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Stopi v temo
mojih besed in se zavej,
da poti nazaj ni.

Veronika Marc, 4. RA, Haiku 2018

Uvodna misel urednic

Šolsko leto 2017/18 je znova postreglo z obilico zanimivih dogodkov. Potrudili sva se, da sva jih 
kar največ zajeli v pričujočo kroniko, ki popisuje dogajanje na petih enotah našega centra: 
Elektrotehniški in računalniški šoli, Strojni, prometni in lesarski šoli, Gimnaziji in zdravstveni šoli, 
Višji strokovni šoli ter Medpodjetniškem izobraževalnem centru.  

Verjamemo, da je večina dijakov in učiteljev, ki smo te dogodke soustvarjali, ponosna na preteklo 
šolsko leto. Nekateri mogoče ne, a kot ugotavlja Veronika Marc – poti nazaj ni. Vse zamujene 
priložnosti bomo poskusili nadoknaditi v prihodnje.

Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik
.
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Uvod

PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA V ŠOLSKEM LETU 
2017/18

Organizacijska struktura Šolskega centra Nova Gorica

Na Šolskem centru Nova Gorica deluje 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 2017/18 izvajali naslednji programi:
triletna poklicna programa elektrikar in računalnikar, štiriletna tehniška programa elektrotehnik in 
tehnik računalništva ter poklicno-tehniška programa elektrotehnik in tehnik računalništva.

Strojna, prometna in lesarska šola (SPLŠ)
Na Strojni, prometni in lesarski šoli so se v šolskem letu 2017/18 izvajali programi:
dvoletni nižje poklicni program obdelovalec lesa, triletni poklicni programi: mizar, oblikovalec 
kovin, mehatronik operater, avtoserviser, 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 Gimnaziji in zdravstveni šoli so se v šolskem letu 2017/18 dijaki izobraževali v treh programih 
tehniške gimnazije (tehniška gimnazija strojne, elektro ali računalniške smeri), v štiriletnem 
programu zdravstvenega tehnika in v triletnem programu bolničar-negovalec.

Biotehniška šola (BŠ)
Na Biotehniški šoli so se v šolskem letu 2017/18 izvajali programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, 
hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski tehnik (poklicno-tehniški 
program), triletni programi: slaščičar, vrtnar, gastronom-hotelir ter dvoletni program pomočnik v 
biotehniki in oskrbi.

Srednja ekonomska in trgovska šola (SETŠ)
V šolskem letu 2017/18 so se na šoli izvajali programi: 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 2017/18 izvajali trije študijski programi: informatika, 
mehatronika ter upravljanje podeželja in krajine.
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Kronika – ŠC Nova Gorica 2017/18 

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) 
MIC je enota, ki 
• organizira vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na vseh strokovnih področjih ter 
specializirane tečaje, 
• skrbi za mednarodne izmenjave dijakov in profesorjev, 
• koordinira praktično usposabljanje z delom dijakov (PUD), 
• ponuja storitve in izdelke, 
• skrbi za trajno sodelovanje z gospodarstvom in obrtjo ter drugimi socialnimi partnerji, 
• skrbi za opremljanje delavnic in laboratorijev s sodobno tehnološko opremo, 
• skrbi za promocijo poklicev. 

MIC je začel delovati 1. septembra 2007. V tem obdobju je dobil svoje mesto in vlogo tako znotraj 
Šolskega centra Nova Gorica kot tudi v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in celo mednarodnem 
prostoru. Postavljeni so temelji za prepoznavnost navzven.

Na regionalnem nivoju MIC sodeluje z naslednjimi partnerji: Mahle, Hit Nova Gorica, Smartech, 
Intra Lighting, Gostol, Salonit Anhovo, Pecivo, Gen-i, Mlinotest, Fructal, Pipistrel, SENG, Letrika 
Sol, AET Tolmin, BMW, Trgo ABC, Elektro Primorska, Festo, Gonzaga, Hidria, OZS Nova Gorica,
obrtniki lesarske sekcije v Novi Gorici, obrtniki kovinarske sekcije v Ajdovščini, OZS Ajdovščina, 
MONG, Regijska razvojna agencija, Tehnološki park Nova Gorica, Zavod RS za zaposlovanje – 
območna enota Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, občina Goriška Brda, občina Ajdovščina, 
Vipava, Renče- ogrsko, Miren-Kostanjevica, srednje šole v Goriški, Obalnokraški ter Notranjsko-
kraški regiji …
Na nacionalnem nivoju ima MIC široko mrežo partnerjev: Konzorcij šolskih centrov, Konzorcij 
Biotehniških šol, Konzorcij šol za storitve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Center RS za 
poklicno izobraževanje, Centralni zavod za zaposlovanje, OZS, GZS, CPU, SVRK, Inštitut Jožef 
Štefan, nemško veleposlaništvo, avstrijsko veleposlaništvo, Nemška gospodarska zbornica, 
Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za strojništvo, Fab Lab mreža, Univerza na Primorskem.
Tudi na mednarodnem nivoju se MIC povezuje z različnimi partnerji: srednje šole na Finskem, v 
Veliki Britaniji, Italiji, Nizozemski, Nemčiji, Španiji, Malti in Turčiji, predstavniki evropske 
komisije, CEDEFOP, D.G. Employment, D.G. Education, BMW, Mahle, Automotive skills Council,
McKinsey, Google … 

MIC ima širok krog partnerjev, ki ga neprestano širi. Njegovo osnovno poslanstvo je partnerstvo in 
mreženje med vsemi partnerji. Na ta način se oblikujejo okolje in pogoji, ki posamezniku skozi 
izobraževanje omogočajo prepoznavanje talenta in razvoj sposobnosti. To vodi v uspešno zaposlitev
in zadovoljnega, odgovornega in samozavestnega posameznika.

Najpomembnejši dogodki in aktivnosti v šolskem letu 2017/2018:
• podpis pogodbe o sofinanciranju opreme za avtomehanično delavnico v MICu z občino 

Ajdovščina v vrednosti 40.000,00 eur;
• nabava opreme za šole (strojna, elektro, VSŠ) v okviru donacije Mahle v vrednosti 

50.000,00 eur;
• dogovor s podjetjem Trgo ABC Nova Gorica za donacijo dveh motorjev v pedagoške 

namene za avtoservisne delavnice;
• vzpostavitev Učnega izdelovalnega laboratorija, kjer bo potekalo projektno delo mladih s 

tutorji ter priprava protokola za delovanje UIL v sodelovanju z devetimi podjetji (SENG, 
INCOM, Intra lighting, Mahle, Letrika Sol, Gen-i, Dulc, Elektro Primorska, Goap);

• vzpostavljanje sodelovanja z Incomom ter priprava pogodbe o sodelovanju;
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• mednarodna konferenca na temo prihodnosti izobraževanja “Creating the Future of VET 
together”, ki jo je v sodelovanju z mednarodnim združenjem EUproVET organiziral MIC 
ŠCNG. Konference se je udeležilo približno 85 predstavnikov šolstva in gospodarstva iz 
osmih držav;

• aktivno sodelovanje znotraj EUproVETa-EU kot člani nadzornega odbora pri pripravi 
dokumentov Evropske komisije na področju razvoja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja za perspektivo 2020-2027;

• začetek projekta RAY, ki v sodelovanju z delodajalci razvija nove in inovativne oblike 
prakse pri delodajalcu, ki temelji na projektnemu delu;

• priprava in pridobitev novih nacionalnih in mednarodnih projektov;
• soorganizacija Primorsko-Notranjske Gazele na MIC-u;
• udeležba na dveh promocijskih srečanjih v okviru CEDEFOP-a (Evropski center za razvoj 

poklicnega izobraževanja – European centre for the Develpoment ov Vocational Training).
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Vodstvo Šolskega centra v šolskem letu 2017/2018

Egon Pipan – direktor Šolskega centra Nova Gorica, od 1. 3. 2018 v. d. ravnatelja Višje strokovne 
šole 
Robert Peršič – ravnatelj Elektrotehniške in računalniške šole
Primož Štekar (do 28. 2. 2018), Herman Besednjak (od 1. 3. 2018) - ravnatelj Strojne, prometne 
in lesarske šole
Tanja Čefarin – pomočnica ravnatelja Strojne, prometne in lesarske šole
Vesna Žele – ravnateljica Gimnazije in zdravstvene šole
Barbara Miklavčič Velikonja – ravnateljica Biotehniške šole
Inga Krusič Lamut – ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole
Miran Saksida – ravnatelj Višje strokovne šole, od 1. 3. 2018 direktor Šolskega centra Nova 
Gorica 
Adrijana Hodak – vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra

Svet zavoda 
Svet šole ima 21 članov: zavod imenuje sedem predstavnikov izmed zaposlenih, pet je 
predstavnikov staršev posameznih srednjih šol, trije so 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), predstavnik delodajalcev 
(imenuje ga Vlada Republike Slovenije) in dva predstavnika dijakov.

Predstavniki ustanovitelja: 
Jure Boltar (vlada RS)
Miloš Požar (vlada RS, predstavnik delodajalcev)
Klemen Miklavič (MONG)

Predstavniki delavcev zavoda: 
Aleš Tankosić
Uroš Komel
Branka Kuk Petrovčič
Davis Prinčič
Karmen Kete
Tatjana Munih
Lucija Čermelj

Predstavniki staršev: 
Barbara Kante (BŠ)
Branko Ušaj (SPLŠ)
Matjaž Leban Šterk (ERŠ)
Jana Bavdaž (GZŠ)
Friderik Markovčič (SETŠ)

Predstavnik strateškega sveta Višje strokovne šole: 
Ivana Poša

Predstavniki študentov Višje strokovne šole: 
Anja Bajc
Martin Peternel
Domen Drnovšček

Predstavnika dijakov: 
Mikela Ivančič
Tilen Vidmar Bevčar
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Zaposleni na Šolskem centru v šolskem letu 2017/18

Našteti so delavci, ki so bili 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. Celinšek Kaličanin Marko
2. Češčut Romi 
3. Kenda Janež Irena 
4. Koršič Anka 
5. Kosovel Petra 
6. Makuc Sonja
7. Mervič Reja Vanda 
8. Murenc Elizabeta 
9. Ožbolt Tanja 
10. Prinčič Jasna 
11. Škibin Kristina 
12. Vidič Ferfolja Erika
13. Žigon Polona

Aktiv učiteljev športne vzgoje
1. Čehovin Iztok
2. Franko Miran 
3. Grbac Dražen
4. Jelen Jan 
5. Kuk Petrovčič Branka 
6. Podgornik Slavica 
7. Vidmar Tomaž
8. Vogrinc Ksenija

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

Aktiv učiteljev naravoslovja
1. Blažič Tanja
2. Klinec Dimitrij
3. Kurinčič Anita
4. Lestan Tanja 
5. Ožbot Anuška
6. Pahor Gardi
7. Pelicon Silva
8. Pirc Mirijam 
9. Rutar Irena 
10. Smole Đorđević Maja
11. Ušaj Gulin Ksenja 

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

Aktiv učiteljev družboslovja
1. De Brea Gigo
2. Gvardjančič Ana
3. Holc Melita
4. Likar Vanja
5. Malik Majda
6. Remškar Bogomir 
7. Stanič Tina 
8. Valič Dornik Anka

Aktiv učiteljev zdravstva
1. Cek Stepančič Daša
2. Horvat Dean
3. Kragelj Benedetič Nives
4. Kragelj Marjeta
5. Kulot Mateja
6. Morvai Manuela 
7. Sitar Barbara 
8. Terčon Nina
9. Trošt Mitja
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Aktiv učiteljev računalništva in informatike
1. Abolnar Simon 
2. Andrlič Alen 
3. Bizaj Erik
4. Blažič Leon
5. Campolunghi Andrej
6. Gec Aljaž
7. Harej Janko
8. Kompara Erik 
9. Kragelj Ingrid 
10. Mavri Tomaž
11. Medvešček Edi
12. Mervič Klavdij
13. Pelicon Silva
14. Pušnar Barbara
15. Vouk Boštjan

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

Aktiv učiteljev strojništva, mehatronike 
1. Besednjak Herman 
2. Čermelj Tomislav 
3. Doplihar Severin
4. Jerič Branko 
5. Kačič Milivoj 
6. Martinčič Iztok
7. Medvešček Marko
8. Milost Igor
9. Mir Dejan
10 Nusdorfer Viler 
11. Petrovčič Karlo 
12. Pinosa Matej 
13. Rodman Drago
14. Sitar Igor
15. Vermiglio Robert
16. Weber Blaž
17. Zega Mitja

Aktiv učiteljevAS-dejavnosti
1. Kavčič Branko 
2. Krpan Aleksander
3. Spačal Robert
4. Štrancar Aleš
5. Zagorec Matjaž

Aktiv učiteljev lesarstva
1. Brecelj Bogdan 
2. Česnik Marko 
3. Erzetič Vojko
4. Markovčič Evgen
5. Peršič Marko 

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

Šolska prehrana
1. Tanja Čefarin

Splošna in poklicna matura
1. Ušaj Hvalič Tanja
2. Vogrinc Ksenija

Šolske knjižničarke
1. Kosovel Mojca
2. Rupnik Vasilija
3. Zagožen Makuc Alenka

Učna pomoč
1. Bratina Ana

Vzdrževanje učne tehnologije
1. Gaberšček Uroš
2. Štrancar Aleš
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Skupne službe
1. Beguš Špela
2. Čermelj Lucija 
3. Gabrijelčič Anđa 
4. Grmek Danjela
5. Jug Alenka 
6. Jakin Ingrid 
7. Kodelja Martina 
8. Kompara Anita
9. Likar Alenka
10. Močnik Tatjana 
11. Murovec Doris 
12. Sever Martina 
13. Žagar Robert

Vzdrževanje
1. Bensa Marjan
2. Bizjak Iztok 
3. Božić Ljubica
4. Brezavšček Denis
5. Čubrilović Darinka
6. Đukić Anica 
7. Miljić Anđa 
8. Mišić Joka 
9. Mutavčić Gordana 
10. Pavlin Igor
11. Perko Mojca
12. Plazačić Radmila 
13. Prah Metka
14. Prerad Radojka
15. Ribič Lilijana 
16. Rupnik Irena 
17. Strugalović Milka 
18. Vasić Rada 

Na GZŠ, ERŠ in SPLŠ so, v obsegu nekaj ur, poučevali tudi profesorji drugih zavodov: Igor Brecelj
(informatika), Darja Čufer (laborantka za naravoslovje) in Staša Peršolja Bučinel (glasbena 
umetnost). 
Poučevale so tudi svetovalne delavke Vanesa Frančeškin, Mojca Stubelj in Mateja Beltram.
Učno pomoč so na Centru do konca decembra izvajali trije javni delavci, kasneje dva delavca po 
podjemni pogodbi (Daša Medvešček in Dejan Mir). Manca Redžić je učno pomoč izvajala kot 
prostovoljka. 
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Zaposleni na Višji strokovni šoli

Informatika
1. mag. Abolnar Simon
2. Blažič Leon
3. mag. Harej Janko
4. Kragelj Ingrid, mag.
5. Marčetić Slobodan
6. Pušnar Barbara
7. mag. Saksida Miran
8. mag. Sirk Saša
9. dr. Tankosić Aleš
10. mag. Vouk Boštjan

Mehatronika
1. Blažič Leon
2. Čermelj Tomislav 
3. Jerič Branko, mag.
4. Kačič Milivoj
5. Kenda Mitja
6. Kragelj Ingrid, mag.
7. Milost Igor
8. Podbršček Milan
9. Pušnar Barbara
10. mag. Saksida Miran
11. mag. Sirk Saša
12. dr. Tankosić Aleš
13. Vermiglio Robert
14. mag. Vouk Boštjan

Upravljanje podeželja in krajine
1. Cej Vojko
2. Kodrič Ivan Elija
3. Kragelj Ingrid, mag.
4. dr. Marko Marc
5. Mavrič Štrukelj Mojca
6. Poženel Anka
7. Pušnar Barbara
8. Rot Mojca
9. Rusjan Tamara
10. mag. Sirk Saša
11. Smole Đorđević Maja
12. dr. Tankosić Aleš
13. Volk Egon

Strokovni sodelavci ter ostali, ki so sodelovali 
pri izvajanju študijskega procesa:
1. Čotar Nives
2. Ipavec Edvard – inštruktor za področje 
mehatronike
3. Jug Vladimir – laborant za področje 
mehatronike
4. Makuc Aleš
5. Mervič Klavdij – laborant za področje 
informatike
6. Poša Ivana - inštruktor za področje UPK
7. Štrukelj Egon
8. Vrh Makarovič Rosana – inštruktor za področje
UPK
9. mag. Žigon Polona

8



Uvod

Zaposleni na Medpodjetniškem izobraževalnem centru

Uprava MIC-a
1. Adrijana Hodak – vodja MIC-a 
2. Denise Sirk (porodniški) – poslovna sekretarka MIC-a
3. Vesna Terčič – poslovna sekretarka 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. Blaž Weber – organizator neformalnega izobraževanja odraslih
4. Tatjana Krašna – organizator izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a na področju 
biotehnike
5. Nataša Djuzić Kunej – organizator izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a na 
področju ekonomije

Projektno delo
1. Milan Podbršček – projektni vodja
2. Martina Jejčič – projektna sodelavka MIC-a
3. Megi Rožič – projektna sodelavka MIC-a
4. Rosana Pahor – projektna sodelavka MIC-a
5. Irena Četina – projektna sodelavka MIC-a, odgovorna za izmenjave dijakov in profesorjev
6. Tjaša Petelin Bačar – projektna sodelavka MIC-a
7. Tomaž Vadjunec – projektni sodelavec MIC-a
8. Metod Štrancar – koordinator MIC-a za področje biotehnike
9. Nastja Valentinčič Al Bukhari – projektna sodelavka MIC-a za področje ekonomije

Vodji delavnic
1. Evgen Markovčič – vodja lesarskih delavnic
2. Marko Bratina – vodja kovinarskih delavnic
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Programi, oddelki in razredniki v šolskem letu 2017/18

Tehniška gimnazija
1. GA – Adrijana Špacapan
2. GA – Petra Kosovel
3. GA – Ksenija Ferjančič
4. GA – Tanja Ožbolt

Zdravstveni tehnik
1. AZ – Mateja Kulot
1. BZ – Manuela Morvai
2. AZ – Jan Jelen
2. BZ – Ksenja Ušaj Gulin
3. AZ – Vesna Mozetič Černe
3. BZ – Dean Horvat
4. AZ – Mitja Trošt
4. BZ – Karmen Kete

Bolničar negovalec
1. AB – Sonja Žežlina
2. AB – Nina Terčon
3. AB – Daša Cek Stepančič

Elektrotehnik
1. AE – Zdenka Mugerli
2. AE – Edvard Ipavec
3. AE – Boris Pregelj 
4. AE – Tanja Blažič

Tehnik računalništva
1. RA – Romi Češčut
1. RB – Tina Stanič
2. RA – Bojana Modrijančič Reščič
2. RB – Uroš Komel
3. RA – Anka Koršič
3. RB – Tomaž Mavri
4. RA – Polona Žigon
4. RB – Vanja Likar

Elektrikar
1. CE – Andrej Premrl
2. CE – Goran Milić
3. CE – Goran Vodopivec

Računalnikar
1. RC – Erik Bizaj
2. RC – Aljaž Gec
3. RC – Vanesa Frančeškin

Tehnik računalništva PTI
1. NR – Alen Andrlič
2. NR – Alen Andrlič

Elektrotehnik PTI
1. NE – Robert Čebron
2. NE – Matjaž Marušič

Logistični tehnik
1. LT – Ksenija Bizjak Pavlica
2. LT – Kristina Kompara 
3. LT – Kristina Škibin
4. LT – Tanja Arčon 

Strojni tehnik
1. ST – Branka Kuk Petrovčič
2. ST – Tanja Janežič
3. ST – Tomaž Vidmar
4. ST – Irena Janež Kenda 

Tehnik mehatronike
1. TM - Jasna Prinčič/Tanja Čefarin
2. TM – Bogomir Remškar
3. TM – Matej Pinosa
3. TM – Maja Vogrinčič Bizjak

Strojni tehnik PTI
1. NS – Mitja Zega
2. NS – Herman Besednjak

Avtoservisni tehnik PTI
1. NAS – Marjetka Zorzut Santoro
2. NAS – Mitja Kenda

Tehnik mehatronike PTI
1. NTM – Mitja Zega
2. NTM – Herman Besednjak

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

Oblikovalec kovin
1. CK – Milivoj Kačič
2. CK – David Šuligoj
3. CK – Maja Smole Đorđević/Mateja Beltram

Avtoserviser
1. AS – Natalija Plohl
2. AS – Robert Spačal 
3. AS – Aleksander Krpan
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Mehatronik operater
1. ME – Anka Dornik Valič
2. ME – Albin Klanjšček
3. ME – Maja Smole Đorđević

Mizar
1. ML –Bogdan Brecelj 
2. ML – David Šuligoj
3. ML – Marko Peršič

Obdelovalec lesa
1. OL – Evgen Markovčič
2. OL – Evgen Markovčič

V šolskem letu 2017/18 so bili kombinirani naslednji oddelki:

• tehniški oddelki: 3. LT in 3. AE, 4. LT in 4. RB
• poklicno-tehniškimi oddelki: 1. NS, 1. NTM, 1. NL in 1. NAS, 2. NS, 2. NAS, 2. NL in 2. 
NTM, 1. NE in 1. NR ter 2. NE in 2. NR;
• poklicni oddelki: 1. ML in 1. CE, 1. CK in 1. ME, 2. CK in 2. ML ter 3. CK in 3. RC

Vodje strokovnih aktivov na Šolskem centru v šolskem letu 2017/2018 

Srednja šola

Slovenski jezik: Valentina Kobal
Tuji jeziki: Jasna Prinčič
Matematika: Maja Vogrinčič Bizjak
Naravoslovje: Vitjan Juretič
Družboslovje: Tina Stanič
Promet: Kristina Kompara
Strojništvo in mehatronika: Marko Bratina
Elektrotehnika: Robert Čebron
Informatika in računalništvo: Denise Beltram
Lesarstvo: Bogdan Brecelj
Športna vzgoja: Živa Colja
Zdravstvena nega: Nives Kragelj Benedetič              

Višja strokovna šola

Poslovno komuniciranje: Saša Sirk
Informatika: Barbara Pušnar
Mehatronika: Robert Vermiglio
Upravljanje podeželja in krajine: Rosana Vrh Makarovič

Koordinatorji za praktično usposabljanje z delom (PUD)

GZŠ, SPLŠ, ERŠ
PUD kovinarstvo, avtoservisna dejavnost, mehatronika – Marko Bratina
PUD logistika – Kristina Kompara
PUD lesarstvo – Evgen Markovčič
PUD elektrotehnika in računalništvo – Adrijana Štefanec Bratina
PUD zdravstvo – Marjeta Kragelj
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VSŠ
PUD informatika – Slobodan Marčetić, Aleš Tankosić
PUD mehatronika – Robert Vermiglio
PUD upravljanje podeželja in krajine – Vojko Cej

Število dijakov in študentov 
(brez Biotehniške šole ter Srednje ekonomske in trgovske šole)

Srednje šole
Tehniška gimnazija: 96 dijakov
Zdravstveni tehnik: 216 dijakov
Bolničar negovalec:  46 dijakov
Elektrotehnik: 68 dijakov
Tehnik računalništva: 196 dijakov
Elektrikar: 59 dijakov
Računalnikar: 60 dijakov
Elektrotehnik (PTI): 21 dijakov
Tehnik računalništva (PTI): 17 dijakov
Logistični tehnik: 60 dijakov
Strojni tehnik: 105 dijakov
Tehnik mehatronike: 92 dijakov
Oblikovalec kovin: 31 dijakov
Mehatronik operater: 45 dijakov
Avtoserviser: 76 dijakov
Strojni tehnik (PTI): 11 dijakov
Tehnik mehatronike (PTI): 15 dijakov
Avtoservisni tehnik (PTI): 12 dijakov
Lesarski tehnik (PTI): 6 dijakov
Obdelovalec lesa: 13 dijakov

V šolskem letu 2017/18 se je na srednjih šolah ŠC (brez Biotehniške ter Srednje ekonomske in 
trgovske šole) izobraževalo skupaj 1281 dijakov: 358 na GZŠ, 421 na ERŠ in 502 na SPLŠ.

Višja strokovna šola 
Informatika: 138 študentov (rednih ter izrednih)
Mehatronika: 78 študentov (rednih ter izrednih)
Upravljanje podeželja in krajine: 29 študentov (rednih ter izrednih)

V šolskem letu 2017/18 se je na Višji strokovni šoli izobraževalo skupaj 243 študentov.
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Uvod

Izobraževanje odraslih 

Formalno izobraževanje odraslih v letu 2017/18 (brez Biotehniške šole in Srednje ekonomske in 
trgovske šole)
Formalno se je izobraževalo 323 kandidatov:
• z obiskovanjem predavanj: 123 kandidatov (v tem šolskem letu je potekalo v  oddelkih: 
zdravstvena nega, zdravstvena nega PTI, logistični tehnik PTI, splošni predmeti SPI programi, 
elektrotehnik PTI, strojni tehnik PTI);
• s konzultacijami: 119 kandidatov; 
• odrasli, ki so opravljali le poklicno maturo: 64 kandidatov*; 
• odrasli, ki so opravljali le zaključni izpit: 14 kandidatov*; 
• odrasli, ki so opravljali le splošno maturo: 3 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, splošni maturi ali 
zaključnemu izpitu). 

