avomechanika Frankfurt je največji strokovni sejem na svetu za avtomobilske dele in opremo za 
vozila ter opremo, izdelke in pripomočke za avtomehanične delavnice ter bencinske servise.
Sejem Avtomechanika je organiziran vsako drugo leto, razstavni prostori se raztezajo na približno
300.000 kvadratnih metrih. Na sejmu so prisotni vsi pomembnejši proizvajalci avtomobilistične 
opreme in delov, predstavljajo pa tudi opremo za delavnice na šolah in izobraževalne centre.
Obisk sejma je letos za šolnike organiziral Šolski center Škofja Loka. Iz Tehniškega šolskega 
centra Nova Gorica sva se obiska udeležila učitelja praktičnega pouka avtoservisne dejavnosti 
Branko Kavčič in Matjaž Zagorec. Poseben vtis je na naju pustil prodoren način trženja azijskih 
proizvajalcev tovrstne opreme.

Pripravila Branko Kavčič in Matjaž Zagorec
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Matjaž Zagorec ... ... in Branko Kavčič v Frankfurtu
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Jesenski športni dan za ERŠ
ŠCNG, 18. september 2012

Tega dne je bil organiziran športni dan za dijake ERŠ.
Dijaki 1. RC so se z učiteljema Goranom Vodopivcem in Majdo Figelj odpravili po Gozdni učni 
poti v Panovec, dijaki 1. CE so se z učitelji Andrejem Premrlom, Borisom Rebulo in Majo 
Đorđević Smole peš podali skozi Panovec in Staro Goro na Markov hrib. Oba pohoda sta trajala 
približno 4 ure. Dijaki 1. AE, Uroš Komel in Tina Stanič so se odpeljali na Lokve, od koder so 
pešačili do Doma na Lazni in nazaj. Andrej Campolunghi, Bojana Modrijančič Reščič, Zdenka 
Mugerli in Erik Kompara so spremljali dijake 1. RA in 1. RB, ki so hodili od Male Lazne do 
Iztokove koče pod Golaki. Ob povratku so se ustavili tudi na Trnovem, kjer so si ogledali 
Spominski park miru.
Dijaki 2. CE in 2. RC so se odpeljali do Lokvi, nato pa pešačili do Škola, tudi ta skupina dijakov 
se je ob povratku v Novo Gorico ustavila na Trnovem. Spremljevalca sta bila Goran Milić in Erik
Bizaj. Za dijake 2. AE je bil organiziran pohod od Lokavca do Predmeje po Resljevi poti. Romi 
Češčut in Vladimir Jug sta bila spremljevalca. Do Otliškega okna so se iz Pal v Ajdovščini 
povzpeli dijaki 2. RA skupaj z Anko Koršič in Edijem Medveščkom.
Dijaki 1. NE in 1. NR so se z avtobusom odpeljali do vznožja Nanosa, nato pa hodili do Lovske 
koče Vojkovo, še višje do vrha Nanosa in nazaj. Z dijaki so hodili tudi Anamarija Kobal, Alen 
Andrlič in Boris Pregelj. Za dijake 3. CE je bil organiziran pohod od Senožeč do Vremščice. 
Dijake sta spremljala Peter Zoroja in Matjaž Marušič.
Dijaki 3. AE, 3. RA in 3. RB so se odpeljali do Kobarida, nato pa so vzeli pot pod noge do 
Livških Raven in še naprej na Kolovrat. Dijake so spremljali Bojana Čermelj, Polona Žigon in 
Renato Reščič. 
Za dijake 4. AE, 2. NE, 4. RA in 2. NT se je športni dan začel na železniški postaji v Novi Gorici,
tam so se zbrali skupaj s spremljevalnimi učitelji (Lado Kokoravec, Ernesta Dejak Furlan, Edvard 
Ipavec, Vasja Klančič in Miran Franko). Dijaki 4. AE in 2. NE so opravili turo od Stare Fužine do
Vogarja, dijaki iz 4. RA in 2. NR pa od Savice do Komne.

Evropski Teden mobilnosti 
Nova Gorica, 18. september 2012

Evropski teden mobilnosti (letošnja tema: Prava smer je gibanje) je najbolj razširjena kampanja za
trajnostno mobilnost na svetu. Izbrana tema letošnjega leta izpostavlja predvsem željo, da bi živeli
v mestih s čistim zrakom in z manj hrupa.
Dijaki 2. GA so si v okviru Tedna mobilnosti vodeno ogledali Novo Gorico in Kostanjevico. 
Potem pa je sledil še ogled gledališkega zakulisja v SNG Nova Gorica.
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1. mednarodni festival primerov dobre prakse v mehatroniki
Kranj, 19. september 2012

V sredo, 19. 9. 2012, smo nekateri učitelji Strojne, prometne in lesarske šole sodelovali na 1. 
mednarodnemu festivalu primerov dobre prakse v mehatroniki. Festival se je odvijal na 
Tehniškem šolskem centru v Kranju in je namenjen učiteljem v srednješolskih programih 
mehatronike, ki na njem predstavijo učne situacije in z njimi nove in izvirne pristope k 
poučevanju mehatronike v vseh treh izobraževalnih programih na področju mehatronike: 
Mehatronik operater, Tehnik mehatronike SSI in Tehnik mehatronike PTI. Na festivalu smo 
sodelovali z dvema prispevkoma. Učitelj Peter Zoroja je predstavil učilo, s katerim je omogočeno 
krmiljenje DC-motorjev s pomočjo mikrokrmilnikov, programiranih v orodju Flowcode, učilo pa 
so izdelali dijaki programa Tehnik mehatronike v šolskem letu 2011/2012. Učitelji Matej Pinosa, 
Vitjan Juretič in Marko Bratina so na osnovi enostavnega učila, tekočega traku, ki so ga prav tako 
izdelali dijaki v preteklih šolskih letih, prikazali primer sodelovanja med učitelji strokovnih 
modulov in splošnega predmeta fizika.

Pripravil Simon Kragelj

46

Od leve: Vitjan Juretič,  Marko Bratina in Matej Pinosa, predstavljajo učilo

http://www.tsckr.si/tsc/mic/20-festmeh/27-mednarodni-festival-primerov-dobre-prakse.html
http://www.tsckr.si/tsc/mic/20-festmeh/27-mednarodni-festival-primerov-dobre-prakse.html
http://tsc.tscng.org/files/2012/09/Festival-TSC-NG-predstavitev_SLO.pdf
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Bralni klub je gostil pisateljico Darjo Korez-Korenčan
ŠCNG, 20. september 2012

20. septembra 2012 je dijake v bralnem klubu obiskala pisateljica Darja Korez-Korenčan, ki je 
napisala knjigo Posvojenec dveh žensk. Delo govori o istospolni družini, predvsem pa o dečku 
Ediju, ki se sooča z mnogimi težavami. Po predstavitvi se je razvil pogovor med dijaki in 
pisateljico.

Izmenjava dijakov - Slovenija
Nova Gorica, od 20. septembra do 21. oktobra 2012

V času od 20. 9. do 21. 10. 2012 sta bili na izmenjavi dijakinji Ana in Karen iz Španije. Delovno 
prakso sta opravljali v Varstveno delovnem centru v Stari Gori, kar pomeni, da se v Barceloni 
izobražujeta za poklic bolničarka. Zanju je bila to nova in velika izkušnja, saj takšnega dela še 
nista opravljali. Delovno osebje VDC Stara Gora jima je pomagalo, da delo ni bilo pretežko ter da
sta se dobro počutili med uporabniki programa. V prostem času sta obiskali Ljubljano, Piran ter 
si ogledali še druge turistične znamenitosti. Povedali sta, da je mesec dni hitro minil in da se bosta
z veseljem še kdaj vrnili v Slovenijo.

Pripravila Irena Četina
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V Bralnem klubu se je predstavila Darja Korez-Korenčan

Španski dijakinji Ana in Karen
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Evropsko mladinsko prvenstvo v umetnostnem kotalkanju
Grandola (Portugalska), 22. september 2012

Na mednarodnem tekmovanju v umetnostnem kotalkanju je dijak iz 1. GB Jan Kerševan dosegel 
odlične uvrstitve. Največji uspeh je tretje mesto in s tem bronasta medalja v kombinaciji, temu pa 
je dodal še 5. mesto v prostem programu in 7. mesto v obveznih likih. V paru z Ano Turel pa je 
med pari zasedel odlično 4. mesto. 

Obisk osnovnošolcev v Zeliščnem centru
Grgarske Ravne, 24. september 2012

V ponedeljek, 24. 9. 2012, so nas pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica obiskali učenci 
Osnovne šole Milojke Štrukelj in pri nas preživeli ustvarjalno dopoldne. Ogledali so si Zeliščni 
center, se sprehodili mimo obeh zeliščnih vrtov in spoznavali zelišča ob zeliščni poti. Sprehod so 
jim poleg kraških posebnosti, največ zanimanja zbudile domače živali (koze, osli, purani, krave in 
čebele). Učenci so nabrali zelišča in jih v Zeliščnem centru ob pomoči literature prepoznavali, 
nato so izdelali plakat. Iz sveže nabranih zelišč pa so pod vodstvom mentorja pripravili zeliščne 
pogačice in se seznanili s kuhanjem čaja. Ugotovili so, da so pogačice res slastne, še zlasti ker so 
jih naredili sami. Kompot iz rabarbare, ki je zrasla v zeliščnem vrtu, pa je bil za marsikoga nekaj 
popolnoma novega. 

Pripravila Darinka Kozinc

KIZ - Uvodna ura v knjižnici
ŠCNG, od 24. do 28. septembra 2012

Dijaki vseh 1. letnikov so obiskali šolsko knjižnico in v eni šolski uri spoznali osnovne 
informacije o knjižnici, njeno delovanje in njene usluge. Dijaki so se praktično preizkusili tudi v 
iskanju knjig po policah. Vsak dijak je moral po navodilih poiskati dve knjigi, večina dijakov je 
bila pri tem dokaj hitra. Knjižničarki sta z nasveti pomagali tudi manj spretnim.
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Dnevi strojništva v Bistri 2012
Bistra, 25. september 2012

S 6 dijaki iz 3. letnika tehniške gimnazije smo si v okviru dejavnosti za nadarjene v torek, 25. 9. 
2012, ogledali Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Najprej smo si ogledali poizkuse Nikole Tesle, ki 
so zelo zanimiv in privlačen del elektro zbirke velikega izumitelja. Demonstrator je uvodoma 
predstavil kratek življenjepis, nato pa smo si ob njegovi razlagi ogledali še delovanje istosmernega 
motorja, demonstracijski model trifaznega elektromotorja, generator vrtečega se magnetnega 
polja s ploščo, generator vrtečega se magnetnega polja s kovinskim jajcem, model Teslovega 
transformatorja z napetostjo 100 kV in 1000 kV. Nato smo si v sklopu Dnevi strojništva ogledali 
predstavitve projektov, ki so jih študenti Fakultete za strojništvo razvili v času študija. Tako smo 
lahko videli in poskusili biodinamični testirni sistem za merjenje vibracij v roko, virtualni 
simulator varjenja, unikatno predelan skuter, akustično emisijo (kako neslišno postane slišno), 
uporaba mini SCARA robota in strojnega vida, kaotično nihalo, akustično kamero, sestavine in 
delovanje motorja z notranjim izgorevanjem, izdelavo lesenega kolesa, študentski dvosedežnik …
in še in še. Za konec smo si ogledali še vedno zanimiv prometni oddelek s stalno zbirko koles, 
motornih koles in avtomobilov.

Pripravil Dimitrij Klinec

Bistra, 26. september 2012

V sredo, 26. 9. 2012, smo dijaki 4. ST, 3. ST in 2. GA obiskali Tehniški muzej Slovenije v Bistri. 
Spremljali so nas učitelji Viler Nusdorfer, Karlo Petrovčič in Mitja Zega. Udeležili smo se 
delavnic v sklopu Dnevov strojništva. Preizkusili smo lahko antivibracijske delovne rokavice za 
zaščito pred vibracijami med upravljanjem z ročnimi orodji (motorno žago, električnim 
vrtalnikom, brusilko ipd.). Poigrali smo se z virtualnim simulatorjem varjenja, ki pri usposabljanju
varilcev pripomore k zmanjšanju stroškov do 80 % (manjša poraba plinov, materiala). Predstavili 
so nam unikatno predelan cestni skuter, katerega pospeški se lahko primerjajo s zmogljivimi 
cestnimi motorji. Podrobno so nam predstavili tudi športno kolo z votlim lesenim okvirjem, ki se
že uporablja na hitrostnih tekmovanjih. Merili smo še zemeljsko magnetno polje, se poglobili v 
avtomobilski avtomatski menjalnik, spoznali 3D-tiskanje, tisti bolj otročji pa smo preizkusili tudi 
model avtomobila na daljinsko upravljanje in z vgrajeno brezžično videokamero. Ogledali smo si 
tudi zanimive poskuse Nikole Tesle in zbirko starodobnih avtomobilov.

Pripravil Andraž Grobiša, 4. ST
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Preventivne delavnice Varni internet
ŠCNG, 25., 27. september in 8. oktober 2012

Najstniki in mladostniki se na spletu počutijo kot riba v vodi. Rabo
računalnika, interneta in mobilne telefonije obvladajo do
popolnosti. Zaradi svoje mladosti in neizkušenosti pa se lahko
hitro ujamejo v skrivne pasti novodobne tehnologije. Predavatelji
ekipe »Varnega interneta« iz Ljubljane so spregovorili o spletnem
nasilju, osveščeni uporabi interneta in socialnih omrežij ter o
zasvojenosti z internetom. Predavanje je bilo namenjeno dijakom
vseh 1. letnikov in sodi v okvir primarne preventive v Mestni
občini Nova Gorica.

Večer kemijskih poskusov
Ljubljana, 26. september 2012

Prof. Ivan Leban s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani organizira vsako leto v
septembru javno predstavitev kemijskih eksperimentov. Letošnja predstavitev je potekala 26. 9. 
2012 v veliki predavalnici fakultete. Ogledalo si jo je 13 dijakov 2. in 3. letnika Tehniške gimnazije 
in zdravstvene šole ter član multimedijskega krožka. Za uvod sta profesor in njegov asistent 
najprej že pred predavalnico fakultete izvedla atraktiven poskus s kokakolo in mentos bonboni. 
Nato sta ob sproščenem vzdušju v prepolni predavalnici izpeljala celo vrsto zelo zanimivih in 
neobičajnih eksperimentov. Za izvedbo sta uporabljala snovi, ki ob reakciji sprostijo močno 
svetlobo, eksplozijo ali pa veliko dima. Celoten dogodek je dijak, član multimedijskega krožka, 
posnel. Del dogajanja je že objavljen na portalu.

Pripravila Irena Rutar
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Športni tabor
Bohinj, od 24. do 26. septembra, od 26. do 28. septembra in od 1. do 3. oktobra 2012

V Bohinj so se na športni tabor odpravili dijaki 1. RA, v naslednjih tednih pa še dijaki 1. RB in  
1. AE. Preživeli so nekaj lepih dni ob veslanju, plezanju in kolesarjenju.

Noč raziskovalcev
Koper, 28. september 2012

Noč raziskovalcev vsako leto na četrti petek v mesecu septembru po vsej Evropi zbliža 
raziskovalce in javnost, da raziskovalci predstavijo svoje delo v sproščenem in družabnem okolju. 
V petek zvečer, 28. 9. 2012, dan pred delovno soboto, smo se z dijaki 1. GB in 4. GA udeležili 
tega dogodka v Kopru. Dogodek je organizirala Univerza na Primorskem. Najprej smo poslušali 
predavanje dr. Gašperja Jakliča o optimalnem vzponu na goro. Izvedeli smo, kako s pomočjo 
veliko višinskih točk modeliramo površino na zemlji, nato pa poiščemo različne poti med 
izbranima točkama. Med vsemi potmi smo nato izbrali optimalno pot. Postopek so raziskovalci 
uporabili za izračun optimalne poti na Šmarno goro. Zanimivo je, da se izračunana optimalna pot
razlikuje od uhojenih poti le za 10-15 %. Po predavanju so dijaki sestavljali papirnati stolp. Cilj je 
bil postaviti čim višji stolp iz papirja, pri tem pa se je lahko uporabimo le papir in domišljijo. Vsak
meter stolpa je bil nagrajen s kilogramom čokolade, ki pa jo še čakamo. Dan smo zaključili z 
obiskom Hiše eksperimentov v Kopru. Tudi tu smo videli nekaj zanimivih fizikalnih 
eksperimentov. 

Pripravila Barbara Pušnar

51

1. RA v Bohinju



Kronika Šolski center Nova Gorica  2012/13

1. rally Nova Gorica
Banjšice, 29. september 2012

Dijaki multimedijskega krožka TŠC in navdušenci TŠC racing teama smo se udeležili 1. Rallya 
Nova Gorica, ki je potekal v soboto, 29. septembra, na Banjški planoti. TŠC racing team se je 
predstavil z novim dirkalnikom. Avto je svoje prve kilometre odpeljal prav na dirki, kljub temu pa
je prestal vse preizkušnje. Dijaki multimedijskega krožka so dogajanje obeležili na številnih 
fotografijah, ki so jih posredovali različnim tiskanim medijem. Veliko zanimanja je zbudil tudi 
polet z našim kvadrokopterjem oz. letečo kamero.  

Pripravili dijaki multimedijskega krožka

Športno-kulturni dan v Reziji in Pušji vasi
Rezija, Pušja vas, 29. september 2012

Dijaki 4. GA so delovno soboto izkoristili za ekskurzijo v Rezijo. Spremljali sta jih Adrijana 
Špacapan in Vanda Fiegl. V Reziji je dijake sprejel Sandro Quaglia, ki je slikovito predstavil dolino
Rezije in njene prebivalce. Pot so nadaljevali do vasice Solbica, kjer so si ogledali Muzej brusačev. 
Po malici so se dijaki odpravili na dveurni pohod po krožni poti, imenovani Ta lipa pot. Med 
povratkom domov so se ustavili še v Pušji vasi na začetku Kanalske doline in si ogledali 
tamkajšnje znamenitosti. Ekskurzija je bila poučna in zanimiva, saj so dijaki izvedeli veliko novega
o Slovencih na italijanski strani meje.

Športno-kulturni dan: izlet v Trst, Sežano in Tomaj
Trst, Sežana, Tomaj, 29. september 2012

V soboto, 29. 9. 2012, smo se dijaki 4. AZ in 4. BZ ob 8. uri zjutraj z avtobusom odpeljali na 
poučno ekskurzijo. Ogledali smo si za nekatere bolj, za druge pa manj znane kraje: Trst in Kras.
Naša prva postaja je bila v Rožni Dolini, kjer je na avtobus vstopil naš vodič Adolf  Rupel. 
Gospod nas je vodil celotno pot do konca ogleda Trsta. Vodič nam je iz avtobusa pokazal 
mirensko letališče (na področju Malih Rojc), kjer sta brata Rusjan prvič poletela. Tu so se kasneje 
še večkrat srečevali možje z veliko željo po tem, da bi se naučili leteti.
Ko smo se peljali po Italiji, nam je g. Aldo povedal nekaj podatkov o Trstu. Mesto ima 205.000 
prebivalcev, cela Tržaška pokrajina pa šteje 240.000 prebivalcev, leta 1710 pa še 3.000 prebivalcev 
več, saj je tedaj Marija Terezija zagotovila prost vstop v luko. 
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Prvotno se je Trst imenoval Tergeste. Tu so živeli Histri, nato so to območje zasedli Rimljani. Že 
Praslovenci so zaradi delovne sile prihajali v Trst in našli močvirje, morje in tergeste. Od tod 
poimenovanje za Trst. Simbol Trsta je steber, melona in helebarda. Videli smo presihajoče 
Doberdobsko jezero, ki se napaja iz Soče, meteorske vode in reke Vipave. Poleg tega jezera sodita
v naravni rezervat še dve nižje ležeči jezeri: Prelosno in Močila. Okrog 9. ure smo se ustavili na 
avtobusni postaji, od koder smo oglede nadaljevali peš. Prva postaja je bila ob spomeniku, ki je 
bil postavljen po 1. svetovni vojni v znak takratne italijanske vojske, ki je ni bilo leta 1918 v Trstu,
ampak so se ustavili na Grmadi. Od tu smo si ogledali delno panoramo. Pogled se nam je ustavil 
na gradu sv. Justa, ki je bil zgrajen okrog leta 1600. Leta 1945 je bila tu zadnja postojanka nemške 
vojske. Na tem mestu so arheologi odkrili ostanke stebrov rimskega templja. Pot nas je nato 
vodila do katedrale sv. Justa. Mogočna cerkev je zgrajena iz kar dveh cerkva, ki sta bili združeni 
med leti 1300 in 1320. Na njej so ohranjeni zapori, v katerih je bil zaprt tudi sv. Just. Sprehodili 
smo se skozi ulice, ki so poimenovane po cehih, obrtnikih. Videli smo več znamenitih stavb: 
sedež tržaške škofije, slovenski konzulat (tu se običajno nahajajo izgubljeni predmeti turistov), 
novo pristanišče (D. Kette je v tistem življenjskem obdobju živel v Trstu in je svoje pesmi postavil
na tržaški pomol – Na molo San Carlo, leta 1917 se je pomol preimenoval po ladji na Molo 
Audace) in največji hotel v Trstu. Ustavili smo se na Velikem trgu, ki je največji trg ob morju v 
Sredozemlju. Tu se nahaja palača Občine Trst, na vrhu katere sta kipca Mihca in Jakca. Za njiju 
velja legenda, ki pravi, da sta bila težaka v pristanišču. Njuni ženi, Tinca in Marjanca, sta se na 
tržnici večkrat zaklepetali in pozabili na čas. Takrat sta se Mihec in Jakec odpravila na vrh in 
začela zvoniti ter s tem oznanjala ženama, da se vrneta domov in skuhata kosilo. Ogledali smo si 
največjo sinagogo v srednji Evropi. Pot smo nadaljevali do rimskega amfiteatra, ki ga je obnovil 
Mussolini. Tu smo imeli krajši postanek in malico. Ogledali smo si zunanjost cerkve sv. Antona, v 
kateri mašujejo v slovenščini. Prostor pred cerkvijo je bil včasih kanal, ki je vodil do železnega 
Rusega mosta. Za mostom je bil slavni »Pontarošo«. Kanal so kasneje zasuli. Ogledali smo si 
tržaško sodno palačo, za katero se nahajajo zapori, in tržaško radijsko in televizijsko stavbo. Tukaj
se je naša ekskurzija po Trstu zaključila. Sledil je ogled rojstne hiše Srečka Kosovela v Sežani. 
Nato je sledil pohod po Kosovelovi poti, ki je bil v sproščenem duhu ob zvokih harmonike, 
vendar se je zaradi majhnih težav kmalu zaključil in smo pot do Tomaja nadaljevali z avtobusom. 
V Tomaju smo si ogledali Kosovelovo domačijo. V hiši smo si lahko ogledali prostore, ki so prav 
takšni, kot so bili takrat, ko je družina tukaj še živela. Po zidovih visijo portreti njihove družine, 
prostori so srednje veliki, svetli in nič čudnega, da se je Srečko rad vračal domov. Ampak se je na 
to domačijo vrnil samo dvakrat popolnoma zdrav. V prostorih smo videli še klavir, razne 
predmete, ki so bile last Srečka, zapise, knjige, omare… V hiši danes ne živi nihče, vendar vanjo 
lahko do smrti vstopa še zadnja 81-letna Kosovelova potomka, ki ima v prvem nadstropju 
stanovanje. Gospa živi v Ljubljani. Ogled smo zaključili okrog 4. ure popoldan in se iz Tomaja 
zadovoljni odpeljali proti Novi Gorici.
Bilo nam je lepo, izvedeli smo veliko novega, veliko tudi doživeli.