Neformalno izobraževanje v letu 2017/18
V okviru neformalnega izobraževanja sta bila izpeljana dva programa.
Usposabljanje za INDE, Salonit Anhovo, je potekalo od 24. 4. 2018 do 7. 6. 2018 – Komunikacija 
na delovnem mestu (50 ur, 16 udeležencev)
Usposabljanje za Letriko Mahle, od 14. 5. 2018 do 24. 5. 2018 – Excel – nadaljevalni tečaj (18 ur, 7
udeležencev)

Skupno je usposabljanje zaključilo 23 udeležencev.

Pomembne funkcije naših zaposlenih 

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

Miran Saksida je član Komisije za akreditacije višješolskih programov, ki deluje v okviru 
Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, član delovne skupine za
pripravo navodil za Prilagoditev izrednega študija, član skupine za pripravo metodologije za 
usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni diplomi ter član upravnega odbora Skupnosti VSŠ. 

Aleš Tankosić je član Komisije za akreditacije višješolskih programov ter zunanji evalvator
v okviru NAKVIS-a.

Egon Pipan je član Komisije za izobraževalne programe pri Strokovnem svetu za poklicno in 
strokovno izobraževanje. 
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PROJEKTI

Mednarodne izmenjave: Erasmus+, PITA – Practical Training Abroad

V okviru programov mednarodnih izmenjav so na ŠC Nova Gorica že več kot 15 let organizirane 
izmenjave dijakov. Glavni namen izmenjav je praktično usposabljanje z delom, pa tudi pridobivanje
delovnih izkušenj, spoznavanje različnih kultur, spoznavanje vrstnikov v tujini, sporazumevanje v 
tujem jeziku.

V šolskem letu 2017/18 je 3- do 4-tedensko delovno prakso v tujini opravilo 61 dijakov različnih 
izobraževalnih programov. V prvem tednu jih je spremljalo 11 učiteljev, dve skupini sta v tujino 
odšli brez spremstva.  Enotedenskega usposabljanja na delovnem mestu se je udeležilo 9 strokovnih
delavcev; profesorica ekonomske stroke, direktor centra ter štirje ravnatelji. Skupno je bilo 
izvedenih 81 mednarodnih mobilnosti.

Gostili smo 27 oseb iz tujine: 21 dijakov s 3 spremljevalci ter 4 strokovni delavci, ki so se udeležili 
usposabljanja na delovnem mestu. 

Mednarodne izmenjave VSŠ: Erasmus+

Projekt Erasmus+ (tercialno izobraževanje) je 10 študentom omogočil opravljanje 3-mesečne 
prakse v tujini. Cilj projekta je bil izvesti 10 mobilnosti študentov ter 3 mobilnosti predavateljev  
(5-dnevno strokovno usposabljanje).
V šolskem letu 2017/18 je 10 naših študentov v tujini opravljalo 90-dnevno praktično usposabljanje.
6 predavateljev se je udeležilo 5-dnevnega usposabljanja, 1 predavatelj je bil povabljen na 
enotedensko gostovanje v tujino (gostovanje in izvedbo predavanj je v celoti financiral gostitelj). 
Teden dni smo gostili 5 tujih predavateljev, ki so pri nas ugotavljali pogoje za nadaljnje izmenjave. 

Quali Pro Air Escort

Quali Pro Air Escort je mednarodni projekt, v katerega je bilo vključenih 5 držav - Nemčija, kot 
vodilni partner, Avstrija, Slovenija, Bolgarija in Finska. Trajal je od septembra 2016 do avgusta 
2018.
Cilj projekta je bil vzpostaviti koncept, ki bo vseboval kvalifikacije in načine usposabljanja za 
posameznike, ki delajo na področju tujcev, migrantov, beguncev, prosilcev za azil.
Doseženi rezultati:
- razvit modul za usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju tujcev in s tujci;
- organizirano 16-urno usposabljanje za zaposlene na temo Živeti raznolikost;
- priprava kvalitativnih standardov za modul;
- priprava webinarja za uvod v modul;
- priprava predlogov za implementacijo in financiranje izvedbe usposabljanja v Sloveniji;
- predstavitev dela s tujci na ŠCNG v okviru mednarodne konference v Rendsburgu v Nemčiji.
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Girls tech 

Mednarodni projekt je potekal od septembra 2016 do septembra 2018. Poleg Nizozemske, ki je bila 
v projektu vodilni partner, so v njem sodelovali še partnerji iz Velike Britanije, Portugalske, Španije,
Finske, Romunije, Estonije in Slovenije. 
Projekt Girls Tech je bil namenjen izmenjavi aktivnosti in instrumentov, s katerimi poskušajo 
države partnerice spodbujati vključevanje deklet/žensk v izobraževanje in delo na področjih 
znanosti, tehnologije in inženirstva ter matematike.  
Doseženi rezultati:
- izmenjava dobrih praks;
- udeležba na 7 mednarodnih srečanjih.

Cona

Cona je mednarodni razvojni projekt, v katerega so poleg vodilnega parterja IrisAqua vključeni tudi
naši Višja strokovna šola ter Biotehniška šola, VIK Nova Gorica ter zunanji strokovnjaki.
Glavni skupni cilj celotnega projekta je varstvo in izboljšanje varovanja vodnega ekosistema in 
biotske pestrosti in omogočiti trajnostni razvoj za območje Korna (na slovenski strani) in za 
področje Isola della Cona (na italijanski strani): ohranitev ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 
(biotska raznovrstnost), skrb za izboljšanje habitata živali in rastlin.
Predvidene dejavnosti in rezultati projektnega partnerja VSŠ:
- analize potoka Koren (kemične, biološke), merjenje hrupa,
- razvoj in izdelava 12 meteoroloških postaj (polovica na ozemlju Italije),
- izdelava IS za zajem, prikaz, analizo podatkov o količini in intenziteti padavin za potrebe javno 
dostopne spletne strani ter delovanja centralne čistilne naprave,
- redna srečanja partnerjev,
- objava člankov v časopisih, na radiu, televiziji,
- objava rezultatov na socialnih omrežjih,
- izvajanje različnih analiz obstoječega stanja ob potoku Koren na slovenski strani; ti podatki bodo 
osnova za projektno dokumentacijo za revitalizacijo potoka Koren; priprava na natečaj Mlinček na 
vodo,
- razvijanje aplikacije za sproten zajem podatkov iz ARSO (SLO) in ARPA (ITA) ter meteoroloških 
postaj na slovenski in italijanski strani.

Pure Energy

Projekt Pure Energy poteka od novembra 2016 in se v tem šolskem letu zaključuje. Poleg našega 
Šolskega centra so partnerji v projektu še srednje in višje šole iz Slovaške, Češke, Bolgarije, Turčije
in Estonije.
Glavna pozornost projekta je namenjena problematiki obnovljivih virov energije, ki predstavljajo 
trajen vir, in energijo prihodnosti, ki ne obremenjuje omejenih virov na Zemlji.
Aktivnosti se osredotočajo na energetsko učinkovitost, inteligentne sisteme v gospodinjstvih, 
naseljih in mestih, skladno z eno od prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2014-2019; 
oblikovanje prihodnje politike na področju podnebnih sprememb, ki se osredotoča na 
dekarbonizacijo gospodarstva in s tem postopen prehod na nizkoogljično družbo.
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Uvod

PEERMENT 

Projekt, katerega vodilni partner je Univerza Malta, in poteka od septembra 2017 do avgusta 2020, 
povezuje še partnerje iz Francije, Italije Hrvaške in iz Slovenije - naš center.
V prihodnosti naj bi mentorstvo med učitelji (učitelji si medsebojno delijo svoje znanje in izkušnje) 
imelo vse večji pomen in bilo eden od temeljev izobraževanja za trajnostni razvoj.  Takšno 
mentorstvo, kjer gre za delitev izkušenj in znanja na istem nivoju, in ki bi ga lahko poimenovali tudi
vzajemno mentorstvo, je v šolstvu redko. Namen projekta je določiti, preizkusiti, izboljšati in 
razširiti model takšnega mentorstva.
Cilji projekta:
- izdelava študije o dobrih praksah, ki obstajajo v EU na področju »peer mentorstva«,
- vzpostavitev sistema za priznavanje in potrjevanje »peer mentorja«,
- izdelava smernic za izobraževalce, ki želijo delati kot »peer mentor«,
- izdelava smernic za učitelje, ki želijo biti vključeni v »peer-mentorski« sistem,
- priprava sklopa didaktičnih gradiv o pomembnih globalnih izzivih prihodnosti.

CB_WBL Interreg Slo/It

Projekt CB_WBL je namenjen krepitvi čezmejnega sodelovanja pri izvajanju praktičnega 
usposabljanja z delom. V projektu sodelujejo Zadružni center za socialno dejavnost Trst kot nosilec 
projekta in vodilni partner, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Šolski center Nova Gorica, Deželni šolski urad za Furlanijo in Julijsko krajino 
(Trst) in Ecipa societa consortile a r.l. (Benetke). Projekt poteka od oktobra 2017 do aprila 2019.
Cilji projekta:
- sklenjen sporazum o čezmejnem praktičnem usposabljanju z delom med odgovornimi za poklicno 
in strokovno izobraževanje ter zastopniki gospodarstva;
- 10 % povečanje čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom;
- izdelava orodij, ki bodo v pomoč pri pripravi, izvedbi in evalvaciji delovnih praks v čezmejnem 
pasu;
- izobraževanje šolskih koordinatorjev in mentorjev;
- priprava modela praktičnega usposabljanja z delom po meri generacije, ki ji je blizu timsko delo in
bo hkrati malim in srednje velikim podjetjem omogočil sodelovanje prav s talenti »digitalne« 
generacije;
- postavitev informacijskega sistema, po katerem bodo lahko poklicne in strokovne šole za dijake 
določene smeri oziroma kvalifikacije poiskale najustreznejše podjetje določene panoge za praktično
usposabljanje pri delodajalcu na celotnem čezmejnem slovensko-italijanskem območju. Vse te 
rešitve bodo dosegljive na odprti sodelovalni digitalni dvojezični platformi.

NET-ENT – mreženje za podjetništvo

V projektu, ki traja od septembra 2017 do septembra 2019 sodelujejo ŠC Nova Gorica kot vodilni 
partner,  Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, haška Helia University, finska 
University of Applied Science, španska Politeknika IkastegiaTxorierri ter angleški City of Glasgow 
College, Faculty of Creative Industries.
Da je nek izdelek tržno uspešen, je potrebno povezati znanje iz različnih področij: izdelava izdelka 
– proizvodnja, industrijsko in grafično oblikovanje ter poslovne in marketinške veščine. Za to so 
potrebni inovativni načini izobraževanja – novi pristopi k poučevanju in učenju. Projekt predvideva 
razvoj internacionalnega interdisciplinarnega modula NET-ENT, ki bo razvijal podjetniško 
miselnost in spodbujal kreiranje tržno zanimivih izdelkov. Predvidene vsebine modula so:
- razvoj podjetniške osebnosti
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- razvoj uspešnega tržnega izdelka z vidika treh perspektiv (tržni modul, modul za oblikovanje, 
proizvodni modul), vključujoč strokovnjake iz podjetij ter druge pomembne akterje v učni proces
- uporaba novih metod poučevanja in učenja (inovativni pristop, sistematično vključevanje 
strokovnjakov iz podjetij, coaching, projektno in timsko delo).
V šolskem letu 2017/18 bo modul razvit, v šolskem letu 2018/19 pa bo pilotno izveden. Do konca 
projekta bodo pripravljeni tudi učbenik za dijake in priročnik za učitelje, digitalna gradiva za 
učence in učitelje.

Google Code Week 2017/18

Teden programiranja (Code week) je projekt, ki poteka od leta 2013 po vsej Evropi. Do leta 2050 
naj bi zajel polovico vseh evropskih šol.
V tem šolskem letu je na našem centru teden programiranja potekal od 16. do 20. oktobra. V njem 
je sodelovalo 183 dijakov in 81 učencev osnovnih šol. Srednješolci so se preizkusili v 
programiranju s pomočjo programskega orodja Alice.
Cilji projekta je izdelava realnih aplikacij, izmenjava idej, uživanje v programiranju, pridobivanje 
inovativnih idej za aplikacije.

Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016-2022 

MIZŠ je v juliju 2016 izbralo LUNG za vodilno organizacijo za izvedbo informiranja in svetovanja 
ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj. Gre za šestletni projekt, ki želi 
vključiti predvsem manj izobražene občane. ŠCNG in Posoški razvojni center sta v tem projektu 
partnerja. 
Projekt, ki združuje informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja od 2016 do 2022, sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Namen projekta je skozi voden svetovalni proces predstavnikom 
ciljnih skupin omogočiti boljše možnosti samorealizacije na področju izobraževanja, kot tudi na 
trgu dela - razvoj kariere.

Cilj projekta:
- izboljšanje kompetenc, ki jih kandidati potrebujejo za večjo zaposljivost, mobilnost na trgu dela 
ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Summer Logistics scool

Projekt Projektne šole logistike poteka od oktobra 2017 do oktobra 2019. V njem sodeluje 10 
partnerjev iz štirih držav partneric (poleg Slovenije, ki je v projektu vodilni partner, še partnerji iz 
Italije, Francije in Hrvaške). 
Cilji projekta:
- priprava in izvedba skupnih evropskih priporočil za kurikul transport in logistika, ki bo vezan na 
potrebe podjetij (inovativni poslovni modeli in potrebna nova znanja),
- uvedba in uporaba programa v rednem in izrednem izobraževanju.
- model izobraževanja z uporabo vsebin (tudi programskih orodij), ki omogočajo simulacije in 
emulacije realnih prometnih in logističnih situacij; testiranje pripravljenega modela (vključena 
priporočila in zahteve delodajalcev).
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Uvod

Učno izdelovalni laboratorij (UIL)

V okviru projekta, ki je trajal od avgusta 2016 do junija 2018, je bil postavljen učno izdelovalni 
laboratorij, kjer lahko obiskovalci (dijaki, študenti, zaposleni) najdejo opremo in pomoč pri 
realizaciji svojih idej. Opremljen je z zmogljivimi računalniki za načrtovanje in postprocesiranje, s 
3D-tiskalniki, CNC-stružnico, laserskim rezalnikom in drobnim električnim orodjem, z rezkalnikom
za tiskano vezje, strojem za pozicioniranje električnih komponent, s spajkalno tehniko. V 
laboratoriju je tudi otok za fotovoltaiko, toplotno tehniko, ter oprema za vodenje pametne hiše ter 
bogat nabor merilne opreme.
V UIL so se izvajale različne delavnice, tako s področja mehkih vsebin in podjetništva, kakor tudi s 
področja usposabljanja za delo s stroji.
Rezultati projekta:
- izpeljanih pet projektov,
- pridruženih osemnajst podjetij,
- izpeljano cca 90 izobraževanj,
- izpeljan projekt za GOLEo (13 učil s področja učinkovite rabe energije),
- postavljena spletna stran,
- postavljena FB stran.

Neformalno izobraževanje za brezposelne

V okviru projekta Neformalnega izobraževanja za brezposelne sta bila od februarja do oktobra 2018
izvedena dva tečaja Priprave na strokovni izpit iz Upravnega postopka (Nova Gorica) - cilj 
programa je bil pridobitev ustreznega znanja s področja Zakona o splošnem upravnem postopku in 
Zakona o upravnem sporu, in uspešno opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka na 1. 
ali 2. stopnji. Udeleženci so osvojili temeljno znanje priprave in urejanja dokumentov in 
samostojnega vodenja splošnega upravnega postopka.

Izobraževanja se je skupno udeležilo 28 kandidatov, izpit iz ZUP-a pa je uspešno opravilo 14 
udeležencev; neuspešnih je bilo 11 udeležencev; ostali izpita niso opravljali.

Inovativna pedagogika 1 : 1

Projekt Inovativna pedagogika poteka od januarja 2017 do julija 2022 in nadaljuje projekte, kot so 
bili E-šolstvo, E-šolska torba, EU-folio idr., ki so začeli spreminjati učna okolja v slovenskem 
prostoru. V projektu sodeluje 75 vzgojno-izobraževalnih ustanov, med njimi je tudi naša 
Elektrotehniška in računalniška šola. Nosilec projekta je Škofijska gimnazija Maribor.

Namen projekta je celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programske opreme, storitve v 
oblaku) ter prenosnih naprav, ki omogočajo sodoben pouk ter formativno spremljanje. Končni cilj 
projekta je razvijati oziroma nadgrajevati in preizkusiti didaktične pristope in pedagoške strategije, 
v kateri bo pouk prilagojen individualnim potrebam učencev in timskemu delu. Pri tem je 
pomembna širitev inovativnih učni okolij iz pilotnega oddelka na druge oddelke in tudi na druge 
vzgojno-izobraževalne zavode.
V letu 2017/18 je bilo za učiteljski zbor ERŠ izvedenih 8 delavnic. Usposabljanj se je redno 
udeleževalo od 10 do 15 učiteljev. 
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Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc v dolini Soče

Cilj projekta Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc, ki poteka od leta 2016 do leta 2019, je s 
pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, 
ki so starejši od 45 let in imajo dokončano manj kot štiriletno srednješolsko izobrazbo, ter tako 
povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše 
življenje. Največji poudarek projekta je razvijanje kompetenc s področja informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter 
promoviranje vseživljenjskega učenja. Projekt vodi Posoški razvojni center. V tem šolskem letu je 
bilo v okviru projekta izvedenih enajst usposabljanj, v katera je bilo zajetih 129 oseb.

PAUM – Pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev 

V okviru projekta ŠC Nova Gorica organizira usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri 
usposabljanju dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na 
praktičnem izobraževanju (PRI). Izobraževanje poteka po Programu za usposabljanje mentorjev za 
praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu, ki je 
dostopen na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.
Splošni cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva dijakom na PUD-u in 
študentom na PRI. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-
andragoškega dela z udeleženci različne starosti ter se usposobi za izvajanje poučevanja in uvajanja 
mladih, ki prihajajo iz šol v resnično delovno okolje, ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo na 
delovnem mestu. V letu 2018 se je izobraževanja udeležilo 86 kandidatov.

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2017–2019

Projekt, ki ga izvaja Center RS za poklicno izobraževanje, delno financira Evropska unija, delno 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je namenjen učiteljem srednjih strokovnih in 
poklicnih šol, in sicer učiteljem strokovnih modulov in drugim strokovnim sodelavcem, ki se želijo 
usposabljati v podjetjih. Kakovostnega poklicnega izobraževanja namreč ni mogoče izvajati brez 
dobro usposobljenih kompetentnih učiteljev, ki poznajo pedagoški proces, pa tudi sodobne trende 
stroke, podjetniško miselnost in kulturo. Program temelji na krožni obliki zaposlovanja, saj učitelje 
in druge strokovne delavce v času, ko so na usposabljanju, nadomeščajo ustrezno usposobljeni 
strokovnjaki iz podjetij ali pa ustrezno usposobljene brezposelne osebe. 
Cilj projekta je izboljšati kompetence za izvajanje pedagoškega procesa, predvsem kar se tiče 
povezovanja učne snovi s primeri iz prakse, hkrati pa širjenje zaposlitvenih možnostih tako pri 
gostujočih učiteljih oziroma strokovnih sodelavcih, kot pri tistih, ki jih bodo nadomeščali. 
Usposabljanj na delovnem mestu sta se v šolskem letu 2017/18 udeležila dva učitelja iz ERŠ in 
sicer za obdobje 2 in 4 mesecev.
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Uvod

Popestrimo šolo – POŠ II

Projekt je namenjen spodbujanju prožnih oblik učenja ter podpori kakovostne karierne orientacije 
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. S projektom želimo mladim 
ponuditi strokovno podporo, ki jih bo celostno podpirala pri osebnostni rasti in prehodu iz 
izobraževalnega sistema na trg dela, kot samostojno, samozavestno, odgovorno, zanesljivo in 
pozitivno naravnano osebnost.
V okviru projekta potekajo individualno karierno svetovanje, delavnice, izobraževanja in 
usposabljanja za šolajoče in strokovne delavce, pomoč pri izbiri poklica, nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, pomoč pri iskanju dela, mreženje z delodajalci in druge karierne aktivnosti.
 
V šolskem letu 20107/18 so bile ključne aktivnosti projekta usmerjene v izvajanje delavnic mehkih 
veščin na vseh šolah centra. Ključni pri izvajanju aktivnosti so bili razredniki, ki so prepoznali 
potrebe po treningih mehkih veščin v svojih razredih, povabili multiplikatorico k sodelovanju in 
velikokrat tudi sami sodelovali pri aktivnostih in delavnicah v razredu.  Največkrat izbrane so bile 
delavnice s področja samospoznavanja, tipov osebnosti, samopodobe, tipov osebnosti v timu, 
timskega dela, kreativnega in kritičnega razmišljanja ter delavnice, ki so neposredno povezane z 
iskanjem kariernih možnosti; samozaposlitev, kako razviti svojo poslovno idejo, kako se predstaviti,
kako pripraviti uspešen življenjepis in motivacijsko pismo ter kako se pripraviti na zaposlitveni 
razgovor in kako le-ta dejansko poteka.
Vzporedno z delavnicami so mesečno potekale tudi t. i. karierne zgodbe, predstavitev uspešnih 
karier mladih, ki so uspeli v različnih poklicih. Ti motivacijski dogodki so predstavljali pomembno 
sodelovanje z okoljem in možnost, da mladi dobijo vpogled v možne poklice in kariere.  
Z dijaki smo se v okviru kariernega svetovanja udeležili Dneva ajdovske industrije in podjetništva, 
Incastra, Festivala goriške obrti in podjetništva, Kariernega sejma Moje delo.

RAY

Projekt RAY (Regional alliance for youth) je namenjen razvijanju in iskanju novih načinov in 
modelov sodelovanja med poklicno-strokovnimi šolami ter podjetji. Modeli sodelovanja se bodo 
oblikovali v skladu s potrebami industrije, aktualnimi trendi na področju izobraževanja in z mladim 
prilagojenimi načini učenja. 
V projektu sodeluje šest partnerjev: poleg našega centra, ki je v projektu vodilni partner,  še podjetje
Mahle, RRA Severne Primorske, CPI, Sataedu vocational college iz Finske ter finsko podjetje 
Prizztech. Dvoletni projekt traja od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.
Pričakovani rezultati projekta: inovativni model učenja s pomočjo delovne prakse in pripravništva 
na področju avtomobilske industrije ter inovativni model sodelovanja med učitelji, mentorji in 
strokovnjaki v podjetjih. Oba modela bomo v drugem letu projekta preizkusili skupaj s podjetjem  
Mahle v oddelku elektrotehnikov, strojnih tehnikov ter  tehnikov mehatronike.

 
NA-MA POTI - naravoslovna in matematična pismenost 

Cilj projekta, ki ga vodi ZRSŠ in se je pričel januarja 2017, je razviti in preizkusiti pedagoške 
pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij 
pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in 
drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok od vrtcev do srednjih šol. V okviru 
projekta se bo analiziralo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na vzgojno-izobraževalnih
zavodih. Na podlagi rezultatov se bo razvilo in preizkusilo različne didaktične pristope in strategije 
za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih 
starostnih obdobjih. Projekt bo potekal do konca junija 2022.
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SIO 2020 

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT-
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno 
omrežje 2020 (SIO 2020). V okviru tega projekta se bo vzgojno-izobraževalnim zavodom 
sofinanciralo izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT-opreme. 
Cilj projekta je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev 
prek večje uporabe sodobne IKT-opreme pri poučevanju in učenju.
Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti: izgradnja brezžičnih omrežij, 
nakup nove IKT-opreme ter razvoj e-storitev in e-vsebin.

Trajnostna mobilnost dijakov – Dijaki za varno mobilnost

Projekt Trajnostna mobilnost dijakov poteka med leti 2017 in 2010; nosilec projekta je Zavod RS za
šolstvo. Njegov namen je ozaveščanje mladih o varni mobilnosti in trajnostnemu načinu življenja.  
K projektu so pristopile različne ustanove, npr. Ministrstvo za infrastrukturo, Javna agencija za 
varnost prometa, policija, Rdeči križ Slovenije, Zavod Varna pot in Zavod Vozim, Avto-moto zveza 
Slovenije in nekatere srednje šole. V okviru projekta poteka akcija Dijaki dijakom za varno 
mobilnost; sodelujoče šole so v okviru te akcije oblikovale klube Dijaki za varno mobilnost. V njih 
opravljajo različne preventivne aktivnosti, ki razvijajo kompetence varne mobilnosti. Aktivnosti 
kluba na šoli usmerjajo učitelji.   
Cilji akcije so:  
- dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
- pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
- dijake spodbujati  k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
- dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
- strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti
za varno mobilnost;
- promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
- povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni 
mobilnosti.

ŠCNG je v projektu regijski center za Primorsko in povezuje dogajanja znotraj naše šole, Gimnazije
Nova Gorica  in Gimnazije Gian Rinaldo Carli iz Kopra.  Klub Dijaki za varno mobilnost je 
organiziran med dijaki logistike, usmerjajo pa ga strokovni učitelji logistike.
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KROŽKI IN DEJAVNOSTI NA ŠC NOVA GORICA

TST - Tečaj slovenščine za tujce 

V šolskem letu 2017/2018 smo program izvajale profesorice Ernesta Dejak Furlan (začetna 
slovansko govoreča skupina), Marjetka Zorzut Santoro (začetna albanska skupina), Sonja Žežlina 
(nadaljevalna heterogena skupina), pomagala pa nam je multiplikatorka projekta SIMS Špela 
Sušanj.  Nadaljevali smo s projektom SIMS - "Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja", ki ga 
izvaja OŠ Milojka Štrukelj kot konzorcijska šola, ŠC pa je vključen kot sodelujoča šola. Projekt 
poteka od šolskega leta 2016/2017 do 2020/2021. 
Dijaki so prihajali iz različnih šol in strok (elektro, strojna, zdravstvena, biotehniška, ekonomska) z 
zelo različnim predznanjem jezika. Po zaključenem 14-dnevnem septembrskem intenzivnem tečaju 
so bili razdeljeni v dve začetni skupini (albanska in slovansko govoreča). Tečaj je potekal enkrat 
tedensko v popoldanskem času. Tudi v tem šolskem letu smo v okviru tečaja ozvedli roditeljski 
sestanek in javni dogodek Praznična ura s potico, na katerem predstavimo svoje delo zaposlenim na 
ŠC in zunanjim sodelavcem. 
Izvajalke TST smo aktivno sodelovale tudi v mednarodnem projektu QualiProAir, ki nam pomaga 
pridobivati izkušnje v mednarodnem krogu in v delovnih skupinah lahko aktivno sodelujemo in 
predstavljamo slovensko problematiko. 

Zapisala Marjetka Zorzut Santoro

Prostovoljstvo mladih 

V šolskem letu je bilo v prostovoljsko delo redno vključenih 10 prostovoljcev, ki so vsak teden 
opravljali prostovoljno delo. Dijaki so delovali v zavodu CIRIUS Vipava, skupnosti Vincencijeve 
zvezde dobrote na Mirenskem gradu ter Mladinskem centru v Novi Gorici.  
Septembra smo sodelovali na tematski prireditvi Doma upokojencev Nova Gorica z društvom Go-
Spominčica in Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja Nova Gorica. V oktobru smo se 
priključili vseslovenski akciji Rožnati oktober, ki osvešča o  boju proti raku dojk. Vsakoletno 
pripravimo tudi dijaško krvodajalsko akcijo Gimnazije in zdravstvene šole. Po uvodnem predavanju
se je za odvzem odločila večina bodočih maturantov zdravstvene šole in bolničarjev. Kot 
organizatorka se odvzema krvi udeležim tudi sama. V tem šolskem letu smo se na Centru za 
socialno delo v Novi Gorici udeležili tudi dveh rednih sestankov. 

Pripravila mentorica Nives Kragelj Benedetič

Bralni klub

Tudi v šolskem letu 17/18 je na ERŠ uspešno deloval Bralni klub. Dijaki so izdali pesniško zbirko 
z naslovom Uživaj, dokler traja … mladost. V aprilu so pesniško zbirko predstavili v Noči knjige na
Mostovni. 

Pripravila mentorica Bojana Modrijančič Reščič
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Rastem s knjigo 

V šolskem letu 2017/18 je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo med 
srednješolci potekal že osmo 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 RS za šolstvo ter Društvo slovenskih 
pisateljev.
Dijaki 1. letnikov našega centra so si novogoriško splošno knjižnico ogledali v novembru (4-letni 
programi) in januarju (poklicni programi). V dar so prejeli knjigo Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki 
ne raste.

Bralna značka 

Tudi v šolskem letu 2017/18 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 iz več vsebinskih sklopov.
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.

V maju so si dijaki, ki so sodelovali pri bralni znački, v gledališki dvorani nove telovadnice ogledali
film Teorija vsega, biografsko dramo o Stephenu Hawkingu. Za uspešno sodelovanje so prejeli tudi 
priznanje.

Moška pevska komorna skupina

Začetki moške komorne skupine Šolskega centra Nova Gorica (MKS ŠC Nova Gorica) segajo v 
leto 2017/18. Takrat sta učitelja Marko Česnik in Bogdan Brecelj prvič skupaj zapela. Temu prvemu
upevanju so se kmalu pridružili tudi učitelji Vitjan Juretič in Egon Pipan, kasneje pa še Janko Harej.
Tako je sedanji sestav po glasbenem modelu kvintet, skupina pa vabi medse še druge ljubitelje 
petja, da bi postali »oktet« ali celo kaj več.
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Šolska športna tekmovanja in druge športne aktivnosti 

Mednarodno športno srečanje v Franciji
V Francoskem  mestu Firminy je potekalo 18.  mednarodno športno srečanje srednjih šol iz Evrope. 
Udeležilo se ga je  čez 400 dijakov in njihovih mentorjev iz Italije, Avstrije, Poljske , Španije, 
Francije, Hrvaške in  Slovenije. Našo državo so zastopali dijaki in mentorji iz Šolskega centra Nova
Gorica. Pomerili so se v odbojki, košarki, nogometu, badmintonu in rokometu, tako v moški kot 
ženski kategoriji. V nogometu sta našo šolo zastopali dve moški ekipi, v košarki, odbojki in 
rokometu pa po ena. V badmintonu sta nas zastopali dve dekleti. Naše ekipe so se domov vrnile z 
zlato medaljo v odbojki, z bronasto medaljo in nagrado za najbolj fair play ekipo v nogometu, s 4. 
mestom in nagrado za najbolj farir play ekipo v rokometu in s 5. mestom v košarki.  

Strojna, prometna in lesarska šola

Nogomet
Ekipa SPLŠ je sodelovala na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (21. 12. 2017) in se uvrstila
na 3. mesto.

Atletika
Na področnem posamičnem tekmovanju za srednje šole, ki je potekalo 9. 5. 2018 na stadionu v 
Novi Gorici, je Jure Štrancar 3. ST v skoku v daljino dosegel 3. mesto, v suvanju krogle je bil Jaž 
Stamenković, 1. ST, drugi, v teku na 1000 m pa Žiga Perhavec iz 3. ST tretji.

Tek podnebne solidarnosti
21. maja 2018 je aktiv učiteljev športne vzgoje na Strojni, prometni in lesarski šoli v sodelovanju s 
Slovensko Karitas organiziral Tek podnebne solidarnosti. Tek je tako kot lansko leto potekal skozi 
gozd Panovec.

Gimnazija in zdravstvena šola

Atletika
Ekipno področno prvenstvo v Atletiki (Nova Gorica, 2  9  . 9. 201  7  )  
Dijaki in dijakinje Gimnazije in zdravstvene šole so nastopali v 8 (fantje) oz.7 (dekleta) disciplinah.
Najboljši rezultat je uspel Aldinu Karabegoviću (2. AZ), ki je v disciplini suvanj krogle zmagal. 
Dijaki so zasedli 4. mesto, dijakinje pa so bile 5.
Posamično področno atletsko tekmovanje (Nova Gorica,   9  . 5. 201  8  )   
Tekmovanja se je udeležilo 9 dijakov in dijakinj. Dijaki so dosegli 2. (Marko Gruntar, 4. GA) in 7. 
mesto v skoku v višino, 4. mesto v teku na 1000 m, 7. in 8. mesto v skoku v daljino, 3. mesto 
(Lenart Kobal, 3. GA) v teku na 400 m, 1. mesto v suvanju krogle (Aldin Karabegović, 2. AZ), 3. 
(Anže Kutin, 1. AZ) mesto v teku na 2000 m; najboljši rezultat pri dijakinjah pa je bilo 9, mesto v 
teku na 100 m.
Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja (Maribor, 1  6  . 5. 201  8  )   
Finala ste se iz GZŠ udeležila dva tekmovalca;  Aldin Karabegović (2. AZ)  je v suvanju krogle 
dosegel 10. mesto,  v teku na 400 m pa je bil Lenart Kobal (3. GA) 18.

Košarka
Ekipa GZŠ je na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (8. 12. 2017) osvojila 3. mesto.

Nogomet
Nogometni ekipi (fantovska in dekliška) sta na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici 
(21. 12. 2017) osvojili 2. mesto, obe ekipi sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Fantje so na 
področnem tekmovanju v Vipavi (31. 1. 2018) osvojili 2. mesto, dijakinje pa na področnem 
tekmovanju v Ajdovščini (12. 2. 2018) 4. mesto.
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Odbojka
Ekipa fantov je na področnem tekmovanju v Novi Gorici (28. 11. 2017) osvojila 2. mesto, dekleta 
pa (30. 11. 2017) 4. mesto. 

Odbojka na mivki
Ekipa fantov je na področnem tekmovanju v Novi Gorici (13. 9. 2017) osvojila 2. mesto. Na 
polfinalnem tekmovanju v Portorožu (21. 9. 2017) so prav tako dosegli 2. mesto.

Rokomet
Dijaki so na področnem tekmovanju v Novi Gorici (17. 11. 2017) osvojili 3. mesto.

Tek in hoja za upanje
Dijaki in profesorji zdravstvene šole so se 8. 9. 2017 udeležili dobrodelne prireditve Tek in hoja za 
upanje. Na progah, ki sta bili dolgi 5 in 10 km, so se udeleženci pomerili v teku ali hoji. 

Elektrotehniška in računalniška šola

Atletika
Ekipno področno prvenstvo v Atletiki (Nova Gorica, 2  9  . 9. 201  7  )  
Dijaki ERŠ so se udeležili ekipnega področnega prvenstva. Dosegli so 5. mesto. Najboljši so bili: 
Tine Šuligoj, 4. RA v skoku v daljino – 1. mesto in Domen Lozar, 2. RC v suvanju krogle.
Posamično področno atletsko tekmovanje (Nova Gorica,   9  . 5. 201  8  )  
Najboljši rezultat je dosegel Tine Šuligoj iz 4. AE (skok v daljino), ki se je s 1. mestom uvrstil v 
finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja. V skoku v višino je Luka Ščuka 1. AE osvojil
3. mesto, v suvanju krogle pa Domen Lozar, 2, RC, 3. mesto.
Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja (Maribor, 16. 5. 201  8  )  
Finala se je udeležil Tine Šuligoj (4. AE), ki je v skoku v daljino, dosegel 2. mesto.

Nogomet
Ekipa ERŠ je sodelovala na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (21. 12. 2017) in zasedla 5. 
mesto.

Odbojka
Ekipa ERŠ je sodelovala na področnem tekmovanju (Nova Gorica, 28. 11. 2017) in  dosegla 5. 
mesto.

Košarka
Ekipa ERŠ je na medobčinskem tekmovanju (Nova Gorica, 8. 12. 2017) dosegla 1. mesto, na 
področnem tekmovanju v Tolminu (12. 12. 2017) pa 4. mesto.

Rokomet
Ekipa ERŠ je na medobčinskem tekmovanju (Nova Gorica, 17. 11. 2017) osvojila 4. mesto.

Medrazredno prvenstvo ERŠ 
Na Elektrotehniški in računalniški šoli je v šolskem letu 2017/18 tretjič zapored potekal šolski 
medrazredni turnir. Letos so se dijaki pomerili v malem nogometu in košarki. Sodelovalo je 16 
(nogomet) oz. 12 (košarka) razrednih ekip. Skupno je bilo digranih 50 tekem.
Največja zanimivost je ta, da se vse tekme igrajo v glavnem odmoru in brez sodnikov, tako da dijaki
sami, ob prisotnosti vodje tekmovanja, nadzirajo potek tekme. Novost letošnjega tekmovanja je bil 
finalni obračun, ki so ga poimenovali Super pokal ERŠ 2017/18. Potekal je 26. 4. 2018. Na njem so 
se najprej v finalu obeh disciplin pomerile najboljše razredne ekipe, sledilo pa je tekmovanje med 
dijaki in učitelji v štirih disciplinah (košarka, odbojka, namizni tenis in mali nogomet).
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September

SEPTEMBER

Dijaki logisti nadzorujejo promet
Nova Gorica, september 2017

V prvih dveh tednih septembra so dijaki iz 4. LT opravljali prakso tako, da so nadzorovali prehode 
za pešce v bližini novogoriških osnovnih šol. Spremljali so promet in malim šolarjem pomagali pri 
prehodu čez cesto.

Ekskurzija na Avstrijsko Koroško
Koroška (Avstrija), 1. september 2017

Dijaki 4. AZ in 4. BZ so s spremljevalci Karmen Kete, Barbaro Sitar in Mitjem Troštom odšli na 
enodnevno ekskurzijo na Koroško. Ekskurzija je bila organizirana v okviru dejavnosti CŠOD. V  
Celovcu so si v središču mesta ogledali Zmajev vodnjak, obiskali mestno hišo, kjer so lahko v 
dvorani grbov, zelo slikoviti baročni dvorani, videli knežji kamen.
Nato so odšli na grad Ostrovica, ki spada med najbolj znamenite avstrijske gradove. Do njega vodi 
pot skozi 14 obrambnih vrat s petimi dvižnimi mostovi. Sledil je postanek na  Gosposvetskem 
polju, kjer so dijaki videli vojvodski prestol in cerkev Gospe Svete. Zadnja postaja na njihovi 
ekskurziji pa je bilo Vrbsko jezero in kraj Marija na Otoku s cerkvico in značilnim pokopališčem ob
njej.
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Središče Celovca obvladuje znameniti zmajev vodnjak Knežji kamen 
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Praksa dijakov na Finskem
Tampere (Finska), od 3. do 30. septembra 2017

V septembru so štirje dijaki zdravstvene šole (Anže Kretič in Blaž Vrban, oba iz 4. AZ ter Matic 
Černuta in Sara Ušaj, oba iz 4. BZ) opravljali prakso na Finskem. Prvi teden jih je spremljala 
učiteljica Nina Terčon. Dva dijaka sta delala v domu starejših občanov (Violakoti), dva pa v 
oskrbovanih stanovanjih (Pispan palvelukeskus).

Prvi teden je spremljevalka uredila vse v zvezi z delovnimi mesti (urnik, obveznosti, pravila, 
prehrana na delovnem mestu, seznanitev z mentorjem in sodelavci). Skupaj so si ogledali mesto in 
obiskali šolski center Tredu in njegove podružnice v predmestju.

Spremljevalka je pohvalila dobro organizacijo gostiteljev, takoj so bili na voljo ob različnih težavah,
tudi zaposleni so bili dostopni in odprti.
Apartma v mladinskem hotelu, kjer so živeli, je bil udoben. V njem so bila na voljo celo čistila in 
pralni prašek. Dijaki so lahko uporabljali savno. Čeprav so stanovali nekoliko izven centra, so imeli 
do službe dobro povezavo. Nekoliko jih je motilo, da je bilo v stanovanju premalo posode, pa tudi 
postelje so bile slabe.
Starejši Finci slabo govorijo angleško, zato se je z njimi težko sporazumevati. Morda bi bilo dobro, 
da bi se dijaki pred odhodom pozanimali o zgodovini in kulturi naroda, da bi potem lahko bivanje v 
tujini bolje izkoristili.
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Dijaki na letališču - pot jih vodi na Finsko

Sara z oskrbovankama v domu starejših Med telovadbo v domu

V tujini se je potrebno znajti sam
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Ker dijaki slabo znajo angleško, je upravičeno, da dijake spremlja učitelj, ki se z agencijo in 
delovno organizacijo dogovori vse potrebno. Smiselno bi bilo, da bi agencija dijakom organizirala 
ali vsaj ponudila informacije o tem, kako naj preživljajo prosti čas (npr. jim priporočila ogled 
določenih znamenitosti).
Opaziti je neskladje med malteškimi in slovenskimi poklicnimi kompetencami. Naloga 
spremljevalca je, da z organizacijo sklene ustrezen dogovor (ki prej poveča obseg dela, kot ga 
zmanjša). Predlagam, da se dijaki v prihodnje v tujino odpravijo 2 dni pred pričetkom dela, da 
imajo možnost pridobiti prve izkušnje, predvsem glede uporabe mestnega prometa. Bolje bi bilo 
tudi, če bi bile vse 4 dijakinje nameščene v isti delovni organizaciji in bi bil spremljevalec določen 
samo zanje.
Želim si, da bi kot šola vtise dijakov redno zbirali in bi jih aktiv zdravstvene nege obravnaval, da bi 
izboljšali prakso zdravstvene nege in oskrbe tako na šoli kot tudi sicer v Sloveniji.

Zapisala Daša Cek Stepančič
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Dijakinje ZŠ in dijaki SETŠ so se skupaj odpravili na PUD 
v tujino

Pred domom upokojencev

Dekletom je bilo delo na Malti všeč Ob koncu tedna so si dijaki vzeli čas za sprostitev in 
druženje



September

Izmenjava na Malti mi bo zavedno ostala v najlepšem spominu.
Zelo mi je bilo všeč to, da se jaz in moje tri druge sostanovalke nikoli nismo skregale, ampak smo 
držale vedno skupaj, si pomagale in se podpirale med seboj. Imele smo nekaj manjših problemov v 
stanovanju, vendar se je vse rešilo s hišnikovo pomočjo.
V najlepšem spominu mi bo pa seveda ostal dom ostarelih Hilltop gardens, kjer sem opravljala 
prakso. Že prvi dan, ko sem spoznala zaposlene v domu, sem si v mislih rekla, da imam srečo, da 
delam tukaj. V domu mi je všeč to, da tu nikoli ni prisotna negativna energija, medicinske sestre in 
negovalke so vedno nasmejane in vedno so ti pripravljene pomagati. Imela sem tudi veliko 
sodelavcev iz Francije, Filipinov, Srbije, Anglije, Malte, s katerimi sem se spoprijateljila. Malta kot 
država mi je zelo všeč, saj v njej bivajo odprti in prijazni ljudje. 

Teja, 3. AB

Praksa dijakov v Španiji
Barcelona (Španija), od 3. do 30. septembra 2017

Dijakinji Tjaša Kobal (3. AZ) in Ema Štrancar (3. BZ) sta odšli za štiri tedne na delovno prakso v 
Španijo. Dijakinji nista imeli spremstva. Stanovali sta v študentskem domu v bližini Barcelone, 
delali pa v dveh domovih za starostnike. To jima je na začetku povzročalo veliko težav s prevozi. 
Vsi uslužbenci niso obvladali angleščine, vendar so bili zelo prijazni in delo z njimi ter z 
oskrbovanci je bilo prijetno in nezahtevno. Z oskrbovanci in uslužbenci sta komunicirali z rokami, v
pomoč jima je bil tudi google prevajalnik. Ob delu sta se hitro učili španskih besed. V prostem času 
sta spoznavali Barcelono in njene znamenitosti. Celotna izkušnja je bila zanju zelo pozitivna in 
nepozabna.
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Prihod v Španijo Na delovnem mestu sta se Ema in Tjaša s sodelavci dobro
razumeli

Dekleti ob največji znamenitosti Barcelone, cerkvi 
Sagrada Familia

La Rambla - sprehod po središču Barcelone
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Jesenski športni dan za SPLŠ
Posočje, Vrtojba, Nova Gorica, 6. in 8. september 2017

V prvem terminu so imeli dijaki iz 4. letnikov SPLŠ in dijaki 2. letnika nadaljevalnih programov 
športni dan na reki Soči. Preizkusili so vožnjo z rafti od Žage do Trnovega ob Soči. Bilo je 
razburljivo in nepozabno doživetje.
V drugem terminu pa se je odvijalo več dejavnosti. Dijaki 2. AS, 2. CK/ML in 2. ME so šli peš iz 
Nove Gorice do Vrtojbe, kjer so imeli športni dan na karting dirkališču. Dijaki so bili navdušeni nad
vožnjo z karti.
Dijaki 2. LT, 2. ST in 2. TM pa so preživeli dan v bazenu mestnega kopališča v Novi Gorici.

Tek in hoja za upanje
Nova Gorica, 8. september 2017

Dijaki in profesorji so se udeležili dobrodelne prireditve »Tek in hoja za upanje«, ki ozavešča 
javnost o boju proti raku dojke. Na progah, ki sta bili dolgi 5 in 10 km so se udeleženci pomerili v 
teku ali hoji. 

Ogled Rallyja Nova Gorica
Nova Gorica, 8. september 2017

V Novi Gorici in okolici je potekal 6. Petrol Rally Nova Gorica, ki velja glede na kakovost 
dirkalnikov za pomembno dirko v Sloveniji. Dirko so si ogledali dijaki 1. LT, 3. LT, 2. RB, pa tudi 
vodstvo našega centra.

34

Rally so si ogledali tudi nekateri dijaki SPLŠ in ERŠ... ... pa tudi vodstvo našega centra

Na stezi so si fantje lahko dali duškaDijaki, pripravljeni na štart
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Okrogla miza o prihodnosti goriškega gospodarstva
Nova Gorica, 12. september 2017

Območna obrtno-gospodarska zbornica je pripravila okroglo mizo o položaju goriškega 
gospodarstva, na kateri je tekla beseda tudi o delovanju MIC-a.
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Šola v naravi - Trilobit
Javorniški Rovt, od 11. do 13. septembra in od 13. do 15. septembra 2017

V prvem terminu so šolo v naravi na Gorenjskem preživeli dijaki 1. ST z učiteljema športne vzgoje 
Tomažem Vidmarjem in Branko Kuk Petrovčič.
V drugem terminu so bili v šoli v naravi dijaki 1. LT in 1. TM, z njimi so bili učitelji Albin 
Klanjšček, Slavica Podgornik in Bogomir Remškar.
Dijaki so se zbrali na železniški postaji in se z vlakom odpeljali na Gorenjsko, do Doma Trilobit pa 
jih je pripeljal avtobus. Dom se nahaja na pobočju Karavank, ob manjšem umetnem jezeru, ki je 
namenjeno za staro, a še delujočo hidroelektrarno. Dijaki so imeli različne dejavnosti, žal pa jim je 
nagajalo slabo vreme. Zelo zanimiv je bil orientacijski pohod: dijaki so dobili tablične računalnike, 
na katerih so iskali informacije za pot, odgovarjali na vprašanja in se podučili o znamenitostih. 
Ogledali so si malo hidroelektrarno in rove opuščenih rudnikov. Odpravili so se tudi do planinske 
koče v gorah. Dom je obdan z gozdom in dijaki so na sprehodu našli veliko jurčkov. Pripravili so si 
jih za večerjo, nekaj pa celo odnesli domov.

Področno tekmovanje SŠ v odbojki na mivki 
Nova Gorica, 13. september 2017

13. 9. 2017 se je v Novi Gorici odvijalo področno tekmovanje srednjih šol v odbojki. Na 
tekmovanju so se pomerili dijaki Gimnazije Nova Gorica, Gimnazije in zdravstvene šole, Strojne, 
lesarske in prometne šole, Gimnazije Tolmin. Dijaki GZŠ so v napeti končnici osvojili odlično 2. 
mesto in se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

Uvodna ura v šolski knjižnici
ŠCNG, od 14. septembra do 4. oktobra 2017

Dijaki 1. letnika na SPLŠ, ERŠ in na gimnaziji so preživeli eno šolsko uro v šolski knjižnici. 
Knjižničarki sta dijake seznanili, kako knjižnica posluje, kaj dijaki v njej najdejo in kako se v njej 
obnašajo. Vsak dijak je samostojno po navodilih poiskal dve knjigi na policah.
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Ekskurzija na Avstrijsko Koroško
Koroška (Avstrija), 14. september 2017

Dijaki 3. AE, 3. RA in 3. RB (spremljevalci Tanja Lestan, Andreja Žgur, Vanja Likar in Mitja 
Kenda) so se odpeljali na Avstrijsko Koroško. Ekskurzijo je vodila izkušena vodička Urša iz 
Dnevnega centra CŠOD. Najprej so se ustavili v Celovcu in si v središču mesta ogledali Zmajev 
vodnjak (zmaj je tudi v celovškem grbu). Obiskali so tudi mestno hišo, kjer je v dvorani grbov, ki je
ena najlepših baročnih dvoran, postavljen knežji kamen.
V lepem vremenu so se nato dijaki in spremljevalci podali na grad Ostrovica, ki spada med najbolj 
znamenite avstrijske gradove. Do njega vodi pot skozi 14 obrambnih vrat s petimi dvižnimi 
mostovi, kar je služilo v obrambo pred turškimi vpadi. Grad je slikovito predstavila vodička. Potem 
so si na Gosposvetskem polju ogledali še vojvodski prestol in cerkev Gospe Svete. Zadnja postaja 
pa je bilo Vrbsko jezero in kraj Marija na Otoku s cerkvico in značilnim pokopališčem ob njej.
Domov so se vrnili polni lepih vtisov v poznih popoldanskih urah.

Preventivna delavnica s področja prometne varnosti
Šempeter pri Gorici, 18. september 2017

Na osnovni šoli v Šempetru so logisti (dijaki in učitelji) izvedli delavnico o prometni varnosti. 
Učencem so razložili, kdo so udeleženci v prometu in jim opisali nevarnosti, ki jim pretijo. 
Osredotočili so se na negativne vplive hitrosti, alkohola in drog, ki bistveno zmanjšajo prometno 
varnost. Učenci so preizkusili očala, ki simulirajo človekovo stanje pod vplivom alkohola, igro 
spomin na temo prometnih znakov in s posebnim ravnilom so si izmerili tudi reakcijski čas.