Pripravila Maja Čehovin, 4. BZ
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Gradnja nove stavbe MIC-a
september 2012

V septembru 2012 se je začelo rušenje stavbe lesarskih delavnic. Na istem mestu je predvidena 
nova stavba MIC-a. Izvajalec gradbenih del je Makro 5 gradnje iz Kopra.
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Načrtovana podoba nove stavbe MIC-a

Na prostoru porušenih delavnic je kmalu zazeval izkop za
temelje nove stavbe

Gradnja je hitro potekala
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OKTOBER

Naravoslovne delavnice v Zeliščnem centru
Grgarske Ravne, oktober 2012

V sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica so v mesecu oktobru v Zeliščnem centru 
Herbitium potekali naravoslovni dnevi. Dijaki novogoriških srednjih šol (m ehatroniki, 
obdelovalci kovin, obdelovalci lesa, krajinarji …) in učenci (OŠ Milojke Štrukelj) so spoznavali 
zelišča in značilnosti pokrajine. Sprehodili so se po zeliščni poti in si pod vodstvom mentorjev 
pripravili čaj in malico.

Razkrite skrivnosti virusov
Ajdovščina, 1. oktober 2012

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) je v oktobru 
začel z jesenskim nizom delavnic v sklopu dodatne šole za nadarjene naravoslovce. V ponedeljek, 
1. 10. 2012, sva se dijakinji 4. letnika zdravstvene šole Ana Faganelj in Monika Malik (obe iz 4. 
BZ) udeležili delavnice s temo »Uporaba virusov v biotehnologiji in biomedicini«. Aktivnosti so 
potekale v prostorih podjetja BIA Separations v Ajdovščini. Najprej smo prisluhnili predavanju 
dr. Matjaža Peterke. Poudaril je, da so virusi najmanjši infektivni agensi, ki se lahko razmnožujejo 
samo znotraj žive celice. Okužijo lahko vse organizme in so povzročitelji različnih bolezni. Zaradi
njihovih lastnosti pa lahko virusi služijo kot orodje pri raziskavah, kot vektorji za prenos genske 
informacije in kot sredstvo za zdravljenje bakterijskih bolezni. Spoznali smo osnovne lastnosti 
virusov, metode, ki se uporabljajo pri delu z njimi, in načine koristne uporabe virusov. V drugem 
delu delavnice smo si ogledali naravoslovni laboratorij in se seznanili z delom v njem. Delavnica 
je bila zanimiva, novo pridobljeno znanje bom lahko uporabila pri pouku in v svojem poklicu.

Pripravila Ana Faganelj, 4. BZ
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Športni tabor
Bohinj, od 1. do 3. oktobra in od 3. do 5. oktobra 2012

Od ponedeljka, 1. 10., do srede, 3. 10. 2012, smo Matjaž Marušič, Uroš Komel, Milivoj Kačič in 
Miran Mozetič bili kot spremljevalci štiriinštiridesetim dijakom 1. AE in 1. TM na taboru v 
Bohinju. Nastanjeni smo bili v domu Zveze tabornikov Slovenije na Ukancu. Poleg predavanja, ki
ga je izvedla Ana Bratina, smo se z dijaki prvi dan odpravili na pohod okoli jezera (okoli 14 km), 
v katerem smo se najkorajžnejši tudi kopali. Naslednji dan smo se preizkusili v prostem plezanju, 
spuščanju po vrvi preko Save Bohinjke, veslanju po Bohinjskem jezeru in kolesarjenju. Izvedeno 
je bilo tudi tekmovanje v veslanju s kanuji, košarkarska in nogometna tekma. Zvečer smo pred 
domom zakurili tudi taborni ogenj, kjer smo se podkrepili s pečenimi hrenovkami ob petju in 
igranju na harmoniko. Zadnji dan smo si ogledali tudi žičnico na Vogel.

Pripravil Miran Mozetič

V drugem terminu so bili v Bohinju na športnem taboru dijaki 1. ST. Tudi oni so se preizkusili v 
različnih športih.
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Ob jezeru ... ... in v njem
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Bodi viden in previden
Šempeter, 4. oktober 2012

V četrtek, 4. 10. 2012, je v Šempetru potekala preventivna akcija z naslovom Bodi viden in 
previden. Organiziral jo je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-
Vrtojba v sodelovanju s Policijsko postajo Šempeter, Gasilsko enoto Nova Gorica, Javno agencijo
RS za varnost prometa, Tehniškim šolskim centrom Nova Gorica (dijaki SPLŠ – program 
logistični tehnik, multimedijski krožek ter Racing team) ter rally voznik Teodor Vodopivec. Ciljna 
skupina prireditve so bili osnovnošolci in starejše osebe, ki so najbolj ranljive v prometu. 
Udeleženci so se lahko preizkusili v spretnostni vožnji s kolesom, ob igri Twister so spoznali 
najpomembnejše prometne znake, v napravi Vidko so prepoznali razliko med pešcem, ki ga 
ponoči voznik vidi (zaradi svetlih oblačil ter odsevnih elementov), in tistim pešcem, ki zaradi 
nevidnosti ogroža svoje življenje. Gasilska enota je prikazala reševanje ponesrečenega pešca izpod
vozila, medtem ko so policisti prikazali Scheengen bus, ki je opremljen z detektorji za mamila, 
eksplozive in radioaktivne snovi, s posebnimi kamerami, s katerimi lahko pogledajo v najbolj 
skrite kotičke vozil, nočnimi opazovalnimi pripomočki in napravo, s katero lahko preverijo 
vsebnost ogljikovega dioksida v zaprtih tovornjakih. Multimedijski krožek se je predstavil s 
poletom kvadrokopterja ali »leteče kamere«. Na trgu je bilo mogoče videti tudi dve rally vozili: 
Renault Clio Wiliams, ki ga vozi Leon Vodopivec ter dirkalnik TŠC Racing teama (Fiat punto) z 
voznikom Teodorjem Vodopivcem.

Pripravila Tanja Arčon
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Euroskills 2012
Spa-Francorchamps (Belgija), od 4. do 6. oktobra 2012

Na prizorišču Formule1 Spa-Francorchamps v Belgiji se je končalo evropsko tekmovanje v 
poklicnih spretnostih EuroSkills 2012. Slovenijo je zastopalo 14 mladih tekmovalcev, ki so se 
pomerili v 7 kategorijah: lesarstvu, mehatroniki, informatiki, cvetličarstvu, aranžerstvu ter 
kuharstvu in strežbi. Za edino slovensko medaljo je poskrbel Andrej Kodele, do lanskega 
šolskega leta dijak Strojne, prometne in lesarske šole na ŠC Nova Gorica. V kategoriji lesarstvo si 
je prislužil srebrno medaljo. Poleg tega je dobil tudi zlato medaljo v kategoriji Best of  the country,
kar pomeni najboljši tekmovalec iz svoje države. Na tekmovanju se je sicer v 44 panogah 
pomerilo več kot 400 mladih med 18. in 25. letom iz 24 držav. Andrej Kodele se je na tekmovanje
več mesecev pripravljal na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici pod mentorstvom učitelja 
Marka Peršiča. Kot je po 18–urnem preizkusu povedal srebrni slovenski tekmovalec, je bila zanj 
najbolj pomembna predanost ekipnemu cilju: »Moja naloga je bila pomagati sotekmovalcema 
pripraviti elemente in na poseben računalniški program Alpha CAM narisati sliko in ta se je 
prenesla na CNC-stroj. Delal pa sem še veliko drugega. Končni izdelek je bila omarica, ki je imela
na eni strani vhodna vrata, na drugi pa pohištvena. Tekmovanje je bilo naporno, a ravno zato 
zanimivo.« Andrej Kodele je po vrnitvi iz Belgije začel študij na Biotehniški fakulteti.
Dogodek in naši dosežki so odmevali tudi v naših medijih (RTV Slovenija, radio postaje).
Na tekmovanju je Tomo Čermelj spremljal ekipo mehatronikov iz TŠC Kranj. Na tekmovanju je 
sodeloval tudi kot sodnik. 
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Slovenska ekipa na tekmovanju Euroskills 2012 Andrej s sotekmovalcema

Na podelitvi priznanj; Andrej nosi slovensko zastavo

http://www.euroskills.org/cms/index.php/events
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Delo, 19. 10. 20112, str. 11

Ajdovske novice, 15. 5. 2013, str. 1, 5
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Državno prvenstvo v spretnostni vožnji za motoriste
Kromberk, 7. oktober 2012

Avto moto društvo (AMD) Gorica je najstarejši moto klub v
Sloveniji, ki aktivno deluje že od leta 1978. V nedeljo, 7. 10.
2012 je pred Mercatorjevim centrom v Novi Gorici in v
sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica ter Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) iz Nove
Gorice organiziral že tradicionalno tekmovanje za državno
prvenstvo v spretnostni vožnji za motoriste. Tekmovanja, ki
ima predvsem namen vzgoje mladih motoristov, se je
udeležilo 19 tekmovalcev iz različnih krajev Slovenije. Največ
tekmovalcev je bilo nekdanjih in sedanjih dijakov TŠC-ja.
Tekmovalna proga je bila sestavljena iz stožcev, ki so
predstavljali različne ovire. Tekmovalci so na progi lahko
trenirali med 10. in 12. uro in si tako na gladki in drseči
asfaltni površini nabirali izkušnje za popoldansko tekmovanje.
Po trening vožnjah je bilo poskrbljeno za jedačo in pijačo.
Tekmovanje se je pričelo ob 13. uri. Tekmovalci so morali
progo prevoziti dvakrat, za končno uvrstitev pa je štel
najboljši čas posamezne vožnje. Tekmovalci so nastopali v
kategoriji junior do 10 let do 350 ccm, v kategoriji od 350 do
750 ccm, v kategoriji Enduro – Cross – Supermoto do 750
ccm, v kategoriji nad 750 ccm in v kategoriji Lady cup. V
najnižji kategoriji je zmagal domačin, v kategoriji do 350 ccm
je prav tako slavil domačin Tadej Zorn, ki je s časom 37,87 s
na Tomosu APN, dosegel tudi absolutni rekord proge. Drugo
mesto je dosegel Luka Lisjak, tretji pa je bil domačin Tadej
Nemec. V kategoriji od 350 do 750 ccm je prvo mesto
pripadlo domačinu Mitji Zornu, drugi pa je bil Andraž Magdič s časom 46,18 s. V kategoriji 
Enduro – Cross – Supermoto je zmagal domačin Žan Rijavec, drugi je bil domačin Jure Jevšček, 
tretji pa prav tako domačin Dejan Kofol. V kategoriji nad 750 ccm je prvo mesto pripadlo 
domačinu Miranu Mozetiču. V kategoriji Lady cup je zmagala domačinka Monika Sulič s časom 
54,80 s. Po razdelitvi pokalov ob 14.30 uri je sledilo še fotografiranje dobitnikov pokalov in 
pozdrav. 

Pripravil Miran Mozetič
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Tekmovalec na progi Spretnostna vožnja med ovirami

Primorske Novice, 10. 10. 2012, str. 6.
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Natečaj Slovenske znanstvene fundacije
Ljubljana, od 9. do 11. oktobra 2012

Od 9. do 11. 10. 2012 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal 18. slovenski festival znanosti. 
V okviru festivala je bil razpisan tudi literarni natečaj. Dijaki so že spomladi napisali eseje na temo
Ali lahko danes zaupamo znanstvenikom. Pod mentorstvom prof. Bojane Modrijančič Reščič so 
sodelovali tudi dijaki Elektrotehniške in računalniške šole in se imenitno odrezali:
1. mesto je osvojil Rok Mirt (bivši dijak 4. RB) – denarna nagrada
2. mesto je osvojil Simon Corn (3. RA) – knjižna nagrada
3. mesto je osvojil Davorin Kopić (bivši dijak 4. RB) – knjižna nagrada

Nagrajenec, ki je dobil denarno nagrado, bo imel svoj esej objavljen v časopisu Delo v rubriki 
Znanost.
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Diplome za nagrajence
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Delo, 20. 12. 2012, str. 17
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Jesenski športni dan za GZŠ
ŠCNG, 11. oktober 2012

Dijaki 1., 2. in 3. letnikov gimnazije in zdravstvene šole so jesenski športni dan premaknili v 
oktober. Dijaki 1. AZ in 1. BZ so se zbrali na avtobusni postaji. Z avtobusom so se zapeljali na 
Lokve, od tam pa pešačili do Malih Lazen in do Ledene jame. Z dijaki so na pohodu bili Jan Jelen,
Ksenija Ušaj Gulin, Daša Cek Stepančič in Nives Kragelj Benedetič. Ob povratku so se ustavili v 
Spominskem parku miru na Trnovem. Dijaki 1. GA in 1. GB so se zbrali v Solkanu in se podali 
na pohod po jarkih 1. svetovne vojne, nato pa skozi rov do sv. Frančiška na Skalnico. Dijaki so 
morali s seboj obvezno imeti čelno svetilko, lahko pa tudi zaščitno čelado. Z dijaki so bili Ksenija 
Vogrinc, Tanja Ožbolt, Petra Kosovel in Igor Milost.

Zjutraj so se na avtobusni postaji zbrali dijaki 2. AZ, 2. BZ in 2. GA. Peljali so se do Kobarida. 
Pod vodstvom Irene Rutar in spremstvom Deana Horvata, Sonje Žežlina in Ksenije Ferjančič so 
prehodili Kobariško zgodovinsko pot.
Dijaki 3. letnikov (3. AZ, 3. BZ, 3. GA in 3. GB) so se povzpeli na Nanos iz smeri Razdrto. 
Pohod je vodila Tanja Čefarin, spremljevalci pa so bili Vesna Mozetič Černe, Karmen Kete, 
Manuela Morvai, Bogomir Remškar, Martina Vovk in Leon Blažič.
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Gimnazijci so svojo pot pričeli v Solkanu Po kavernah 1. svetovne vojne

Ob spomeniku Spremljevalci, učitelji Igor Milost, Ksenija Vogrinc, Tanja 
Ožbolt in Petra Kosovel
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Dijaki pred kostnico v Kobaridu Dekleta iz 2. BZ razreda

Ob slapu KozjakDijake je po zgodovinski poti vodil lokalni vodič
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Elektriada 2012
Umag, od 12. do 14. oktobra 2012

Od 12. do 14. oktobra 2012 je v Umagu (Hrvaška) potekalo že 18. športno in strokovno srečanje 
učiteljev slovenskih elektrotehniških in računalniških srednjih šol. Namenjeno je strokovnemu 
izobraževanju, izmenjavi dobrih praks, kulturnemu in športnemu druženju. Sodelovalo je več kot 
350 strokovnih delavcev iz 16 slovenskih elektrotehniških in računalniških srednjih šol, povabljeni
so bili tudi predstavniki MIZKŠ-a, CPI-ja in CMEPIUS-a. Za organizacijo Elektriade 2012 je 
poskrbela Vegova Ljubljana. Športniki iz naše Elektrotehniške in računalniške šole so tekmovali v
kegljanju, malem nogometu, košarki in odbojki, v malem maratonu, namiznem tenisu in pikadu. 
Boljše rezultate so dosegli: Romi Češčut (2. mesto v malem maratonu), odbojkarska ekipa (2. 
mesto), pikado (4. mesto). V skupni razvrstitvi po vseh tekmovanjih je naš center dosegel 12. 
mesto.
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Kegljaša ekipa: Ingrid Kragelj, Goran Vodopivec, Anja 
Miškovič in Matej Pinosa

Nogometaši: Uroš Gaberšček, Karlo Petrovčič, Matjaž 
Marušič, Matej Pinosa, Uroš Komel in Erik Bizaj

Tekla sta Matej Pinosa in Dimitrij Klinec Odbojkarje je vodila Branka Kuk Petrovčič
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Razstava Tehnika in umetnost z roko v roki
Nova Gorica, od 12. do 19. oktobra 2012

V petek, 12. 10. 2012, je bila v prostorih krajevne skupnosti Nova Gorica odprta razstava Tehnika
in umetnost z roko v roki. Razstava je nastala na pobudo prof. Erneste Dejak Furlan, 
razredničarke 2. NTM oddelka v šolskem letu 2011/2012. Na otvoritvi razstave so nekateri dijaki 
predstavili svoje izdelke, člani bralnega kluba na ŠC Nova Gorica pa so deklamirali svoje avtorske 
pesmi. Na razstavi so bili izdelki dijakov lanskega 2. NTM in še nekaj drugih izdelkov, ki so 
nastali v programih mehatronike na Strojni, prometni in lesarski šoli. Umetniški del razstave so 
predstavljale pesniške zbirke, ki so nastajale v okviru bralnega kluba na Šolskem centru Nova 
Gorica pod mentorstvom prof. Bojane Modrijančič Reščič.

Razstava je bila omenjena tudi v medijih, dijaki in obe mentorici so o razstavi in o pesnjenju 
spregovorili tudi 2. novembra 2012 v intervjuju za Radio Koper.
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Direktor centra Egon Pipan in obe mentorici - Bojana 
Modrijančič Reščič ter Ernesta Dejak Furlan

Navzoče je pozdravil ravnatelj SPLŠ Simon Kragelj

Dijaki so prebrali svoje pesmi ... ... in predstavili svoje izdelke



Kronika Šolski center Nova Gorica  2012/13

3. srečanje članov projekta MESA
Pulj (Hrvaška), od 15. do 16. oktobra 2012

V ponedeljek, 15. 10., in torek, 16. 10. 2012, smo se aktivni člani projekta MESA udeležili že 
tretjega posveta, tokrat je (po Novi Gorici in Paviji, Italija) srečanje potekalo v Pulju na 
Hrvaškem. V ponedeljkovem programu so nam dijaki šole gostiteljice, Tehničke škole Pula, 
prikazali delovanje elektromotorja s krmilnikom, robomiši in robota. Pokazali so nam tudi vozilo,
na katerega bodo vgradili pogonski elektromotor z močjo 5 kW. V torek smo si v okviru posveta 
v kraju Sveta Nedelja v bližini Zagreba ogledali podjetje Rimac. V podjetju med drugim izdelujejo
superšportni avtomobil Concept One in druga električna vozila. Po ogledu je sledila vožnja proti 
domu, kjer smo z italijanskimi partnerji iz Pavije izmenjali komponente za izgradnjo vozil. 
Naslednje srečanje in zaključek projekta bo čez leto dni, oktobra 2013 v Novi Gorici.

Pripravil Miran Mozetič
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Na posvetu Na našem centru je koordinatorka projekta Neža Pavzin
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Mednarodno usposabljanje za koordinatorje v projektu Erasmus
Sofija, od 15. do 19. oktobra 2012

Od 15. do 19. 10. 2012 sem se v Sofiji udeležila usposabljanja za koordinatorje v projektu 
Erasmus, ki je bilo namenjeno širjenju mednarodnih povezav. Na našem centru smo se projektu 
Erasmus pridružili šele v zadnjem letu, projekt pa poteka na nivoju Evropske unije že 25 let.

Udeleženci so bili (z izjemo udeleženke iz Velike Britanije in mene) iz pretežno akademskih 
krogov in so jih zanimale predvsem možnosti študentskih izmenjav na visokošolskem in 
univerzitetnem izobraževanju, pri čemer se od potencialnih gostiteljev poleg neke ustrezne 
podporne mreže seveda pričakuje ponudbo določenega števila predmetov v tujem (angl.) jeziku. S
tega vidika je bilo zame v imenu naše inštitucije predvsem koristno prisluhniti primerom 
obstoječe dobre Erasmus prakse: delovanje pisarn za mednarodne odnose, vzpostavitvi 
študentskih Erasmus mrež, praksi odobravanja izmenjav, najpogostejšim težavam pri pripravi, 
izvajanju in kasnejšemu priznavanju opravljenih obveznosti itd. Predstavile so se številne 
evropske univerze, zadnji dan pa tudi bolgarska študentska mreža Erasmus, ki je zelo dejavna in 
razvejana.

Tudi sama sem predstavila našo Višjo šolo in vzbudila zanimanje predvsem kolegice Nadie 
Bonnichi, ki prihaja iz pisarne za mednarodne odnose Havering Collega of  Further and Higher 
Education iz Londona. Tudi tam se namreč ukvarjajo s srednješolsko in poklicno višješolsko 
izobrazbo, v okviru katere izvajajo več poklicno naravnanih višje- in srednješolskih programov. 
Predvsem jih je presenetilo, da smo tehnično dobro opremljeni (računalniške učilnice, laboratorij 
mehatronike, šolsko posestvo ...) in zato vidijo možnost izmenjave študentov za opravljanje 
prakse (zlasti v poletnem času).

68

Uvodni nagovor rektorja sofijske 
univerze

Pred univerzo
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Preizkušen recept za zagon uspešnih Erasmus usposabljanj smiseln za inštitucije, kot je naša 
(majhna, lokalno naravnana, ne najbolj turistično locirana), so npr. tudi partnersko zasnovana 
intenzivna usposabljanja (npr. 3-tedenske poletne šole ali v obstoječi program integriran modul) - 
ki se jih razvije in izvede skupaj z zunanjimi partnerji. To je verjetno za našo šolo najlažje 
izvedljiva opcija, ki s seboj prinese sredstva za razvoj, 3-letno izvajanje takšnega usposabljanja ter 
partnerske mednarodne predavatelje in študente – kar nam je lahko dobra popotnica za nadaljnje 
širjenje tovrstne ponudbe. Glede na našo dobro tehnično opremljenost in dostopnost 
nastanitvenih zmožnosti menim, da bi bili na tem področju lahko uspešni.

Usposabljanje je bila nadvse koristna izkušnja, saj sem dobila vpogled v dogajanje, ob drugih se 
lahko zaveš svojega položaja in razmišljaš o svojih ciljih. Verjamem, da z dobro voljo in 
odprtostjo navzven lahko vsak marsikaj doseže - ne glede na to kako velik ali majhen je.

Pripravila Saša Sirk
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Udeleženci usposabljanja na uvodni delavnici
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Predavanje Jedrska magnetna resonanca
ŠCNG, 16. oktober 2012

V torek, 16. 10. 2012, smo se dijaki Tehniškega šolskega centra zbrali na predavanju dr. M. Ika 
Burgerja o jedrski magnetni resonanci. Dr. M. Iko Burger je priznan strokovnjak na področju 
uporabe metod jedrske magnetne resonance pri študiju molekularnih struktur v trdnih snoveh, 
kot tudi v naravnih materialih in urejenih tekočinah – tekočih kristalih in ionskih tekočinah. Po 
diplomi iz tehnične fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani je Iko Burger leta
1975 končal še magistrski študij in tri leta kasneje doktoriral iz fizikalnih znanosti. Trinajst let je 
bil zaposlen na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani. V tem obdobju je dve leti intenzivno 
sodeloval z University of  Illinois v Chicagu (ZDA). Od leta 1983 živi in dela v Avstraliji. Na 
predavanju nam je predstavil svojo kariero in majhen delček obsežnega strokovnega znanja. 
Spregovoril je o svojem delu v Melbournu v Avstraliji, v Ameriki in drugod. Osrednja tema 
predavanja je bila jedrska magnetna resonanca, teoretične osnove in njena uporaba v praksi. Na 
koncu je dr. Burger z veseljem odgovoril na naša vprašanja. Vesel sem, da sem imel priložnost 
spoznati tega vrhunskega znanstvenika, ki je svojo raziskovalno pot začel v Sloveniji, kamor se še 
vedno rad vrača.