Preventivna delavnica s področja prometne varnosti
Jesenice, 20. september 2017

Logisti so se odzvali na povabilo iz OŠ Prežihovega Voranca z Jesenic. Učenci 8. razredov so v 
predavalnici šole poslušali predavanje o varnosti v prometu. Predavatelj Miran Mozetič je podrobno
opisal in predstavil situacije, v katerih učenci najpogosteje udeleženi v prometu kot pešci, kolesarji 
in sopotniki v avtomobilih. S seboj je imel kar precej rekvizitov, s katerimi je nazorno prikazal 
posledice napačnega ravnanja v prometu. Predavanje je bilo razumljivo in za učence zanimivo, saj 
je postregel s celim kupom življenjskih primerov, s čimer je učence pripravil k razmišljanju.
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Dijaki so se vzpeli na grad Ostrovica Počitek ob Vrbskem jezeru
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Jesenski športni dan za SPLŠ
Gradež (Italija), 21. september 2017

Dijaki 3. LT, 3. ST in 3. TM so imeli športni dan na peščeni plaži v Gradežu. Tekmovali so v 
odbojki na mivki, metanju frizbija in nogometu. Najbolj pogumni so se tudi osvežili v morju. Za 
razigrano vzdušje na avtobusu in na plaži je poskrbel dijak s harmoniko.

Dijaki 1. in 2. OL so se istega dne podali na pohod po Gozdni učni poti Panovec.

38

Dijaki so na peščeni plaži igrali frizbi ... ... se pomerili v odbojki ...

... in nogometu. Najbolj vneti športniki so tudi zaplavali

Vsi so se strinjali: športni dan v Gradežu je bil čudovit
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Polfinalno tekmovanje SŠ v odbojki na mivki 
Portorož, 21. september 2017

21. 9. 2017 je bilo v Portorožu državno polfinalno tekmovanje srednjih šol v odbojki. Na 
tekmovanju so se pomerili dijaki Gimnazije Nova Gorica, Gimnazije in zdravstvene šole, Gimnazije
Koper ter Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran. Dijaki GZŠ so v napeti končnici osvojili 
odlično 2. mesto in tako žal zaključili s tekmovanjem.

InCastra – dan ajdovske industrije in podjetništva
Ajdovščina, 22. september 2017

V petek, 22. septembra 2017, so se dijaki 1. GA in 3. CK udeležili dogodka Incastra (dan ajdovske 
industrije in podjetništva), ki ga je organizirala Ljudska univerza Ajdovščina v sodelovanju z 
Občino Ajdovščina. V okviru tega dogodka so imeli dijaki možnost obiskati podjetja, ki delujejo v 
Ajdovščini in njeni okolici. Ogledali so si celoten proizvodni proces podjetja Metal Design: laserski
razrez, krivljenje pločevine in cevi, struženje, rezkanje, robotsko varjenje in prašno barvanje. 
Obiskali so tudi podjetje Archa Inženiring, ki izdeluje mizne vitrine in drugo razstavno opremo za 
muzeje. Sledil je tudi obisk podjetja C-Astral, ki izdeluje zračna in vesoljska brezpilotna letala.

Zapisala Megi Rožič, karierna svetovalka
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V podjetju Archa Inženiring ...

... ki se ukvarja s kovinarsko dejavnostjo

... in na ajdovskem letališču

Dijaki so obiskali podjetje Metal design ...
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Dan brez avtomobila
Nova Gorica, 22. september 2017

Dijaki logisti so sodelovali na zaključnem dnevu Evropskega tedna mobilnosti, ki se imenuje tudi 
Dan brez avtomobila. Del Kidričeve ulice je bil zaprt za promet in tam so bile postavljene tematske 
stojnice, naši dijaki in učitelji logisti pa so postavili dva kolesarska poligona, in sicer za malčke in 
osnovnošolce.

1. Mahle eko rally
Šempeter, 22. in 23. september 2017

AMD Gorica je prvič organiziral tekmovanje za avtomobile z alternativnimi pogonskimi viri 
(električni, priključni hibridi). Tako kot na klasičnih relijih se pri tem upošteva kombinacija 
določenih cestnih odsekov in vmesnih etap. Ti avtomobili pa ne vozijo hitrostnih, temveč točnostne 
preizkušnje. Na njih lovijo predpisano povprečno hitrost, njihovo uspešnost pa časomerilci merijo 
tudi s skritimi vmesnimi kontrolami. Na vmesnih etapah pa tako ne sme biti zamud pri vstopih v 
časovne kontrole. Dirka se je začela v Šempetru, nato so peljali po Soški dolini do Bovca, kjer je 
bila svečana prireditev, na kateri je spregovoril tudi predsednik države. Drugi dan so se vračali po 
Soški dolini, zavili v Brda in dirko zaključili v Šempetru.
Glavni podpornik prireditve je bila družba Mahle Letrika, ki je eden od najpomembnejših 
proizvajalcev električnih avtomobilskih delov. 
Na rallyju je kot sovoznik sodeloval tudi Aljaž Hvala iz 3. TM. Njegova ekipa je dosegla odlično 3. 
mesto.
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Podjetje Mahle je organiziralo rally električnih vozil Kot sovoznik je na dirki nastopil tudi Aljaž Hvala, dijak 3.
TM

S pokalom za 3. mesto Na zmagovalnem odru: Aljaž je tretji z desne



September

Športne igre zaposlenih
Nova Gorica, 23. september 2017

Tudi letos so pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije potekale športne igre zaposlenih. 
Namen tekmovanja je vzpodbuditi podjetja, javne ustanove in druge organizacije, da svoje 
zaposlene spodbujajo in podpirajo tudi pri športni rekreaciji. Na državnem nivoju, z zaključkom v 
Novi Gorici je sodelovalo dvajset podjetij in javnih zavodov iz celotne Slovenije, med drugim tudi 
naš Šolski center Nova Gorica. Sodelovali smo z ekipo odbojke in s tekaško ekipo.
V disciplini tek na 2500 m je v ženski kategoriji zmagala profesorica Romi Češčut. V disciplini 
moški na 2500 m pa je profesor Robert Čebron zasedel drugo mesto. Ekipo odbojke so sestavljali 
profesorji: Branka Kuk Petrovčič, Karlo Petrovčič, Edi Ipavec, Erik Bizaj, Erik Kompara in 
Karmen Kete. Zasedli so 4. mesto.
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Na igrah so naš center zastopali (z leve): Erik Bizaj, 
Erik Kompara, Edi Ipavec, Robert Čebron, Romi Češčut,
Karmen Kete, Branka Kuk Petrovčič in Karlo Petrovčič

Romi Češčut kot zmagovalka s sotekmovalkami na 
zmagovalnem odru

Naša ekipa med tekmo v odbojki

Robert Čebron je zasedel drugo mesto
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Tekmovanje zdravstvenih šol v odbojki
Murska Sobota, 25. september 2017

Na Srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti je potekalo tekmovanje zdravstvenih šol v odbojki. 
Udeležili so se ga dijaki Tine Feltrin (3. BZ), Nejc Markič (3. GA), Adelisa Hodžić (1. BZ), Aneja 
Šuligoj (1. AZ) ter profesorji Karmen Kete, Erik Kompara, Branka Kuk Petrovčič in Karlo 
Petrovčič. Po zelo naporni in napeti igri so dosegli 1. mesto.

Zapisal Erik Kompara
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Zmagovalna ekipa naše zdravstvene šole Prehodni pokal za najboljšo ekipo je odšel
v Novo Gorico



September

Promocija deficitarnih poklicev
Sežana, 27. september 2017

V sredo, 27. septembra 2017, so se dijaki zdravstvene šole udeležili promocije deficitarnih poklicev
v Sežani. Dogodek je potekal pod okriljem Obrtne zbornice Sežana. Tri dijakinje so na dogodku 
predstavile program zdravstvena nega in bolničar negovalec. Devetošolce so povabile, naj pridejo 
na dan odprtih vrat in informativni dan. Izvedle so šest 15-minutnih delavnic na različne teme: nega
dojenčka, zaustavljanje arterijske krvavitve ter merjenje krvnega tlaka. Dogodek je obiskalo več 
osnovnih šol.

Zapisali Mateja Kulot in Nina Terčon
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Stojnica zdravstvene šole je pritegnila veliko pozornosti Na njej so poklic bolničarja in zdravstvenega tehnika 
predstavili dijaki in mentorici Nina Trečon ter Mateja 
Kulot

Merjenje krvnega pritiska Nega dojenčka
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September

Dnevi dejavnosti na Krasu
Kras, od 27. do 29. septembra 2017

V okviru obveznih izbirnih vsebin smo se učenci 1. GA odpravili na dneve dejavnosti po Krasu. 
Začeli smo v sredo, 27. 9. 2017, že zgodaj zjutraj na avtobusni postaji, kjer smo sedli na avtobus ter 
se odpeljali proti Pivškim presihajočim jezerom. Ko smo po dobri uri vožnje prišli tja, smo si 
ogledali tudi Eko-muzej Pivških jezer. Istega dne smo obiskali še Škocjanski zatok in središče 
mesta Koper. V Pliskovico smo prispeli okoli 17. ure, ko smo se namestili, nekaj pojedli ter družili 
do večera. Naslednjega dne smo se razdelili v dve skupini, saj sta sledili kamnoseška in kolesarska 
delavnica. Prekolesarili smo približno 20 km – od Pliskovice do Komna, čez Volčji grad pa nazaj. 
»Kamnoseki« pa so spoznavali zgodovino kamnoseštva in se preizkusili v sekanju kamna pod 
mentorstvom mojstra Jerneja Bartolata. Skupini sta se po kosilu seveda zamenjali. Proti večeru se je
do nas pripeljal prof. Dimitrij Klinec, ki nam je predvajal film o teleskopih ter nas popeljal v vesolje
z velikim šolskim teleskopom. Sledil je še zadnji dan. Po zajtrku smo vse pospravili ter se odpravili 
v Sežano, kjer smo si ogledali spominsko sobo Srečka Kosovela. Nato nas je že čakal novi vodič iz 
planinskega društva, ki nas je popeljal po poti iz Sežane do Tomaja. V Tomaju smo si ogledali 
Kosovelo domačijo ter se počasi odpravili proti domu.
Tako zanimivega izleta se še nismo udeležili, zato se šoli in vsem ostalim, ki ste kakorkoli 
pripomogli k temu izletu, zahvaljujemo za organizacijo in trud!

Zapisal Tjaž Valentinčič, 1. GA

Dijaki 1. GA smo se odpravili na tridnevno ekskurzijo. Po enourni vožnji z avtobusom smo prišli do
Eko-muzeja Pivških presihajočih jezer, od tam pa smo se z vodičko sprehodili do Petelinjega jezera.
Potem smo sedli na avtobus in odšli v Koper, v Škocjanski zatok. Tam nas je čakala biologinja, ki 
nas je popeljala po parku in razložila njegov pomen in zanimivosti. Od tam smo se odpeljali v 
Pliskovico, kjer sta nas sprejela profesor športne vzgoje in profesorica fizike. Tam smo se naslednji 
dan preizkusili v obdelovanju kamna in v kolesarjenju. Na ekskurziji nam je bilo lepo in verjamem, 
da bi jo večina dijakov ponovila.

Zapisal Nik Stubelj, 1. GA
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1.GA: Na Krasu je krasnoOd Pliskavice do Komna s kolesi



Kronika – ŠC Nova Gorica 2017/18 

Šolsko tekmovanje iz logike
ŠCNG, 28. september 2017

Na šoli je potekalo tekmovanje iz logike. Najboljši dijaki so prejeli bronasto priznanje.

Dijak Razred Priznanje Mentor

Žan Besednjak 4. GA bronasto Vanda Fiegl

Staš Bucik 4. GA bronasto Tanja Janežič

Tobija Ličen 3. GA bronasto Tanja Janežič

Matej Faganeli 3. GA bronasto Tanja Janežič

Aleks Humar 3. GA bronasto Tanja Janežič

Matija Puc 1. NE bronasto Maja Bizjak Vogrinčič

Dnevi strojništva
Bistra, 29. september 2017

Dijaki 2. NS, 3. ST in 4. TM so šli v Bistro, kjer so se udeležili dnevov strojništva. Študentje in 
sodelavci Fakultete za strojništvo iz Ljubljane so pripravili številne zanimivosti o sinhronizaciji 
metronomov, laserskem merjenju in samodejnem izdelovanju zahtevnih tridimenzionalnih oblik, 
mobilnih robotov, brezpilotnih letal, o infrardeči termografiji, avtomatski diagnostiki, 
programiranju hidravličnih komponent, simulaciji varjenja in še drugih zanimivih tehnologijah.
Tudi učitelji Viler Nusdorfer, Drago Rodman in Marko Medvešček so bili navdušeni nad 
strokovnimi predstavitvami.

Ekipno področno tekmovanje v atletiki za SŠ
Nova Gorica, 29. september 2017

V športnem parku v Novi Gorici je potekalo področno ekipno tekmovanje v atletiki za srednje šole.
Udeležili sta se ga tudi GZŠ s fantovsko in dekliško ekipo in ERŠ s fantovsko ekipo. Najboljši 
rezultat tekmovanja sta dosegla Tine Šuligoj, 4. RA v skoku v daljino in Aldin Karabegović v 
suvanju krogle (2. AZ);  oba sta v svoji disciplini zmagala. 
Ob koncu tekmovanja so dijaki GZŠ zasedli 4., dijakinje GZŠ 5. in dijaki ERŠ ravno tako 5. mesto.
Pri izvedbi tekmovanja so pomagali dijaki 2. NL.

Jesenski športni dan za SPLŠ
Vrtojba, 29. september 2017

Dijaki 3. AS in 3. CK ter dijaki 1. letnika nadaljevalnih smeri so se peš odpravili iz Nove Gorice v 
Vrtojbo. Tam so po karting progi vozili karte. Bilo je razburljivo in napeto.
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September

Karierna zgodba Iztoka Franka
ŠCNG, 29. september 2017

V petek, 29. 9., smo na Medpodjetniškem izobraževalnem centru gostili podjetnika Iztoka Franka, 
ki je preko 200 dijakom našega centra predstavil svojo karierno pot avtomobilističnega novinarja in 
vodje marketing oddelka v podjetju Ramy, ki se ukvarja s predelavo terenskih vozil. Iztok je tudi 
idejni vodja naselja Pesakrompir in ustanovitelj prve specializirane agencije za avtomobilizem, 
skupine Pesakrompir.
Iztok od leta 2013 živi in dela v Dubaju, hkrati pa intenzivno sodeluje s slovenskimi podjetniki in z 
njimi snuje nove podjetniške ideje. Iztok je med drugim z dijaki delil tudi dve ključni misli: »Kjer je
volja, je tudi pot!« in »Vedno počnite tisto, kar vas zares veseli in navdušuje. Denar naj ne bo 
merilo, po katerem si boste izbirali svoje delo. Četudi boste v začetnih fazah z delom, ki vas veseli, 
manj zaslužili, v njem vztrajajte, saj vam bo prineslo več zadovoljstva kot denar.«

Evropska noč raziskovalcev
Nova Gorica, 29. september 2017

Univerza v Novi Gorici je v okviru Evropske noči raziskovalcev v petek, 29. 9. 2017, na Bevkovem
trgu v središču Nove Gorice izvedla različne dogodke, ki so na privlačen način predstavili družbeni 
pomen raziskovalnega in znanstvenega dela in mlade poskušali navdušiti za poklic raziskovalca. 
Dijaki tehniške gimnazije (1. GA, 2. GA in 3. GA) so se udeležili Znanstvenega maratona Univerze 
v Novi Gorici, ki je bil organiziran kot serija treh 20-minutnih poljudno-znanstvenih predavanj: 
predavanje o virusih doc. dr. Martine Bergant Marušič, predavanje na temo večjezičnosti dr. Matica 
Pavliča in predavanje na temo fizike – simulacije transporta naboja skozi organske sončne celice 
prof. dr. Egona Pavlice. Vsi predavatelji so bili z Univerze v Novi Gorici.
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Pogovor z gostom je vodila Megi RožičZa dijake je bil Iztok Franko zelo zanimiv gost
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Razglednice Nove Gorice
Nova Gorica, september 2017

Do konca septembra si je bilo mogoče v novogoriški splošni knjižnici ogledati razstavo razglednic o
Novi Gorici. Razstavljena je bila tudi redka razglednica, na kateri v nastajajočem mestu vidimo tudi
stavbo elektro šole, ki je bila ena prvih večjih stavb v mestu.
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Delo, 23. 9. 2017, str. 19



Oktober

OKTOBER

Praksa dijakov na Poljskem
Wrocław, od 1. do 19. oktobra 2017

Oktobra so odšli na 3-tedensko prakso dijaki SPLŠ: Mark Žižmond, Miha Pejić in Bor Petrovčič 
(vsi iz 4. LT), Peter Volk in Leon Malič (2. NL), Matjaž Čefarin in Tine Curk (2. NAS). Prvi teden 
jih je spremljal učitelj Bogomir Remškar. Agencija Aviiva Poland, ki skrbi za izmenjave, je dobro 
organizirana. V prostem času so si dijaki ogledovali mesto, ki je presenetljivo dobro razvito in ima 
zanimivo zgodovino. Preizkušali so tudi lokalno hrano. Dijaki so delali v različnih podjetjih, zato se
niso veliko videvali. Lesarja sta delala v lesarskem obratu za proizvodnjo stavbnega pohištva. 
Takrat so izdelovali stavbno pohištvo za dvorce in palače. Avtoserviserja sta delala v avtomehanični
delavnici. Logist Miha Pejić opisal svoje bivanje na Poljskem takole:
Apartma mi je bil zelo všeč. Bil je čist, prostoren in na dobri lokaciji. Edino, kar nas je nekoliko 
motilo, je bilo to, da ključavnica ni delovala in da čistilke niso opravljale svojega dela, kot bi bilo 
potrebno.
Mesto mi je bilo vsekakor všeč, imeli smo premalo prostega časa, da bi si ga ogledali. Naše delo je 
bilo precej monotono in dolgočasno. Delali smo od 8. do 15. ure. Naučili se nismo nič novega, 
večino časa smo lepili nalepke ali pa nabirali blago po policah. Naš šef je bil sicer prijazen, vendar 
bi se mi zdelo smiselno, da bi si, glede na to, da gre za pridobivanje novih izkušenj z delom v tujini,
nekdo od zaposlenih vzel čas, se nam posvetil in nam pokazal delovanje podjetja na splošno, 
podrobneje pa tudi delovanje skladišča. Odlično bi bilo, če bi lahko spoznavali delo po oddelkih in 
sodelovali pri delu po svojih zmožnostih.
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Logisti Miha, Bor in Mark Avtoservijserja Matjaž in Tine ...

... pri delu v delavnici Logisti na večerji v mestu
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Kolesarski poligon za osnovnošolce
Solkan, 2. oktober 2017

Za učence 5. razreda OŠ Solkan so dijaki in učitelji logisti postavili na šolskem igrišču kolesarski 
spretnostni poligon. Učenci so se skozenj zapeljali in se urili v kolesarskih spretnostih, to je bila 
priprava na kolesarski izpit.

Filmska predstava
Nova Gorica, 4. oktober 2017

Dijaki 2. AB, 2. AZ, 2. BZ, 2. GA, 2. ST, 2. LT, 2. TM, 2. AE, 2. RA in 2. RB so si v okviru tedna 
otroka ogledali film Golman. Glavni junak Maxime je perspektivni nogometaš, ki ima resno dekle 
Mélanie, s katero začneta odkrivati svet spolnosti. Dekle kmalu ugotovi, da je noseča. Maxime 
sprva ni navdušen, kasneje pa mu misel na očetovstvo priraste k srcu. Mélanie prepriča, da otroka 
obdržita. 

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
ŠCNG, 5. oktober 2017

Pri tekmovanju iz razvedrilne matematike se dijaki pomerijo v znanju algoritmičnega mišljenja, 
logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti. Najboljši naši dijaki so bili:

Dijak Razred Priznanje Mentor

Alen Leban 1. GA bronasto Vanda Fiegl

Žan Besednjak 4. GA bronasto Tanja Janežič

Dominik Petrovčič 3. GA srebro Tanja Janežič

Strokovna ekskurzija v Ajdovščino
Ajdovščina, 6. oktober 2017

Dijaki 2. ME in 2. TM so obiskali podjetje Fructal, ki je ta dan organiziralo dan odprtih vrat. 
Ogledali so si proizvodnjo sokov in polnilnico pijač. Ob koncu ogleda so se posladkali s Frutabelo 
in sadnim sokom.
Dijaki so nato obiskali še kovinsko podjetje FPM Černigoj, ki proizvaja orodja za različne 
dobavitelje. 
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Oktober

Festival znanosti - »Kitchen science show«
Nova Gorica, 6. oktober 2017

Dijaki iz 2. RB in 4. RA, 1. GA, 2. GA in 4. GA so se v petek, 6. 10. 2017, udeležili dogodka 
»Kitchen science show«. Znanstveni šov, ki ga je v okviru Festivala znanosti organizirala E-hiša 
Nova Gorica, je potekal v dvorani OŠ Milojke Štrukelj. Francoski fizik, kemik in ustvarjalec TV-
šovov dr. Fabrice Riblet je predstavil vrsto zanimivih kuhinjskih eksperimentov, s pomočjo katerih 
je možno na zabaven in humoren način razložiti nekatere fizikalne in biokemijske zakonitosti. 
Prikazal nam je trik za odpiranje jajc, reakcijo nastajanja »slonove zobne paste« in še nekaj 
preprostejših poskusov, ki jih lahko vsakdo preizkusi doma z uporabo vsakdanjih snovi, ki so 
običajno v kuhinji. Eksperimente je razlagal v angleškem jeziku, zato ga je spremljala izkušena 
prevajalka, ki nam je vse vztrajno prevajala v slovenski jezik, da bi lažje razumeli, kaj se je na odru 
dogajalo.
Poleg znanstvenega šova, ki se je odvijal na enem delu dvorane, so si dijaki ogledali tudi razstavni 
prostor s pravim sejemskim vzdušjem. Na stojnicah so se poleg e-Hiše s predstavitvami, poskusi in 
delavnicami predstavila tudi podjetja, društva, šole, organizacije: GOAP, Mahle Letrika, 
Generalštab Slovenske vojske, Fizik.si, Šolski center Nova Gorica, Pedagoška fakulteta iz 
Ljubljane, TAFR-študentska ekipa, OŠ Solkan in OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, Sphero roboti, 
Tim Cool Tool Slovenija, Univerza v Novi Gorici …
Ob koncu dogodka smo si vzeli še nekaj časa za ogled razstavljenih šolskih izdelkov in novejše 
tehnologije, npr. električni enosedežni avtomobil in različne nadgrajeni drone iz trdih karbonskih 
vlaken.

Zapisal Alen Leban, 1. GA
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Na razstavnem prostoru so se predstavili podjetja, 
društva, šole, različne organizacije

Francoski fizik Fabrice Riblet je prikazal nekatere 
fizikalne pojave na zelo zabaven način

Naši dijaki so predstavitvi z zanimanjem sledili

Dijaki tehniške gimnazije so tudi sami predstavili nekaj 
fizikalnih pojavov
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V okviru Festivala znanosti so sodelovali tudi dijaki in učitelji našega centra. Logisti so predstavili 
skuter, ki meri reakcijski čas, in očala, ki simulirajo učinke alkoholiziranosti, svojo stojnico pa so 
imeli tudi mehatroniki in dijaki tehniške gimnazije.

Pomoč pri športnem tekmovanju
Nova Gorica, 7. in 8. oktober 2017

Dijaki 1. ST so pomagali na novogoriškem stadionu pri organizaciji tekmovanja Atletski pokal 
Slovenije v mnogobojih.

Preventivne delavnice in kolesarski poligon za osnovnošolce
Most na Soči, 9. oktober 2017

Učitelja Miran Mozetič in Kristina Kompara sta pripravila preventivne delavnice in spretnostni 
poligon za učence 8. razreda OŠ Dušana Muniha z Mosta na Soči. V delavnici sta predstavila 
nevarnosti v prometu in dejavnike, ki vplivajo na prometno varnost (hitrost, alkohol, droge).
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Logisti s skuterjem za merjenje reakcijskega časa Mehatroniki z mentorjem Igorjem Milostom
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Šola v naravi Bohinj
Bohinj, od 9. do 11. oktobra in od 11. do 13. oktobra 2017

V ponedeljek, 9. oktobra 2017, so dijaki 1. AE in 1. RB odšli na tridnevno šolo v naravi v Bohinj.
Spremljali so jih razredničarka Tina Stanič, Iztok Čehovin in Tanja Lestan.

Zjutraj so se zbrali na železniški postaji v Novi Gorici, se odpeljali do Bohinjske Bistrice, od tam pa
z avtobusom v CŠOD Bohinj v Ribčev Laz. Na osnovi izbranih vsebin so dijaki in spremljevalci 
sodelovali v naslednjih aktivnostih: vožnja s kanuji, kolesarjenje, lokostrelstvo, nordijska hoja, 
nočni pohod in pohod do Korit Mostnice.
Razdeljeni so bili v tri skupine, ki so se pri aktivnostih dnevno izmenjevale.
V izredno lepem in sončnem vremenu smo se počutili zelo lepo in uživali v neokrnjeni naravi.
Z veseljem se bomo v Bohinj še vračali in podoživljali dogodke, ki bodo ostali v lepem spominu.