Pripravil Gregor Mrak, 4. GA
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Dr. Burger med predavanjem Dijaki so z zanimanjem prisluhnili predavatelju
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Natečaj za najboljšo diplomsko nalogo
Otočec, od 17. do 18. oktobra 2012

Na natečaju za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja, ki je potekal v okviru 22. 
Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije (www.tpvs.si) na Otočcu, so diplomanti Višje 
strokovne šole ŠC NG med 16 prijavljenimi diplomskimi nalogami dosegli zelo lepe posamične 
uvrstitve:
§  Uroš Rutar je z diplomsko nalogo Izdelava 3-osnega CNC-stroja zasedel 2. mesto.
§  Mitja Miklavič je z diplomsko nalogo Naprava za oblikovanje Tiemann katetra v podjetju 
TIK d. o. o. zasedel 4. mesto.
§  Dalibor Malić je z diplomsko nalogo Obnovitev črpališča meteornih voda zasedel 5. mesto.
Vse tri diplomske naloge so bile izdelane pod mentorstvom predavatelja Tomislava Čermelja. 
Diplome je ocenjevala komisija, sestavljena iz inženirjev, zaposlenih v industriji, ter predavateljev 
iz drugih višjih strokovnih šol. 
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http://www.tpvs.si/
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Šola v naravi v Čepovanu
Čepovan, od 17. do 19. oktobra, od 22. do 24. oktobra, od 24. do 26. oktobra 2012

V sredo, 17. 10. 2012, smo se dijaki 1. ME, 1. CK in 1. ML zbrali na avtobusni postaji Nova 
Gorica in se odpeljali v zeliščni center, kjer smo spoznavali značilnosti zelišč. Po ogledu smo se 
odpeljali v Čepovan v Hišo pod Borovci, kjer smo bili tri dni. Prvi dan smo imeli športne igre: 
nogomet, košarko in orientacijo. Naslednji dan smo šli na kratek pohod v Lokovec, kjer smo 
videli eno od kovačij. Tam smo sami naredili kljunasti nož (fauč). Po končanem pohodu smo 
zvečer imeli delavnico na temo srbska kuhinja, kjer smo odlično jedli, imeli smo tudi tekmovanje 
v namiznem nogometu in v zabijanju žebljev. Zadnji dan smo odšli še na pašnik in po kosilu 
nazaj domov.

Pripravil Erik Vuga, 1. CK

Dijaki 1. AS in 1. OL smo od 22. do 24. 10. 2012 svoje dneve preživljali v šoli v naravi v 
Čepovanu, pod vodstvom prof. Zdenka Šuligoja in Slavice Podgornik. Že prvi dan smo obiskali 
Zeliščni center v Grgarskih Ravnah, kjer so nas postregli z zeliščnim čajem in skutnim namazom. 
Pot smo nadaljevali v medgeneracijski center v Čepovanu, kjer smo se udeležili tekmovanja v 
igrah z žogo, balinanju in kalčetu. Naslednje jutro smo se odpravili v kovačijo v Lokovcu. Dijaki 
so se sami preizkusili v kovanju pod budnim očesom gospoda Andreja Vončine in izdelali svoj 
prvi »fauč«. Popoldan smo preživeli v peki pleskavic in čevapčičev. Zadnji dan smo obiskali veliko
kmetijo in se seznanili z življenjem na njej. Vse večere smo preživeli ob tabornem ognju in se 
imeli zelo lepo.

Tudi v tretjem terminu so dijaki 1. AK in 1. AS2 preživeli tri zanimive dni.
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Utrinki iz šole v naravi v Čepovanu
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Zaključek projekta Munus 2
Portorož, 19. oktober 2012

V okviru projekta MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem 
in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012 - smo v hotelu Bernardin 
v Portorožu, 19. 10 2012, izvedli zaključno konferenco, na kateri smo predstavili dosedanje delo v
okviru projekta ter memorandum in smernice za naprej. S projektom MUNUS 2 se je začelo 
uvajanje prenovljenih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju s področja tehnike. V okviru zaključne konference so bile izvedene štiri delavnice, 
ki so se jih udeležili predstavniki izobraževanja (učitelji, ravnatelji in direktorji) ter predstavniki 
gospodarstva (podjetja, obrtna zbornica) in predstavniki vodilnih institucij s področja 
izobraževanja (MIZKŠ, CPI). V okviru delavnic so predstavniki ugotavljali, kako naprej na 
naslednjih področjih: šole in gospodarstvo, pedagoško vodenje, poučevanje, promocija in 
kakovost. Zaključke delavnic so vodje delavnic predstavili na skupni okrogli mizi z naslovom 
MUNUS ima ideje. V okviru okrogle mize je bil predstavljen tudi memorandum. Prireditev so 
zaključili s slavnostnimi govori; spregovorili so Igor Dosedla (predsednik konzorcija šolskih 
centrov, direktor TŠC Celje), Elido Bandelj (direktor Centra RS za poklicno izobraževanje) in 
Mojca Škrinjar državna sekretarka MIZKŠ. Uradnemu delu je sledila podelitev priznanj najbolj 
zaslužnim delavcem pri projektu. Dogodek je bil zelo uspešen. Vsi udeleženci pa so prejeli tudi 
gradiva, ki so nastala v okviru projekta kot pripomoček za nadaljevanje dela v okviru smernic, ki 
jih je projekt nakazal.

Pripravila Rosana Pahor
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Udeleženci zaključne konference, med njimi direktor ŠC Nova Gorica Egon Pipan, vodja MIC-a Adrijana Hodak, ki je 
bila tudi vodja celotnega projekta, ter Adrijana Špacapan, koordinatorka za področje kurikula za primorsko regijo
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Posvet o prihodnosti strokovnega šolstva Na posvetu; v sredi Vesna Žele, ravnateljica GZŠ, Mojca 
Stubelj in Vanesa Frančeškin, svetovalni delavki, sodelavki v 
projektu

Milan Podbršček (v sredini), sodelavec v projektu Posvet je bil priložnost tudi za izmenjavo mnenj; Egon Pipan,
direktor našega centra v pogovoru z udeleženci

Koordinatorji in vodje nalog v projektu so prejeli priznanja  Adrijana Hodak prejema zahvalo za vodenje projekta
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Obisk v Sinhotronu Elettra
Bazovica, 19. oktober 2012

V petek, 19. 10. 2012, smo štirje dijaki 2. GA Tehniške gimnazije in zdravstvene šole obiskali 
Sinhrotron ELETTRA v bližini Bazovice pri Trstu. To je največji pospeševalnik osnovnih delcev 
v Italiji. Tam zaposlen slovenski znanstvenik nam je predstavil zgradbo, namen in delovanje 
sinhrotrona. Med drugim smo izvedeli, da se ta pospeševalnik uporablja za raziskave v biologiji, 
medicini, kemiji in fiziki. Videli smo veliko tehnološke opreme, ki so nam jo natančno opisali, ter 
več maket in slik tako nadzemnega kot podzemnega dela glavne zgradbe, na katerih je bolj 
razvidno, kako je pospeševalnik zgrajen in kako deluje. Najbolj natančno so nam bili predstavljeni
primeri praktične uporabe te tehnologije, vključno z iskanjem rakastih tvorb v telesu in 
razvijanjem novih materialov. Obisk ELETTRE je bil dobra priložnost, da smo lahko dijaki 
poglobili znanje fizike in razumeli kaj vse se lahko s tem znanjem naredi.

Pripravil Blaž Mugerli, 2. GA

Filmska predstava Prijatelja
Nova Gorica, 19. oktober 2012

Dijaki 1. NE, 1. NR, 3. CE so si ogledali odmeven francoski film, ki govori o prijateljstvu med 
invalidom – tetraplegikom in njegovim negovalcem.

Dan odprtih vrat v Centru varne vožnje na Vranskem
Vransko, 20. oktober 2012

Člani multimedijskega krožka in nekateri dijaki 3. in 4. LT so obiskali  Center varne vožnje na 
Vranskem. Spoznali so delovanje centra, se poizkusili v vožnji čez valovit teren in si ogledali 
vratolomno vožnjo motoristov po poligonu. Spremljala sta jih Miran Mozetič in Aleš Štrancar.
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Vožnja s terenskim vozilom Notranjost vozila po trku
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7. tehnološka konferenca o vzdrževanju motornih vozil
Bohinjska Bistrica, od 20. do 21. oktobra 2012

V Bohinjski Bistrici je bila 20. in 21. 10. 2012 organizirana 7. tehnološka konferenca o 
vzdrževanju motornih vozil, ki se je je udeležil učitelj Branko Kavčič, v nedeljo pa se mu je 
pridružil tudi Miran Mozetič.
Na konferenci je bilo govora o mehaniki, elektriki in mehatroniki sodobnih vozil.Vodilni svetovni
proizvajalci (SKF, DELPHI, HIDRIA, LETRIKA…) so predstavili novosti, s katerimi se bomo v
prihodnosti srečali tudi na cestah. Ker se hibridna vozila že pojavljajo pri skoraj vseh vodilnih 
proizvajalcih, tu pa so prisotne visoke napetosti, bo za servisiranje teh vozil znanje, ki ga 
pridobimo tudi na teh konferencah, še kako pomembno.V Sloveniji se lahko pohvalimo, da  
Letrika iz Šempetra pri Gorici (bivša Iskra) izdeluje električni motor za Renault Twizi. Hidria iz 
Idrije je v prvovgradnji izpodrinila Bosch ter razvila čepno svečko normativi EVRO 6/7 za 
nadzor tlaka v zgorevalnem prostoru. Delphi je predstavil novosti na področju vbrizgavanja ter 
DPF-filtrov. Govora je bilo tudi o smiselnosti predelave vozila na plin oziroma o upravičenosti 
posega, ter o problemih servisiranja klima naprav Delphi.
Naslednji dan so potekale praktične predstavitve, kako je potrebno ukrepati v primeru nesreč z 
električnimi vozili (odklop varovalke, v nekaterih primerih rezanje inštalacije), nato pa so bila 
predstavljena električna vozila, ki smo jih udeleženci lahko preizkusili na testnih vožnjah.

Pripravila Branko Kavčič in Miran Mozetič
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Na predavanju Avtomobilski motor

Električni avto Miran Mozetič v električnem Smartu
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Pripravljalni obisk za finska učitelja
ŠCNG, od 21. do 27. oktobra 2012

V tednu od 21. do 27. 10. 2012 sta nas na Tehniškem šolskem centru obiskala finska učitelja 
Freek Seuntiens in Juha Honkamäki. Prišla sta na pripravljalni obisk, kar pomeni, da sta želela 
spoznati naš center ter obiskati podjetja, kjer bodo njihovi dijaki na izmenjavi lahko opravljali 
delovno prakso. Dva dni smo ju gostili na šolskem centru, dva dni pa sta ju učitelja Herman 
Besednjak in Davorin Budihna peljala na obisk v različna podjetja (Letrika, Intra lighting, Šapla, 
Pipistrel in Škrlj). V prostem času sta si ogledala Lipico, Vipavo, Goriška Brda. Bila sta tudi v 
Italiji. Z obiskom sta bila zelo zadovoljna, kar pomeni, da lahko kmalu pričakujemo njihove 
dijake. Izkušnja obiska tujih učiteljev je za nas zelo dragocena, saj si tudi na tak način širimo 
obzorja.

Pripravila Irena Četina
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Obisk Pipistrela  V podjetju Škrlj
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Ekskurzija v UKC LJ in na Koroško 
Koroška in Ljubljana, od 23. do 24. oktobra 2012

Dijaki 3. AZ in 3. BZ so se odpravili na dvodnevno ekskurzijo na Koroško in v Ljubljano. 
Spremljali so jih učiteljice Vesna Mozetič Černe, Karmen Kete, Melita Gabršček in Tanja Čefarin.
Prvi postanek je bil v Ljubljani, obiskali so Univerzitetni klinični center kot osrednjo slovensko 
zdravstveno ustanovo in si po skupinah ogledali različne oddelke. Na Trojanah so se ustavili in 
pomalicali, potem pa pot nadaljevali proti Koroški. Ustavili so se v Kotljah, kjer so si na Preškem 
Vrhu ogledali Prežihovo bajto. Prežihovina je dom pisatelja Lovra Kuharja. Domačija je zgleden 
primer značilne koroške arhitekture. Skozi Ravne na Koroškem in Prevalje se je pot nadaljevala 
do Mežice, kjer so obiskali Turistični rudnik in spoznali podzemlje Pece. Po tem zanimivem 
dnevu so so dijaki namestili v hostlu v Črni. Po večerji so si ogledali dokumentarne filme o 
okoliških krajih. Naslednji dan so dopoldan obiskali Center za delo, usposabljanje in varstvo v 
Črni, tam tudi kosili, nato pa se odpravili domov.

Pripravil Jan Bašin, 3. BZ
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Pred kliničnim centrom Proti Prežihovi bajti

Ob Vorančevem spomeniku Pred vhodom v mežiški rudnik
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Ekskurzija v HE Fala in ogled Maribora
Maribor, 25. oktober 2012

Učitelja Boris Rebula in Goran Milić sta spremljala dijake 2. CE, 3. CE na ekskurziji na Štajersko. 
Obiskali so Muzej HE Fala na Dravi. To je najstarejša elektrarna na slovenskem delu reke Drave. 
Stara in nova hidroelektrarna delujeta istočasno in to je najboljši prikaz razvoja proizvodnje 
električne energije od prvih korakov naprej. Dijaki so po tem ogledu šli še v središče Maribora, ki 
so si ga ogledali, posebej je bila zanimiva Hiša stare trte ob Dravi.

Tradicionalno in naravno
Grgarske Ravne, 25. oktober 2012

Partnerji v projektu Tradicionalno in naravno (Češka, Poljska, Madžarska, Slovenija) so 25. 
oktobra preživeli cel dan v Zeliščnem centru. Ogledali so si Zeliščni center, poizkusili čaje in 
druge proizvode iz zelišč, se sprehodili do vodnjaka iz 1. svetovne vojne, zeliščna vrtova ter 
preverili, kako se izpolnjujejo obvezne naloge iz projekta – sušilnice, vrtovi … Citat iz knjige 
vtisov nam pove veliko: »Thank you for the possibility to have a look this building and this collection. There 
are a lot of  good idea to how can use herbs and different wild plants. I got some new idea for our folklore house. 
Jozsef« 
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HE Fala V muzeju 
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NOVEMBER

Fotografski natečaj Fotografiram, torej sem
Celje, november 2012

Društvo fotografov SVIT je že šesto leto zapored pripravilo vseslovensko srednješolsko razstavo 
fotografij. Na temo »FOTOGRAFIRAM, TOREJ SEM« je letos fotografiralo 91 dijakov iz 17 
srednjih šol iz celotne Slovenije. Vsak je lahko sodeloval s tremi barvnimi ali črno-belimi 
fotografijami. Natečaja se je udeležil tudi naš dijak, Matej Bizjak (2. GA), član multimedijskega 
krožka. Vse tri njegove fotografije so bile sprejete in razstavljene v prostorih 1. gimnazije v Celju. 
Za eno izmed fotografij je prejel tudi diplomo.

Preventivne delavnice Med željo in odgovornostjo
ŠCNG, od 6. do 13. novembra 2012

Predavanje in delavnice Med željo in odgovornostjo so sodile v okvir primarne preventive v 
Mestni občini Nova Gorica. Izvajala jih je Svetovalnica Tabor s predavateljem dr. Bogdanom 
Žoržem in so bile namenjene dijakom 2. letnikov (2. LT, 2. TM, 2. ST, 2. AE, 2. RA, 2. AZ, 2. 
BZ, 2. GA). Predavatelj je dijakom spregovoril o njihovih pričakovanjih in željah, ki pa morajo 
biti v soglasju z dijakovimi dolžnostmi in odgovornostjo. Predavatelj se je dijakom znal približati 
in spregovoril na njim razumljiv način.
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Za fotografijo "Pozabljena" je Matej Bizjak prejel diplomo
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Projekt Rastem s knjigo
Nova Gorica, od 6. novembra do 12. decembra 2012

Dijaki 1. letnikov 4-letnih programov so v novembru in decembru imeli organizirana knjižnična 
znanja. Vsak razred se je razdelil v dve skupini: ena je obiskala Goriško knjižnico Franceta Bevka,
druga pa je v šolski knjižnici spoznavala priročnike in z njihovo pomočjo reševala delovne liste. 
Ob drugem terminu sta se skupini zamenjali. Obisk splošne knjižnice spada v projekt Rastem s 
knjigo, ki je namenjen vsem dijakom 1. letnikov srednjih šol. Dijaki so spoznali novogoriško 
splošno knjižnico in ob obisku dobili knjižno darilo, mladinski roman Cvetke Bevc Desetka. Tudi 
za dijake 3- in 2-letnih programov je bil organiziran obisk, le s to razliko, da je knjižnico obiskal 
celoten razred naenkrat.
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Dijaki so v dar dobili mladinski
roman Desetka
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Alkohol ubija
Nova Gorica, 7. november 2012

Učitelji in dijaki 2., 3. in 4. letnika programa Logistični tehnik smo se zbrali pred občinsko stavbo 
Mestne občine Nova Gorica v spomin na žrtve prometnih nesreč, ki jih je bilo v zadnjih 
dvanajstih letih na tem območju kar 70.
Po nagovoru župana Mateja Arčona je sledil še nagovor generalnega direktorja policije. Za njima 
so spregovorile tudi vinske kraljice Krasa, Goriških Brd ter slovenske vinske kraljice. Udeleženci 
so lahko na prireditvi preizkusili očala, ki simulirajo alkoholiziranost, in tehtnice, ki merijo naletno
težo ob trkih avtomobila v oviro.

Pripravil Miran Mozetič
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Dijaki so se zbrali pred občinsko stavbo  Nagovor župana

Dijake je nagovorila tudi vinska kraljica Slovenije 2000 Vsako leto alkohol botruje smrtnim žrtvam v prometu
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Primorske novice, 8. 11. 2012
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Obisk Pohištvenega sejma
Ljubljana, 8. november 2012

V Ljubljani je bil od 6. do 11. novembra 2012 na Gospodarskem razstavišču pohištveni sejem 
Ambient. Ogledali so si ga dijaki lesarske šole (1. ML, 1. NL, 1. OL, 2. ML, 2. NL, 2. OL) in 
spremljevalci Marko Česnik, Bojan Kovačič, Marko Peršič in Radovan Kovačič.

Mednarodna delavnica Pestalozzi
Ljubljana, od 12. do 14. novembra 2012

Sprejemanje različnosti je predpogoj za izboljšave učenja. Pomembno vlogo igra pri tem jezik. To
je bil predmet mednarodne delavnice Pestalozzi, ki je potekala v Ljubljani od 12. do 14. 11. 2012. 
Številni znani tuji in domači predavatelji so v treh dneh razvijali krovno temo Od asimilacije in 
izolacije k integraciji. V delavnicah smo udeleženci iz petnajstih evropskih držav razpravljali o 
vlogi jezika pri integraciji učencev/dijakov iz prikrajšanih skupin. Slišali smo veliko predlogov iz 
prakse, obiskali dve osnovni šoli, si izmenjali izkušnje in navezali nove stike. Če bomo samo del 
tega lahko prenesli v naše razrede, nam bo to zelo koristilo, predvsem pa bo dobrodošlo dijakom.
Delovanje programa Pestalozzi v Sloveniji koordinira Zavod za šolstvo. V preteklih dveh šolskih 
letih smo na šoli izvajali inovacijski projekt Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini – 
na preživetveni ravni in tako dobili možnost sodelovanja tudi na tej delavnici. Projekt, ki je sedaj 
že zaključen, se je osredotočal na uspešno učenje slovenščine za dijake tujce, ki so pri nas 
neposredno všolani. Delavnica je uspešno nadgradila spoznanja iz projekta, dodala nove ideje in 
spodbudila zagnanost za reševanje težav. Ključni spoznanji, da je pravzaprav vsak učitelj tudi 
učitelj jezika in da mora učitelj v vsakem učencu spodbujati tisto najboljše, pa morata prodreti še 
med sodelavce.

Pripravila Sonja Žežlina
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Na delavnici Pestalozzi Udeleženci delavnice
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Ekskurzija v Revoz
Novo mesto, 13. november 2012

Na deževno jutro v torek, 13. novembra 2012, sva učitelja Herman Besednjak in Robert Spačal 
spremljala dijake iz 3. AS in 1. NAS na Dolenjsko. Seveda jih nisva peljala na ogled zidanic in 
pokušino cvička, kot bi si marsikdo mogoče želel, ampak na ogled podjetja Revoz iz Novega 
mesta. Podjetje Revoz, ki je v 100 % lasti Skupine Renault, je vodilno slovensko podjetje, tako po 
številu zaposlenih kot ustvarjenem prometu in ne nazadnje tudi po tehnološki opremljenosti. 
Trenutno podjetje izdeluje tri modele Renaultovih avtomobilov in sicer Clio II, novi twingo in 
dvosedežni coupe roadster wind. Revoz je edino podjetje v Skupini Renault, ki model Clio II in 
novi twingo izdeluje za evropsko tržišče in edino, ki izdeluje model wind za celotni svetovni trg. 
Po prihodu na glavni vhod tovarne, nas je prijazno sprejela ga. Urška Bahor in nas popeljala v 
dvorano za komunikacije. Tam nam je najprej predstavila podjetje Revoz in njihov program skozi 
nekaj predstavitvenih videoposnetkov. Seznanila nas je s potekom ogleda in pravili obnašanja v 
proizvodnji. Zelo velik poudarek je bil na varnosti, zato smo si vsi morali obleči rumene telovnike
in si nadeti zaščitna očala. Za boljšo komunikacijo je vsak od nas dobil sprejemnik in slušalke, 
tako smo lahko skozi proizvodnjo lažje poslušali našega vodiča. Ogledali smo si tri od štirih 
glavnih delov podjetja oz. departmajev, kot jih imenujejo, in sicer departma za preoblikovanje 
pločevine, departma za sestavo in varjenje karoserije in departma montaže. Poleg teh treh obstaja 
še departma lakirnice, ki pa je žal ostal skrit našim očem, tako zaradi varnostnih ukrepov, ki jih 
imajo v podjetju, kot tudi zato, ker se poleg obstoječe lakirnice gradi nova. Ob koncu ogleda je 
sledila še skupinska slika in kratko druženje v dvorani za komunikacije, kjer smo lahko postavili 
vprašanja, ki so se nam porajala med ogledom. Sledil je še prisrčen pozdrav in odhod nazaj na s 
soncem obsijano Primorsko. Zaključimo lahko z mislijo, da je tak ogled lahko velika spodbuda za 
naše dijake, saj v živo vidijo, kako nastane proizvod, ki ga bodo po vsej verjetnosti v bližnji 
prihodnosti tudi servisirali.

Pripravil Herman Besednjak
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Dijaki v Revozu



Kronika Šolski center Nova Gorica  2012/13

Filmska predstava Prijatelja
Nova Gorica, 14. in 29. november 2012

V prvem terminu so si film v gledališki dvorani novogoriške gimnazije ogledali dijaki 
nadaljevalnih razredov (1. NAS, 1. NL, 1. NS, 1. NTM, 2. NAS, 2. NL, 2. NS in 3. AS) in njihovi 
spremljevalci. Drugi termin ogleda pa je bil namenjen dijakom 2. AK, 2. AS, 2. AS2, 2. CK, 2. LT,
2. ME, 2. OL, 2. ST, 2. TM. Film je najbolj gledan francoski film vseh časov. Prikazuje pa zgodbo
o odnosu med gibalno oviranim bogatim plemičem in njegovim pomočnikom, revnim 
kriminalcem. Med njima se je po začetnem nezaupanju razvilo iskreno prijateljstvo.

Bralni klub gostil pisateljico Stello Kos
ŠCNG, 14. november 2012

Mlada pisateljica Stella Kos je z dijaki spregovorila o svoji zadnji knjigi Odpusti mi, ki govori o 
raku.

Bralni klub gostil pesnico Lidijo Golc
ŠCNG, 15. november 2012

Pesnica Lidija Golc, rojena leta 1955 v Ljubljani, je profesorica slovenskega in ruskega jezika in 
poučuje na srednji šoli v Ljubljani. Sodelovala je pri pripravi kar nekaj učbenikov za slovenski 
jezik za osnovne in srednje šole. Objavlja tudi strokovne članke v reviji Slovenščina v šoli, piše pa 
tudi pesmi. Z dijaki bralnega kluba se je pogovarjala o svojem prvencu, pesniški zbirki Dobro, pa 
se še izboljšuje.
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Stella Kos med dijaki Bralnega kluba

Bralni klub je obiskala tudi Lidija Golc
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Literarna ekskurzija Po poti kulturne dediščine
Gorenjska, 15. november 2012

Dijaki 3. AE, 3. RA in 3. RB s spremljevalkami Bojano Modrijančič Reščič, Majdo Figelj in Živo 
Colja so se podali Po poti kulturne dediščine in obiskali kraje Vrba, Rodine, Doslovče in 
Žirovnica. Tam so živeli pomembni slovenski literati: Prešeren, Jalen, Finžgar in Čop.