Zapisala Tanja Lestan
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Skupinska vaja za uspešnejšo nordijsko hojo Na lokostrelstvu

Še zadnji zbor pred vkrcanjem na kanuje Po Bohinjskem jezeru
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V drugem terminu so bili v Bohinju dijaki 1. RA. Z njimi so bili razredničarka Romi Češčut, 
učitelja Miran Franko in Goran Milič.

V sredo, 11. 10. 2017, smo se dijaki 1. RA razreda odpravili v šolo v naravi v CŠOD dom Bohinj, v 
Ribčevem Lazu, kjer smo se tri dni intenzivno ukvarjali z raznovrstnimi športnimi dejavnostmi. V 
treh dneh smo imeli priložnost pokazati svoje fizične sposobnosti v kolesarjenju, nordijski hoji, 
kanuizmu in lokostrelstvu. Čeprav smo se najbolj zabavali ob izvajanju slednjih dveh, je bila vsaka 
dejavnost posebej nova izkušnja, iz katere smo odnesli ogromno koristnih lekcij in veliko lepih 
spominov.

Zapisala Edina Avdibašić, 1. RA

Ogled fizikalnih laboratorijev v Ajdovščini
Ajdovščina, 12. oktober 2017

V četrtek, 12. 10. 2017, smo si dijaki ŠCNG ogledali fizikalne laboratorije v Ajdovščini, kjer ima 
prostore tudi novogoriška univerza. Predavatelj Egon Pavlica nam je s skupino pomočnikov pokazal
nekaj najnovejših raziskav s področja sončne energije, mikroskopiranja, laserjev in astronomije. 
Pokazali so nam tri različne mikroskope – za ugotavljanje reliefa, strukture in lastnosti snovi. 
Preučujejo predvsem ogljik, natančneje grafen. Ogledali smo si tudi prototip sončnih celic iz 
plastike in zlata ter silicija in komoro, kjer potekajo testiranja. Pokazali so nam tudi najnovejše 
ugotovitve o lokalni burji, ciklone in cikluse njihovega delovanja. Veliko sodelujejo tudi z 
Šanghajci, Norvežani, Francozi. Bilo je zanimivo in poučno, predvsem pa smo dobili vpogled v 
tehnologijo prihodnosti. Srečali smo tudi kar nekaj bivših dijakov naše šole, ki so z veseljem obudili
spomine na srednješolske dni.

Zapisala Lara Marušič, 3. GA
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Ob jezeru s kolesom ... ... po njem pa s kanuji

V  laboratorijih Univerze v Novi Gorici... ... so dijaki izvedeli za novosti na nekaterih fizikalnih 
področjih 



Oktober

Jesenski športni dan za SPLŠ
Nova Gorica, Kras, 12. oktober 2017

Dijaki 1. ST, 1. LT in 1. TM so imeli športni dan oblikovan kot Igre brez meja. Odvijale so se na 
zunanjih igriščih novogoriškega športnega parka. Igre so vodili učitelji športne vzgoje. Dijaki so se 
pomerili v skakanju z vrečo, hokeju na travi, igri z vodnimi baloni, premagovanju ovir z očali, ki 
simulirajo alkoholiziranost, igri z baloni ter prenašanju vode v žlici.

Dijaki 1. ML, 1. CE in 1. ME so športni dan preživeli pohodniško. Z avtobusom so se odpeljali na 
Kras, kjer so se povzpeli na Kremenjak.

Dijaki 1. AS so se opravili na pohod po Krasu. Razredničarka Natalija Plohl je napisala spodbudno 
poročilo športnega dne:

Da so lahko tudi dijaki 1. letnika v programu Avtoserviser, ki jih verjetno na vseh srednjih šolah 
imenujemo kar avtoserviserji, pridni in prijetni, so dokazali tudi na prvem športnem dnevu. Prav vsi
so prišli pravočasno na dogovorjeno mesto, v primerni športni opravi, s primerno obutvijo, z 
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Je težje skakati v vrečah ... ... ali najti pot mimo ovir z očali, ki simulirajo pijanost?

Dijaki 1. ML, 1. CE in 1. ME s profesorjem Bogdanom Brecljem
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nahrbtniki in malico. V oddelku jih je kar 29, a manjkali so le trije in še ti z zdravniškim 
opravičilom. In za udeležbo si res zaslužijo pohvalo. Naš cilj je bil Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje Cerje na zahodnem delu kraške planote. Dijaku Kevinu Mastenu, ki zelo dobro pozna te 
kraje, sem predlagala, da prevzame mesto vodnika in nalogo je z veseljem sprejel. Ves čas je hodil 
na čelu naše vrle kolone, se ustavljal in pojasnjeval pomembna mesta, ki krasijo ta del slovenske 
zemlje. Ustavljali smo se ob spomenikih in drugih objektih pestre zapuščine 2. svetovne vojne. In 
ugotovili smo, da Kevinovo znanje res ni od muh. Do cilja nismo grizli kolen, planota je namreč 
prijetna za hojo, in kmalu smo osvojili vrh. Ogledali smo si trdnjavo s sedmimi etažami in uživali v 
čudovitem razgledu na vse strani. Še pred tem pa je dijak Luka Špik poskrbel za raztezanje naših 
mišic, ki so bile lepo ogrete. Malica je teknila kot na izletu v vrtcu, naredili smo fotke, malo 
pokramljali in že nas je Kevin povabil na pot proti Kostanjevici, kjer nas je čakal avtobus. Na poti 
smo peli, nekateri dijaki pa so nas občasno spomnili, da brez brezžičnih bluetooth zvočnikov pač ne
gre in da glasbe vseh narodnosti nikakor ne more zamenjati ptičje petje. Dan se je počasi prevesil v 
drugo polovico. V Kostanjevici smo stopili na avtobus in kot razredničarka sem jih pohvalila za 
pridnost in zavzetost, z željo, da s tem nadaljujejo tudi v razredu in delavnici. Sledil je smeh, čeprav
vem, da moja želja ni naletela na gluha ušesa.

Zapisala Natalija Plohl

23. Elektriada 
Umag, od 12. do 15. oktobra 2017

Sredi oktobra je v Umagu potekalo srečanje elektrotehniških in računalniških šol oz. Elektriada. 
Tokrat sta srečanje organizirala ERŠ in Gimnazija in pomorska šola iz Portoroža. Sodelovalo je 17 
srednjih šol. Naš center je sodeloval v devetih športnih panogah (prstomet, badminton, košarka, 
namizni tenis, mali nogomet, odbojka, pikado, kegljanje, vlečenje vrvi). Naši tekmovalci so bili 
posebej uspešni pri košarki (1. mesto), odbojki (1. mesto) in pri kegljanju (2. mesto). 

Geografska ekskurzija
Posavje, 13. oktober 2017

Dijaki 1. ST in spremljevalca Tina Stanič in Bogomir Remškar so obiskali kraje v Posavju. Najprej 
so si ogledali renesančni grad Bogenšperk. V 17. stoletju je v njem prebival Janez Vajkard Valvasor 
in njemu je posvečenih več muzejskih zbirk na gradu. Po zanimivem ogledu so se dijaki podali na 
Geometrično središče Slovenije (Geoss), ki je težiščna točka naše države, če si jo predstavljamo kot
geometrijski lik. Točka leži na območju vasi Spodnje Slivne pri Vačah v Občini Litija. Zemljepisne 
koordinate Gossa so 46°07’11.8’’N 14°48’55.2’’E. Nazadnje so dijaki šli še v Trbovlje in si ogledali
rudarska stanovanja iz preteklosti. Videli pa so tudi trboveljski dimnik, ki meri 360 m in je najvišja 
zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in sedmi najvišji na svetu.

Tehniški dan učencev OŠ Solkan
ŠCNG, 16. oktober 2017

Sredi oktobra so osmošolci iz OŠ Solkan imeli tehniški dan na temo Promet in zato so obiskali našo
prometno šolo. V sodelovanju zdravstveno šolo smo jim predstavili tri sklope delavnic. Najprej so 
prisluhnili predavanju Mladi in varni v prometu, nato so preizkusili naprave v Oddelku prometne 
varnosti in si ogledali muzej motorjev, na koncu so učenci prisostvovali vaji reševanja ponesrečenca
v prometni nesreči. Delavnice so vodili Miran Mozetič, Tanja Arčon, Kristina Kompara in Dean 
Horvat, v pomoč pa so bili tudi dijaki.
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Oktober

Teden programiranja (Code Week)
ŠCNG, od 16. do 20. oktobra 2017

Na računalniški šoli so potekale dejavnosti v okviru Evropskega tedna programiranja (Code Week). 
Gostili so osnovnošolce (vseh je bilo 81), ki so programirali dve šolski uri, to je bil tečaj z robotkom
Karlom. Dijaki (vsej je bilo 183) pa so razvijali aplikacije in animacije s programskih orodjem 
Alice. Najboljši so prejeli tudi nagrade in certifikat o udeležbi.
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V okviru Evropskega tedna programiranja so na ERŠ 
gostili osnovnošolce

Delali so s programskim orodjem Alice

Najboljši dijaki so prejeli nagrade



Kronika – ŠC Nova Gorica 2017/18 

Spoznavanje poklicev za osnovnošolce na GZŠ
ŠCNG, 17. oktober 2017

V petek, 17. 10. 2017, so naš center obiskali učenci bližnjih osnovnih šol. Na delavnicah so 
spoznavali poklice, za katere se lahko izobrazijo pri nas. Dijaki programov tehniška gimnazija, 
zdravstvena nega in bolničar-negovalec smo skupaj s profesorji zanje pripravili različne dejavnosti, 
v katerih so lahko aktivno sodelovali in spoznavali vsebine, ki se jih na naši šoli učimo pri 
strokovnih predmetih. Vsak učenec se je odločil za 2 področji. Take predstavitve gotovo pomagajo 
pri odločitvi za poklic in nadaljevanje šolanja na srednji šoli.

58

Tehniška gimnazija usmerja dijake v ...

... in računalništvo

... strojništvo, elektrotehniko ...

Zdravstvena šola je predstavila šolanje za poklic 
zdravstveni tehnik in poklic bolničar-negovalec

Prikaz izvajanja prve pomoči Merjenje kisika v krvi



Oktober

Jesenski športni dan za GZŠ
18. oktober 2017

Sreda, 18. 10. 2017, je bila lepa in sončna – idealna za športni dan. Dijaki tehniške gimnazije in 
zdravstvene šole smo dan dobro izkoristili. Četrta letnika zdravstvene šole sta se povzpela na 
Sabotin in od tam opazovala razgled na Novo Gorico, Gorico, žal je pogled do morja zakrivala 
megla. Prvi letniki zdravstvene šole pa so se odpravili na Trstelj, kjer so z vrha občudovali sončno 
Vipavsko dolino, morje pa se je skrivalo v megli. 

Na lep planinski izlet so odšli tudi dijaki 3. GA, ki so se pešačili na planino Polog, nato pa do izvira 
Tolminke, se zapeljali s karukolo čez Tolminko in na koncu prišli do Javorce. Veliko poti je bilo 
povezanih s prvo svetovno vojno, ki je pred stotimi leti vihrala tudi po teh krajih. Dijaki 1. GA so 
hodili po vojaških jarkih Skalnice. 
Kobariška zgodovinska pot je povezala dijake 2. GA in 2. AB.
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V Kobaridu pri kostnici Ob slapu Kozjak

Z vrha Sabotina ... ... in Trstelja
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Drugi letniki zdravstvene šole so hodili po zgodovinski poti na Brestovcu v Italiji, dijaki tretjih 
letnikov pa so se podali na Pot miru na Mengore. Najvišje pa so se povzpeli dijaki 4. GA, ki so bili 
pri Krnskem jezeru. Kdo ve, kakšen razgled so imeli pa oni?

Zapisali dijaki tehniške gimnazije

Jesenski športni dan za ERŠ
19. oktober 2017

Od Opatjega sela do Kremenjaka so se podali dijaki 1. CE in 1. RC.
Dijaki 1. AE, 1. RA in 1. RB so se povzpeli na Trstelj.
Po zgodovinski poti na Brestovcu so se podali dijaki 2. CE in 2. RC. Dijaki so na poti videli ostanke
1. svetovne vojne (italijansko opazovalnico, kaverne in strelske jarke).
Po Kobariški zgodovinski poti, ki povezuje zanimive naravne in zgodovinske spomenike, so hodili 
dijaki 2. AE, 2. RA in 2. RB. 
Za dijake 3. AE, 3. RA in 3. RB je bil organiziran planinski športni dan. Podali so se na planino 
Polog, nato do izvira Tolminke. Od tam so se s karukolo peljali čez reko Tolminko. Zadnja postaja 
je bila spominska cerkvica na Javorci.
Vzpetina Mengore pri Tolminu je bila cilj dijakov 3. RC, 1. NE in 1. NR. Pot poteka po dobro 
ohranjenih in obnovljenih ostalinah iz prve svetovne vojne. Tu je potekala prva avstro-ogrska 
obrambna črta. Veliko je tudi jarkov, kavern, spominskih obeležij, ostanki kamnitih barak, 
vodohrama. Na vrhu stoji Marijina cerkvica.
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Na cilju

Po zgodovinski poti na Brestovcu V topovskih kavernah Brestovca

Proti Krnskemu jezeru



Oktober

Zaključni letniki (4. AE, 4. RA in 4. RB) so se iz Lepene podali po mulatjeri do Krnskega jezera. Za
razliko od ostalih pohodov, je bilo na tej nadmorski višini sončno vreme, a prehladno, da bi si v 
jezeru namočili noge. Pohoda se je udeležil tudi direktor Egon Pipan.
Dijaki 2. NE in 2. NR so se povzpeli na Sabotin in na vrhu opazovali Novo Gorico z okolico.
Dijaki z zdravniškim opravičilom,ki se pohodov niso mogli udeležiti,  so v šoli imeli delavnico.
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Po poti na drugo stran Krnskega jezera Na cilju

Po zgodovinski poti na Brestovcu Velik del poti je potekal po strelskih jarkih
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Primorsko-notranjska gazela 2017
ŠCNG, 19. oktober 2017

V veliki dvorani MIC-a je bila organizirana podelitev nagrad gazela za Primorsko-notranjsko regijo.
Ta nagrada se podeljuje najboljšim hitrorastočim podjetjem. Častni naziv primorsko-notranjske 
gazele je prejelo podjetje SiTOR stiskalnice iz Pivke. Finalna prireditev bo v Ljubljani 25. oktobra 
2017. Na prireditvi v MIC-u so sodelovali tudi otroci iz plesne šole ADC in kitarista Glasbene šole 
Nova Gorica.
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Nominiranci: GOAP, SITOR, VV-LOGPrireditev je gostil MIC



Oktober

Delo s priročniki in projekt Rastem s knjigo
ŠCNG, od 23. oktobra do 17. novembra 2017

Za dijake 1. letnikov sta bili organizirani dve dejavnosti v dveh terminih: ogled splošne knjižnice in 
delo s priročniki. Vsak razred se je razdelil v dve skupini: ena skupina je ostala v šolski knjižnici, 
spoznavala priročnike in reševala delovne liste. Druga skupina dijakov pa je obiskala Goriško 
knjižnico Franceta Bevka – ta obisk sodi v projekt Rastem s knjigo. Projekt zajema sedmošolce in 
dijake 1. letnika. Dijaki tako obiščejo splošno knjižnico v kraju, kjer se šolajo. Knjižničarji iz 
splošne knjižnice dijakom opišejo ustanovo, predstavijo storitve za uporabnike in jih vodijo po 
stavbi. Ob koncu vsak dijak dobi knjigo, letos je to roman Planet, ki ne raste Lučke Kajfež Bogataj.

Ekskurzija v München
München, od 23. do 25. oktobra 2017

Dijaki iz 4. RA, 4. RB in 4. AE so se z učiteljico Tanjo Blažič odpravili na ekskurzijo v München. 
Že zgodaj zjutraj so odrinili na pot. Najprej so se ustavili v koncentracijskem taborišču Dachau in si
ga ogledali. Ob spominu na grozodejstva, ki so se tam zgodila, je bilo vsem tesno. Pretreseni so 
nadaljevali pot v München, kjer so se sprehodili do mestne hiše, katedrale in univerze. Zvečer so se 
nastanili v mladinskem hotelu.
Naslednji dan so se zapeljali do Dingolfinga, kjer so si ogledali tovarno BMW. Spoznali so nastanek
te prestižne tovarne in proizvodnjo avtomobilov. Po končanem ogledu so se vračali v München, na 
poti so se ustavili še na znamenitem stadionu Allianz Arena. Vodič je razložil, kaj je vse potrebno, 
da stadion nemoteno obratuje.
Tretji dan je bil rezerviran za ogled tehniškega muzeja, ki je eden največjih tovrstnih muzejev na 
svetu. Muzej ponuja eksponate s področja naravoslovja in tehnike, ki vedno očarajo obiskovalce. 
Zadnja točka ekskurzije pa bil ogled razstavnega prostora BMW Welt, kjer je predstavljena ta 
avtomobilska znamka v vsem svojem sijaju in prestižu. Dijaki so se polni vtisov in doživetij vrnili 
domov v poznih večernih urah.
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Kako deluje avtomat za vračanje knjig?

... ob koncu ogleda pa rešili še delovne liste

V Bevkovi sobi

Dijaki so stopili tudi v zunanji atrij ...
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Posvet V sodelovanju za uspešno vključevanje otrok priseljencev 
Zreče, 25. oktober 2017

V Zrečah je potekal medresorski posvet o vključevanju otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalne 
zavode. To je aktualen problem za Slovenijo, pa tudi ostale evropske države. Vključevanje otrok 
priseljencev je v veliki meri na plečih različnih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ti skrbijo, da se 
otroci naučijo jezika nove države in pridobivajo potrebna znanja za kasnejše izobraževanje oziroma 
za življenje ter nudijo prostor, kjer lahko otroci sklepajo nova prijateljstva, razvijajo socialne 
veščine in dobijo potrebno podporo in pomoč, ko jo potrebujejo. Istočasno pa s krepitvijo vrednot 
medkulturnosti, strpnosti in sprejemanja raznolikosti ustvarjajo varen prostor in priložnosti za 
medkulturno sobivanje.
Medresorski posvet je bil le ena od priložnosti za povezovanje in sodelovanje, ki sta ključnega 
pomena  pri ustvarjanju okolja in možnosti za uspešno vključevanje otrok priseljencev v slovenski 
vzgojno-izobraževalni sistem in tudi širše okolje, tako na lokalni kot nacionalni ravni. Pomembno 
je, da organizacije, društva in institucije, ki na različnih področjih izvajajo aktivnosti oziroma 
zagotavljajo podporo pri vključevanju priseljencev, vedo druga za drugo ter se povezujejo. Dobrih 
praks na področju vključevanja priseljencev, otrok in odraslih je v Sloveniji precej. Posamezniki in 
organizacije pa naj bi se še bolj aktivno povezovali, si izmenjevali primere dobrih praks ter jih tudi 
nadgrajevali.
Posveta sta se udeležili tudi profesorici Ernesta Dejak Furlan in Marjetka Zorzut Santoro, ki na šoli 
vodita tečaj slovenščine za tujce.

Glasbena predstava
Gorica (Italija), 26. oktober 2017

Dijaki 1. AB, 2. AB, 1. LT, 2. ME in 2. CE so si v spremstvu učiteljev v Kulturnem domu v Gorici 
ogledali muzikal Briljantina, ki so ga izvedli gojenci Slovenskega dijaškega doma Gorica in dijaki 
Gimnazije Nova Gorica.

Glasbeno-tolkalna delavnica
ŠCNG, 27. oktober 2017

Dijaki 1. AE so se v MIC-u udeležili delavnice cajona, ki jo je vodil profesor tolkal Jure Strajnar. 
Cajon je posebno tolkalo.  Dijaki so na tolkalu poskusili izvajati različne ritme (pop, rock, swing, 
jazz, samba, afriški ritmi). Delavnica je bila za vse zelo sproščujoča.
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Posveta v Zrečah o vključevanju otrok tujcev v slovenski 
izobraževalni sistem

... sta se udeležili tudi naši profesorici, ki na ŠCNG 
vodita tečaj slovenščine za tujce



November

NOVEMBER

Učni izdelovalni laboratorij
ŠCNG november 2017

V stavbi MIC-a se je od pričetka šolskega leta pospešeno urejal Učni izdelovalni laboratorij, ki bo 
namenjen tako dijakom kot zunanjim uporabnikom. V njem bodo lahko mladi iz Goriške pod 
mentorskim vodstvom spoznavali nove tehnologije in razvijali svoje izdelke.
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Primorske novice, 2. 11. 2017, str. 6
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Mreženje za podjetništvo
Ljubljana, 6. november 2017

V okviru mednarodnega Erasmus+ K2 projekta Network for Entrepreneurship (NET-ENT) smo 
imeli v novembru uvodno srečanje na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Prvi dan
smo predstavili pogled na projekt z vidika vodilnega partnerja in ostalih, v projektu udeleženih 
partnerjev iz Slovenije, Finske, Španije in Velike Britanije. Povabljena je bila tudi predstavnica 
nacionalne agencije CMEPIUS. Naslednji dan smo se najprej posvetili vsebinam predvidenega 
izobraževanja za učitelje, ki bo poleti 2018 na Finskem. Največ časa smo posvetili izdelavi predloga
interdisciplinarnega inovativnega modula NET-ENT. Pri usklajevanju različnih vidikov v enovito 
celoto smo uporabili metodo resne igre (serious game), ki jo je razvil Lego. Zastavili smo si trdne 
temelje, na katerih lahko v dveh letih postavimo in zgradimo dolgoročno sodelovanje, ki ob ostalo 
vpeto v sistem tudi po koncu projekta.

Zapisala Megi Rožič

Preventivna delavnica s področja prometne varnosti
Branik, 6. november 2017
Otlica, 20. november 2017

V novembru so učitelji logisti obiskali osnovni šoli Branik in Otlica ter izvedli delavnico o 
prometni varnosti. Učencem so razložili, kdo so udeleženci v prometu in jim opisali nevarnosti, ki 
jim pretijo. Osredotočili so se na negativne vplive hitrosti, alkohola in drog, ki bistveno zmanjšajo 
prometno varnost. Učenci so preizkusili očala, ki simulirajo človekovo stanje pod vplivom 
alkohola, odigrali igro spomin na temo prometnih znakov, s posebnim ravnilom pa so si izmerili 
tudi reakcijski čas.
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Uspešen zaključekZačetni koraki



November

Delavnica Start up izziv
ŠCNG, od 8. do 9. novembra 2017

V času od 8. do 9. 11. se je 36 dijakov različnih smeri ŠCNG (2. NS, 3. LT, 4. ST, 1. RA in 2. AE, 
3. AE, 4. AE, 4. RA) preizkusilo v podjetništvu. Udeležili so se delavnice Start Up izziv, ki je 
potekala v Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Novi Gorici v organizaciji Primorskega 
tehnološkega parka, Agencije Spirit in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Dijaki so pod vodstvom mentorjev, podjetnikov in izvajalcev zbirali ideje, nato so se za eno odločili
in zanjo pripravili poslovni model ter jo predstavili petčlanski komisiji. 
S projektom so se ukvarjali tri tedne (delo na delavnici Startup, v spletni učilnici, z mentorji v šoli, 
doma, na terenu …). Tako je bilo časa dovolj, da so lahko izdelali prototipe svojih ponudb. Cilj 
delavnice je bil, da se dijaki naučijo razumeti, kako preveriti realnost problema, ki ga želijo svojim 
kupcem rešiti ter kako se izogniti stroškom ob izdelavi storitev ali izdelkov, ki jih nihče ne 
potrebuje ali ne želi.
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Na delavnicah so pod mentorskim vodstvom poskusili čim
bolje razviti in dodelati svoje ideje

Tudi razvijanje in oblikovanje idej je delo ...

Na koncu so  poslovne modele predstavili vsem 
sodelujočim

Ekipe so morale svoje ideje nadgraditi v pravi poslovni 
model

Dijakom so svoj pogled na razvijanje podjetniških idej 
predstavili predavatelji in uspešni podjetniki

... ki zahteva poleg izvirnosti tudi vztrajnost in 
potrpežljivost
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S svojo podjetniško idejo je najbolj prepričala ekipa PC Rent. Zmagovalci Start up izziva za dijake 
so postali Alan David Poljšak, Aleksandar Gadzhov in Ambrož Rijavec (vsi iz 4. RA). Njihova ideja
je temeljila na odpravi stroškov ob nakupu računalnika višje zmogljivosti. Potencialnim kupcem 
(šolam, podjetjem, razstavljalcem na sejmih …) bi ponujali najem računalnikov, ki bi vključeval 
servis oz. zamenjavo računalnika v 24 urah.

Na delavnici je poleg zmagovalne sodelovalo še šest ekip z naslednjimi idejami:
Prtasmet: smart pepelnik, estetskega videza, ki zaposlenim omogoča lažje čiščenje.
Top pub je aplikacija, ki ponuja informacije o lokaciji puba po kriterijih uporabnika.
Park Calm je aplikacija, ki omogoča lažje iskanje prostega parkirnega mesta v parkirnih hišah 
velikih mest.
Špricajt je aplikacija, ki bi bila v pomoč dijakom pri preverjanju urnika in vsakodnevnih obveznosti.
Air Trans je dostava hrane ali drugih predmetov z dronom boljše zmogljivosti.
Spot je aplikacija, ki bi delavcem igralnic omogočila večji nadzor nad udejstvovanjem obiskovalcev
in jim tako ponudila še več.

Filmska predstava
Nova Gorica, 9. november 2017

Dijaki 1. NAS, 1. NS, 1. NTM, 3. CK, 4. TM, 3. AZ, 3. BZ, 2. RC in 3. RC so si ogledali film 
Strah, ki ga je režiral slovenski režiser Dejan Babosek. Film ozavešča mlade proti rasizmu, fašizmu 
in ksenofobiji. Projekciji filma je sledil pogovor o temah, ki jih odpira zgodba naslovnega junaka. 
Pogovora se je poleg režiserja udeležila humanitarka Stella Šibanc. Namen pogovora, ki ga je vodil 
Bogomir Remškar, je pri mladostnikih okrepiti zavedanje, da lahko nekaj spremenijo, in jih 
spodbuditi k prevzemanju aktivne vloge proti nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji.
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Zmagovalna ekipa PC Rent iz 4. RAPodelitev nagrad najboljšim ekipam

Pogovor z režiserjem in gostjo je vodil Bogomir Remškar
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Konferenca združenja EUproVET
MIC, 9. november 2017

Združenje EUproVET je evropsko združenje poklicnih in strokovnih šol. Njegova najpomembnejša 
naloga je sodelovanje pri oblikovanju skupnih strategij v poklicnem izobraževanju. V novembru so 
se predstavniki srečali na konferenci, ki je potekala na našem centru in je nosila naslov Skupaj 
oblikujmo sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja za 21. stoletje.
Udeležence je najprej pozdravil direktor Egon Pipan. Potem pa so se zvrstili različni predavatelji, ki
so spregovorili o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki se morata nenehno prilagajati trgu 
dela. Pri tem je pomembno, da se vzpostavi sodelovanje med delodajalci, šolami, mladimi in vlado 
oz. ministrstvi. V prihodnje bo potrebno izobraževalno politiko poenotiti na evropskem in 
nacionalnem nivoju, da bo sposobna uspešno premagovati izzive prihodnosti.
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Udeležence kongresa je pozdravil direktor centra Egon 
Pipan

Na predavanjih

Udeleženci konference pred stavbo MIC-a
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Pohištveni sejem Ambient
Ljubljana, 9. november 2017

Dijaki lesarske šole so obiskali pohištveni sejem Ambient in si ogledali novosti na področju 
oblikovanja pohištva in notranje opreme. Po ogledu sejma so se sprehodili še po Ljubljani.
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Dijaki lesarstva so obiskali ljubljanski pohištveni sejem Po ogledu sejma so se ustavili tudi v centru našega 
glavnega mesta

Il Piccolo, 21. 11. 2017, str. 23
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Predstavitve UIL
MIC, 10. november 2017

Dijaki 1. TM, 3. TM, 4. ST, 2. NS in 2. NTM so si ogledali Učni izdelovalni laboratorij ter se 
seznanili z možnostmi, ki jih laboratorij ponuja.

Tekmovanje Bober
ŠCNG, od 13. do 17. novembra 2017

Tekmovanje Bober je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo teme s področja 
računalništva in informatike. Na našem centru so se tekmovanja udeležili dijaki tehniške gimnazije. 
V 2. letniku so bronasto priznanje prejeli 4 dijaki, v 3. letniku 7 dijakov in v 4. letniku 1 dijak. 
Mentorica tekmovanja je bila Barbara Pušnar.

Tehniški dan na ERŠ
ŠCNG, 15. november 2017

V sredo, 15. 11. 2017, je Šolski center Nova Gorica obiskalo kar 252 učencev iz različnih osnovnih 
šol iz bližnje in daljne okolice. V okviru tehniških dni si je marsikdo izbral in se udeležil delavnice 
iz področja računalništva in elektrotehnike, ki je trajala uro in pol. Bodoči programerji in 
izdelovalci spletnih strani so se na delavnicah iz računalništva učili algoritmičnega razmišljanja in 
ukazov programiranja. Cilj delavnice je bil sprogramirati robotka Karla in čarovnico v 3D-okolju 
Alice3 ter približati program tehnik računalništva bodočim računalniškim zanesenjakom. Učenci, ki
pa so se udeležili delavnic s področja elektrotehnike, so si izdelali varnostno utripalko.
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... spoznavali program tehnik računalništvaUčenci so na delavnicah računalništva ...
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Predavanje o paliativni oskrbi
ŠCNG, 17. november 2017

Dijaki 4. AZ in 4. BZ razreda smo se v petek, 17. 11. 2017, udeležili predstavitve paliative. Našemu
povabilu sta se z veseljem odzvala dr. Matjaž Figelj in dr. Jana Harej Figelj, ki sta podrobno 
razložila pomen zadnjega obdobja življenja tako z vidika zdravstvenih delavcev, pacienta in 
svojcev. Predavanje je pričela dr. Jana Harej Figelj, ki nas je usmerila k razmišljanju o pomenu 
paliative, smislu življenja in o tem, kaj si želimo v zadnjem obdobju življenja. Nato nam je na 
primeru gospe Marije razložila potek njenega zdravljenja in izraženih želja v zadnjem obdobju 
življenja. Poudarila je, da je pri pacientu v paliativnem stanju bolj pomembno lajšanje bolečine in 
upoštevanje njegovih želja, kot pa nadaljnje zdravljenje. Ob koncu predavanja nam je dr. Matjaž 
Figelj odgovoril na vprašanja, ki smo mu jih zastavili, razprava je tekla tudi o dilemah pri evtanaziji
ter zakaj je pri nas prepovedana. Mislim, da je predavanje vsem dijakom pustilo močan pečat, saj je 
bilo sproščeno, ob tem pa smo se veliko naučili.

Zapisala Mariša Perdih, 4. AZ

Medobčinsko tekmovanje SŠ v rokometu
Nova Gorica, 17. november 2017

17. novembra 2017 se je v Novi Gorici odvijalo medobčinsko tekmovanje srednjih šol v rokometu. 
Na tekmovanju so se pomerili dijaki Gimnazije Nove Gorice, Gimnazije in zdravstvene šole, 
Elektrotehniške in računalniške šole, Srednje ekonomske in trgovske šole. Po napetih in borbenih 
tekmah so si dijaki GZŠ priborili 3., ekipa ERŠ pa 4. mesto.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Nova Gorica, 18. november 2017

V soboto, 18. 11. 2017, se je na OŠ Milojke Štrukelj odvijalo 19. državno tekmovanje v znanju o 
sladkorni bolezni. Sodelovalo je 95 osnovnih in srednjih šol, 252 učencev in dijakov ter 93 njihovih 
mentorjev. Pozdravno besedo so imeli ravnatelj OŠ Janez Kobe, Ana Marija Hafner, predstavnica 
Zveze društev diabetikov Slovenije in Mima Zadnek, podpredsednica Društva diabetikov Nova 
Gorica. V kulturnem programu so učenci pripravili glasbeno in plesno točko. 
Na podestu tribun se je predstavila Zdravstvena šola Nova Gorica. Izvajali so meritve nivoja 
sladkorja v krvi odraslih oseb, prikazali ukrepanje ob hipo- in hiperglikemiji in postopek oživljanja 
z lutko.
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Državnega tekmovanja se je udeležilo 252 dijakov in 
učencev

Tekmovalce je pozdravila Ana Marija Hafner
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Modri obroč je simbolni znak bolnikov s sladkorno boleznijo in pomeni njihovo povezanost in moč 
znotraj bolezni. Tekmovalci so bili povabljeni k fotografski ustvarjalnosti in prijavi na fotografski 
natečaj Zveze društev diabetikov Slovenije.

Delavnice Zasvojenost in mladi
Nova Gorica, od 20. do 27. novembra 2017

V Mladinskem centru Nova Gorica so se dijaki vseh prvih letnikov udeležili preventivnih delavnic 
o zasvojenosti, ki so jih izvajale tamkajšnje mentorice.

7. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah
Novo mesto, 21. november 2016

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ je organizirala 7. konferenco Kakovost v višjih strokovnih 
šolah. Konferenca je potekala na Šolskem centru Grm v Novem mestu. Glavni moto srečanja je bil 
Kakovost danes za jutri. V uvodu so udeležence konference pozdravili Alojz Razpet, predsednik 
Skupnosti VSŠ, mag. Katja Dovžak, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 
Helena Jurše Rogelj, ravnateljica GRM – center biotehnike in turizma Novo mesto. Sledile so 
delavnice in strokovni referati.
Ob koncu srečanja so bili znani tudi rezultati za podelitev
diplome za odličnost VSŠ. Podeljena je bila naši VSŠ. Do sedaj
smo prva in edina višja strokovna šola v Sloveniji, ki je prejela
to pomembno priznanje in na katerega smo ponosni vsi, ki smo
kakorkoli, vsak na svoj način, doprinesli, da so ocenjevalci
prepoznali našo kakovost (zaposleni, študenti, diplomanti in
delodajalci).
Ocenjevalci so podrobno preučili obsežen elaborat in z obiskom
šole 10. novembra tudi preverili realno stanje.
Najbolje ocenjeni smo na naslednjih področjih: zaposljivost
diplomantov, večletno spremljanje trendov zadovoljstva
deležnikov, izvedba praktičnega izobraževanja, materialni pogoji,
projektni (nacionalni, mednarodni). Prejeta diploma potrjuje
sistematičnost in večletno vlaganje naporov za izboljšanje stanja
v kakovosti in hkrati glasnik kakovosti med višjimi strokovnimi
šolami.
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Merjenje sladkorja v krviOživljanje sladkornega bolnika

VSŠ je prejela diplomo za odličnost
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Strokovno predavanje Inovacije, invencije
Nova Gorica, 21. november 2017

Dijaki 1. NR, 2. NR in 4. RA so obiskali in si ogledali podjetje Arctur. V podjetju, ki je eno vodilnih
na področju ponudbe storitev s področja visoko zmogljivega računalništva v jugovzhodni Evropi, so
jim predstavili tudi možnosti zaposlitve, saj kot uspešno podjetje neprestano išče kadre s področja 
računalništva.

Strokovna ekskurzija v Krško
Krško, 21. november 2017

Dijaki 4. GA in spremljevalki Tanja Ožbolt in Tanja Čefarin so obiskali Nuklearno elektrarno 
Krško. Najprej so prisluhnili kratkemu predavanju o nuklearki in njeni zgodovini. Predstavljen je 
bil celoten slovenski sistem oskrbe z električno energijo. Posebej so poudarili odgovoren odnos do 
okolja ob proizvajanju in oskrbovanju z jedrsko in vodno energijo. Sledil je ogled elektrarne, vendar
šele po temeljitih varnostih ukrepih. 

Strokovna ekskurzija v Avče in Tolmin
Avče, Tolmin, 22. november 2017

Dijaki 3. TM in učitelja Robert Čebron in Andrej Premrl so si ogledali črpalno hidroelektrarno 
Avče. Nato pa so šli še v Tolmin, kjer so si ogledali razstavo v Tolminskem muzeju.

Od mature prvih goriških strojnikov je preteklo 40 let
Nova Gorica, 24. november 2017

Na petkov večer se je generacija prvih goriških strojnikov zbrala v Magma centru in proslavila 40. 
obletnico mature. Njihov takratni razrednik je bil Severin Juretič, ki pa se srečanja žal ni mogel 
udeležiti, je pa maturante poklical po telefonu in jim zaželel prijetno druženje. Med jubilejnimi 
maturanti je tudi Milivoj Kačič, sedanji profesor strojništva na SPLŠ.
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Primorske novice, 12. 12. 2017, str. 23
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Rastem s knjigo za zdravstveno šolo
Nova Gorica, 24., 27. in 28. november 2017

Dijaki 1. letnikov zdravstvene šole so obiskali Goriško knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo.
Ob koncu obiska so prejeli knjigo.

Filmska predstava
Nova Gorica, 27. november 2017

V Kulturnem domu so si dijaki 3. GA, 4. GA, 4. AZ, 4. BZ in 4. ST ogledali dokumentarni film 
Delta park, ki prikazuje položaj migrantov.

Preventivne delavnice za osnovnošolce
ŠCNG, 27. november 2017

Osnovnošolci iz OŠ Kobarid so obiskali naš center in si ogledali avtoservisne delavnice, Oddelek 
prometne varnosti, poslušali pa so tudi predavanje Mirana Mozetiča o varnosti v prometu.
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Učenci so si na Oddelku prometne varnosti ogledali 
karambolirano vozilo ...

... napravo za merjenje reakcijskega časa ...

… in zbirko motornih koles Obiskali so tudi avtomehanične delavnice
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Delavnice Vzgoja za zdravo spolnost
ŠCNG, od 27. do 30. novembra 2017

Dijaki vseh 2. letnikov (GZŠ, ERŠ in SPLŠ) so se udeležili preventivnih delavnic o zdravi 
spolnosti. Delavnice sta vodili diplomirani medicinski sestri iz Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Zagovor diplomske naloge VSŠ
ŠCNG, 28. november 2017

Dijaki 2. GA so prisostvovali na zagovoru diplomske naloge študenta VSŠ. Študent mehatronike je 
pripravil diplomsko nalogo z naslovom Celostni vidik uvajanja sprememb produkta v letalski 
industriji.

Karierna zgodba Tineta Tomažiča
MIC, 28. november 2017

Tine Tomažič, direktor oddelka za razvoj in inovacije v ajdovskem podjetju Pipistrel je dijakom 
tehniške gimnazije spregovoril o svoji karieri. V otroštvu je živel v bližini ajdovskega letališča, 
opazoval je letala in si želel leteti. Postati pilot je bila njegova velika želja, ki se mu je uresničila, ko
je bil star 15 let, pri 19 letih pa je postal inštruktor letenja. Ob koncu srednje šole je kolebal med 
študijem na Filozofski fakulteti (prevajalstvo) in Fakulteto za matematiko, slednjič se je odločil za 
elektrotehniko. Študij je uspešno končal, nato celo doktoriral iz elektrotehnike. Svoje delo posveča 
raziskavam in razvoju tehnologij za uporabo pri letenju na elektrarične in hibridne pogone. Je 
soavtor zmagovalnega projekta Taurus G4, s katerim je podjetje Pipistrel leta 2011 zmagalo na 
odmevnem tekmovanju Green Flight Challenge.

Področno tekmovanje SŠ v odbojki - fantje
Nova Gorica, 28. november 2017

28. 11. 2017 se je v Novi Gorici v športni dvorani Balon odvijalo področno tekmovanje srednjih šol 
v odbojki. Na tekmovanju so se pomerile ekipe dijakov Gimnazije Nova Gorica, Ggimnazije in 
zdravstvene šole, Gimnazije Tolmin, Elektrotehniške in računalniške šole in Biotehniške šole. 
Dijaki GZŠ so v napeti končnici osvojili odlično drugo mesto.

Področno tekmovanje SŠ v odbojki - dekleta
Nova Gorica, 30. november 2017

Dva dni kasneje pa se je v Novi Gorici v telovadnici gimnazije odvijalo tudi področno tekmovanje 
srednjih šol v odbojki za dekleta. Na tekmovanju so se pomerile dijakinje Gimnazije Nova Gorica, 
Gimnazije in zdravstvene šole, Gimnazije Tolmin, Srednje šole Vena Pilona iz Ajdovščine in 
Srednje ekonomske in trgovske šole. Dijakinje GZŠ so bile četrte.
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Strokovno predavanje o AIDS-u
ŠCNG, 4. december 2017

Prvega decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Kot se za zdravstveno šolo spodobi, 
smo v aktivnosti ob tem dnevu vključili dijake izobraževalnih programov Bolničar-negovalec in 
Zdravstvena nega. Ti so z izdelavo zdravstveno-vzgojnih zloženk, plakatov in rdečih pentelj 
poskrbeli za promocijo varne spolnosti. Število spolno prenosnih okužb, kot so HIV/aids, virusni 
hepatitisi, gonoreja, sifilis, humani papiloma virusi, klamidijske okužbe in druge po vsem svetu in 
tudi pri nas narašča. Raziskave kažejo, da so mladi premalo informirani o spolnosti. Odločitev o 
tem, katera metoda zaščite je najustreznejša v tej množici informacij in različnih oblik zaščite, ni 
vedno najlažja. Poleg neželene nosečnosti je treba misliti tudi in predvsem na prenos spolno 
prenosljivih bolezni, pred katerimi se najzanesljivejše zaščitimo s kondomom. Medtem ko na 
primer kontracepcijske tablete ščitijo pred nenačrtovano nosečnostjo, ne predstavljajo zaščite pred 
spolno prenosljivimi okužbami. Zato ob uporabi zanesljive kontracepcije svetujemo dvojno zaščito.
Zgodnje odkrivanje pripomore k boljšemu izidu bolezni in preprečuje njeno širjenje, zato ob sumu 
na okužbo svetujemo čim prejšnje testiranje. Pozivamo k odgovorni spolnosti in razmisleku o 
odlogu spolnega odnosa, predvsem pa dosledno zaščito s kondomom kadarkoli gre za spolni 
kontakt z osebo, o kateri nismo popolnoma prepričani, da ni prenašalec spolno prenosljivih okužb.
Poskrbimo za svoje zdravje!

Zapisala Daša Cek Stepančič

Ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u so dijaki 4. AZ in 4. BZ poslušali predavanje o tej temi.
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Dijaki so na hodniku postavili  stojnico, ki nas je opozarjala na nevarnosti okužbe s spolno prenosljivimi 
boleznimi
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Popslastice Marko Bratuš
ŠCNG, 6. december 2017

V Goriški knjižnici Franceta Bevka so v okviru Popslastic gostili Marka Bratuša, ki je v prvi vrsti 
umetniški vodja SNG NG, obenem pa je tudi raper z umetniškim imenom Smaal Tokk. Dijakom je 
spregovoril o svojem izobraževanju in kako je na tej poti pogumno sprejemal odločitve. Poudaril je,
da je bil vedno odprt za nove izzive, ki so mu prihajali naproti.

Strokovna ekskurzija
Gradišče, 6. december 2017

V sredo, 6. 12. 2016, so se dijaki 3. AZ in 3. BZ odpravili na ekskurzijo v Gradišče nad Prvačino. 
Prva postaja je bila v domu za ostarele. Tu so imeli predavanje o demenci ter ogled in predstavitev 
celotnega doma. Po končanem ogledu so odšli na pot, poimenovano po znanem slovenskem pesniku
Simonu Gregorčiču. Ko so prispeli do Gradišča, jih je tam že čakala vodička Melanija Krševan. 
Najprej so si ogledali spomenik padlim borcem. Nato so se odpravili naprej do cerkve. Na poti do 
cerkve so na hiši v bližini opazili ploščo, na kateri je pisalo »Pod trto bivam zdaj v deželi rajsko 
mili, srce pa gor mi sili, nazaj v planinski raj: - Zakaj nazaj? Nazaj v planinski raj!« Potem so stopili
v cerkev, kjer so izpolnjevali učne liste. V cerkvi so izvedeli tudi mnogo zanimivosti o Simonu 
Gregorčiču. Proti koncu ekskurzije so se odpravili še na vrh Gradišča, kjer stoji kip Simona 
Gregorčiča. Pot jih je nato vodila do Renč, skozi Arčone in čez Rabatovec. Gregorčičeva pot je 
opremljena z osmimi panoji - informacijskimi tablami, ki v strnjeni obliki pomagajo obiskovalcu 
razbrati pomen in razloge za nastanek te poti. Preko tabel se lahko ljudje poučijo o Simonu 
Gregorčiču in o poti. Gregorčič je na Gradišču živel enaindvajset let. Tu je dočakal izid svojih 
najpomembnejših pesniških zbirk Poezije I (1882), Poezije II (1888) in Poezije III (1902). Na 
Gradišču je pisal in prevajal, maševal in kmetoval, sprejemal čestitke in se bojeval s kritiki. 
Ekskurzija, ki jo vsako leto za dijake tretjih letnikov pripravi profesorica Sonja Žežlina, lepo 
združuje vsebine zdravstvene nege in slovenščine, zato je lepa popestritev dela v razredu oz. 
bolnici. Z dijaki sta bili tudi Barbara Sitar in Marjeta Kragelj.
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Zbrane dijake je nagovorila direktorica splošne knjižnice 
Irena Škvarč

Marko Bratuž med pogovorom z dijaki
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Dan odprtih vrat za SPLŠ in ERŠ 
ŠCNG, 6. december 2017

Osnovnošolci in in njihovi starši, ki so prišli na ogled ERŠ se se zbrali v avli MIC-a, kjer so jih 
pričakali učitelji in jim za dobrodošlico podarili lepo misel in obesek za ključe, izdelan v 
CNC- učilnici. Skupaj s si nato ogledali specializirane učilnice za računalništvo in elektrotehniko. 
Obiskovalci, ki so prišli na ogled SPLŠ, se se zbrali v šolski avli. Med vodenim ogledom so 
obiskali vsa strokovna področja, za katera izobražuje SPLŠ. Po tem so bili vabljeni še v prostore 
novih avtoservisnih delavnic, v katerih sta razstavljala podjetje Samsung in Fakulteta za strojništvo.

Število udeležencev:

Področje Število obiskovalcev

Mehatronika 28

Strojništvo 36

Avtoservisna dejavnost 13

Logistika 11

Lesarstvo 10

Skupaj 98

Področje Število obiskovalcev

Računalništvo 52

Elektrotehnik 23

Neopredeljeni 7

Skupaj 82
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Stavba SPLŠ Stavba ERŠ
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Dan odprtih vrat za GZŠ
ŠCNG, 7. december 2017

Na Gimnaziji in zdravstveni šoli se je dneva odprtih vrat udeležilo veliko osnovnošolcev, ki so se 
želeli podrobneje seznaniti z izobraževalnimi programi tehniške gimnazije, zdravstvene nege in 
bolničarja-negovalca. Obiskovalci so se zbrali v avli MIC-a, kjer jih je nagovorila ravnateljica 
Vesna Žele. 

Področje Število obiskovalcev

Tehniška gimnazija 27

Zdravstvena nega 28

Bolničar 0

Skupaj 55
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Osnovnošolce in njihove starše je nagovorila ravnateljica 
GZŠ Vesna Žele

Gimnazijci so demonstrirali nekaj poskusov iz kemije

V učilnici za računalništvo Delo v UIL
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Na ogledu šole so učitelji in dijaki predstavili sodobno opremljene učilnice in učne laboratorije. 
Obiskovalci so spoznali dejavnosti pri pouku strokovnih področij strojništva, elektrotehnike, 
računalništva, zdravstvene nege ter pomoči in oskrbe. Ob zaključku predstavitve strokovnih 
področij so se lahko natančno seznanili s poučevanjem pri splošnih predmetih (slovenščina, 
angleščina, matematika) in fiziki. Na predstavitvenem prostoru je bilo čutiti radovednost in 
vedoželjnost naših obiskovalcev.
Verjamemo, da so obiskovalci začutili naš utrip pri pouku, utrip dela pri praktičnem pouku … in na 
splošno utrip življenja na šoli.

Zapisali dijaki tehniške gimnazije in zdravstvene šole

Medobčinsko tekmovanje v košarki
Nova Gorica, 8. december 2017

Na Gimnaziji Nova Gorica je potekalo medobčinsko tekmovanje v košarki za dijake, ki so se ga 
poleg ekipe domače gimnazije udeležile tudi tri ekipe ŠCNG, in sicer ekipe GZŠ, BTŠ in ERŠ. 
Najboljša je bila ekipa ERŠ, ki se je tako uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 
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Profesorica Daša Cek je predstavila možnosti 
zaposlovanja na področju zdravstvene nege

V učilnici za praktični pouk zdravstvene nege

Dijaki so predstavili pouk prve pomoči

Predstavitev praktičnega pouka
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Glasbeno-tolkalna delavnica
ŠCNG, 11. december 2017

Dijaki 1. LT, 1. ST, 1. TM, 1. AB in 1. BZ so se udeležili glasbeno-tolkalne delavnice, ki je trajala 
dve šolski uri. Dijaki so spoznali večino svetovnih ritmov (od polke do rocka in sambe) in poskusili 
osnovno tehniko igranja na cajon (tj. »velika škatla«, ki je bila sužnjem v Južni Ameriki 
nadomestek za afriške bobne). Dijaki so igrali v skupini. Skozi igranje so praktično spoznavali 
raznolikost ritmov.

Področno tekmovanje v košarki
Tolmin,12. december 2017

V športni dvorani gimnazije se je na področnem tekmovanju v košarki pomerilo 6 ekip: ekipa 
ŠCNG Elektrotehniške in računalniške šole se je pomerila z ekipami SŠ Veno Pilon  Ajdovščina, 
Škofijske gimnazije Vipava, Gimnazije Nova Gorica, Gimnazije Tolmin in Gimnazije Jurija Vege iz
Idrije. Dosegla je 4. mesto.