Obisk Hiše eksperimentov
Nova Gorica, 19. november 2012

Dijaki 1. LT so obiskali Hišo eksperimentov na Mostovni v Novi Gorici. V bivalnih kontejnerjih 
so aktivisti Kulturnega in Multimedijskega centra Mostovna uredili hišo poskusov. V hiši so na 
ogled fizikalni, elektro, računalniški, akustični in podobni eksperimeneti.

Gledališka predstava Butalci
Nova Gorica, 21. november 2012

Dijaki 1. NE, 1. NR, 2. AE, 2. RA so si z učitelji – spremljevalci ogledali gledališko predstavo 
Butalci v izvedbi Koprskega gledališča. To slovensko klasično delo je vedno aktualno in zanimivo 
tudi za naše dijake.

Gledališka predstava Veliki briljantni valček
Nova Gorica, 21. november 2012

Dijaki 4. GA so si z učiteljico ogledali slovensko dramo Veliki briljantni valček v izvedbi 
ljubljanske Drame. Drago Jančar je eden najpomembnejših sodobnih slovenskih proznih in 
dramskih ustvarjalcev. V ospredje svojih del postavlja bivanjska vprašanja človeka, ki ga 
obvladujejo na eni strani nenadzorljivi in nerazumljivi mehanizmi zgodovine, na drugi pa njegova 
lastna zaznamovanost. Zgodba se odvija v zavodu Svoboda osvobaja, v katerem skrbijo za 
prevzgojo tistih, ki motijo veljavni družbeni red. Jančarjeva kultna drama je leta 1985 pomenila 
enega vrhuncev politične dramatike in gledališča takrat že po šivih pokajoče Jugoslavije. Nova 
uprizoritev je poskusila odgovoriti na vprašanja, kakšni so danes zavodi Svoboda, koliko Veliki 
briljantni valček deluje kot metafora današnje družbe in koliko se je represija socializma sploh 
razlikovala od nasilja globalističnega neoliberalizma.

Filmska predstava Zgodba gospoda P. F.
Nova Gorica, 21. november 2012

Dijaki 4. AE in 4. RA, 4. LT, 4. ST, 4. TM in spremljevalni učitelji so si ogledali dokumentarni 
film, v katerem je glavna oseba gospod Peter Florjančič. To je slovenski športnik, izumitelj, 
lastnik preko 400 patentov in svetovljan. Izumiteljstvo je zaznamovalo njegovo življenjsko pot in 
njegova zvedavost ga je popeljala v Švico, kjer je izumitelj P. F. šele prav zaživel. Zelo hitro se je 
znašel med evropsko bogataško smetano, ki ga je sprejela za svojega. Bil je eden redkih 
slovenskih milijonarjev in je tako tudi živel.
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Nadomestni športni dan
ŠCNG, 25. november 2012

Osemnajst dijakov Strojne, prometne in lesarske šole, ki niso bili prisotni na prvem športnem 
dnevu v septembru, se je v četrtek, 25. 11. 2012, udeležilo nadomestnega športnega dne, in sicer 
pohoda na Škabrijel. Pohoda se je udeležilo tudi veliko učiteljev. V lepem jesenskem vremenu so 
pohodniki ob 14.30 štartali izpred šole in se tja vrnili čez tri ure.
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Proti Škabrijelu Počitek

Na vrhu Škabrijela Učitelji spremljevalci: Iztok Čehovin, Simon Kragelj, 
ravnatelj SPLŠ, Robert Peršič, ravnatelj ERŠ, Lidija 
Lutman, Branka Kuk Petrovčič in Miran Mozetič
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Obisk Muzeja pošte in telekomunikacij, Poštni logistični center in Ranžirna 
postaja
Polhov Gradec in Ljubljana, 28. november 2012

Dijaki 2. LT in 3. LT ter učitelji Kristina Kompara, Kristina Škibin in Miran Mozetič so si najprej 
v Polhovem Gradcu ogledali Muzej pošte in telekomunikacij. Muzej predstavlja zgodovino pošte 
od prazgodovine do danes, poštna vozila, telefonski aparati, teleprinterji in drugi predmeti, 
povezani s prenosom informacij. Iz Polhovega Gradca so se odpeljali v Ljubljano, kjer so si v 
Zalogu ogledali ranžirno postajo. Na tej postaji se vagoni razvrščajo glede na to, kam so 
namenjeni – dejansko se pripravlja nove kompozicije vlakov. Sledil je še ogled Poštnega 
logističnega centra. Površina tega poštnega centra znaša 24.200 m². V teh prostorih so nameščene
sodobne naprave za avtomatsko usmerjanje pisem in paketov in moderni vrečni transporterji v 
dolžini 650 m. Pritličje je namenjeno tudi sprejemu in izročanju pošiljk, predvsem velikim 
uporabnikom poštnih storitev. Dijaki so na ekskurziji izvedeli veliko novega. Domov so se vrnili 
proti večeru.

Filmska predstava Prijatelja
Nova Gorica, 29. november 2012

Dijaki 2. letnikov (AS, AK, CK, ME, OL, TM, LT, ST) so si s spremljevalnimi učitelji v gledališki 
dvorani ogledali film Prijatelja.

Krožek in tečaj konverzacije v angleščini s tujim asistentom Marcom 
Williamsom
ŠCNG, november 2012

V novembru je na TŠC pričel delovati krožek konverzacije v angleščini za dijake in dijakinje, ki ga
vodi naš tuji asistent Marc Williams. Na uvodnem srečanju so se udeleženci in udeleženke 
predstavili, preleteli teme, o katerih bi želeli razpravljati, in z igro ponovili tvorbo vprašanj. 
Običajno Marc srečanje prične z zanimivim videoposnetkom ali besedilom, o katerem se v 
nadaljevanju pogovarja z dijaki in dijakinjami. Zanje pripravi učne liste z nalogami, da si lažje 
zapomnijo nove izraze, in jih razvedri z igrami, ki spodbujajo komuniciranje v tujem jeziku.

Le teden dni kasneje je Marc začel s težko pričakovanim tečajem konverzacije za zaposlene na ŠC.
Uvodno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi voditelja in udeleženk in udeležencev. Slednje je 
med drugim zanimala zgodovina Walesa, podobnosti med valižanščino in angleščino, valižanski 
šolski sistem ali možnosti mednarodnih izmenjav v Veliki Britaniji. Po začetni zadržanosti so 
tečajniki in tečajnice asistentu pogumno zastavljali vprašanja, ki bodo podlaga za teme na 
prihodnjih srečanjih.

Pripravila Romi Češčut

89

Marc Williams z dijaki ...  ... in z učitelji
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DECEMBER

Dan odprtih vrat
ŠCNG, 4. december 2012

Šolski center je v začetku decembra odprl svoja vrata za vse, ki jih zanima življenje in delo v naših
prostorih. Starši in učenci osnovnih šol so prisluhnili kratkim predstavitvam programov, potem 
pa so si ogledali učilnice, delavnice in druge šolske prostore.
V okviru odprtih vrat so študentje programa UPK izvedli dobrodelno akcijo v avli šole. Na 
stojnicah so pripravili srečelov, na katerem so ponujali izdelke študentov in dijakov. Izkupiček je 
bil namenjen dijakom iz finančno ogroženih družin. Akcija je popolnoma uspela.
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Strojništvo

Mehatronika

Avtoservisna dejavnost

V učilnici za CNC-tehnologijo

Učence na ŠC najbolj pritegne tehnika

V učilnici za mehatroniko
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Lesarstvo je predstavil Bojan Kovačič

Učitelj Boštjan Vouk zna pritegniti poslušalce

O energetiki je spregovoril Matjaž Marušič Renato Reščič je predstavil področje elektronike

Veliko pozornosti je pritegnil tudi električni avto Dobrodelna akcija študentov VSŠ

Avtomehanična delavnica

V eni izmed računalniških učilnic
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Obisk kamiona E-transformer
ŠCNG, 4. december 2012

V podjetju ZEOS – ravnanje z odpadno električno in elektronsko
opremo so pripravili projekt Slovenska ozaveščevalna kampanija, ki je
bila namenjena poznavanju ustreznega ravnanja z odpadno električno
in elektronsko opremo. Med oktobrom 2011 in oktobrom 2013 so s
posebnim tovornjakom potovali po slovenskih krajih; v njem so na
zabaven in interaktiven način javnosti predstavili ravnanje z
odpadnimi električnimi in elektronskimi napravami. E-transformer je
multimedijsko vozilo, ki ima na strehi sončno elektrarno in na izviren
način predstavlja ločevanje in ponovno uporabo e-odpadkov.
Tovornjak je decembra obiskal tudi naš center. Parkiran je bil na
parkirišču pred ekonomsko šolo. Obiskali so ga naši dijaki in učenci
Osnovne šole Milojke Štrukelj.

Ogled Livarne in Gostola
Nova Gorica, 4. december 2012

Dijaki 1. ME in 1. TM so si ogledali solkansko livarno in podjetje Gostol, ki proizvaja stroje za 
pekarne.

Gledališka predstava Butalci
Nova Gorica, 4. december 2012

Dijaki 2. in 3. letnikov zdravstvene šole in učitelji spremljevalci so si ogledali gledališko predstavo 
Butalci v izvedbi Gledališča Koper. Igralska zasedba je humoresko, ki jo je napisal Fran Milčinski,
učinkovito upodobila.
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Notranjost E-transformerja so si ogledali učenci sosednje osnovne šole 
in naši dijaki

Primorske novice, 3. 12. 2012, 
str. 9
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Filmska predstava – športni film
Nova Gorica, 12. december 2012

Dijaki 1. GA, 1. GB, 2. GA, 3. GA in 3. GB in učitelji – spremljevalci so si ogledali dva kratka 
športna filma, ki sta bila predvajana v okviru Sončkovega dne. Posebej je bil zanimiv film 
Rettalack, ki prikazuje turno smučanje in deskanje. Nekaj besed o filmih je povedal Andrej 
Humar.

Gledališka predstava Krojači sveta
Nova Gorica, 12. december 2012

Dijaki 4. AE in 4. RA so si s spremljevalnimi učitelji ogledali predstavo Krojači sveta – Funeral 
Fashion Show v izvedbi SNG Nova Gorica. To je modno-gledališko-glasbeni spektakel, v 
katerem je prikazano, kako lahko oblačila pričajo o posameznikovem mestu v svetu. Moda je po 
mnenju ustvarjalcev predstave namreč oblast, tisti, ki so imeli moč, pa so jo dobili zato, ker so 
vedeli, kako manipulirati z množico. Odrski spektakel Krojači sveta - Funeral Fashion Show je 
neke vrste potovanje skozi človeštvo.

Obisk Ciriusa v Vipavi
Vipava, 12. december 2012

V sredo, 12. decembra 2012, smo se dijaki 2. AZ in 2. BZ in učitelji Daša Cek Stepančič, Manuela
Morvai in Dean Horvat ob 8. uri zbrali na avtobusni postaji v Novi Gorici. Z avtobusom smo se 
odpravili proti Vipavi, na ogled šole za učence, ki imajo razne motnje pri gibanju, razmišljanju, tj. 
za učence s posebnimi potrebami. Ta ustanova se imenuje Cirius (Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje).
Preden so nas tamkajšnji pedagogi in učitelji peljali po šoli ter nam predstavili otroke in njihove 
težave, je ravnateljica šole predstavila podrobnosti delovanja te ustanove. Cirius Vipava obiskujejo
otroci vseh starosti, tudi tisti najstarejši, npr. med 20. in 26. letom. Vsi ti otroci prihajajo iz 
bližnjih, okoliških krajev oz. s cele Primorske. V Sloveniji je šest takšnih ustanov. Cirius Vipava je 
edina takšna ustanova na Primorskem. Srečanja z otroki so bila prav ganljiva. Pa tudi spoznanje o 
tem, kako pomembno je zdravje in kako se tega pomena zavemo šele, ko zdravje izgubimo. Ko 
smo zaključili v Ciriusu, smo se z avtobusom odpravili še v muzej v Ajdovščino. Tam so nam 
predstavili fosile in ostale vrste kamenja in struktur, ki so jih našli pred mnogimi leti. V Novo 
Gorico smo se vrnili ob 13.15. Ta dan je bil zelo zanimiv, saj smo se seznanili s tem, kako delujejo
šole, ki vzgajajo otroke s posebnimi potrebami in kaj tam delajo delavci zdravstvene nege. 
Vzgojitelje, ki z vsem srcem vzgajajo takšne otroke, zelo spoštujem in jim želim vse dobro ter 
obilo uspeha. 

Pripravil Luka Rutar, 2. BZ

Ekskurzija v Fructal in Vizionarno
Ajdovščina, 13. december 2012

Dijaki 2. TM so obiskali dve ajdovski podjetji: Fructal in Vizionarno (Pipistrel). Z dijaki sta bila 
Viler Nusdorfer in Igor Milost.
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Ekskurzija Po Prešernovih poteh
Gorenjska, 13. december 2012

Dijaki 3. AZ in 3. BZ so imeli kulturni dan v organizaciji CŠOD Čopova hiša. Podali so se po 
Prešernovih stopinjah. Ogledali so si Ljubljano, Kranj in Vrbo. Z dijaki so bile tudi učiteljice 
Sonja Žežlina, Vesna Černe Mozetič, Irena Rutar in Tanja Čefarin.

Šolsko tekmovanje iz astronomije
ŠCNG, 13. december 2012

Na šolskem tekmovanju iz astronomije je bronasto priznanje prejel Matija Miška iz 3. GB razreda
in se tako uvrstil na državno tekmovanje, ki bo v začetku januarja v Ajdovščini. Njegova 
mentorica je bila Sonja Jejčič. 
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V zimski Ljubljani Pred Prešernovim kipom v Kranju

Ogled Prešernove hiše Spominska tabla na hiši
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Ekskurzija HE Avče in Doblar
Soška dolina, 14. december 2012

Dijaki 4. AE in 4. TM so si s spremljevalcem Robertom Čebronom ogledali hidroelektrarni Avče 
in Doblar 2.

Filmska predstava Prijatelja
Nova Gorica, 19. december 2012

Dijaki 2. CE, 2. NE, 2. NR in 2. RC in spremljevalni učitelji so si ogledali francoski film. Film 
prikazuje zgodbo o odnosu med gibalno oviranim bogatim plemičem in njegovim pomočnikom, 
revnim kriminalcem. Med njima se je po začetnem nezaupanju razvilo iskreno prijateljstvo.

Športno srečanje VSŠ
ŠCNG, 19. december 2012

V sredo, 19. 12. 2012, je potekalo športno srečanje med študenti, diplomanti in predavatelji Višje 
strokovne šole. Športni dogodek so vsi izkoristili za rekreacijo in za zabavno druženje.

Literarni dogodek
Nova Gorica, 20. december 2012

Dijaki Bralnega kluba so predstavljali svojo pesniško zbirko v Mostovni. Žal se je dogodka 
udeležilo zelo malo poslušalcev.

Novoletna zabava
ŠCNG, 21. december 2012

Ob koncu koledarskega leta je bil za zaposlene organiziran kulturno-zabavni večer. V gledališki 
dvorani je Gledališko društvo Kontrada iz Kanala odigralo komedijo Odlikovanje francoskega 
avtorja Georgesa Feydeuaja. V predstavi je glavno vlogo odigral profesor slovenščine Severin 
Drekonja, ki poučuje na Biotehniški šoli. Komedija je vse gledalce nasmejala in sprostila. Po 
predstavi je teknila pogostitev v jedilnici Špon, ki so jo pripravili kuharji Biotehniške šole. 
Zaposleni so pokramljali med seboj in z upokojenci, ki so vedno lepo vabljeni na tako srečanje. V
šolski avli je bilo tudi dovolj prostora za ples.
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JANUAR

Predstavitev poklicev
Idrija, 9. januar 2013

Lesarji, elektrotehniki in prometniki so v Idriji predstavljali poklice v lesarstvu elektrotehniki in 
logistiki ter šolanje na našem centru.

Državno tekmovanje iz astronomije
Ajdovščina, 12. januar 2013

Državnega tekmovanja iz astronomije se je udeležil Matija Miška iz 3. GB. Tako kot ostali 
udeleženci je prejel srebrno priznanje.

Tehniški dan na ŠCNG
ŠCNG, 15. januar 2013

Naš center je gostil učence osnovnih šol. Skozi delavnice so bili predstavljeni različni poklici, za 
katere se bodo učenci lahko izobraževali.

Zimski športni dan
Šempeter, Ljubljana, Cerkno, Molkrine, Jesenice, 22. in 24. januar 2013

Dijaki GZŠ so imeli športni dan 22. januarja 2013, dijaki SPLŠ pa 24. januarja. Odločali so se 
lahko za smučanje na Črnem Vrhu nad Cerknim ali na Mokrinah, drsanje na Jesenicah oz. Bledu, 
plavanje v vodnem parku Atlantis (Ljubljana), za nov šport ultimate frizbi (telovadnica v balonu) 
ali za športne dejavnosti v Hit šport centru v Šempetru.

Predavanje o krvodajalstvu
ŠCNG, 24. januar 2013

Dijaki 2. NR in 4. RA so prisluhnili predavanju o krvodajalstvu, kako ta humana gesta poteka in 
kaj se naredi z darovano krvjo.

Ekskurzija v NE Krško
Krško, 24. januar 2013

Dijaki 1. NE, 2. NE in 4. AE so si ogledali slovensko nuklearko. Spremljali so jih učitelji Boris 
Rebula, Goran Milić in Lado Kokoravec. Jedrska elektrarna Krško obratuje že več kot tri 
desetletja. Vse spremembe v tem obdobju so vplivale tudi na tehnološki razvoj nuklearke. Dijaki 
so na obisku izvedeli in videli veliko zanimivega o nuklearki.
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Razstava Okruški šolskih preteklosti
Nova Gorica, od 28. januarja do 1. februarja 2013

Ob preimenovanju Tehniškega šolskega centra Nova Gorica v Šolski center Nova Gorica so 
knjižničarke pripravile razstavo o zgodovini strokovnega šolstva na Goriškem. Razstava je bila 
postavljena v Galeriji Frnaža (stavba krajevne skupnosti Nova Gorica) in je prikazovala razvoj 
šolstva za lesarsko, zdravstveno, kmetijsko, elektrotehniško in kovinarsko stroko na našem 
območju. Osrednji razstavni prostor je zavzemal nekaj metrov dolg časovni trak, ki je jasno 
prikazoval zgodovino posamezne šole. Za vsako smer je bilo razstavljenih nekaj značilnih učil, 
starih zvezkov in učbenikov ter delovna obleka. Zanimive so bile tudi fotografije in nekaj 
temeljnih šolskih listin, npr. akt o ustanovitvi šole, spričevala ipd. Otvoritev razstave je odmeval 
tudi v medijih (radio Robin, Radio Koper, Val 202, Primorske novice). Razstavo je obiskalo veliko
obiskovalcev, predvsem zdajšnji in bivši dijaki, profesorji, pa tudi veliko mimoidočih.
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Avtorice razstave Karmen Sirk, 
Vasilija Rupnik in Mojca Kosovel 
v družbi z direktorjem Egonom 
Pipanom

Uvodni nagovor Egona Pipana Razstava je zbudila veliko 
zanimanja

Razstava je navdušila tudi bivše učitelje na centru Z razstavo so bile iz preteklosti iztrgani marsikateri 
dogodki, ki so zaznamovali delovanje šol
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 Ravnateljica zdravstvene šole Vesna Žele (skrajno desno) 
z bivšimi učiteljicami  in dijakinjami šole

Ravnatelji šol na centru Miran Saksida (VSŠ), Simon 
Kragelj (SPLŠ), Vesna Žele (GZŠ) in Robert Peršič 
(ERŠ) v družbi z direktorjem centra Egonom Pipanom

Upokojeni profesorji Tehniškega šolskega centra: 
Zvonko Mavrič, Katarina Vuga, Boris Rebula, Emil 
Rupnik,Tanja Nemec, Mija Kocijančič, Adolf  
Škarabot, Irena Marušič in Zmago Krivec

Obvezen del šolanja na zdravstveni šoli je bila seveda 
obleka medicinske sestre

Obiskovalce so pritegnile predvsem fotografije Veliko je bilo tudi priložnosti za pogovor

Začetki delovanja najstarejših šol na centru segajo v leta 
po drugi svetovni vojni

Zgodovina vsake šole je bila predstavljena ločeno
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Gledališka predstava Rokovnjači
Nova Gorica, 31. januar 2013

Dijaki 3. AE, 3. RA in 3. RB so si ogledali v novogoriškem gledališču narodno igro s petjem po 
motivih romana Rokovnjači Josipa Jurčiča in Janka Kersnika. Predstava je nastala v koprodukciji 
SNG Nova Gorica in Prešernovega gledališča Kranj. Predstava prikazuje rokovnjaškega 
poglavarja Groga, človeka plemenitega rodu, ki mu je bila v preteklosti storjena krivica. V času 
francoske okupacije prevzame vodenje rokovnjaške tolpe. Čeprav vseskozi zagotavlja, da mu gre 
za pravico malega človeka, se na koncu njegov boj izteče v osebno maščevanje.

Sejem IFAM
Celje, 31. januar 2013

V Celju je bil organiziran Mednarodni strokovni sejem za avtomatizacijo, robotiko in 
mehatroniko. Ogledali so si ga dijaki 1. ME in 1. TM in študentje višje šole. Z njimi so bili tudi 
učitelji Matej Pinosa, Herman Besednjak, Leon Blažič in Tomislav Čermelj. Na sejmu so 
spoznavali novosti s svojega strokovnega področja.

Gostovanje simulatorjev vožnje
ŠCNG, 31. januar 2013

AMZS je na prošnjo Mirana Mozetiča našemu 
centru posodila 3D-simulatorje, ki so namenjeni
preizkusu praktične vožnje za bodoče voznike.
Postavljeni so bili v šolski avli, kjer so jih lahko
preizkusili dijaki. Zanimanje je bilo po 
pričakovanju zelo veliko. 

Dijaki – krvodajalci
Šempeter, 31. januar 2013

Dijaki 4. letnikov (57 dijakov) zdravstvene in
računalniške šole so obiskali Oddelek za
transfuziologijo in prostovoljno darovali kri. Večina
dijakov je kri darovala prvič.
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FEBRUAR

Regijsko in državno tekmovanje IATEFL za 3. letnike
Nova Gorica, 4. februar 2013

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia je tudi v letošnjem šolskem letu 
organiziralo tekmovanje iz angleščine za 3. letnike srednjih šol.
Regijskega tekmovanja, ki je potekalo 4. 2. 2013 na Gimnaziji Nova Gorica, so se udeležili 
naslednji dijaki Šolskega centra Nova Gorica: Irenej Marc iz 3. RB, Damjan Tonkli, David Mihelj, 
Miha Ražem, Mark Štokelj, Kristian Pavel Celarc in Sandi Pangerc iz 3. RA (vsi pod mentorstvom
Polone Žigon) ter Matija Miška, Dejan Bončina in Ivan Žagar iz 3. GB (pod mentorstvom Anke 
Koršič).
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 18. 3. 2013 v Ljubljani, so se uvrstili Miha Ražem, Damjan
Tonkli in David Mihelj iz 3. RA.
Damjan Tonkli je osvojil srebrno priznanje, Miha Ražem in David Mihelj pa bronasto priznanje.

Pripravila Polona Žigon

Delavnice Nasilje in mladi
Nova Gorica, od 4. do 19. februarja 2013

Delavnice o nasilju so trajale 2 šolski uri in so bile namenjene dijakom vseh 1. letnikov; izvajal pa 
jih je Mladinski center Nova Gorica. Dijaki so skozi delavnice spoznali, kaj je nasilje, kdo je 
odgovoren zanj, soočili so se tudi z metodami, ki zmanjšujejo nasilje in na ta način nasilje lahko 
preprečijo ali zmanjšajo.

Zimski športni dan
Nova Gorica, Šempeter, Ljubljana, Bled, Mokrine, 7. februar 2013

Dijaki 1. CR in 1. NR so se podali na daljši sprehod po Novi Gorici in Gorici. Ostali dijaki so 
lahko izbirali med dejavnostmi v Hit šport centru v Šempetru, drsanjem (Bled), plavanjem v 
Atlantisu (Ljubljana), smučanjem na Mokrinah, nekateri pa so izbrali šport ultimate frizbi, ki se je 
odvijal v »balonu«.
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Sprehod po Gorici Učitelja Peter Zoroja in Mitja Kenda
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Prireditev Prihodnost je v tvojih rokah
Nova Gorica, 7. februar 2013

Dogodek je bil namenjen promociji poklicev, za katere se mladi ob vpisu v srednjo šolo ne 
odločajo, a so za našo državo zelo pomembni. Glavni organizator je bil Center RS za poklicno 
izobraževanje, sodelovale pa so še druge srednje šole iz naše regije, podjetja in obrtniki.
Na ŠC Nova Gorica so osnovnošolci dopoldne skozi simulacijo prometne nesreče spoznavali 
delo logistov in zdravstvenih delavcev. Gostinci iz znanega gostišča so pripravili njoke in različne 
koktajle. Učenci so spoznali, kaj je to mehatronika, ter se pogovarjali z dijaki, ki so že v času 
šolanja izdelali zanimive mehatronske naprave. Seznanili so se z izdelavo računalniške aplikacije za
tablične računalnike ter izvedeli zanimivosti s področja elektroenergetike. Udeležili so se kratkega 
tečaja pirografije na stojalih za svinčnike in lesenih skledicah. Predstavljene so jim bile nekatere 
posebnosti pri obdelavi lesa (npr. utekočinjen les, razstavljanje lesne vezi in druge zanimivosti s 
področja lesarstva) in tudi projekt Popri, ki ga vodi Primorski tehnološki park in katerega namen 
je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, znanosti, tehnike in podjetništva na Goriškem.
Po dopoldanskem druženju z učenci na delavnicah so člani skupine Flirrt in znani slovenski raper
Zlatko za učence nastopili na kratkem koncertu v Mostovni. Glasbeniki so z zabavnim 
tekmovanjem in pogovorom z učenci še utrdili njihovo poznavanje poklicev. Učenci so lahko 
med 11. in 17. uro brezplačno obiskali novogoriško hišo poskusov E-hiša.

Kako izdelamo sončno celico
Ajdovščina, 11. februar 2013
 
V ponedeljek, 11. 2. 2013, smo si dijaki 4. tehniške gimnazije ogledali izdelavo sončnih celic, v 
laboratoriju za fiziko organskih snovi v Ajdovščini. Laboratorij deluje v okviru Univerze v Novi 
Gorici. Dejavnosti sta nam predstavila raziskovalec dr. Egon Pavlica in doktorski študent 
Raveendra Babu Penumala iz Indije. Na ploščico stekla smo nanesli različne polimere in jih s 
pomočjo centrifugalne sile (spin tehnologija) enakomerno razporedili. Postopek izdelave smo 
nadaljevali v komori brez kisika, kjer smo nanesli aluminij s pomočjo izparilnika. Po končanem 
nanosu aluminija smo še izmerili izkoristek in določili karakteristiko (U/I diagram) sončne celice. 
Celotna izdelava je trajala približno 4 ure.

Pripravil Jasmin Kurtović, 4. GA
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Na delavnici
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Informativni dan
ŠCNG, 15. in 16. februar 2013

Informativni dan na našem centru je privabil kar veliko osnovnošolcev, ki bi si želeli izšolati za 
poklice, ki jih ponuja naš center. Učenci in njihovi starši so si po uvodnem pozdravu ogledali 
prostore centra: učilnice, specializirane učilnice, delavnice. 
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Ravnatelj SPLŠ Simon Kragelj je pozdravil obiskovalce 
v šolski avli

V učilnici za mehatroniko  - Tomislav Čermelj

Herman Besednjak – predstavitev programa 
mehatronika

Predstavitev tehniške gimnazije

Prizor iz bolniške sobe Matjaž Marušič - predstavitev energetike
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Pred enim letom je bil obisk na SPLŠ nekoliko manjši (za 30 učencev manj). Letos je tudi večje 
zanimanje za zdravstveno šolo (skoraj 20 več).

Smer Št. obiskovalcev
Strojni tehnik 35
Tehnik mehatronike 30
Logistični tehnik 20
Mehatronik operater 19
Oblikovalec kovin - orodjar 1
Instalater 3
Avtoserviser 25
Avtokaroserist 1
Mizar 8
Obdelovalec lesa 1
 
Smer Št. obiskovalcev
Tehniška gimnazija 43
Srednji zdravstvenik 74

Smer Št. obiskovalcev
Tehnik računalništva 40
Elektrotehnik 33
Računalnikar 16
Elektrikar 11
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Ogled učilnic

Peter Zoroja - predstavitev elektronikeErik Bizaj - predstavitev 
programa računalničar

Boštjan Vouk - predstavitev 
programa računalniški tehnik

Na elektrotehniški in računalniški šoli
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Obisk podjetja Intra lighting
Miren, 20. februar 2013
 
»Svetloba se začenja s svitom. Zgodba se začenja z branjem. Nevidno ostaja.« Misel so ob 20-
letnici delovanja zapisali na spletni strani podjetja Intra lighting. Podjetje Intra lighting je 
družinsko podjetje s 24-letno tradicijo. V sredo, 20. 2. 2013, smo dijaki Šolskega centra obiskali 
njihove proizvodne prostore in razstavni salon v Mirnu. Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo 
svetil, velja za eno bolj uspešnih slovenskih podjetij. S svojimi izdelki so prisotni na tržiščih po 
celem svetu. Kar 88 % proizvodov izvozijo v tujino, zlasti v S Evropo, Francijo, Rusijo, Kanado, 
Hrvaško, Italijo, Nizozemsko, Srbijo, v Združene arabske emirate in v Veliko Britanijo. V 
zadnjem času so se usmerili tudi na ameriški trg. Za potrebe slednjega so odprli del proizvodne 
linije in ga opremili tako, da produkti ustrezajo standardom novega tržišča. Več kot 300 
zaposlenih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji vsak dan razvija nove produkte, skrbi za njihovo 
kakovost in ustvarja nove rešitve na področju osvetlitve. Podjetje je razvojno naravnano. Posebno 
pozornost posvečajo tehnološkim inovacijam in dizajnu ter varčevanju z energijo. Raziskujejo 
vplive svetlobe na počutje v prostoru. Visoka kakovost izdelave, skrb za detajle in uporaba 
najboljših materialov so odlika njihovih izdelkov. Vrhunsko oblikovanje izdelkov je ena od 
najpomembnejših strateških usmeritev podjetja Intra lighting. Pri razvoju novih svetil sodelujejo z
oblikovalskim studiem Asobi. V okviru Meseca oblikovanja so za svetilo Eyen prejeli najvišjo 
nagrado za Oblikovanje leta 2012. »Zasnova in karbonska tehnologija omogočata organsko 
razraščanje izdelka v različne forme, prilagojene zahtevani funkciji v prostoru«, je v obrazložitvi 
nagrade zapisala strokovna žirija. Vsi izdelki so skrbno načrtovani, izdelani in testirani, da 
zagotavljajo zanesljivo delovanje, čim manjšo obremenitev okolja in soustvarjajo prijetne 
bivanjske pogoje. V lastnih laboratorijih so z lastnim znanjem in najsodobnejšo opremo občutno 
skrajšali čas razvoja in dosegajo vrhunske izkoristke svetil. V podjetju so posebej ponosni na 
svetlobno-tehnični laboratorij Intra s fotogoniometrom, ki omogoča meritev kotne porazdelitve 
svetilnosti svetlobnih virov in je edini tovrstni laboratorij v Sloveniji. V dveh desetletjih delovanja 
je podjetje razvilo visoko tehnološko kulturo, ki trajno zagotavlja visoko kakovost izdelkov in 
zadovoljstvo kupcev.

Pripravila Samuel Kifle in Tomaž Pahor, 3. GA
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V podjetju Pot od ideje do uspešnega izdelka ni enostavna
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Obisk reaktorskega centra Podgorica in ogled razstave
Podgorica, Ljubljana, 21. februar 2013
 
21. 2. 2013 smo bili dijaki 4. letnikov Elektrotehniške in računalniške šole na ŠC Nova Gorica (4. 
RA in 4. AE) na ekskurziji v Ljubljani. Pot nas je najprej vodila v nekaj kilometrov od Ljubljane 
oddaljeno Podgorico, v Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Instituta Jožefa Stefana 
(ICJT) Glavna dejavnost izobraževalnega centra je promocija znanja o rabi jedrske energije in 
izobraževanje bodočih strokovnjakov v Nuklearni elektrarni Krško, edini jedrski elektrarni v 
Sloveniji. Predavatelj nam je v enournem predavanju Elektrika iz jedrske elektrarne nazorno in 
razumljivo opisal delovanje nuklearne elektrarne, razložil kemijsko reakcijo v jedrskem reaktorju, 
pojasnil, kako se shranjuje nevarne radioaktivne odpadke in nuklearno elektrarno primerjal z 
ostalimi načini pridobivanja električne energije v Sloveniji. Kasneje pa je odgovarjal na naša 
številna vprašanja. Nato smo si v kletnih prostorih centra ogledali razstavo o jedrski tehnologiji, 
na koncu pa nam je simpatični predavatelj z nekaj poskusi demonstriral, kako se lahko izmeri 
lastnosti sevanja α-, β- in γ-žarkov ter prisotnost nevarnih radioaktivnih snovi v ozračju.
Tako smo zaključili prvi del ekskurzije in se odpeljali na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani , 
kjer smo si v podpritličju ogledali največjo svetovno potujočo razstavo o Leonardu da Vinciju, 
največjem geniju v zgodovini človeštva. Prikazuje prek 200 fascinantnih in poučnih eksponatov, 
ki da Vincija razkrivajo kot znanstvenika, izumitelja, raziskovalca človeške anatomije, zapisovalca 
svojih idej v narobe obrnjeni in preslikani pisavi, inženirja, arhitekta, filozofa in tudi renesančnega
slikarja. Tako kot so nas presunile njegove naprave za letenje, so nas presunile njegove bojne 
naprave. Zelo detajlno je bilo prikazano njegovo najslavnejše slikarsko delo Mona Lisa. Po 
razstavi sta nas vodila dva vodiča, ki sta bila dobro pripravljena.
Ekskurzija nam je bila zelo všeč, saj smo izvedeli veliko novega. Že sam koncept ekskurzije – 
povezava stroke in umetnosti – je bil posrečen. Za nemoten potek dogodkov so poskrbele naše 
profesorice spremljevalke: Tanja Blažič, Martina Volk in Majda Figelj.

Pripravila Peter Božič in Matej Leban, 4. AE
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Pred vhodom v center Reakcijski center je namenjen izobraževanju bodočih 
strokovnjakov na področju jedrske tehnologije
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MAREC

Gledališka predstava Butalci
Nova Gorica, 4. marec 2013

Dijaki 2. CE, 2. RC 3., RC, 2. CK, 2. ME, 2. ML, 2. AK, 2. AS2, 2. AS so si z učitelji – 
spremljevalci ogledali slovensko klasiko v novi preobleki. Predstavo so zaigrali igralci koprskega 
gledališča in govori o Butalcih, ki so imenitnega rodu in imajo vsega v izobilju, le pameti bolj 
malo.

Strokovna ekskurzija v München
München, od 4. do 5. marca 2013

Dijaki 3. in 4. TM so odšli na ekskurzijo v tujino. Spremljali so jih Jasna Prinčič, Herman 
Besednjak in Peter Ušaj. Zgodaj zjutraj so odrinili na pot, v München so prispeli pred 12. uro in si
najprej ogledali muzej BMW, nato pa se povzpeli na olimpijski stolp. Popoldne je sledil še ogled 
tovarne BMW. Zvečer so se nastanili v mladinskem hotelu. Naslednji dan se je začel z ogledom 
Tehniškega muzeja in Muzeja transporta, kjer so si ogledali bogato zbirko, ki prikazuje razvoj 
tehnike skozi zgodovino. Za ogled teh dveh muzejev vedno zmanjka časa. V popoldanskih urah 
so se zapeljali mimo modernega nogometnega stadiona Allianz Arena. Domov so prispeli pozno 
zvečer.

Strokovna ekskurzija v München
München, od 4. do 5. marca 2013

V istem terminu je bila ekskurzija v  München organizirana tudi za dijake 2. NS, 3. ST, 3. LT 
in 1. NAS. Zgodaj zjutraj so se zbrali na avtobusni postaji in odrinili na pot proti bavarski 
prestolnici. Ko so prišli na cilj, so se popeljali na panoramsko vožnjo po mestu, potem pa so se 
sprehodili po mestnem središču. Nato so odšli na ogled Tehniškega muzeja, ki velja za enega 
največjih muzejev te vrste na svetu. Poleg zgodovinsko pomembnih izumov so na ogledu tudi 
zadnji izumi moderne znanosti in tehnologije. Proti večeru, po ogledu muzeja so se nastanili v 
mladinskem hotelu. Drugi dan so dijaki obiskali tovarno BMW in tamkajšnji muzej. Po tem 
ogledu so se zapeljali do olimpijskega naselja, kjer so stanovali športniki leta 1972, saj so se v tem 
mestu odvijale letne olimpijske igre. Posebej zanimiv je bil olimpijski stolp. Po napornem dnevu 
je sledila le še vožnja proti domu. Dijake je poleg razrednikov spremljal tudi Miran Mozetič.

Obisk sinagoge v Gorici
Gorica, 6. marec 2013

Dijaki 2. RA so obiskali sinagogo v Gorici. Spremljale so jih učiteljice Bojana Modrijančič Reščič, 
Bojana Čermelj in Kristina Škibin. Sinagoga stoji v judovski ulici. Skozi zgodovino je bila v 
Gorici močna judovska skupnost, v 2. svetovni vojni so bili goriški Judje poslani v taborišča, le 
peščica se jih je vrnila. Sinagoga sedaj ne opravlja več svoje funkcije; v njenem sklopu je manjši 
muzej o Judih.
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Bralni klub gostil novinarja Mirana Ališiča
ŠCNG, 7. marec 2013

Bralni klub je gostil znanega športnega komentatorja Mirana Ališiča. Napisal je tudi monografije 
o Mercedesu, Ferrariju in o prvakih Formule 1. Skozi srečanje je povedal marsikatero zanimivost 
o zakulisju tekmovanj Formule 1.

Strokovna ekskurzija za dijake zdravstvene šole
Valdoltra in Dutovlje, 7. marec 2013

Dijaki 4. letnikov zdravstvene šole so obiskali Ortopedsko bolnišnico v Valdoltri in Socialno 
varstveni zavod Dutovlje, ki nudi institucionalno varstvo odraslim osebam z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Z
dijaki so bile tudi učiteljice praktičnih predmetov: Marjeta Kragelj, Melita Gabršček in Barbara 
Sitar.

Obisk reaktorskega centra Podgorica in ogled razstave
Podgorica, Ljubljana, 12. marec 2013

Učitelja Ingrid Kragelj in Dimitrij Klinec ter asistent angleškega jezika Marc Williams so 
spremljali dijake 2. NE, 2. NR na ekskurzijo v Podgorico. Tam so si ogledali reaktorski center. Po 
zanimivem ogledu so šli v Ljubljano. Na Gospodarskem razstavišču so si ogledali razstavo o 
Leonardu da Vinciju.
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Novinar Miran Ališič se je razgovoril
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Državno prvenstvo v smučanju in deskanju na snegu
Rogla, 13. marec 2013

Tudi letos so se dijaki našega centra udeležili državnega tekmovanja v smučanju in deskanju na 
snegu.
Tekmovanje je potekalo na Rogli v slabih pogojih, saj je tekmovanje ovirala megla. Vsi udeleženci 
so se potrudili po svojih najboljših močeh. Dijaki so se dobro odrezali, še posebej pa sta izstopala
Miha Sirk (3. ST) – 3. mesto in Tilen Puc (3. LT) – 5. mesto. Oba sta tekmovala med 
kategoriziranimi starejšimi mladinci. Spremljala sta jih profesorja Slavica Podgornik in Tomaž 
Vidmar.

Pripravila Slavica Podgornik

Šolsko tekmovanje – Poliglot
ŠCNG, 13. marec 2013

13. marca 2013 so se dijaki in dijakinje pomerili v znanju angleščine na šolskih tekmovanjih 
Poliglot – za tehniške smeri in PTI programe ter Poliglot 3 – za poklicne smeri. Tekmovanja 
Poliglot se je udeležilo 21 dijakov in dijakinj. Najboljše rezultate so dosegli: David Mihelj (3. RA, 
mentorica Polona Žigon), Daniel Lazar (2. NR, mentorica Romi Češčut), Marko Kotnik (3. AZ, 
mentorica Irena Kenda Janež), Emili Žnidarčič (3. LT, mentorica Jasna Prinčič) in Deni Plesničar 
(3. TM, mentorica Vanda Mervič). Ti dijaki bodo naš center zastopali na državnem tekmovanju 
Poliglot, ki bo 6. aprila 2013 na Srednji zdravstveni šoli v Celju. Na tekmovanju Poliglot 3 je 
sodelovalo 17 tekmovalcev in tekmovalk. Na državno tekmovanje, ki bo 13. aprila 2013, na 
Ekonomski šoli Celje, so se uvrstili: Tadej Kravos (3. RC, mentorica Polona Žigon), Denis 
Markovič (3. ME, mentorica Jasna Prinčič), Mark Mattiazzi (3. ML, mentorica Irena Kenda 
Janež), Marko Vitkovič (3. RC), Dane Kobal (2. RC), in Anže Leban (3. RC; mentorica vsem trem
dijakom je bila Romi Češčut).

Pripravila Romi Češčut
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Utrinki z Državnega prvenstva v smučanju in deskanju na snegu
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Bralni klub gostil pisateljico Asjo Hrvatin
ŠCNG, 13. marec 2013

Bralni klub je že drugič v goste povabil mlado pisateljico Asjo
Hrvatin. Tokrat je pogovor tekel o romanu Lepe punce lepo
bruhajo, ki obravnava temo bulimije med mladimi.

Delavnice Spolnost in mi
Nova Gorica, od 13. do 15. marca 2013

Dijakom 2. letnikov so bile namenjene delavnice o spolnosti. Izvajal jih je Mladinski center Nova 
Gorica. Delavnice so trajale dve šolski uri.

Strokovna ekskurzija v München
München, od 13. do 15. marca 2013

Dijaki 3. GA in 3. GB razreda smo v marcu odpotovali na krajšo ekskurzijo v tujino. Najprej smo
si ogledali Salzburg in njegove mestne znamenitosti ter se nato odpeljali v München. Tam smo 
najprej obiskali muzej BMW in se navduševali nad zgodovino te avtomobilske ikone. Sprehodili 
smo se po olimpijskem parku, ki je znamenit zaradi razglednega, 186 m visokega stolpa, ki ponuja
pregled nad celotnim mestom. Drugi dan smo se odpeljali na obrobje Münchna, in sicer v 
Dachau, kjer smo v prostorih nekdanjega koncentracijskega taborišča občutili grozo nad 
pričevanjem o človeški krutosti. Sledili so še ogledi tovarne in prodajnega salona avtomobilov 
BMW, Alllianz Arene, starega mestnega jedra in Tehniškega muzeja, ki je bil naša zadnja 
zanimivost. Tam smo preživeli eno dopoldne, kar je bilo zanesljivo premalo za ogled vsega, kar ta
bogati muzej ponuja. Žal nam je bilo, da smo morali opustiti obisk dveh njegovih oddelkov, 
letalstva in avtomobilizma, ki domujeta v oddaljenih prostorih. Kljub mrazu, vetru in snegu smo 
preživeli tri prelepe dneve.

Pripravili dijaki 2. GA
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Za vedno je odšel dijak Armin Črnigoj
Vrtovin, 13. marec 2013

 V prometni nesreči je ugasnilo življenje dijaka Armina Črnigoja (4. RA). Bil je uspešen dijak, član
sveta zavoda, član Multimedijskega krožka in član Bralnega kluba. Njegova tragična smrt je 
prizadela tako sošolce kot učitelje, saj je s svojo dobro voljo, delavnostjo in zagnanostjo 
zaznamoval vsakogar, s katerim se je srečal. 
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Epi Lese Preise
ŠC, 13. marec 2013

Na državnem bralnem tekmovanju v nemščini Epi Lese Preise je sodeloval celotni 4. GA. 
Tekmovanja so se udeležili na povabilo mentorice Kristine Škibin.

Zaključek natečaja Z domišljijo na potep
Vrhnika, 14. marec 2013

Založba Smart-team vsako leto razpiše literarni natečaj Z domišljijo na
potep. Letos je bila nagrajena tudi zgodba Uroša Hladnika iz 1. RA z
naslovom Zračni brodolom. Bojana Modrijančič Reščič je bila dijakova
mentorica.

21. državno tekmovanje elektrotehniških in računalniških šol Slovenije
ŠCNG, 15. marec 2013

15. marca 2013 je potekalo 21. srečanje elektrotehnikov in elektrikarjev ter 3. srečanje 
računalnikarjev in tehnikov računalništva na Šolskem centru Nova Gorica. V okviru srečanja se je
odvijalo tekmovanje na področjih: elektrikar, elektrotehnik, računalnikar in tehnik računalništva. 
Na tekmovanje se je prijavilo 15 šol iz cele Slovenije, tako da je sodelovalo 68 dijakov ter 40 
mentorjev. V pripravljalnem obdobju so organizatorji pripravili dodatna izobraževanja za 
mentorje, da bi omogočili vsem udeležencem čim bolj enake pogoje. Ker je potekalo tekmovanje 
na štirih področjih, so organizatorji morali v pripravo nalog vložiti veliko truda in časa, prav tako 
v priprave in izvedbo izobraževanj mentorjev. V okviru srečanja je bila organizirana okrogla miza 
za predstavnike sponzorjev in donatorjev. Tudi vreme je bilo ugodno, saj je udeležence v Novi 
Gorici pričakalo sonce, kar je za razliko od ostale Slovenije, prineslo bolj vedro in sproščeno 
vzdušje. Poleg tega pa je bilo tekmovanje tudi medijsko odmevno (RTV SLO, Kanal A). V vseh 
kategorijah so bili doseženi zelo dobri rezultati, v skupni razvrstitvi pa je naša ERŠ dosegla 1 
mesto (288 točk). Naslednje srečanje v letu 2014 bo v Kranju.
Glavni organizatorji: Robert Peršič, Boris Pregelj, Matjaž Marušič, Andrej Premrl, Boštjan Vouk.
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Knjiga Uroša Hladnika

http://tvslo.si/#ava2.161229436;;
https://ers.scng.si/tekm-rezultati-skupno/
http://voyo.si/multimedia/svet-652.html
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Izmenjava dijakov - Finska
Finska, od 16. do 30. marca 2013

V soboto, 16. 3. 2013, so se na izmenjavo odpravili štirje dijaki elektrotehnike Luka Tomšič, Matej
Leban, Tadej Gruden in Tomaž Kravos (vsi iz 4. AE) ter profesorica Tanja Čefarin. V mestu 
Kurrika na Finskem so fantje pridobivali nove delovne izkušnje v šolskih delavnicah, kjer se niso 
mogli načuditi opremi. Dijaki so komunicirali v angleškem jeziku. Nastanjeni so bili v dijaškem 
domu, družili so se z vrstniki in spoznavali novo deželo, kulturo in okoliške znamenitosti.
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Fantje pred odhodom Na Finskem

Kdo je pravi? Med prakso

Marčevski sneg v Kurriki Kljub soncu je zelo mrzlo ... brrr... 
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Regijsko in državno tekmovanje IATEFL za 3. letnike
Ljubljana, 18. marec 2013

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 18. 3. 2013 v Ljubljani, so se uvrstili Miha Ražem, Damjan
Tonkli in David Mihelj (vsi iz 3. RA, mentorica Polona Žigon).
Damjan Tonkli je osvojil srebrno priznanje, Miha Ražem in David Mihelj pa bronasto priznanje.