Strokovna ekskurzija v Revoz
Novo mesto, 12. december 2017

Dijaki 3. AS in 1. NAS so obiskali podjetje Revoz v Novem mestu. Po ogledu tovarne so se 
sprehodili tudi mestnem jedru. Z dijaki so bili učitelji praktičnega pouka Aleksander Krpan, Branko 
Kavčič in Marko Česnik.

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
ŠCNG, 12. december 2017

V okviru krovne teme tekmovanja Čud(ež)ne besede so dijaki 1. in 2. letnika srednjega strokovnega
izobraževanja in gimnazije za šolsko tekmovanje brali roman Marka Sosiča Balerina, Balerina. 
Dijaki 3. in 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazije pa so za šolsko tekmovanje
spoznavali roman Mateta Dolenca Vampir z Gorjancev. Svoje razumevanje, doživljanje in 
vrednotenje prebranega ter ustvarjalnost so izkazali s pisanjem eseja. 
Pod mentorstvom prof. Majde Arčon so tekmovali dijaki 2. BZ Alja Alispahić, Naomi Cvetko, Filip 
Pergar, Luka Rener, Vesna Simonič, Eva Sluga, Kristijan Stojchovski, Marjan Šuligoj, Stefan 
Veljković in Andraž Žgur. Na šolskem tekmovanju so bronasto priznanje osvojili Naomi Cvetko in 
Vesna Simonič, ki se bosta udeležili območnega tekmovanja v januarju.
Pod mentorstvom prof. Ksenije Ferjančič sta tekmovala dijaka 3. GA Matija Kodelja in Lara 
Marušič. Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje prejela Lara Marušič in se uvrstila na 
območno tekmovanje.

Gledališka predstava
Nova Gorica, 12. december 2017

V veliki dvorani SNG Nova Gorica so si dijaki 2. letnikov ERŠ, SPLŠ in TGZ ogledali bizarno 
opereto Peter Kušter.
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Ogled Kostanjevice
Kostanjevica, 14. december 2017

Dijaki 4. GA so po malici skupaj s šolsko knjižničarko obiskali Kostanjevico nad Novo Gorico. 
Sprejela jih je tamkajšnja knjižničarka, ki jih je najprej opozorila, da so prišli do vrha po Škrabčevi 
ulici, ki ima samo eno hišno številko, to je celoten objekt, ki vključuje cerkev, samostan in prostore 
skupnosti Srečanje. Nato so odšli v cerkev, kjer so izvedeli nekaj zgodovinskih dejstev o 
Kostanjevici. Sledil je ogled grobnice Bourbonov. Nato pa so šli čez samostanski vrt do Škrabčeve 
knjižnice, kjer je knjižničarka predstavila jezikoslovca Škrabca in pokazala je originalno 
Bohoričevo slovnico. Ogled je bil zanimiv in poučen.

Ekskurzija v CIRIUS Vipava
Vipava, 14. december 2017

Dijaki 2. AZ in 2. BZ so obiskali Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo v Vipavi. 
Spremljali so jih profesorji Daša Cek Stepančič, Ana Bratina, Jan Jelen in Bogomir Remškar. V 
CIRIUSU so spoznali njihov program, način dela in zdravstveno nego tamkajšnjih učencev, kar je 
bilo za dijake najbolj zanimivo. Ogledali so si tudi njihove prostore ter spoznali nekatere učence. 
Zatem so se povzpeli do razvalin vipavskega gradu, žal pa je slabo vremo zastiralo pogled na 
Vipavsko dolino.
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Kostanjevico so obiskali dijaki 4. GA V Škrabčevi knjižnici
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Predavanje o zlorabi pirotehničnih sredstev
ŠCNG, 15. december 2017

Dijaki vseh 1. letnikov (ERŠ, SPLŠ, GZŠ) so prisluhnili predavanju o zlorabi pirotehničnih 
sredstvih v predprazničnem času. Vodja policijskega okoliša Nova Gorica Boštjan Kragelj je 
nazorno predstavil zakonodajo o petardah, ki strogo določa, katera pirotehnična sredstva so 
dovoljena in katera ne, kdaj se jih lahko uporablja in kakšni so ukrepi ob prekrških. 
Učitelj zdravstvene nege Dean Horvat je razložil, do kakšnih posledic lahko pride pri uporabi 
pirotehnike. Prikazal je nekaj primerov telesnih poškodb, ki so nastale zaradi uporabe pirotehnike. 
Fotografije so bile zelo nazorne in pretresljive (iznakažen obraz, razcefrana roka …). Vsem dijakom
je svetoval, naj takšnih sredstev raje ne uporabljajo, oz. se izogibajo drugim, ki to počnejo.

Novoletna zabava za zaposlene
Šempeter pri Gorici, 15. december 2017

V gostišču Lipa v Šempetru pri Gorici je bila organizirana praznična zabava ob koncu leta za vse 
zaposlene in upokojence ŠCNG. Večer se je začel z ravnateljevim nagovorom, nato pa sta sledila 
večerja in ples.
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Predstavnik policije Boštjan Kragelj je dijakom predstavil
zakonodajo o petardah

Učitelj Dean Horvat pa je dijake opozoril, kako hude so 
lahko poškodbe s pirotehničnimi sredstvi
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Avtoserviserji v oddaji Modri volan
ŠCNG, 17. december 2017

17. 12. smo si lahko ogledali oddajo Modri volan, posneto med našimi avtoserviserji. Na SPLŠ je 
29. 11. prispela ekipa oddaje, da bi med 12 avtoserviserji izbrala najboljšega, ki bi zastopal 
novogoriške vrste v nadaljnjem tekmovanju. Tekmovalci so se najprej pomerili v teoretičnem delu, 
štirje najboljši pa nato tudi v praksi. Čim hitreje so morali zamenjati avtomobilski plašč, dva 
najhitrejša, Tine Curk in Žan Umek, oba iz 2. NAS pa sta se nato pomerila še v zamenjavi svečk ter 
zračnega in kabinskega filtra. Zmagal je Žan, ki se je tako uvrstil v polfinalno in nato še v finalno 
tekmovanje, ki je potekalo na Ptuju.  Tekmovanje je odlično končal, saj se je uvrstil na končno 2. 
mesto. Polfinalna oddaja je bila predvajana 24., finalna pa 31. decembra.
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Tekmovalce je najprej čakal teoretični del

Štiri najboljše so čakale tudi praktične naloge Menjava pnevmatik

Dva najboljša: prvi Žan Umek in drugi Tine Curk

Na tekmovanju se je pomerilo 12 dijakov

Menjava svečk in filtrov
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Praznična ura tečaja slovenščine za tujce
ŠCNG, 18. december 2017

Profesorica Ernesta Dejak Furlan je najprej pozdravila vse prisotne, posebej ravnatelja SPLŠ in 
Mirjam Podsedenšek z Zavoda RS za šolstvo. Predstavila je zgodovino tečaja in vse, ki tečaj vodijo.
Ravnatelj je pohvalil delo učiteljic tečaja in namignil, da bo morda letos ob koncu šolskega leta 
mogoče izvesti nagradni izlet za slušatelje.
Spregovorila je tudi Špela Sušanj, koordinatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki na 
našem centru pomaga pri delu s tečajniki. Predstavila je projekt, predvsem intenzivni tečaj 
slovenščine, ki so ga izvedli na drugih šolah.
Učiteljici tečaja Marjetka Zorzut Santoro in Sonja Žežlina sta opisali vsaka svojo skupino dijakov, 
od kod prihajajo, kako poteka delo z njimi ipd.
Sledile so predstavitve dijakov. Vsak dijak se je predstavil, opisal svojo družino, povedal, od kod 
prihaja in kako se počuti na našem cetru.
Sledila je pogostitev z božičnimi dobrotami, predvsem s potico kot tipično slovensko praznično 
slaščico.
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Ernesta Dejak Furlan je predstavila delo v okviru 
tečaja slovenščina za tujce

Na praznični uri so se poleg dijakov zbrali tudi gosti

Dijaki so na nastopih opisali sebe in povedali nekaj 
besed o tem, kako se počutijo v Sloveniji

Čeprav je večina dijakov z območja nekdanje 
Jugoslavije, pa je med njimi tudi fant iz Afganistana

V predbožičnem času je tipična slovenska jed potica 
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Obisk v Domu upokojencev
Nova Gorica, 18. december 2017

V ponedeljek, 18. 12. 2017, smo dijaki 1. BZ obiskali starejše občane v Domu upokojencev Nova 
Gorica. Zanje smo pripravili recitacije basni. Izbrali smo basni po svojem okusu in jih obogatili z 
naukom. Prireditev smo končali s pesmijo Bela snežinka, ki smo jo zapeli vsi skupaj. Poslušalcem 
smo poklonili skromno darilce, zvitek s Pavčkovo pesmijo. Na koncu nas je nagovoril direktor in se
nam za nastop zahvalil. Za nas je bila to prijetna izkušnja.

Zapisali dijaki 1. BZ
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Upokojence so obiskali dijaki 1. BZ

Vsak dijak je po svojem izboru interpretiral eno

Na koncu so varovancem razdelili simbolična darilca - 
pesmi

Obisk mladih je obiskovalcem doma prijetno popestril 
dan

Dijaki so za nastop pripravili izbor basni

V domu so jih lepo sprejeli
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Preventivna delavnica s področja prometne varnosti
Vipava in Dobravlje, 18. december 2017

Profesor logistike Miran Mozetič je obiskal osnovni šoli v Vipavi in Dobravljah. Izvedel je 
delavnice za učence 9. razredov, ki so imeli tehniški dan. Učencem je razložil, kdo so udeleženci v 
prometu in jim opisal nevarnosti, ki jim pretijo. Osredotočili so se na negativne vplive hitrosti, 
alkohola in drog, ki bistveno zmanjšajo prometno varnost.

Cobiss - Moja knjižnica
ŠCNG, 18. december 2017

V računalniški učilnici je knjižničarka dijakom 1. GA v okviru ur knjižničnih informacijskih znanj 
predstavila storitev Moja knjižnica, ki deluje v knjižničnem sistemu Cobiss. Storitev je namenjena 
uporabnikom knjižnic, da lahko gradivo sami podaljšujejo, naročajo ali rezervirajo. Dijaki so prejeli
gesla in uporabniška imena, da lahko to storitev uporabijo v bazi šolske knjižnice.

Dijaki s spoznavanjem različnih storitev postajajo bolj 
samostojni uporabniki knjižničnega sistema
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Ekskurzija v Salzburg, Innsbruck in München
München, od 18. do 20. decembra 2017

Dijaki 4. letnikov Zdravstvene šole Nova Gorica smo se 18. 12. 2017 v zgodnjih jutranjih urah 
odpravili na pot proti Münchnu. Z nami so bili razrednika Mitja Trošt in Karmen Kete ter učitelj Jan
Jelen. 
Po treh postankih smo se ustavili v avstrijskem mestu Salzburg. Tam smo se sprehodili mimo 
rojstne hiše Amadeusa Mozarta in si ogledali staro mestno jedro, ki je tudi na seznamu kulturne 
dediščine UNESCA. V prostem času smo lahko odšli na topel čaj ali si ogledovali prečudovite 
božične stojnice. Z avtobusom smo po uri vožnje prispeli do muzeja rudnika soli v mestu Hallein. V
notranjost muzeja smo se odpeljali z vlakom, se popeljali z ladjo po podzemnem ledeniškem jezeru 
in se v najnižje nadstropje spustili po lesenem toboganu. Vodiči tega muzeja so nam na zanimiv 
način prikazali delo v muzeju. Sledila je nekoliko daljša pot do Münchna, kjer smo se ustavili v 
galeriji BMW Welt, ki je skoraj vsakemu od nas vzbudila željo po jeklenem konjičku. Od tam nas je
pot vodila do hostla, kjer je sledila večerja, nato namestitev in počitek.
Naslednji dan je bil odhod iz hotela že ob 8. uri, saj je bil pred nami pester in zanimiv dan. Naša 
prva postojanka je bil Dachau, nacistično koncentracijsko taborišče iz 2. svetovne vojne. V 
taborišču smo videli prostore, kjer je potekalo mučenje in sežiganje ljudi. Na koncu pa smo si 
ogledali še muzej s slikami in imeni pokojnih.
Pot nas je vodila do neprofitne bolnišnice, kjer so nam razkazali vse njihove prostore in njihov 
način organizacije dela v bolnišnici. Vtis, ki so ga pustili na nas, je bil zelo pozitiven, saj so nam s 
svojo predstavitvijo odgovorili prav na vsa vprašanja. 
Za večino je sledil najzanimivejši del tridnevne ekskurzije, ogledali smo si namreč stadion znanega 
nogometnega kluba FC Bayeren Munich, ki je poznan po imenu Allianz Arena. Vodič nas je 
popeljal skozi vse prostore, kjer se profesionalni nogometaši pripravljajo na prihajajočo tekmo. Prav
tako smo veliko slišali o zgodovini stadiona in igralcev, ki so tam že igrali. 
Sledil je sprehod po starem mestnem jedru, do Marijinega trga z novo veličastno mestno hišo. Ker 
je bil že čas za večerjo, smo odhiteli na hiter postanek v hostel in se po njem ponovno vrnili v 
praznično okrašeno mesto. Prosti čas smo preživeli v središču mesta, kjer smo se lahko odpravili po
trgovinah ali pa se samo sprehajali. Po vrnitvi v hostel je sledilo še kratko druženje, nato pa že težko
pričakovan počitek.
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Allianz Arena je domači stadion nogometnega kluba 
Bayeren

Dijaki so si ogledali rudnik soli v Halleinu
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Tretji dan nas je že zgodaj zjutraj čakalo pakiranje, saj je sledila vrnitev proti domu. Pot nas je 
peljala mimo mesta Fussen, do najbolj znanega gradu Ludvika Bavarskega Neuschwansteina. 

Skupaj smo se povzpeli na zasnežen hrib in si ogledali bogato notranjost gradu, ki je bila urejena po
želji Ludvika. Zadnja postojanka je bil še obisk znanega proizvajalca kristalov Swarovskega, ki nas 
je navdušil s svojo drugačnostjo. Po koncu ogleda pa nas je čakala samo še dolga pot, v Novo 
Gorico smo se vrnili v zgodnjih jutranjih urah.

Zahvala za takšen izlet gre tudi profesorjem, ki so nas spremljali na naši ekskurziji in z nami 
ustvarili nepozaben zadnji izlet.

Zapisali dijaki 4. letnikov ZŠ
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Pred gradom Ludvika Bavarskega
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Projekt Alpe Adria Attitude – 2. srečanje
Celovec, 19. december 2017

Projekt Alpe Adria Attitude, v katerem sodelujejo tri šole iz treh držav – celovška HLW Caritas, ter 
dve goriški Istituto "Cossar-Da Vinci" in naša ERŠ, si je za cilj postavil izmenjavo dobrih praks pri 
nadgrajevanju strokovnih in jezikovnih znanj ter spoznavanje multikulturnosti. Po novembrskem 
uvodnem srečanju, ki so se ga udeležila le vodstva šol, so na drugem, decembrskem srečanju v 
Celovcu sodelovali tudi dijaki.  
Namen srečanja je bil predvsem njihovo medsebojno spoznavanje. Zanje je bilo pripravljenih kar 
nekaj dejavnosti. Za začetek so se razdelili v narodnostno mešane skupine, v katerih so se 
predstavili, se medsebojno seznanjali ter debatirali. Komunicirali so predvsem v angleščini, 
predstavili pa so tudi kašen izraz v svojem jeziku. V nadaljevanju so sodelovali v raznih družabnih 
spoznavnih igrah, pripravili pa so jim tudi kviz z vsebino poznavanja Evropske unije, njenega 
ustroja, inštitucij, članic in podobno. Dijaki iz Slovenije so se s kolegi iz Avstrije in Italije srečali 
prvič, nekateri iz Italije in Avstrije pa so se poznali že iz njihovega prejšnjega projekta. Aktivnosti 
smo zaključili z vodenim ogledom Celovca, kjer smo spoznali vsaj delček bogate zgodovinske ter 
tudi kulturno-umetniške dediščine, ki ga to, tudi za Slovence pomembno mesto, premore. 

Zapisal Robert Peršič
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Na delavnicah v Celovcu so sodelovali dijaki in učitelji
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Preventivno merjenje telesnih funkcij za zaposlene
ŠCNG, 20. december 2017

Zaposleni in dijaki ZŠ so povabili vse zaposlene ŠCNG, da se udeležijo preventivne akcije. Od 7.30
do 11.30 so izvajali meritve nekaterih telesnih funkcij. Za merjenje krvnega sladkorja je bilo 
potrebno biti tešč, zato se je največ zaposlenih na akcijo odzvalo ob začetku pouka. Poleg krvnega 
sladkorja pa so merili tudi holesterol, krvni tlak in srčni utrip, določili so indeks telesne mase ter 
svetovali glede prehrane. Ženske so poučili o pomenu samopregledovanja dojk in na modelu 
praktično pokazali, kako to pravilno poteka. 
Vsak udeleženec je dobil zapis s svojimi vrednostmi meritev.

Dijaki so svoje delo vestno in odgovorno opravili, ob delu pa so imeli tudi malce treme, saj so 
učitelji in drugi zaposleni ta dan postali njihovi pacienti.
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Učenje samopregledovanja dojk

Merjenje krvnega sladkorja Tovrstna srečanja so dobra priložnost za sproščeno 
druženje med dijaki in zaposlenimi

Merjenje srčnega utripa



December

Šolsko tekmovanje IATEFL
ŠCNG, 20. december 2017

Pred božično-novoletnimi prazniki smo na ŠCNG izvedli tekmovanje iz angleščine IATEFL za 
dijake 3. letnikov gimnazijskega programa (kategorija A) in programov srednjega strokovnega 
izobraževanja (kategorija B). Udeležilo se ga je okrog 10 gimnazijcev in 30 dijakov tehniških smeri.

Največ točk so dosegli:
- v kategoriji A: Tim Curk in Maj Nanut, oba iz 3. GA (dijaka sta bila uvrščena na regijsko 
tekmovanje v feburarju 2018);

- v kategoriji B: Žiga Ivančič (3. RA), Jan Gerbec (3. RB), Dominik Krapež (3. RB), Edis Fejzoski 
(3. RA) in Blaž Terčon (3. ST).

Medobčinsko tekmovanje SŠ v nogometu - fantje
Nova Gorica, 21. december 2017

21. decembra se je v Novi Gorici v telovadnici Balon odvijalo medobčinsko tekmovanje srednjih 
šol v malem nogometu. Na tekmovanju so se pomerili dijaki Gimnazije Nove Gorice, naše 
Gimnazije in zdravstvene šole, Elektrotehniške in računalniške šole, Srednje ekonomske in trgovske
šole, Strojne, prometne in lesarske šole ter Biotehniške šole. Po napetih in borbenih tekmah so si 
dijaki Gimnazije in zdravstvene šole priborili odlično drugo mesto in se s tem uvrstili na področno 
tekmovanje v Vipavi. Ekipa SPLŠ je zasedla 3., ekipa ERŠ pa 5. mesto.

Medobčinsko tekmovanje SŠ v nogometu - dekleta
Nova Gorica, 21. december 2017

Prav tako 21. decembra se je v Novi Gorici odvijalo tudi medobčinsko tekmovanje srednjih šol v 
malem nogometu za dekleta. Na tekmovanju so se pomerile dijakinje Gimnazije Nova Gorica, 
Biotehniške šole ter Gimnazije in zdravstvene šole. Dijakinje GZŠ so si z uvrstitvijo na 2. mesto 
priigrale nastop na področnem tekmovanju v Ajdovščini.
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Zadnji šolski dan v koledarskem letu
ŠCNG, 22. december 2017

Zadnji delovni dan so učitelji in dijaki preživeli malce bolj praznično. Dijaki so imeli najprej dve 
uri pouka po urniku, sledila je malica, nato pa različne predstave.
Dijaki ERŠ si ogledali različne filme: Dežela La La, Glas družine Bélier, Vesel božič in Pisma sv. 
Nikolaju.
Dijaki SPLŠ so po malici šli v šolsko telovadnico, kjer so s krajšim kulturnim dogodkom počastili 
dan samostojnosti in enotnosti. Dogodek so vodili dijaki, njihova mentorica je bila Natalija Plohl.

Dijaki GZŠ so po malici v spremstvu učiteljev odšli v Gorico in si v kinodvorani Kinemax ogledali 
film Mustang.
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... in avli GZŠ

O pomenu dneva samostojnosti in enotnosti je dijakom 
spregovoril predstavnik slovenske vojske

Z zabavnimi skeči so dijaki poskrbeli za predpraznično 
sproščenost

Stilizirani smrečici v avli SPLŠ ...



Januar

JANUAR

Financiranje programa učne pomoči ukinjeno
ŠCNG, 3. januar 2018

Šolski center je presenetila novica, da  v novem koledarskem letu ne bo več možno izpeljati 
programa dodatne učne pomoči s pomočjo zaposlitev preko javnih del. Šolski center je zato moral 
po pogodbi zaposliti dva strokovna delavca, na pomoč pa je priskočila tudi prostovoljka. 
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Primorske novice, 3. 1. 2018, str. 6
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Svet zavoda se je izrekel o imenovanju novega direktorja in ravnateljev
ŠCNG, januar 2018

Svet zavoda je odločal o imenovanju direktorja Šolskega centra med aktualnim direktorjem 
Egonom Pipanom ter novim kandidatom Miranom Saksido. Miran Saksida je prejel več glasov, sam
postopek pa bo potekal do aprila.
Poleg tega je svet zavoda potrdil še en mandat ravnateljicama GZŠ ter SETŠ - Vesni Žele in Ingi 
Krusič Lamut.
Sprememba pa se obeta na SPLŠ, kjer je svet odločal med Primožem Štekarjem ter Hermanom 
Besednjakom in za novega ravnatelja izbral slednjega, ki bo z delom pričel marca 2018.

    
      Primorske novice, 13. 1. 2018, str. 1 in 8.
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Januar

Gledališka predstava
Nova Gorica, 10. januar 2018

Dijaki 4. AZ in 4. BZ so si ogledali gledališko predstavo Draga Jelena Sergejevna v izvedbi SNG 
NG. Drama o maturantih, ki se nekega večera nepričakovano pojavijo na vratih profesorice 
matematike, da bi ji voščili za rojstni dan, v resnici pa jo želijo izkoristiti, je dijake pretresla.

Karierno svetovanje – iskanje zaposlitve
ŠCNG, 11. januar 2018

Za dijake 2. GA je karierno delavnico izvedla Megi Rožič. Na njej so spoznali aktualno stanje na 
trgu dela; seznanili so se s strategijami za učinkovito iskanje zaposlitve in s portali, ki jim lahko pri 
iskanju zaposlitve pomagajo.

Fizikalni sefi
Novo mesto, 18. januar 2018

V četrtek, 18. januarja 2018, je v prostorih Gimnazije Novo mesto potekalo državno srednješolsko 
tekmovanje v odpiranju sefov s fizikalno ključavnico.
Tekmovalo je osem srednješolskih skupin. Svoje sefe so skupine snovale, izdelale in preizkušale že 
nekaj mesecev pred tekmovanjem, tako da so dijaki in dijakinje ob prihodu na kraj tekmovanja po 
obilnem kosilu sefe le po potrebi umerili zaradi spremembe zunanjih pogojev.
Po pripravah so štirje člani skupine odpirali sefe drugih skupin. Vsaka skupina se je lahko spopadla 
z ugankami petih sefov. En član skupine je med odpiranji kot varuh sefa ostal na domačem terenu in
budno nadziral skupine, ki so skušale rešiti fizikalne uganke, s čimer bi jim uspelo "vdreti" v sef.

Po tekmovanju so skupine ocenile sefe drugih šol, nato pa so se skupaj s člani komisije prepustili 
veselju utemeljevanja izbranih ugank in njihovega teoretične ozadja.
Kot vsako leto, so bili sefi po končanih zagovorih razstavljeni v večnamenskem prostoru. Tam so se
s sefi lahko spoprijeli tudi obiskovalci tekmovanja.
Med tem so člani komisije podali vsak svojo razvrstitev sefov. Tem ocenam so dodali še ocene 
tekmovalcev, uspešnost vlamljanja posameznih skupin ter varnost njihovih sefov in še oceno 
organizatorja tekmovanja (vestnost in vložen trud pri posredovanju poročil o izdelavi sefov).
Pred uradnimi rezultati tekmovanja je bila podeljena nagrada "Važno je sodelovati!" - obisk Hiške 
eksperimentov na šoli, ki jo je z javnim žrebom dobil ŠCNG.
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Dijake je pred predstavo nagovorila gledališka 
delavka

Drama je dijake pretresla
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Ekipa dijakov iz 4. GA (Matej Oprešnik, Žan Besednjak, Staš Bucik, Urban Pegan, Thomas 
Bavdaž) je izdelala sef fizikalni klavir, a ni bil uvrščen med prve tri. Mentorja sta bila Mirijam Pirc 
in Herman Besednjak.