Obisk reaktorskega centra Podgorica 
Podgorica, Ljubljana, 19. marec 2013

Dijaki 3. GA smo se v torek, 19. marca, odpravili na ogled Instituta Jožef  Stefan ter jedrskega 
reaktorja v Podgorici.
Ob prihodu na inštitut smo se razdelili v tri skupine (strojniki, elektrotehniki in računalničarji) ter 
se odpravili na ločene oglede. Strojniki smo si ogledali odseke za inženirsko keramiko, 
kompleksne snovi ter biotehnologijo, medtem pa sta si drugi dve skupini ogledali odseke za fiziko
nizkih in srednjih energij, za raziskave sodobnih materialov, za avtomatiko, biokibernetiko in 
robotiko ter center za elektronsko mikroskopijo, tehnologijo površin in optoelektroniko ter 
laboratorij za odprte sisteme in mreže. Po ogledu in odmoru v središču Ljubljane smo se odpeljali
še v jedrski reaktor nedaleč od Ljubljane. Tam so nam predstavili delovanje jedrskega reaktorja ter
njegove prednosti v primerjavi z ostalimi viri energije. Ogledali smo si še kontrolno sobo, nekateri
dijaki pa so si v spremstvu osebja še pobliže ogledali reaktor TRIGA Mark II. Sledil je povratek v
Novo Gorico.

Pripravil Maks Šuc, 3. GA
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V jedrskem centru Podgorica
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Mednarodno športno tekmovanje evropskih srednjih šol
Videm, od 19. do 22. marca 2013

Od 19. 3. do 22. 3. 2013 je v Vidmu potekalo že 13. mednarodno športno srečanje srednjih šol, ki
se ga je udeležilo preko 450 dijakov in njihovih mentorjev iz Italije, Španije, Francije, Avstrije, 
Hrvaške, Poljske in Slovenije.
Mladi so se med seboj pomerili v nogometu, košarki, rokometu in odbojki. Ekipo ŠC Nova 
Gorica je zastopalo 48 dijakov in dijakinj. V konkurenci dijakov smo sodelovali v vseh petih 
panogah, v konkurenci dijakinj pa v nogometu in odbojki. Ekipa ŠC je dosegla odlične rezultate, 
saj se je domov vrnila s tremi prvimi mesti (odbojka m., rokomet m., košarka m.), enim drugim 
mestom (nogomet m.), enim četrtim (odbojka ž.) in enim šestim mestom (nogomet ž.). Poleg 
tega pa smo imeli še nekatere dijake, ki so bili razglašeni za najboljše igralce v posamezni panogi. 
To so bili: Anže Vinazza (košarka), Žan Marc (odbojka), Erik Bitežnik in Špela Frfolja (rokomet).
Najpomembnejše pa je, da mladi, ki prihajajo iz različnih držav, preživijo nekaj skupnih dni in 
sklepajo prijateljstva.

Pripravila Branka Kuk Petrovčič
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Košarkarji in mentorica Slavica Podgornik Med tekmo

Ekipa nogometašev V žaru boja

Odbojkarji in mentorica Branka Kuk Petrovčič Napad naših
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Na rokometnem turnirju se je ekipa predstavila z mešano
ekipo

Nogomet ni le za fante

Odbojkarice z mentorico Lidijo Lutman

Pokal za prvo mesto v košarki Pokal za prvo mesto v odbojki

Pokal za prvo mesto v rokometu

Na tekmi
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Ekskurzija na Dunaj
Dunaj, od 20. do 22. marca 2013

Dijaki 2. letnika tehniške gimnazije so se odpravili na ekskurzijo na Dunaj. Na pot so se podali 
zgodaj zjutraj. Na Dunaju so najprej obiskali Inštitut za astronomijo, kjer stoji največji avstrijski 
teleskop, nato pa so obiskali še muzej o astronomiji z zelo zanimivimi pripomočki za opazovanje 
neba, starimi astronomskimi knjigami. Naslednji dan je bil najprej na vrsti ogled Tehniškega 
muzeja, nato pa sprehod po mestu, da so si ogledali dunajske znamenitosti (cesarski dvor 
Hofburg, Plečnikova cerkev Sv. Duha …). Zadnji dan se je začel z ogledom Naravoslovnega 
muzeja, ki ima zelo bogate zbirke (npr. Willendorfska Venera …). Sledil je še ogled Schönbrunna.
V popoldanskih urah so se vračali proti domu.
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V muzeju za astronomijo Ogled starih teleskopov

Dijaki 2. GA z razredničarko Ksenijo Ferjančič

Pogled skozi star teleskop
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Potopisno predavanje po Argentini
ŠCNG, 21. marec 2013

V februarju sta učitelja Igor Milost in Simon Abolnar potovala po južni Ameriki. Obiskala sta 
Argentino in Urugvaj. Svoja zanimiva doživetja sta predstavila na potopisnem predavanju, ki je 
bilo namenjeno za vse zaposlene. Pokazala sta fotografije s potovanja in ob njih komentirala 
svojo pot.

8. tekmovanje ACM v znanju računalništva
Ljubljana, 23. marec 2013

Tekmovanje v znanju računalništva poteka v treh težavnostnih stopnjah. Naši dijaki so bili 
uvrščeni v 2. skupino, ki je namenjena tekmovalcem z osnovnim znanjem programiranja. 
Tekmovanje, ki ga vsako leto organizira Institut Jožef  Stefan, je trajalo tri ure, tekmovalci pa so 
morali napisati postopek ali program, ki reši določen problem. Sami so se lahko odločili za 
programski jezik, ki jim je ustrezal. 
Na tekmovanju se je pomerilo 5 naših dijakov: Gregor Mrak  in Matic Slemič iz 4. GA, ter Mark 
Štokelj, Tadej Medved in Sandi Pangerc iz 3. RA. Uvrščeni so bili od 22. do 29. mesta; vseh 
sodelujočih v tej skupini je bilo 37. Mentorji: Barbara Pušnar, Boštjan Vouk in Tomaž Mavri.

Ekskurzija Kraški Rob
Kras, Koper, 25. marec 2013

Dijaki 1. LT z učiteljicama Kristino Kompara in Ingrid Kragelj so preživeli lep dan v organizaciji 
CŠOD. Najprej so obiskali Kraški rob, nato pa si ogledali še Luko Koper.
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Pogled na jezero Nahuel HuapiIgor Milost in Simon Abolnar
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Naravoslovni dan Škocjanske jame, Cerkniško jezero
Škocjan, Cerknica, 27. marec 2013

Dijaki 1. RB in 1. AE so si tega dne ogledali Škocjanske jame in Muzej Cerkniškega jezera. 
Spremljali so jih učitelji Tina Stanič, Uroš Komel in Bogomir Remškar.

Ekskurzija v Firence
Firence, od 27. do 29. marca 2013

Dijaki 1. GA in 1. GB so se zgodaj zjutraj odpravili na pot. Spremljale so jih učiteljice Petra 
Kosovel, Martina Jejčič in Suzana Bajt. Najprej so se ustavili v Sieni, ki je pravi biser Toskane. V 
centru mesta so si ogledali najpomembnejše kulturno-zgodovinske spomenike. Po ogledu so 
dijaki imeli nekaj prostega časa, nato pa so se zapeljali do hotela. Naslednji dan je bil najprej na 
vrsti zunanji ogled Firenc, trg Piazza di San Giovanni, Piazza della Signoria … Popoldan so si 
ogledali galerijo Uffizi, kjer so na ogled najpomembnejša italijanska in svetovna umetniška del. Po
ogledu so se vrnili v hotel. Zadnji dan so se zapeljali do mesta Vinci, kjer so si ogledali muzej 
Leonarda da Vincija, nato pa se vračali proti domu.
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Pogled na središče Siene
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APRIL

Osnove delovanja človeških možganov
ŠCNG, 2. april 2013

Za dijake 3. in 4. letnika naše gimnazije je bilo organizirano predavanje o človeških možganih. O 
tem zapletenem telesnem organu je spregovoril David Žižek, zdravnik na kardiološkem oddelku 
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Predavatelj je opisal razvoj možganov skozi 
evolucijo in poudaril, da je mišljenje zadnja faza evolucijskega razvoja možganov; razložil je 
pomen koncentracije pri tvorjenju kratko- in dolgoročnega spomina. Predavanje, ki je trajalo dve 
šolski uri, je bilo zelo nazorno in vsi poslušalci so bili na koncu zadovoljni.

Šola v naravi 
Rakov Škocjan, od 2. do 4. aprila 2013

Učitelja Andrej Premrl in Iztok Čehovin sta z dijaki 1.CE preživela tri dni v Domu Rak v 
Rakovem Škocjanu.
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18. tekmovanje zdravstvenih šol
ŠCNG, 5. april 2013
 
Zdravstvene šole vsako leto ob 7. aprilu, svetovnem dnevu zdravja, organizirajo državno 
tekmovanje.
Dijaki sodelujejo na treh področjih, in sicer na literarnem in likovnem natečaju ter na strokovnem
področju, kjer pokažejo svoje znanje o zdravstveni negi. Na likovnem in literarnem natečaju 
ustvarjajo dijaki s temami, ki so skladne z geslom vsakokratnega svetovnega dneva zdravja. 
Letošnje geslo je Hipertenzija. Za strokovno področje pa so letos izbrali prvo pomoč. 18. 
državno tekmovanje zdravstvenih šol je letos potekalo na naši šoli v petek, 5. 4. 2013. Na ta dan 
so se v Novo Gorico pripeljali dijaki enajstih zdravstvenih šol iz cele Slovenije. Po jutranji malici 
so se tekmovalci razporedili v učilnice, se posedli, prisluhnili navodilom in se lotili dela. V eni 
šolski uri so pokazali svoje znanje, ki so ga med pripravami usvajali s pomočjo mentorjev. Med 
čakanjem na rezultate so si tekmovalci, njihovi mentorji ter nagrajenci literarnega in likovnega 
natečaja ogledali Kostanjevico. Po kosilu so se na zaključni prireditvi predstavili talentirani dijaki 
Gimnazije in zdravstvene šole. Po kratkem nagovoru ravnateljice Vesne Žele, predsednice 
Skupnosti zdravstvenih šol Slovenije ge. Marije Verbič in Mateja Arčona, župana Mestne občine 
Nova Gorica, ki je s sponzorskimi sredstvi pomagala pri realizaciji tekmovanja, je bila podelitev 
nagrad. Prvo mesto na literarnem področju so je bilo podeljeno dijakom iz Srednje zdravstvene 
šole iz Slovenj Gradca ter dijakinji iz Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Na 
področju likovne umetnosti so prvo nagrado prejeli dijaki 1. razreda iz Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana. Tudi zlati priznanji na tekmovanju iz prve pomoči sta odšli na to šolo. Srebrna 
priznanja so šla v Celje, Zagorje, Mursko Soboto in v Ljubljano. Bronastih priznanj je bilo osem, 
od tega trije iz novogoriške zdravstvene šole: Petar Šalić (3. AZ), Tjaša Šuligoj (2. BZ) in Žiga 
Tomšič (3. AZ). Tekmovalci in njihovi mentorji so domov odhajali zadovoljni: dijaki zaradi svojih
uspehov in nagrad (najpomembnejše so prispevali sponzorji Klub goriških študentov, Magma X, 
športno-zabaviščni center Nova Gorica, Kabelska televizija Nova Gorica, Štampiljke Žiža, 
Pharma SI in številni drugi), mentorji pa zaradi dobro opravljenega dela. Organizatorji pa so si 
končno oddahnili, ker so pod streho spravili tako velik dogodek.
 

Pripravili Tjaša Šuligoj, 2. BZ in Sonja Žežlina
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Pripravljeni na reševanje testov
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Maturantski ples
Nova Gorica, 5. in 6. april 2013
 
Dva večera sta bila namenjena maturantskemu plesu. Obakrat se je odvijal v Športni dvorani OŠ 
Milojke Štrukelj. Prvi večer je bil namenjen dijakom 4. ST, 4. TM. 4. LT, 4. AE, 2. NS, 2. NE in 2.
NR. Drugi večer pa so zaplesali dijaki 4. AZ, 4. BZ, 4. GA in 4. RA. Oba večera je dogajanje 
vodil Plesni studio Rebula, igral pa je ansambel Victory. Dijaki so zaplesali obvezno četvorko, še 
nekaj standardnih plesov. Vsak razred se je predstavil s kratkim videoposnetkom in v živo na 
odru. Nekatere predstavitve so bile zelo domiselne.

Mladi in varni v prometu
Rovte, 6. april 2013

6. aprila 2013 smo logisti organizirali predavanje na temo mladi in varni v prometu za 
osnovnošolce osnovne šole Rovte. Dvourno predavanje je z zanimanjem spremljalo 70 učencev. 
Po predavanjih so si lahko izmerili reakcijske čase, izmerili naletno težo ob trkih, preizkusili očala,
ki simulirajo različne stopnje alkohola, in zlagali prometne znake - puzzle.

Pripravila Tanja Arčon
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Logisti so na OŠ Rovte izvedli dejavnosti za 70 
osnovnošolcev

Z očali, ki simulirajo vinjeno stanje, je težko hoditi med 
kozarci

Maturantje 2013, srečno!
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Državno tekmovanje Poliglot
Celje, 6. april 2013

Državnega tekmovanja iz znanja angleškega jezika se je udeležilo 5 dijakov: David Mihelj (3. RA), 
Danijel Lazar (2. NR), Marko Kotnik (3. AZ), Emili Žnidarčič (3. LT) in Deni Plesničar (3. TM). 
Njihove mentorice so bile Polona Žigon, Romi Češčut, Irena Janež Kenda, JasnaPrinčič in Vanda 
Mervič.

Usposabljanje motoristov
Kromberk, 7. april 2013

AMD Gorica je v nedeljo, 7. 4. 2013, v sodelovanju z AMZS, policijo, Šolskim centrom Nova 
Gorica, SPV Nova Gorica in Avtomehaniko Gregorič organiziralo usposabljanje za motoriste 
pred Mercator centrom v Kromberku.
Poskrbljeno je bilo za najmlajše, ki so imeli na voljo pobarvanke na temo prometna varnost, 
avtomobile poganjalčke, električna avtomobila, simulator vožnje in električne trial motorje. Za 
motoriste so bila že v soboto na PU Nova Gorica organizirana predavanja na temo prometne 
varnosti in nove prometne zakonodaje. V nedeljo so bili organizirani praktični preizkusi vožnje 
slaloma, zaviranja, spremembe smeri vožnje in osmic pod budnim očesom policistov 
inštruktorjev. Motoristi so lahko preizkusili tudi nova motorna kolesa znamke Triumph in Honda,
avtomobilisti pa novega Seat Leona. Usposabljanje je bilo namenjeno pridobivanju in menjavi 
izkušenj za čim bolj varno vožnjo z motornimi kolesi pred novo sezono.

Pripravil Miran Mozetič

13. srednješolski haiku natečaj
Ljubljana, 8. april 2014

V tem šolskem letu sta Gimnazija Vič in Cankarjev dom razpisala že trinajsti srednješolski natečaj
za najboljši haiku v slovenskem in nekaterih tujih jezik. Zaključna prireditev, recital in podelitev 
priznanj ter nagrad je potekala v Cankarjevem domu v okviru Transgeneracije 2013.
V natečaju so sodelovali tudi dijaki računalniške šole. Med najboljše sta se uvrstila tudi Luka 
Pelicon (1. RA), ki je napisal najboljši haiku s tematiko narave, ter Luka Šaver (1. RA), ki je imel 
najboljši haiku z bivanjsko tematiko. Poleg njiju je v zborniku objavljenih še 51 haikujev dijakov 
naše šole.
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Zbor udeležencev Med usposabljanjem
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Dnevi meroslovja v TMS
Bistra, 10. april 2013

Dijaki 2. RA in 1. TM so se udeležili delavnic v okviru 1. Dnevov meroslovja v Tehniškem 
muzeju Slovenije. Spremljali so jih Tanja Blažič, Milivoj Kačič in Dimitrij Klinec.

Šola v naravi
Livške Ravne, od 10. do 12. aprila 2013

Dijaki 1. LT in 1. RC so se med 10. in 12. aprilom udeležili šole v naravi na CŠOD Kavka na 
Livških Ravnah. Spremljali so jih učitelji Kristina Kompara, Miran Mozetič in Miran Franko. V 
sredo dopoldne smo si ogledali muzej sirarstva in informacijski center – Pot miru v Kobaridu. 
Dan smo nadaljevali z ogledom slapa Kozjak in kostnice italijanskih vojakov 1. svetovne vojne. 
Po prihodu na Kavko so se dijaki razdelili v tri skupine. Sodelovali so v različnih športnih 
aktivnostih; plezanje, tek na smučeh, pohodništvo. Animatorji so jih poučili tudi o pomenu in 
nahajanju drevesnih lišajev. Na družabnem večeru so ob spremstvu kitare preizkusili tudi svoje 
pevske sposobnosti. V petek so zaradi dežja imeli aktivnosti v obliki zabavnih iger in predavanja 
»Mladi in varni v prometu«, ki ga je pripravil prof. Miran Mozetič.

Pripravila Kristina Kompara 
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Na Livških Ravnah V Kobaridu so dijaki obiskali kostnico

Preizkus v plezanjuNa Livških Ravnah so se v aprilu šele poslavljali od zime
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Srečanje strojnih šol
Škofja Loka, 11. april 2013

V četrtek, 11. 4. 2013, je na Šolskem centru v Škofji Loki potekalo srečanje strojnih šol Slovenije 
in sicer pod naslovom Uporaba tehnologij za varovanje okolja.
Udeležili smo se ga tudi dijaki in mentorji naše šole, in sicer Amir Kurtović (2. NS) z nalogo 
Dimenzioniranje hladilnice (mentor Igor Milost) in Jernej Vidič ter Igor Žniderčič (oba iz 2. CK) 
z nalogo Cepilec za drva na ročni pogon (mentor Karlo Petrovčič). Po predstavitvi nalog vseh 
dijakov so odšli dijaki na strokovno ekskurzijo v Iskro MIS in Iskro Invest, mentorji pa smo se 
zbrali na delovnem srečanju, si ogledali nove prostore MIC-a in se popeljali z električnim 
vozilom.

Pripravila Igor Milost in Karlo Petrovčič 

Državno tekmovanje Poliglot 3
Celje, 13. april 2013

Državnega tekmovanja iz znanja angleškega jezika za poklicne šole so se udeležili Tadej Kravos, 
Marko Vitkovič, Anže Leban (vsi 3. RC), Denis Markočič (3. ME), Mark Matiazzi (3. ML) in 
Dane Kobal (2. RC). Njihove mentorice so bile Polona Žigon, Jasna Prinčič, Irena Janež Kenda 
in Romi Češčut.
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Priprave na predstavitev naloge; dijaki z mentorjem Karlom Petrovčičem
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Športni tabor
Bohinj, od 15. do 17. aprila in od 17. do 19. aprila 2013

V prvem terminu so bili v šoli v naravi dijaki 1. BZ s spremljevalkama Ksenijo Ušaj Gulin in 
Lidijo Lutman. Drugi termin šole v narave pa je bil rezerviran za dijake 1. AZ, spremljevalca sta 
bila Daša Cek Stepančič in Jan Jelen. Dijaki so se pomerili v veslanju, plezanju, kolesarjenju. 
 
 
Bralni klub gostil pesnika Marka Rijavca
ŠCNG, 16. april 2013

Bralni klub je v goste povabil pesnika Marka Rijavca, ki je izdal pesniško zbirko Dimenzija maja. 
Pesnik je spregovoril o samem pesnjenju, o življenjskih vprašanjih in o svoji pesniški poti. Nekaj 
pesmi je tudi sam prebral, potem pa odgovarjal na vprašanja dijakov.
 

 

 

 
Sejem Forma Tool Celje
Celje, 16. april 2013
 
Specializirani mednarodni strokovni sejem FORMA TOOL skupaj s sejmi PLAGKEM, 
LIVARSTVO in GRAF&PACK v Celju vsaki dve leti združi najbolj inovativna in razvojno 
usmerjena podjetja in posameznike. Na ogled so postavljena specialna preoblikovalna orodja, 
orodjarski stroji in naprave, standardna rezilna orodja in pribor, merilni stroji, orodni materiali, 
CAD-, CAM- in CI-oprema. Po sejmu so se sprehodili in si ga ogledali dijaki 1. NS, 2. CK, 2. ST, 
3. CK, z njimi so bili učitelji Mitja Zega, Marko Medvešček, Severin Doplihar in Peter Ušaj.
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Marko Rijavec je dijakom Bralnega kluba predstavil pesniško zbirko 
Dimenzije maja
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O2 za vsakega
ŠCNG, 17. april 2013

V okviru dejavnosti,ki potekajo pod naslovom O2 za vsakega, so se dijaki 1. CE, 1. RC, 1. RA, 1. 
RB, 1. AE udeležili preventivnih delavnic. Delavnice so namenjene mladim med 12. in 19. letom, 
njihov namen pa je predstaviti negativne učinke kajenja in mlade seznanja z nemoralnimi akcijami
tobačne industrije. Kampanija poteka v okviru gibanja Brez izgovora (ang. No Excuse) in 
spodbuja mlade, da se o problematiki kajenja pogovarjajo, hkrati pa spodbuja zdrav življenjski 
slog. Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Obisk podjetja Instrumentation technologies
Solkan, 18. april 2013

V četrtek, 18. 4. 2013, smo se dijaki vseh štirih letnikov različnih smeri odpravili na ogled podjetja
Instrumentation Technologies v Solkanu. Podjetje je vodilni svetovni ponudnik instrumentacije 
za pospeševalnike osnovnih delcev pod imenom Libera. Pokrivajo okoli 80 % svetovnega trga z 
izrazitim poslovanjem v Evropi in Aziji. Naprave v celoti proizvedejo sami, od fizične zasnove do
programske opreme zanjo. Po predstavitvi podjetja smo si ogledali njihove prostore. Prestavili so 
nam prostore za proizvodnjo, testiranje, razvoj opreme in razvoj programske opreme. Pred 
odhodom so nam posredovali še nekaj »poslovnih« nasvetov.

Pripravil Miha Jamšek, 2. GA

Obisk CERO Stara Gorca
Rožna Dolina, 18. in 19. april 2013

Dijaki 1. RA, 1. RB, 1. AE in 1. BZ so si ob dnevu Zemlje ogledali Center za ravnanje z odpadki 
v Stari Gori. Dijake so spremljali Tina Stanič, Iztok Čehovin, Andrej Campolunghi, Bogomir 
Remškar in Goran Vodopivec. 
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Na sedežu podjetja Dijakom so podjetje predstavili zaposleni
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11. državno tekmovanje v logistiki
Brežice, 19. april 2913
 
V Brežicah je letos potekalo že 11. državno tekmovanje iz logistike, ki so se ga udeležile tudi 
dijakinje programa Logistični tehnik.
Našo šolo so zastopale Neli Stanisavljević, Lili Kovačič (obe iz 4. LT) in Angela Iliova ter 
Stefanija Srebranova (obe iz 1. LT), spremljali smo jih mentorji Miran Mozetič, Primož Štekar in 
Kristina Kompara. V času tekmovanja smo imeli mentorji in ravnatelji strokovno ekskurzijo na 
Bizeljsko. Po tekmovanju smo si ogledali letališče Cerklje. Sledil je družabni del »Rad imam 
logistiko« in razglasitev rezultatov. Polni pozitivnih vtisov in novih poznanstev smo se v večernih 
urah vrnili domov.

Pripravila Kristina Kompara 

Predstava in delavnice Rešimo zemljo
ŠCNG, 19. april 2013

Člani Društva za boljše življenje so v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica izvedli predstavo 
Rešimo Zemljo za dijake naslednjih razredov: 1. BZ, 1. TM, 1. LT, 1. RA, 1. RB, 1. AE, 1. BZ, 1. 
LT in 1. TM. Po predstavi je bila še enourna delavnica v učilnicah naše šole. Predstava in 
delavnica ponujata rešitev našega planeta v ozaveščanju človeštva kot naše širše družine.
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Na tekmovanju so se zbrali tekmovalci iz cele Slovenije, 
spredaj Kristina Kompara

Primož Štekar

Ekipa naše prometne šole Miran Mozetič kot pilot
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Se obetajo nove reforme v organizaciji šolstva?
Nova Gorica, 19. april 2013

Po izvolitvi nove vlade RS Slovenije so na novem šolskem ministrstvu preučili novonastale 
združene šolske zavode. Razširile so se govorice, da bi lahko ponovno prišlo do razdruževanja 
novonastalih centrov. 
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Primorske novice, 20. 4. 2013, str. 3
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KIZ – spoznavanje sistema Cobiss
ŠCNG, od 19. aprila do maja 2013

Dijaki 2. letnikov 4-letnih programov se v dveh šolskih urah seznanijo s sistemom Cobiss. 
Knjižničarki predstavijo njegovo organiziranost in delovanje. Potem vsak dijak dobi delovni list: 
po navodilih mora z javnim katalogom, ki je del sistema Cobiss, poiskati določeno gradivo v 
izbranih knjižnicah. Rešitve si izpisuje na delovni list. Ob koncu ure knjižničarka delovne liste 
pregleda.

7. Goriški dnevi knjige
Nova Gorica, 23. april 2013

Goriška knjižnica Franceta Bevka je že sedmič organizirala prireditev Goriški dnevi knjige, ki je 
namenjena nekakšni promociji branja in obiskovanja knjižnice. Organizirani so bili klepeti z 
goriškimi ustvarjalci, predstavitve knjig, delavnice za otroke. Dijaki Bralnega kluba in mentorica 
Bojana Modrijančič Reščič so se srečali z dijaki vipavske gimnazije. Skupaj so prebirali svoje 
pesmi in poklepetali z mladim pesnikom Markom Rijavcem. Pogovor je tekel o poeziji in 
mladostniškem ustvarjanju.

Obisk Tehniškega muzeja Slovenije in reciklaže Kastelec
Bistra, Grosuplje, 24. april 2013

Učitelji Slavica Podgornik, Maja Smole Đorđević in Matjaž Zagorec so spremljali dijake 1. AK, 1. 
AS in 1. AS2, ko so obiskali Tehniški muzej v Bistri. Po ogledu zanimivega muzeja so šli še v 
Grosuplje, kjer so spoznali, kako poteka reciklaža starih avtomobilov.
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Robomiš
ŠCNG, 24. april 2013

Tudi letos je zadnji petek pred prvomajskimi počitnicami Elektrotehniška in računalniška šola 
priredila tekmovanje v vožnji po labirintu z malimi mobilnimi roboti RoboMiš. Tekmovanje je del
slovenske Robolige in poteka v dveh kategorijah: za dijake in študente. Tekmovanje se je odvijalo 
v avli centra (stavba na Erjavčevi). Tekmovalci se pomerijo z robotki, ki jih sami izdelajo. Robotki
morajo samostojno premagovati ovire.
Tekmovalci najprej poizkusijo vožnjo po labirintu. Po uradni otvoritvi pa gre zares. Vsak 
tekmovalec ima na voljo tri vožnje. Tekmovalcu se upošteva seštevek dveh boljših časov. Zmaga 
tisti, ki doseže najkrajši čas dveh voženj.

Naši dijaki so dosegli naslednje rezultate:
- 2. mesto: Tjaša Tonja (2. AE),
- 4. mesto: Rok Kandus (4. AE),
- 6. mesto: Žan Mahnič (1. AE).
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Pozdrav ravnatelja ERŠ 
Roberta Peršiča

Tekmovanje sta vodila 
Bojana Modrijančič Reščič ...

... in Boris Pregelj

Tekmovanje se je odvijalo v šolski avli Ekipa naše elektro šole in mentor Renato Reščič
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Priprava robota za vožnjo po labirintu Pogovor mentorjev; desno Vladimir Jug

Ekipa naše elektrošole se pripravlja na tekmovanje Pot po labirintu si je potrebno dobro ogledati

Mali mobilni robot med vožnjo
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Regionalno tekmovanje Robobum
ŠCNG, 24. april 2013

24. aprila 2013 se je na ŠC Nova Gorica odvijalo tudi regijsko tekmovanje ROBObum za 
osnovnošolce. Udeležilo se ga je 18 učencev, ki so prišli iz štirih osnovnih šol: OŠ Šturje, OŠ 
Šempas, OŠ Miren ter OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica.
Tekmovanje je potekalo v kategoriji ROBOSLED dirkač, kjer morajo robotki slediti črti na progi 
in progo čim hitreje prevoziti. Tekmovalci so pred tekmo lahko preizkusili progo in opravili še 
zadnje nastavitve na robotkih. Na tekmovanju so imeli na voljo tri poizkuse, upošteval se je boljši 
rezultat. Robotki so bili zares hitri. Pokazalo se je, da učenci veliko znajo, gotovo pa je bilo 
potrebnih veliko ur dela in truda. Seveda pa brez angažiranosti mentorjev ne bi šlo. Trije najboljši 
tekmovalci so se uvrstili na državno prvenstvo v Mariboru.
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Tekmovalci osnovnih šol med pripravo Vožnja po progi

Mogoče bodo čez nekaj let tekmovalci naši dijakiSpremljanje dirke

Udeleženci s priznanji
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Predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim
ŠCNG, 25. april 2013
 
Gibanje Še vedno vozim – vendar ne hodim deluje že od leta 2008 in je nastalo na pobudo 
posameznikov, ki so preživeli hudo prometno nesrečo in zaradi poškodb ostali na invalidskem 
vozičku. V letu 2009 so sestavili nacionalni program aktivnega pristopa k reševanju problema 
slabe kulture vožnje ter razvili edinstven in inovativen pristop predavanj. Osnovno poslanstvo 
gibanja temelji na inovativnem, neformalnem izobraževanju, kjer mladostniki iz drugačnega 
zornega kota spoznajo prometno varnost in pomen upoštevanja cestnoprometnih predpisov. 
Invalidi delijo svojo osebno izkušnjo z mladimi poslušalci.
Člani tega gibanja so spregovorili tudi dijakom vseh 3. letnikov in 1. letnikov nadaljevalnega 
programa. 
 

Lesarijada 2013
Sevnica, 25. april 2013

V Sevnici je potekalo 19. tekmovanje slovenskih srednjih lesarskih
šol. Tekmovanja se je udeležilo 10 šol, tekmovalci pa so se pomerili
v 5 disciplinah: ročna obdelava lesa, izdelava konstrukcijske
dokumentacije na podlagi skice, mali nogomet, badminton,
družabne igre. Našo ekipo je sestavljalo 21 dijakov. Najboljše se je
odrezal Peter Fon (1. ML) v prežagovanju letve, saj je osvojil 2.
mesto; v izdelavi konstrukcijske dokumentacije je naša ekipa
dosegla nehvaležno 4. mesto. V skupni razvrstitvi je bila ekipa naše
lesarske šola uvrščena na 7. mesto.

Gledališka predstava Konje krast
Nova Gorica, 26. april 2013

Za dijake 4. GA je bila uprizorjena gledališka predstava Konje krast, v izvedbi 4. letnika dramsko-
gledališke smeri novogoriške gimnazije. Predstavo sta pripravila mentorja Nataša Konc 
Lorenzutti in Igor Sviderski. To literarno delo je tudi obvezno čtivo za letošnjo splošno maturo.
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Najboljšo uvrstitev naše lesarske 
ekipe je dosegel Peter Fon
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Strokovna ekskurzija Madžarska
Madžarska, od 25.do 28. aprila 2013

Zaposleni na ŠC in nekateri njihovi svojci so šli na strokovno ekskurzijo na Madžarsko. Potovanje
so začeli sredi dneva in potovali do kraja Zalakaros, ki je znano termalno letovišče. Tam so 
izletniki prenočili. Naslednjega dne so se odpeljali do mesta Zalaegerszeg, kjer so si ogledali 
mestno središče in druge znamenitosti. Nato so obiskali svetovno znano tovarno porcelana v 
Herendu. Naslednji postanek je bil v kraju Veszprem, ki je eno najstarejših madžarskih mest in se 
ponaša s prvim kamnitim gradom na Madžarskem. Sledila je še vožnja do Budimpešte, kjer so 
prenočili. Tretji dan so preživeli v Budimpešti. Najprej so si ogledali arhitekturne znamenitosti na 
levem bregu Donave, potem pa še del na desnem bregu, ki mu pravijo Buda, s poznanim grajskim
kompleksom. Popoldan je bila organizirana plovba po Donavi.
Zadnji dan so si ogledali mestece Szentendre in brusilnice diamantov. Že je sledila vožnja proti 
Blatnemu jezeru do vinorodnega področja, kjer je bila organizirana degustacija vin in ogled vinske
poti. Tukaj se je ekskurzija zaključila, ostala je le še vožnja proti domu.
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Ogled Budimpešte Z vodičko

Z ladjico po Donavi Budimpešta, na svidenje!
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V vinski kleti Čas kosila

Spoznavanje etnoloških zanimivosti Madžarske Prijazen sprejem

Sindikalni izlet je popolnoma uspel
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MAJ

Filmska predstava Ime mi je Li
ŠCNG, 6. maj 2013

Dijaki 1. in 2. letnikov Gimnazije in zdravstvene šole so si v sklopu Filmskega tedna Evrope 
ogledali v Kulturnem domu italijanski film Ime mi je Li.

Obisk podjetja Akrapovič in ogled razstave Leonardo
Ivančna Gorica in Ljubljana, 7. maj 2013

V torek, 7. 5. 2013, smo nekateri dijaki zaključnega letnika tehniške gimnazije skupaj s 
spremljevalci obiskali podjetje za izdelavo izpušnih sistemov z veliko zmogljivostjo za motocikle 
in avtomobile Akrapovič d. d.
Temelji, na katerih stoji njihova filozofija, so: perfekcionizem, tehnološka superiornost in 
predanost avto-moto športu. Popeljali so nas skozi obrate tovarne, kot so razvojni oddelek, 
livarna in proizvodnja. Pokazali so nam tudi racing team oddelek, kjer smo si lahko ogledali 
nekatere dirkalne motorje z njihovimi izpušnimi sistemi, med drugim tudi zmagovalne dirkalnike 
iz moto GP. Nekaj zmagovalnega duha smo iz podjetja odnesli tudi v obliki njihovih 
promocijskih daril. Podkrepljeni s podjetniškim elanom in optimizmom za prihodnost smo se 
zapeljali še v Ljubljano na razstavo Genij – Da Vinci, kjer smo si ogledali makete njegovih 
tehnološko dovršenih izumov, ki še danes presenečajo in navdihujejo. Poleg tega so bile 
razstavljene tudi replike nekaterih njegovih slik, med njimi tudi najprepoznavnejša Mona Lisa.

Pripravila Sebastjan Mrak, Tadej Vuga, 4. GA

Strokovna ekskurzija v Kovinoplastiko Lož
Stari trg pri Ložu, 8. maj 2013

V sredo, 8. 5. 2013, smo dijaki 2. ST, 1. NS, 2. CK in spremljevalci obiskali podjetje 
Kovinoplastika Lož. V več kot dve uri trajajočem ogledu in ob odličnem vodstvu skozi 
proizvodnjo in razvoj izdelkov smo v živo videli mnogo postopkov obdelave, o katerih se sicer v 
šoli učimo, a jih ne moremo videti. Želimo si še več tako izčrpnih ekskurzij.

Pripravili: Karlo Petrovčič, Severin Doplihar, Marko Bratina
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V Ljubljani so si dijaki ogledali tudi razstavo Leonardo
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Obisk Kosmačeve domačije in Tolminskega muzeja
Tolmin, 8. maj 2013

Dijaki 2. RA in 3. RA so se podali na Tolminsko. Obiskali so domačijo Cirila Kosmača, ki leži na 
levem bregu Idrijce blizu kraja Slap ob Idrijci. Domačija je etnološki spomenik iz konca 19. 
stoletja. Pritličje je namenjeno prikazu bivalne kulture, v podstrešnih prostorih pa je predstavljena
Kosmačeva osebnost in njegova literarna pot. V Tolminu so si dijaki ogledali Tolminski muzej, ki 
hrani bogato kulturno dediščino Posočja, ob 300-letnici tolminskega punta so pripravili bogato 
razstavo. Dijake so premljale profesorice Bojana Modrijančič Reščič, Bojana Štekar Čermelj in 
Polona Žigon. 

Naravoslovni dan Kraški rob
Kras, Obala, 8. maj 2013

Dijaki 1. AZ in 1. BZ oddelka so na Krasu in v slovenskem Primorju preživeli čudovit dan. Pot 
jih je vodila po slikovitem Kraškem robu, kjer so spoznavali geografske značilnosti Krasa ter 
značilno rastlinstvo za ta del Slovenije. Spustili so se v Sveto jamo, v kateri je edina podzemna 
cerkev pri nas. Dan so zaključili na Obali, z ogledom solin in školjčišča. 
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Po spomladanskem kraškem robu Dijake je vodil lokalni vodič

Pogovor ob postanku Dan se je zaključil na obali, na školjčišču 
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Obisk laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev
Nova Gorica, 9. maj 2013

Dijaki 2. GA smo 9. 5. 2013 obiskali Univerzo v Novi Gorici, Laboratorij za astrofiziko osnovnih
delcev. Tam smo si ogledali napravo LIDAR, ki omogoča daljinsko zaznavanje lastnosti ozračja. Z
razvojem in uporabo lidarja je center skupaj z Laboratorijem za astrofiziko osnovnih delcev 
(LAOD) vključen v raziskave transporta aerosolov ter njihovega vpliva na podnebje. Predstavili 
so nam delovanje naprave in njegovo uporabno vrednost. Aerosolni lidar je postavljen na Otlici. 
Ker je prisotnost aerosolov v ozračju pogosto pokazatelj onesnaženosti, lidarske meritve na Otlici
nudijo okvirno informacijo o kakovosti zraka nad širšim območjem Trnovskega gozda, Vipavske 
doline, Krasa, Tržaškega zaliva in slovenske obale od površja vse do višine nekaj 10 km. Lidar na 
Otlici uporabljajo tudi meteorologi za napovedovanje vremena. Pri ogledu same naprave smo 
videli, da je lidar sestavljen iz laserja in teleskopa. Ekskurzija je bila zanimiva, ker smo se seznanili 
z novo tehnologijo.

Pripravil Tilen Kavs, 2. GA

Ekskurzija v podjetje Elgoline
Cerknica, 9. maj 2013

Dijaki 2. AE so obiskali podjetje Elgoline iz Cerknice, ki proizvaja tiskana vezja. Dijake sta 
spremljala učitelja Boris Pregelj in Goran Milić.
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Dijaki so si ogledali napravo LIDAR, ki deluje v sklopu 
Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev

Z napravo preučujejo vpliv aerosolov na podnebje
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Ekskurzija v Domel in Škofjo Loko
Železniki, Škofja Loka, 9. maj 2013

Dijaki 2. TM, 3. TM in 2. ME so se odpravili na Gorenjsko. Z dijaki so bili učitelji spremljevalci 
Herman Besednjak, Marko Medvešček in Božo Remškar. Najprej so obiskali podjetje Domel v 
Železnikih, ki izdeluje električne motorje in komponente iz laminatov, aluminija in termoplastike. 
Po ogledu podjetja so odšli v Škofjo Loko in si ogledali mestno jedro.

Filmska predstava Gran Torino
Nova Gorica, 9. maj 2013

Dijaki 1. NTM, 1. AS, 1. AS1 in 1. AK, 3. ML, 1. CE, 2. AK in 2. AS2, 2. CK in 2. AS so si v 
gledališki dvorani skupaj s spremljevalnimi učitelji ogledali film Gran Torino.
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Staro mestno jedro Škofje Loke

Prizor iz filma
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Literarno popoldne
Nova Gorica, 9. maj 2013

V kavarni Rusjan (Eda center) so dijaki in mentorica Bojana Modrijančič Reščič pripravili 
literarno popoldne. Predstavili so že deseto – jubilejno - pesniško zbirko, ki je posvečena 
preminulemu dijaku Arminu Črnigoju. Dijaki so prebirali pesmi, med njimi tudi Arminove, 
mentorica pa je med branjem povedala nekaj zanimivosti o nastajanju pesniških zbirk, o mladih 
dijakih – pesnikih in o Bralnem klubu. Dogodka se je udeležilo precej obiskovalcev, med njimi 
tudi družina pokojnega Armina, učitelji iz osnovne šole, ki jo je obiskoval, njegovi prijatelji, 
sošolci in zdajšnji profesorji. Po prireditvi so si družina in nekateri profesorji centra ogledali v 
šolski knjižnici skromno razstavo fotografij o Arminu, ki jo je pripravil mentor multimedijskega 
krožka Aleš Štrancar. 
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Primorske novice, 24. 5. 2013, str. 10

Dijaki so brali svoje in Arminove pesmi Literarnega srečanja se je udeležila tudi Arminova 
družina
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Obisk Metke Klevišar na zdravstveni šoli
ŠCNG, 10. maj 2013

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga praznujemo 12. maja, smo bili dijaki tretjih in 
četrtih letnikov srednje zdravstvene šole Nova Gorica z mentorji PUD-a in našimi profesorji 
počaščeni, da smo v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica lahko gostili Metko Klevišar. 
Klevišarjeva je zdravnica, ustanoviteljica društva Hospic, avtorica mnogih knjig, predvsem pa 
ženska, ki odkrito spregovori o človeku. Njeno dobro srce bije za stiske bližnjih, rada se posveča 
drugim, posluša in spodbuja kljub svoji neozdravljivi bolezni. Je avtorica knjig , ki jih opremlja z 
drobnimi mislimi in pristnim pričevanjem, podkrepljenim s primeri.
Že v četrtek, 9. maja, smo v avli ŠC Nova Gorica postavili razstavo, na kateri smo prikazali 
življenje in delo naše gostje in pomen delavcev v zdravstvu. Razstavo dopolnjujejo umetniške 
fotografije, ki so nastale v Multimedijskem krožku ŠC Nova Gorica. V petek, 10. maja 2013, pa 
smo prisluhnili pogovoru. Metka Klevišar je odgovarjala na naša vprašanja, ki smo jih po branju 
njenih besedil pripravili pri pouku slovenščine pri prof. Žežlina. Odgovori so nas spodbudili k 
razmišljanju o zdravju, bolezni, o življenju in smrti ter o mnogih drugih stvareh, s katerimi se 
spopada vsak izmed nas.
Ta obisk je še posebej nam, ki se srečujemo z bolnimi, umirajočimi, povod za razmišljanje in 
potrdilo, da moramo vztrajati v tem, kar si želimo, pri tem, kar delamo dobro za bližnjega. Želimo
si, da bi znali najšibkejšim »Dodajati življenje dnevom in ne dneve življenju«, kar je moto 
delovanja Hospica.
Hvaležni smo za to doživetje. Zahvalo izrekamo profesorjem, mentorjem pri praktičnem delu in 
seveda ge. Metki Klevišar.

Pripravila Natalija Jelen, 4 BZ
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 Gostjo je dijakom predstavila Sonja Želina

Dr. Metka Klevišar ...  … med pogovorom z dijaki

Dijaki so prebirali odlomke iz knjig gostje, ki so bili 
iztočnica za pogovor
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5. forum mehatronike
Kranj, 16. maj 2013

Na 5. forumu mehatronike, ki se je 16. maja odvil v Kranju, je sodelovala tudi naša šola. Forum je
predvsem namenjen druženju dijakov in učiteljev ter promociji poklica mehatronika. Dijaki 3. 
ME in 4. TM smo se predstavili z dvema prispevkoma, ki sta tekmovala v konkurenci 26 nalog.
Dijaki Tilen Leban, Rok Saksida in Denis Markovič (3. ME) so se predstavili z zanimivo in 
inovativno napravo za odstranjevanje koščic iz češenj, katere mentor je Severin Doplihar. 
Prototip naprave je požel precej zanimanja in ga bo prav zato potrebno še dodelati v končni 
produkt. Tehniki mehatronike pa smo pod mentorstvom Mateja Pinose razvili napravo za 
samodejno žigosanje listov. Glavni snovalec naprave je bil Miha Frank, ki je samostojno izdelal 
mehanski princip. Ostali člani ekipe pa smo napravo ustrezno povezali ter sprogramirali za 
delovanje. Forum je tekmovalne narave, kjer se ekipe potegujejo za dve prvi mesti v kategoriji 
mehatronik operater in tehnik mehatronike. Komisija ocenjuje javni nastop in predstavitev 
naloge, inovativnost, izvedbo, zahtevnost in predvsem skladnost s področjem mehatronike. Tako 
je naši ekipi tehnikov mehatronike uspelo zbrati največ točk in smo tako lahko dvignili pokal za 
najboljšo nalogo na 5. forumu mehatronike. Dosežen rezultat nam je lepa spodbuda za delo v 
prihodnosti.

Pripravili Miha Frank, Erik Bajc, Mark Brajnik, Uroš Bizjak, Andraž Černe (vsi 4. TM) 
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Ekipi mehatronikov našega centra z mentorji Prvo nagrado je prejela naša ekipa tehnikov mehatronike. 
Na sliki z novim ravnateljem Primožem Štekarjem

Dijaki med predstavitvijo delovanja svoje naprave Stroj za razkoščičevanje češenj
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Čar lesa
Ljubljana, 16. maj 2013

V četrtek, 16. 5. 2013 sva se Matic Heric in Jakob Pregelj odpravila na prireditev Čar lesa v 
Ljubljano, v Cankarjev dom.
Čar lesa je prireditev, namenjena osveščanju ljudi, kako uporaben in koristen je les za nas in 
predvsem, koliko pripomore k zdravemu okolju. Predstavljeni izdelki so imeli označeno ime 
izdelka, proizvajalca, vrsto lesa, iz katerega je izdelek narejen in koliko izdelek prispeva k znižanju 
CO2. Razstava je bila zanimiva in poučna, saj sva spoznala, koliko les pripomore k čistemu okolju.

Zanimiv je bil pogovor z dr. Pohlevnom, idejnim očetom te prireditve.
Pripravil Matic Heric, 1. NL

Zaključek bralne značke
ŠCNG, 16. maj 2013

V šolskem letu 2012/2013 je na centru potekala bralna značka za dijake – prebiranje knjig v 
slovenščini, angleščini, italijanščini in nemščini. Dijaki so si za nagrado ogledali španski film Med 
volkovi. Vsi sodelujoči so prejeli priznanja.
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Kolo je lahko tudi leseno ...  ... prav tako jadrnica
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Predstavitev zbornika o solkanščini
ŠCNG, 16. maj 2013

Slavistično društvo Nova Gorica je v prostorih ŠCNG organiziralo predstavitev knjige Soukan an
Sukenci u sukenščini avorice Katarine Vuga, bivše profesorice na našem centru. Avtorica je 
predstavila svoje delo, kako je pripravljala knjigo, spregovorila je o težavah, ki jih je imela pri 
zapisovanju glasov, svojo pripoved pa je popestrila tudi z zanimivimi in humornimi solkanskimi 
zgodbami.
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Solkanski časopis, 21. 6. 2013, str. 3
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Ogled centrov Hidria
Idrija, 17. maj 2013

V petek, 17. 5. 2013, smo dijaki Šolskega centra Nova Gorica obiskali dva od treh Hidriinih 
inovativnih centrov.
V Tolminu so nam na Inštitutu za avtomobilsko industrijo predstavili produkte, ki so namenjeni 
predvsem hladnim vžigom dizelskih motorjev. Bolj podrobno so nam predstavili žarilne svečke, 
njihovo sestavo in pokazali, kako poteka proizvodni proces. Pokazali so nam tudi nov model 
žarilne svečke s senzorjem tlaka. Hidriine produkte za dizelske motorje lahko najdemo pri večini 
znanih znamk dizelskih motorjev. V Spodnji Idriji na Inštitutu za materiale in tehnologije so nam 
podrobneje razložili razvoj in nastanek odlitkov iz aluminijevih zlitin ter rotorjev za električne 
motorje.

Pripravil Luka Kandus, 2.GA 

Osnovnošolsko tekmovanje v kolesarjenju
Nova Gorica, maj 2013

Učenci OŠ Milojke Štrukelj in dijaki našega centra so se na Bevkovem trgu pomerili v spretnostni
vožnji s kolesi in kolesi z motorji. Na zahtevnem poligonu je tekmovalo 18 tekmovalcev, svoje 
znanje pa so morali prikazati tudi pri poznavanju cestnoprometnih predpisov. Med učenci je bila 
najboljša Tjaša Slavec, med dijaki pa Alan Pisk.
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Hidria izdeluje komponente, ki so namenjene hladnemu 
vžigu dizelskih motorjev

V podjetju

Primorske novice, 30. 5. 2013, str. 22
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Pisatelj Boris Pahor gost v Bralnem klubu
ŠCNG, 21. maj 2013

21. 5. 2013 je srednješolce v bralnem klubu Elektrotehniške in računalniške šole Šolskega centra 
Nova Gorica obiskal pisatelj Boris Pahor. Pogovor je vodila mentorica Bojana Modrijančič 
Reščič, pisatelj pa se je v uri in pol zelo razgovoril. Mladim je spregovoril o svojem doživljanju 
vojne, taborišča, o ideologijah ter o aktualnem političnem dogajanju v današnjem času.
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Boris Pahor in mentorica bralnega kluba Bojana 
Modrijančič Reščič

Legendarni pisatelj je dijakom predstavil svoj pogled na 
preteklost in sedanjost

Svet vojnih grozot se zdi dijakom sicer zelo tuj, vendar jih 
je pisateljev obisk opomnil, da jim je mogoče bližje, kot so 
si mislili

Poudaril je, da lahko svoj zgodovinski spomin deli z mlado
generacijo
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Delavnica Vox
ŠCNG, 21. maj 2013

V torek, 21. 5., smo na VSŠ gostili delavnico Vox (e-šolstvo), ki se je je udeležila pisana druščina 
visokošolskih jezikoslovk iz ljubljanske in primorske regije. Milan Podbršček jih je popeljal skozi 
ABC Voxa v živo. Udeleženke so se navdušile in ga bodo na daljavo preizkusile prav kmalu. Prvi 
vtisi: enostavno, zanesljivo, kakovostno in… zastonj!
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Delavnico je vodil Milan Podbršček Delavnice so se udeležile jezikoslovke visokošolskih 
zavodov

Na delavnici Zadovoljne udeleženke
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Izmenjava dijakov - Španija
Barcelona (Španija), od 21. maja do 15. junija 2014

Maruša Črv in Nedžada Hodžić (obe iz 3. AZ) sta enomesečno delovno prakso (PUD) opravljali 
v bolnišnici v Barceloni (Institut la Ferreria). Dekleti sta bili na izmenjavi v okviru projekta 
Leonardo da Vinci. Stanovali sta v centru Barcelone, na delo sta se vozili s podzemno železnico, v
prostem času pa sta spoznavali milijonsko mesto. Prvi teden ju je spremljala profesorica Daša 
Cek Stepančič.

Obisk poslanske skupine SD na Goriškem
ŠCNG, 27. maj 2013

V ponedeljek, 27. 5. 2013, smo na Šolskem centru Nova Gorica gostili poslansko skupino 
Socialnih demokratov. Predstavili smo jim projekt MIC Goriška regija, prostore na centru, 
ogledali so si tudi novogradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra. 
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 Maruša... ... in Nedžada na poti v Španijo

Poslanska skupina SD si je ogledala center V avtomehaničnih delavnicah
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Tek podnebne solidarnosti
Nova Gorica, 28. maj 2013

28. maja 2013 je bil na Strojni, prometni in lesarski šoli v sodelovanju s Slovensko Karitas 
organiziran Tek podnebne solidarnosti. Najprej so si dijaki skupaj z razredniki ogledali 
predstavitveni film na to temo, kasneje pa šli teč. Tek je potekal skozi gozd Panovec. Odziv 
dijakov in učiteljev je bil presenetljiv. Namen teka je bil, da dijaki spoznajo in ozavestijo vpliv 
podnebnih sprememb zaradi onesnaženja zraka, vode itd. na življenje na zemlji in posledice, ki 
nastanejo zaradi tega.

Ekskurzija v Koper
Koper, 29. maj 2013

Dijaki 2. AS, 2. AS2 in 2. AK so najprej obiskali Tehnološki center Hidria, ki za svoje poslovne 
partnerje razvija in proizvaja visokotehnološke rešitve za avtomatizirane montažne procese, nato 
pa so obiskali še Luko Koper. Dijake so spremljali učitelj Robert Spačal, Branko Kavčič in Mitja 
Kenda.

Obisk Kosmačeve domačije in Tolminskega muzeja
Tolmin, 29. maj 2013

Dijaki 2. AE, 3. AE in 3. RB so obiskali domačijo Cirila Kosmača. V Tolminu so si dijaki ogledali 
Tolminski muzej, ki hrani bogato kulturno dediščino Posočja, ob 300-letnici tolminskega punta so
na ogled postavili bogato razstavo. Dijake so spremljale profesorice Majda Figelj, Bojana Štekar 
Čermelj in Romi Češčut. 
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Po Panovcu Tek skozi gozd nudi posebno zadovoljstvo
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Obisk podjetja Gostol
Tolmin, 30. maj 2013

V četrtek, 30. 5. 2013, smo dijaki programa tehniška gimnazija obiskali podjetje Gostol 
Tolminske strojne tovarne d.d., ki zaposluje 80 delavcev.
Izdelujejo peskalne stroje, ki so večinoma izdelani skladno z zahtevami posameznega naročnika. 
V sejni sobi so nam direktor, projektni vodja in vodja razvoja predstavili različne izvedbe 
peskalnih strojev, ki so v uporabi pri naročnikih po svetu. Predstavili so nam osnovne 
komponente, ki sestavljajo stroj in njihove naloge. Predstavili so nam tudi potek od naročila do 
projektiranja stroja v programu 3D Autocad Inventor. Kasneje nam je vodja izdelave v 
proizvodnji pokazal delovanje dveh izdelanih peskalnih strojev na testiranjih. Žal nam je za nekaj 
drugih stvari zmanjkalo časa, kljub temu pa smo se v dobri uri veliko novega naučili.

Pripravil Miha Erzar, 3.GA 
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Dijaki so si ogledali proizvodnjo peskalnih strojev Sestavljanje stroja

Dijaki so se srečali tudi z direktorjem, projektnim vodjem in vodjem razvoja
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Podelitev diplomskih listin
Nova Gorica, 31. maj 2013

V petek, 31. maja 2013, smo na višji strokovni šoli podelili diplomske listine tridesetim 
diplomantom višješolskih študijskih programov in sicer: petnajstim inženirjem informatike, 
štirinajstim inženirjem mehatronike ter inženirju kmetijstva in krajine. Letos smo podelitev prvič 
pripravili kar v šolski avli in kot se je izkazalo, verjetno ne zadnjič. Po nagovoru direktorja Egona 
Pipana, je navzoče pozdravila gospa Milojka Valantič, občinska svetnica MONG. Ravnatelj Miran
Saksida je v govoru podal kratek prerez študijske poti diplomantov ter pohvalil njihov trud in 
zavzetost, posebej je poudaril zahtevnost študija. Zahvalil se je tudi predavateljem za dobro 
opravljeno delo. Pohvalo za najboljšo diplomsko nalogo sta prejela Sebastjan Kobal (Upravljanje 
podeželja in krajine) za delo z naslovom Vsebnost sečnine v mleku drobnice (mentor Egon Volk)
ter Rok Peric (Mehatronika) za nalogo Izdelava in trženje butičnih ojačevalnikov (mentor mag. 
Aleš Tankosić).
Komisija predavateljskega zbora, ki ji predseduje mag. Aleš Tankosić, je izbor izmed predlogov 
utemeljila takole:
Sebastjan Kobal je svoje bogate praktične izkušnje s pridom uporabil že med samim študijem.
Pod mentorstvom predavatelja Egona Vovka iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica je 
izdelal praktično naravnano in zelo obsežno diplomsko nalogo. Obravnavana problematika je v 
praksi redko spremljana ter je že zaradi slabe prepoznavnosti dovolj zanimiva. Rezultate dveletne 
analize je strokovno in nazorno prikazal, njegovi izsledki pa so lahko izziv za nadaljnje 
proučevanje tako njemu samemu, kot vsem ostalim, ki se s tem vprašanjem strokovno ukvarjajo.
Svojo predanost študiju in potrebo po napredku je izkazoval tudi s svojim sodelovanjem v Svetu 
zavoda Šolskega centra Nova Gorica.
Rok Peric je zasnoval, analiziral in izdelal "butični" ojačevalnik za električno kitaro. Njegov 
mentor je bil magister Aleš Tankosić, tudi sam velik ljubitelj glasbe, še prav posebej kitare. Čeprav
gre lahko na prvi pogled za preprosto zadevo, je sam proces snovanja "butičnega" ojačevalnika 
zelo kompleksen, saj kitaristi stremijo k unikatnemu zvoku. Posledično ima produkt velik tržni 
potencial, konkurenca na trgu namreč dosega desetkratno vrednost med vloženimi sredstvi ter 
prodajno ceno za posamezen kos. Poleg samega ojačevalnika je Rok Peric v diplomski nalogi 
izdelal tudi poslovni načrt podjetja za snovanje, izdelovanje in trženje tega produkta.
Podelitev je z glasbeno popestril harmonikar Vasja Valič, dijak 1. letnika Srednje elektro in 
računalniške šole na našem centru.
Uradnemu delu je sledilo prijetno druženje v šolski jedilnici.
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Nagovor direktorja Egona Pipana ... ... ter pozdrav ravnatelja VSŠ Mirana Sakside
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Pozdrav občinske svetnice MONG Milojke Valantič  Harmonikar Vasja Valič (1. RC)

Priznanje za najboljšo diplomo s področja UPK  je prejel 
Sebastjan Kobal...

... s področja mehatronike pa Rok Peric

V imenu študentov se je predavateljem zahvalil Sebastjan 
Kobal

Pogostitev v šolski jedilnici
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JUNIJ

Obisk sekretarja in delegacije iz Nizozemske
ŠCNG, 7. junij 2013

V petek, 7. 6. 2013, je ŠCNG obiskal državni sekretar g. Aljuš Pertinač iz MIZŠ. Ogledal si je 
opremo v laboratoriju Mehatronike ter novogradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra. 
V poznih popoldanskih urah se je v Zeleni dvorani MONG srečal tudi s predstavniki Skupnosti 
Višjih strokovnih šol ter delegacijo iz Nizozemske, ki so jo sestavljali predsednik nizozemskega 
združenja višjih strokovnih šol in predstavniki Univerze uporabnih znanosti iz mesta Haag.
G. Pertinač si je z zanimanjem ogledal učila, izdelana v okviru diplomskih nalog, ter drugo 
opremo v laboratoriju. Predstavniki iz Nizozemske so izrazili potrebo po prenosu pozitivnih 
izkušenj iz slovenskih višjih strokovnih šol v sistem višjih strokovnih šol na Nizozemskem.
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Goste so sprejeli tudi na Mestni občini Nova Gorica V laboratoriju za mehatroniko

Tomislav Čermelj, predavatelj na VSŠ je gostu nazorno 
razložil delovanje opreme ...

 ... in mu prikazal njeno uporabnost za izobraževanje
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Ogled razstave Genij – Da Vinci in ogled prestolnice
Ljubljana, 3. junij 2013

Dijaki 1., 2. in 3. letnika tehniške gimnazije so odšli v Ljubljano. Na Gospodarskem razstavišču so
si ogledali razstavo o Leonardu Da Vinciju, potem pa so si z vodnikom ogledali naše glavno 
mesto.  Z dijaki so bile učiteljice Suzana Bajc, Tina Stanič, Ksenija Ferjančič, Vanda Fiegl, Tanja 
Ožbolt in Anka Koršič.

Dan dejavnosti
ŠCNG, 12. junij 2013

V sredo, 12. junija 2013, je na šoli potekala matura, zato so bile ta dan organizirane razne 
dejavnosti za dijake Gimnazije in zdravstvene šole.
Dijaki 1. GA in 1. GB so si najprej v gledališki dvorani ogledali film Prijatelja, nato pa so s 
spremljevalci odšli v Mladinski center, kjer so imeli dve uri delavnico z naslovom Kdo sem.
Dijaki 1. AZ in 1. BZ so si najprej ogledali Film Prijatelja, nato so šli peš na Kostanjevico. 
Obiskali so skupnost Srečanje, kjer živijo fantje - bivši odvisniki. Ogledali pa so si še Škrabčevo 
knjižnico in grobnico Bourbonov.
Dijaki 2. GA so si prav tako ogledali film Prijatelja, zanje je nato sledil pouk.
Dijaki 2. AZ in 2. BZ so imeli najprej pouk, potem pa so v kabinetih pomerjali uniforme za 
praktični pouk.
Dijaki 3. GA in 3. GB so si ogledali film Prijatelja, potem pa odšli v Šempeter na ogled podjetja 
Letrika.

Dejavnosti za nadarjene dijake 1. letnika tehniške gimnazije
ŠCNG, od 12. do 14. junija 2013

Za nadarjene dijake 1. letnikov so bile ob koncu šolskega leta organizirane zanimive delavnice, ki 
so potekale tri dni. Udeležilo se jih je 16 dijakov iz 1. GA in 1. GB: Kris Ambroželi, Dominik 
Bevčič, Martin Berce Čeligoj, Peter Brumat, Elmedin Hajdič, Tilen Hvala, Rok Kavčič, Jan 
Kerševan, Filip Marušič, Blaž Mrak, Miha Pahor, Jan Pelicon, Jan Slavečki, Aljaž Troha, Anže 
Ukmar in Jaka Zorn.
V šolskem laboratoriju so dijaki v sodelovanju s prof. doc. dr. Gregorjem Torkarjem s Fakultete 
za znanost o okolju Univerze v Novi Gorici izvajali eksperimente iz kemije in biologije. Namen 
dejavnosti je bil spoznati samostojno znanstveno raziskovanje, pomen natančnega beleženja 
rezultatov in zapisa ugotovitev ter konferenčne predstavitve dobljenih rezultatov.
Pri elektrotehniki so dijaki spoznavali senzorje (vrste, delovanje, uporaba) in programirali robote 
Lego Mindstorms (izogibanje oviram, aktivacija/deaktivacija robota s ploskom, vožnja robota po 
črti). Dijak Jan Pelicon je o tej delavnici povedal: »Predstavitev je bila zanimiva. Predvsem mi je 
bilo všeč programiranje robotov. Lepo je videti, kako stvar, ki si jo sam sprogramiral, deluje.«
Pri računalništvu so s pomočjo programa Tochdevelop.com programirali mobilne naprave in 
izdelali igro, ki deluje na pametnem telefonu.
Dijaki so spoznavali osnove digitalne fotografije in filma. Spoznavali so tudi možnosti uporabe 
opreme Vernier pri analizi poskusov s področja fizike. Izvedli so meritve tlaka, hitrosti in 
pospeškov ter uporabili GPS-senzor izven učilnice.
Dijaki so bili z vsemi dejavnostmi zadovoljni. Všeč jim je bilo tako delo na terenu, v laboratoriju 
kot tudi za računalnikom.
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Pri dejavnostih so sodelovali Mojca Stubelj, Mirijam Pirc, Dimitrij Klinec, Barbara Pušnar, Darja 
Čufer, Renato Reščič, Irena Rutar in Aleš Štrancar.
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Pri računalništvu so dijaki programirali mobilne naprave Delavnico je vodila profesorica Barbara Pušnar

Elektrotehniška delavnica - sestavljanje mobilnih robotov

Kemijska delavnica Dijaki s profesorico Ireno Rutar in laborantko Tanjo 
Lestan

Fotografska delavnica Dijaki z mentorjem Alešem Štrancarjem

Roboti so dijake navdušili
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V okviru projekta MESA sestavljen električni Smart
ŠCNG, 16. junij 2013

Projekt MESA, ki poteka že tretje leto, se približuje koncu, s tem pa postaja vse bolj zanimiv. V 
teh dneh je dijakom avtoservisne dejavnosti, strojnim tehnikom ter elektrotehnikom pod 
vodstvom mentorjev dokončno uspelo sestaviti električni avto. Predelani Smart je sedaj avto na 
električni pogon, njegove baterije pa se bodo polnile iz omrežja. Avto bo naš center tudi 
registriral in po potrebi uporabljal kot službeno vozilo.
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Primorske novice, 17. 6. 2013, str. 6
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Knjižnica pod krošnjami
Nova Gorica, 18. junij 2013

V borovem gozdičku so dijaki 2. GA in 2. AE poslušali zabavno predavanje o branju v digitalni 
dobi, ki ga je pripravil prevajalec in stand-up komik Boštjan Gorenc Pižama. S svojim nastopom, 
v katerem je prikazal vse svoje veščine dobrega komedijanta, ter hkrati odlično poznavanje 
svetovne in slovenske književnosti je poslušalce zabaval dobro poldrugo uro. Dijake sta spremljali
knjižničarka Mojca Kosovel in profesorica Tanja Čefarin.

Podelitev spričeval zaključnega izpita
ŠCNG, 20. junij 2013

Ravnatelja Strojne, prometne in lesarske šole ter Elektrotehniške in računalniške šole sta dijakom, 
ki so uspešno zaključili poklicno izobraževanje, podelila spričevala zaključnega izpita. Najboljši 
dijaki, ki so prejeli knjižne nagrade, so:

Strojna, prometna in lesarska šola
Adelmo Monfardini (2. OL)
Mitja Kobal (3. AS)
Tomaž Kravos (3. AS)
Jernej Kacin (3. ML)
Marko Krpelj (3. ML)

Elektotehniška in računalniška šola
Matej Šelj (3. RC)
Marko Vitkovič (3. RC)
Patrik Bratuž (3. CE)
Sebastjan Debenjak (3. CE)
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Pižama je s svojim "predavanjem" nasmejal vse navzoče
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Razstava izdelkov zaključnih letnikov programov mizar in lesarski tehnik
ŠCNG, junij 2013

Dijaki 2. NL in 3. ML so v šolski avli pripravili razstavo svojih izdelkov, ki so jih izdelali kot 
izpitno enoto pri zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi. Ogledali smo si lahko različne kose 
pohištva, od postelj, omar in jedilnih miz do manjših klubskih mizic. Največ pozornosti je gotovo
pritegnil največji izdelek na razstavi mini smrekova kopalnica za kamp. Obrtna zbornica je 
najboljše izdelke tudi nagradila. Med lesarskimi tehniki je prvo nagrado prejel Rok Smrekar za 
mini kopalnico, med mizarji pa Tomaž Verč za masivno jedilno mizo.
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Kronika Šolski center Nova Gorica  2012/13

JULIJ

Podelitev spričeval poklicne mature
ŠCNG, 8. julij 2013

Podelitev spričeval poklicne mature je bila v avli našega centra. Najuspešnejšim dijakom so 
spričevala in knjižne nagrade izročili ravnatelji. Najboljši dijaki so:

Elektrotehniška in računalniška šola
Matija Colja, 4. RA (21 točk)
Anej Nemec, 4. RA (21 točk)
Božič Peter, 4. AE (20 točk)
Matej Šeme, 4. RA (20 točk)
Matej Mohar, 4. RA (20 točk)

Strojna, prometna in lesarska šola
Andraž Grobiša, 4. ST (22 točk – zlati maturant)
Arjan Marcola, 2. NS (20 točk)
Sara Kemperle, 4. LT (20 točk)

Zdravstvena šola
Ana Faganelj, 4. BZ (23 točk – zlata maturantka)
Maja Čehovin, 4. AZ (22 točk)
Monika Malik, 4. BZ(22 točk)
Andreja Bavčer, 4. BZ (21 točk)
Martina Gorjan, 4. AZ (21 točk)
Marija Miljić, 4. AZ (20 točk)
Maja Rupert, 4. AZ (20 točk)
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Nagrajeni dijaki z ravnatelji in direktorjem
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Zaključna konferenca in zaključni piknik
Orehovlje, 10. julij 2013

Zaposleni na Šolskem centru smo se 10. julija zbrali na skupni zaključni konferenci. O poteku 
šolskega leta in rezultatih na pomladanskih izpitnih rokih je kratko oceno podal direktor Egon 
Pipan. Po konferenci je sledilo druženje na pikniku v Orehovljah, športni navdušenci pa so pred 
piknikom obiskali še Adrenalinski park v Solkanu.

Študijska praksa na Poljskem
Varšava, od 1. julija do 29. septembra 2013

Tadej Lipušček, študent višješolskega programa mehatronika je študijsko prakso opravljal v 
podjetju Mitshubishi v poljski prestolnici Varšavi. Prakso je zaključil konec septembra, tik pred 
začetkom novega študijskega leta.  
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Podelitev spričeval splošne mature
ŠCNG, 15. julij 2013

S podelitvijo spričeval splošne mature so se srednješolska leta končala tudi za dijake naše tehniške
gimnazije. Maturo so dobro opravili, najboljša pa sta bila Kristjan Bergoč in Benjamin Cerar, ki 
sta dosegla po 26 točk. Podelitev spričeval najboljšim se je odvila v šolski avli. Na prireditvi sta 
maturantom spregovorila direktor Egon Pipan in ravnateljica Vesna Žele, nastopil pa je tudi 
primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec.
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Maturante je pozdravil direktor Egon Pipan Kratek pevski nastop »Vodopivcev«

Ravnateljica med slavnostnim 
govorom

Gimnazijo so uspešno zaključili, čaka jih nadaljnje 
šolanje 

Maturanti v pričakovanju spričeval

 ... in Kristjan Bergoč ter 
razredničarka Adrijana Špacapan

Najboljša dijaka - Benjamin 
Cerar ...



Kronika Šolski center Nova Gorica  2012/13

AVGUST

Obisk Pokrajinskih muzejev v Gorici
Gorica (Italija), avgust 2013

Konec meseca avgusta smo se učitelji Šolskega centra Nova Gorica odzvali povabilu iz 
Pokrajinskih muzejev iz italijanske Gorice. Zbrali smo se v muzeju v palači Attems Petzenstein na
Kornu. Kustos g. Alessandr Quinzi nas je gostoljubno sprejel in v slovenskem jeziku vodil po 
stalni galerijski zbirki (Pinacoteca provinciale), kjer lahko zasledimo marsikatero ime, pomembno 
za slovensko zgodovino umetnosti.
V grajskem naselju so še tri zbirke, Arheološka zbirka, Muzej za modo in umetno obrt in Muzej 
prve svetovne vojne, ki smo si ga tudi ogledali. Bližino in ponudbo muzejev v sosednji Gorici 
bomo gotovo izkoristili za nadgradnjo in popestritev učnega procesa. Zanimiva je tudi cena za 
dijake »1+1« evro za vstopnino in evro za vodenje.
Pa še zanimivost za ljubitelje umetnosti in zgodovine – prvo nedeljo v mesecu je ogled zbirk v 
Pokrajinskem muzeju brezplačen.

Pripravila Tanja Čefarin
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Učitelji so si ogledali muzejske zbirke v palači Attems Prejeli so tudi gradivo o muzeju