Po sklepu komisije se bosta mednarodnega tekmovanja v Izraelu udeležili prvi dve skupini.
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Ekipa naše tehniške gimnazije z mentorjema Mirijam Pirc 
in Hermanom Besednjakom

Fantje med tekmovanjem

Mentorji na tekmovanju sodelujočih ekip; Hermna 
Besednjak prvi z leve zgoraj, Mirijam Pirc prva z leve 
spodaj

Ob zaključku tekmovalnega srečanja



Januar

Projekt Rastem s knjigo za dijake poklicnih smeri
Nova Gorica, od 18. do 26. januarja 2018

Za dijake 1. letnikov poklicnih smeri (SPLŠ in ERŠ) je bil organiziran ogled Goriške knjižnice v 
okviru projekta Rastem s knjigo. Dijaki so se zbrali v šolski knjižnici, nato pa skupaj z knjižničarko 
in učiteljem odšli v Goriško knjižnico. Tam so se razdelili v dve skupini, ki sta ju vodili tam 
zaposleni knjižničarki. Dijaki so si v garaži ogledali bibiobus, arhivska skladišča in vse javno 
dostopne oddelke knjižnice. Na koncu ogleda so dijaki dobili v dar knjigo Planet, ki ne raste.

Ekskurzija v Trst
Trst, 19. januar 2018

Dijaki 4. GA ter spremljevalki Tanja Ožbolt in Mojca Stubelj so odšli na ekskurzijo v Trst. Vodič jih
je popeljal mimo pomembnejših točk po mestu, v slovensko knjigarno in v stavbo stare tržnice, kjer 
je bila na ogled razstava o Jadranu (V morju bližine).
Iz Trsta so se zapeljali v Sežano in obiskali Kosovelovo sobo, kjer so jim pripravili delavnico na 
temo Srečka Kosovela in njegovega dela.
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Dijaki so si v Trstu ogledali tudi razstavo V morju bližine Obisk razstave so »izkoristili« tudi za kratek počitek
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Zimski športni dan za SPLŠ, GZŠ in ERŠ
24., 30. in 31. januar 2018

Konec januarja je bil organiziran zimski športni dan. Vsak dijak se je sam odločil, kako ga bo 
preživel. Izbiral je lahko med smučanjem in drugimi športnimi dejavnostmi. 

V sredo, 24. 1. 2018, je bil športni dan za SPLŠ.

Smučanje je bilo organizirano v kraju Mokrine (Avstrija) in na Kaninu.

Dijaki, ki jim je bolj všeč plavanje, so odšli v ljubljanski Atlantis. V bazenih so preživeli dobri dve 
uri.
V Športnem centru Hit so dijaki igrali frizbi in odbojko ter se preizkusili v borilnih veščinah. 
Razdelili so se v skupine, vsaka je zasedla eno dejavnost, ki je trajala približno pol ure, nato so se 
skupine zamenjale.
Tudi Magma X je odprla vrata za dijake naše šole. Razdelili so se v tri skupine za tri dejavnosti: 
bowling, fitnes in specialna vadba. Skupine so se zamenjavale, da so vsi dijaki poizkusili vse tri 
dejavnosti.
Nekateri dijaki pa so izbrali dejavnosti v organizaciji ŠD Mavrica. Tam so se preizkusili v 
kegljanju, borilnih veščinah, opravili pa so tudi vadbo v fitnesu. 
Za dijake – navdušence plezanja – je bilo organizirano plezanje z inštruktorjem na umetni plezalni 
steni v OŠ Šempeter.
Letos sta bili dijakom ponujeni dve novosti. Prva je bila bolj zimsko obarvana. Agencija Alpinsport 
Bohinj je dijakom ponudila tek na smučeh, sankanje, pohod s krpljami in snowtubing. Tudi tu so se 
dijaki razdelili v skupine, ki so se na dejavnostih izmenjevale. Na ta način so preizkusili vse športe.
Druga novost pa je bil obisk trampolinskega parka Woop v Ljubljani, ki je dijakom ponudil 
zanimivo športno doživetje na trampolinih.

V torek, 30. 1. 2017, je bil športni dan za GZŠ. 

Tudi oni so lahko izbirali med istimi športnimi aktivnostmi kot dijaki SPLŠ, torej: smučanje, 
plavanje, dejavnosti v Magmi X, v ŠD Mavrica in v Hit šport centru. 

V sredo, 31. 1. 2017, je potekal športni dan še za ERŠ, ki je dijakom ponudil iste dejavnosti, le s to 
razliko, da so lahko smučali na Mokrinah ali na Črnem vrhu nad Cerknim.

Dijaki z zdravniškim opravičilom so imeli dejavnosti na šoli.
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Miran Mozetič z dijakiNa Mokrinah je smučarje pričakal čudovit dan



Januar

Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Tolmin, 24. januar 2018

Dijaki 1. in 2. letnika so morali za območno tekmovanje prebrati zbirko kratkih zgodb Temna snov 
(Mojca Kumerdej), dijaki 3. in 4. letnika pa roman Mojster in Margareta (Mihail Afanasjevič 
Bulgakov). Tudi na območnem tekmovanju so morali pisati esej. Mentorica Majda Arčon je 
pripravila na območno tekmovanj dve dijakinji iz 2. BZ: Naomi Cvetko in Vesno Simonič. Vesna je 
osvojila srebrno priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo marca v Ljubljani. Pod 
mentorstvom Ksenije Ferjančič je tekmovala tudi Lara Marušič iz 3. GA in dosegla srebrno 
priznanje.

Zbirka kratkih zgodb Temna Snov je bila osnova za esej za dijake 1. in 2., roman Mojster in Margareta pa za dijake 3. 
in 4. letnikov

Kaj je registracija podjetnika
ŠCNG, 25. januar 2018

V četrtek, 25. 1. 2018, je dijake obeh 4. letnikov zdravstvene šole obiskala gospa Tanja Pavlovič iz 
agencije AJPES.
Pri uri podjetništva nam je predstavila registracijo samostojnega podjetnika na elektronskem 
portalu. Predstavila je različne primere podjetništva in razložila kršitve, zaradi katerih podjetje 
lahko izbrišejo iz poslovnega registra. Z veseljem je odgovorila na zastavljena vprašanja. Izvedeli 
smo veliko novega.

Zapisali dijaki 4. letnika
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Quali Pro Air Escort – Le z drugimi smo
ŠCNG, 25. in 26. januarja 2018

Pod zapletenim naslovom projekta Quali Pro Air Escort se skrivajo preproste stvari, narejene z 
zvrhano mero posluha za sočloveka. Tridnevno druženje smo namenili seznanjanju z izzivi 
medkulturnega sobivanja na našem centru in v bližnji okolici. V četrtek, 25. 1.  2018, smo se 
seznanili z delom tečaja slovenščine za dijake tujce in problemi, s katerimi se srečujemo vsi: 
tečajniki, izvajalke tečaja ter ostali udeleženci v učnem procesu. Delo z dijaki tujci  uspešno 
razvijamo že od leta 2009. V tem času smo pridobili bogate izkušnje, ki jih kot primere dobre 
prakse predstavljamo tudi drugim. Na četrtkovem srečanju smo, ker so se vabilu odzvali učitelji, 
svetovalne delavke, vodstvo ŠC, predstavniki MONG in ZRSŠ, odprli številna vprašanja, ki nas 
trenutno zaposlujejo. Odgovore bomo še naprej iskali skupaj. Petek in sobota sta potekala pod 
skupnim naslovom: Le z drugimi smo. V petek, 26. 1. 2018, in soboto, 27. 1. 2018, so nam 
spregovorili Marjanca Ajša Vižintin, Vesna Mikolič, Mojca Jelen Madruša, Maja Gospič in Klara 
Kožar Rosulnik. Glavni poudarek vseh je bila vključujoča pedagogika; pedagogika, ki temelji na 
spoštovanju drugačnosti. Seznanili so nas s predlogi za vključevanje medkulturnosti v naše učne ure
ter opozorili na predsodke, ki nas pri uresničevanju strpne družbe najbolj ovirajo. Osebna izkušnja 
priseljenca Vaela Hanune je primerno dopolnila  predstavljeno temo. Tako smo še enkrat začutili, 
kako pomembno je naše delo in potrdili spoznanje, da so vsi učitelji tudi učitelji jezika, torej 
slovenščine, saj vsak pri svojem šolskem predmetu razvija svoj strokovni jezik, motivira dijaka za 
učenje in mu pomaga pri uspešnem vključevanju v družbo. Strokovno usposabljanje je bilo delovno
in odmevno, zagotovo pa tudi koristno za vse udeležence. Uspešnost bodo zagotovo začutili tudi 
dijaki, saj dober premislek na novo osmisli naše delo in pokaže nove možnosti.

Zapisali sodelavci pri projektu Quali Pro Air Escort
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Pričevanje priseljenca Vaela Hanune Delavnic se je udeležilo veliko učiteljev našega centra

Na seminarju je bilo predstavljeno tudi delo v okviru 
tečaja slovenščina za tujce na našem centru

V projektu sodelujejo slovenistke Marjetka Zorzut Santoro,
Ernesta Dejak Furlan in Sonja Žežlina; na sliki skupaj z 
zunanjo sodelavko Špelo Šušanj in koordinatorko Martino 
Jejčič



Januar

Tekmovanje Sloskills
Ljubljana, 26. januar 2018

V Ljubljani je dva dni potekala olimpijada poklicev oz. tekmovanje Sloskills, ki ga vsako drugo leto
organizira CPI. Tekmovanje je potekalo na Gospodarskem razstavišču v sklopu sejma Informativa. 
Zmagovalci v svoji kategoriji bodo nastopili na evropskem tekmovanju Euroskills, ki bo letos v 
Budimpešti. Z našega centra so tekmovali mehatroniki (Nejc Klanjšček iz 4. TM in Uroš Polanc, 
študent VSŠ; mentor Matej Pinosa) in informatiki (študenta Domen Trpin in Alex Šišković, 
mentorja in sodnika Klavdij Mervič in bivši študent VSŠ ter dvakratni tekmovalec v preteklih letih).

Na področju mehatronike so sodelovale 4 ekipe (2 tekmovalca v ekipi), ki so morale pokazati 
izredno široko znanje, saj so bile naloge zelo zahtevne. Prvi dan so sestavljali, ožičili in 
programirali vnaprej znane mehatronske naprave. Na koncu dneva so sodniki ocenjevali opravljeno 
nalogo zelo strogo. Drugi dan tekmovanja so ekipe dobile novo in nepoznano napravo, ki so jo 
morale dvojice vzpostaviti v delovanje ter sinhronizirati s prvo napravo. To je bila zahtevna naloga, 
povrh pa še časovno omejena. Na koncu so sodniki ponovno evalvirali mehansko izvedbo, 
elektroožičenje in pnevmatične povezave, delovanje naprave in urejenost tekmovalnega prostora. Z 
minimalno razliko je zmagala ekipa iz Celja, sledili so Velenjčani. Naša dvojica je žal z malo 
nesreče in manjšo napako pri ožičenju izgubila morebitno prvo ali drugo mesto in tako pristala na še
vedno izvrstnem tretjem mestu. Zmagovalci bodo septembra na evropskem nivoju (Euroskills) 
tekmovali v Budimpešti.

Na področju računalništva so tekmovale ekipe (2 tekmovalca v ekipi) iz devetih slovenskih 
računalniških šol. Tekmovalna skupina je morala v dveh dneh (skupno 11 ur) postaviti IT-
infrastrukturo za namišljeno manjše podjetje po danih navodilih. Sama naloga vsebuje tri sklope. 
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Tekmovanje je potekalo na gospodarskem razstavišču v 
sklopu sejma Informativa

Ekipe so bile tako med tekmovanjem na očeh ne le 
sodnikov, pač pa tudi obiskovalcev

Nejc in Uroš sta morala pokazati vse svoje znanje Osvojila sta tretje mesto
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Prvi sklop obsega fizične mrežne in strežniške infrastrukture, ki zajema 2 Cisco usmerjevalnika ter 
2 Cisco stikali in fizični strežnik z virtualizacijo. Na slednjem je potrebno iz ničle namestiti in 
skonfigurirati vse zahtevane strežniške storitve. Drugi sklop tako vsebuje vse zahtevane servise v 
Windows Server okolju, tretji pa servise v okolju Linux.
Naša tekmovalca sta zasedla peto mesto, zmagala pa je ekipa iz Vegove gimnazije. Glede na to, da 
Vegova gimnazija vsako leto vlaga velike napore v to tekmovanje in zanj angažira preko 10 ljudi, ki
so največji strokovnjaki na IKT-področju v Sloveniji, rezultat ni presenetljiv. Naša ekipa žal nima 
podpore strokovnjakov s področja Cisco mrežne opreme, kar je najbolj prišlo do izraza v zadnjem 
delu tekmovanju, saj je ta del zajemal skoraj 60 % celotne naloge. Ocenjevalci Cisco mrežne 
opreme so isti ljudje, ki so nalogo sestavljali, poleg tega pa nastopajo tudi v vlogi mentorjev ekipe 
Vegove gimnazije.
Organizacija tekmovanja je potekala brez velikih zapletov in jo lahko samo pohvalimo.

Zapisala Matej Pinosa in Klavdij Mervič
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Praksa dijakov v Italiji
Bologna (Italija), od 28. januarja do 17. februarja 2018

V času od 28. 1. 2018 do 17. 2. 2018 je 5 dijakov elektrotehnikov iz 1. NE razreda: Deni Komac, 
Mitja Puc, Filip Cotič, Simon Sirk in Florim Lezi opravljalo prakso v Italiji, v Bologni. Prvi teden 
jih je spremljal učitelj Peter Zoroja. Delali so v različnih organizacijah, ki so se ukvarjale z 
električnimi inštalacijami in elektro montažo. Dijaki so bivali v hostlu, delovni pogoji v podjetjih pa
so bili različni. V prostem času so si ogledali mesto. Organizacija izmenjave je potekala preko 
italijanske posredniške agencije, s katero pa naši organizatorji izmenjav niso bili zadovoljni 
(neodzivnost, slaba organizacija, visoki stroški organizacije prakse).

Opravljanje prakse v Italiji je zame potekalo precej gladko. Prvi dan nas je pričakala gospa iz 
organizacije in nas odpeljala do hostla, kjer nam je uslužbenec razkazal glavne prostore in naše 
sobe. Hitro smo se ustalili in poiskali najbližje trgovine in lokale; hrana je bila dobra in cenejša kot 
sem pričakoval. Veliko smo si tudi kuhali sami. 
V ponedeljek smo se z vodičem iz agencije odpravili do centra mesta, ker smo si ogledali nekaj 
glavnih znamenitosti. Z delom sem začel dan kasneje, kot sem pričakoval; do delovnega mesta me 
je odpeljal fant iz agencije in mi razložil še nekaj stvari o javnem prevozu. 
Moj mentor je bil elektro inštalater, delal je sam, njegovo znanje angleščine je bilo presenetljivo 
dobro. Večino časa je pogovor potekal v angleščini in italijanščini. Delo je bilo zelo zanimivo, vse 
mi je dobro razložil in pokazal. Pričakoval sem, da bom opravljal le preprostejša dela, kot npr. 
čiščenje, podajanje orodja... ampak po nekaj dneh mi je zaupal dovolj, da sem opravljal osnovne 
priklope (nikoli pod napetostjo), ki jih je pred zaključkom podrobno pregledal in me pohvalil oz. 
opozoril na moje napake. Delovni dnevi so minili zelo hitro in imel sem priložnost videti 
arhitekturo in razna stanovanja po mestu in okolici. Vreme nam ni bilo ravno naklonjeno, saj je 
veliko deževalo in tudi snežilo. 
Na začetku februarja so nam iz agencije pozabili prinesti nove vozovnice za avtobus, zato so vsi 
razen mene, dobili kazen, na srečo so me na to opozorili, preden sem se odpravil in sem si v trafiki 
kupil nadomestno dnevno karto. Ko smo se vračali domov z vlakom, nismo imeli nobenih težav. 
Lokacija in nastanitev sta bila v redu, delo prav tako. 

Zapisal Deni Komac, 1. NE

Vzgojno-zdravstvene delavnice
ŠCNG, 29. in 30. januar 2018

V okviru projekta Zdrava šola so bile organizirane delavnice za dijake 3. GA, 3. RA, 3. RB, 3. CE, 
3. TM, 3. ME in 3. ML. Pri organizaciji je sodeloval Zdravstveni dom Nova Gorica, izvajala pa jih 
je dipl. medicinska sestra Monika Tratnik. Dijaki so se seznanili s temeljnimi postopki oživljanja in 
uporabo aparata AED.

Šolsko tekmovanje iz zgodovine
ŠCNG, 31. januar 2018

Na šolskem tekmovanju iz zgodovine je sodelovalo 32 dijakov pod mentorstvom Vanje Likar. Tema
tekmovanja je bila slovenski naselitveni prostor od 10. do 15. stoletja. Žal ni bil noben dijak dovolj 
uspešen, da bi prejel priznanje in se uvrstil na regijsko tekmovanje.
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Področno tekmovanje za SŠ v nogometu
Vipava, 31. januar 2018

31. 1. 2018 so se dijaki GZŠ udeležili področnega tekmovanja v malem nogometu v Vipavi. V 
napetih igrah med šestimi ekipami (SETŠ, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Gimnazija Jurija 
Vege Idrija, Gimnazija in zdravstvena šola, Gimnazija Tolmin in Škofijska gimnazija Vipava) so 
dijaki GZŠ v končnici tekmovanja izgubili zadnjo tekmo in bili uvrščeni na odlično 2. mesto.

Filmska predstava
Nova Gorica, 31. januar 2018

Dijaki 3. AZ in 3. BZ so si ogledali film Čudoviti um. Gre za ameriški biografski dramski film iz 
leta 2001, ki je bil posnet po življenju ameriškega matematika Johna Nasha, Nobelovega nagrajenca
za ekonomijo in dobitnika Abelove nagrade za matematiko. Genialni matematik se je moral že v 
mladosti spoprijeti s hudo shizofrenijo. Šele po več desetletjih je uspel bolezen obvladati. 
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V filmu je naslovno vlogo odigral Russel Crowe
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Slovenščina ima dolg jezik
februar 2018

V začetku februarja je na ŠC potekalo šolsko tekmovanje
Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu 6. Na regijsko
tekmovanje se je uvrstil film z naslovom Sin, ki je nastal po
literarni predlogi Zofke Kveder. Pri snemanju so na različne
načine sodelovali Filip Sluga in Dani Drakulić iz 2. RB, Nik
Vogrič, Anja Vončina in Brigita Gregorič (dijaki BŠ), Alan
Sattler, vzgojitelj iz dijaškega doma in mentorici Nežka Černe
Gec ter Ernesta Dejak Furlan. Film je na regijskem tekmovanju
prejel srebrno priznanje in se uvrstil tudi na državno tekmovanje. 

                                                        Glavne vloge v filmu so odigrali dijaki BŠ   
             in vzgojitelj iz dijaškega doma

Obisk sejma Samuexpo
Pordenone (Italija), 1. februar 2018

Dijaki 1. NTM, 3. TM in 4. TM so obiskali sejem Samuexpo, kjer so bile na ogled nove tehnologije 
in orodja za obdelovanje kovin in plastike. Po ogledu sejma so se sprehodili po starem središču 
mesta Pordenone. Z dijaki so bili Matej Pinosa, Igor Milost, Marko Bratina in Iztok Martinčič.

Mladinsko državno prvenstvo v atletiki
Ljubljana, 3. februar 2018

Na dvoranskem mladinskem državnem prvenstvu je Tine Šuligoj, dijak 4. AE, z osebnim rekordom 
14,81 m postal državni mladinski podprvak v troskoku.
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Regijsko tekmovanje IATEFL
Nova Gorica, 5. februar 2018

Na Gimnaziji Nova Gorica je potekalo regijsko tekmovanje IATEFL, ki se ga je udeležil Tim Curk 
iz 3. GA. Tekmoval je v kategoriji, namenjeni gimnazijcem.

Sodelovanje v anketi zdravju
ŠCNG, 7. februar 2018

Dijaki 1. TM in 3. TM so reševali spletni vprašalnik z naslovom Z zdravjem povezana vedenja v 
šolskem obdobju. Raziskava poteka vsaka štiri leta v 43 evropskih državah in Severne Amerike, v 
Sloveniji jo izvaja Nacionalni inštitut za varovanje zdravja. Namen raziskave je spremljanje vedenja
v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju. Rezultati ankete bodo znani jeseni 2018.

Razvoj sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju
ŠCNG in Videm (Italija), 6. in 7. februar 2018

V okviru projekta CB_WBL sta 6. in 7. februarja potekali prvi čezmejni delavnici na temo “Razvoj 
sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju«.
Prva delavnica je bila izvedena v Šolskem centru Nova Gorica, namenjena je bila šolskim delavcem
in predstavnikom sveta dela italijanskega dela programskega območja. Predstavljen je bil 
izobraževalni sistem v Sloveniji, še posebej poklicno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje 
dijakov v podjetjih. V ta namen je bil predstavljen konkreten primer sodelovanja šole s podjetjem 
MAHLE Letrika d. o. o. iz Šempetra pri Gorici.
Druga delavnica je potekala v Vidmu (Italija) na srednji šoli A. Malignani. Namenjena je bila 
šolskim delavcem in predstavnikom sveta dela slovenskega dela programskega območja. 
Predstavljen je bil način izmenjave šola-delo na način, kot ga izvaja gostiteljska šola, ter dualni 
sistem, ki ga uvaja poklicna šola Cecconi v Vidmu. Predstavnik korporacije Danieli iz Buttria 
(Videm) pa je predstavil filozofijo dopolnjujočih se vlog, ki jih imata v usposabljanju šola in 
zasebno podjetje.
Zanimanje za delavnice in sama udeležba sta presegli pričakovanja organizatorjev. Skupna 
delavnica, namenjena tako slovenskim kot italijanskim upravičencem bo potekala 6. marca 2018 in 
bo kronala to vrsto usposabljanja. Na delavnici bo namreč predstavljen predlog protokola o 
čezmejnem praktičnem usposabljanju z delom.

Gledališka predstava
Nova Gorica, 7. februar 2018

Dijaki 3. AZ in 3. BZ, 3. RA in 3. RB, 3. TM, 4. AE, 4. RA, 4. RB, 4. LT, 4. ST in 4. TM so si v 
Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica ogledali predstavo Draga Jelena Sergejevna, ki nosi 
podnaslov Triler o šoli izseljevanja.
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Informativni dan
ŠCNG, 9. in 10. februar 2018

Na informativnem dnevu na SPLŠ so dijaki in učitelji devetošolcem predstavili paleto različnih 
tehniških programov, ki jih nudi šola, poleg tega pa tudi dijaške izmenjave, šolske športne ter 
obšolske dejavnosti, ki se odvijajo na šoli.

Področje Število obiskovalcev

Strojni tehnik 44

Tehnik mehatronike 22

Logistični tehnik 15

Avtoserviser 38

Avtokaroserist 0

Mehatronik operater 16

Oblikovalec kovin 5

Inštalater str. instalcij 1

Mizar 10

Obdelovalec lesa 0

Skupaj 151
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Pozdravil jih je tudi ravnatelj SPLŠ Primož Štekar in jim 
zaželel čim več sreče pri izbiri programov, ki jih bodo 
izbrali ob vpisu

Učence so nagovorili dijaki in jim predstavili utrip 
srednješolskega vsakdana
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Na informativnem dnevu GZS so učenci in drugi obiskovalci so spoznavali poklice bolničar-
negovalec, srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik in program tehniška gimnazija.
Dijaki in učitelji so s praktičnimi prikazi dejavnosti predstavili utrinke šolskega vsakdana. Poleg 
dela pri pouku so spoznali, kako je na šoli organizirana medvrstniška pomoč in prostovoljno delo, 
kam gredo naši dijaki na strokovne ekskurzije, kam potujejo na izmenjave v tujino …

Področje Število obiskovalcev

Tehniška gimnazija 36

Zdravstveni tehnik 51

Bolničar negovalec 0

Skupaj 87

Na ERŠ so obiskovalce učitelji in dijaki sprejeli v stavbi MIC-a, kjer so jim predstavili programe 
elektrotehnike in računalništva ter jim razkazali specializirane učilnice.

Področje Število obiskovalcev

Elektrikar 11

Elektrotehnik 35

Računalnikar 24

Tehnik računalništva 64

Neopredeljeni 12

Skupaj 146
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Na tehniški gimnaziji so učitelji učencem podrobno 
predstavili program ...

Učenci, ki so si ogledali ERŠ, so se zbrali v avli MIC-a

... predvsem možne usmeritve v različna tehniška področja
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Mizarji so obiskali podjetje Instrumentation tecnologies
Solkan, 12. februar 2018

Štirje dijaki iz 2. ML in mentor Bogdan Brecelj so obiskali podjetje Instrumentation technologies, 
da so se dogovorili glede sodelovanja. Predstavniki podjetja so si zamislili, da bi pred vhodom v 
stavbo postavili leseno klopco – izdelek dijakov lesarske šole. Podjetje je kasneje zares doniralo 
denar za nabavo materiala (les, premazi). Klopco so načrtovali in izdelali dijaki sami, z minimalno 
pomočjo mentorja Bogdana Breclja.

Področno tekmovanje za SŠ v nogometu – dekleta
Ajdovščina, 12. februar 2018

Nogometna dekliška ekipa GZŠ se je udeležila področnega tekmovanja v malem nogometu v 
Ajdovščini. V napetih igrah med štirimi ekipami (SŠ Veno Pilon Ajdovščina, Škofijska gimnazija 
Vipava, GZŠ in Gimnazija Nova Gorica) so bile naše dijakinje četrte.

Praksa dijakov v Nemčiji
Stuttgart (Nemčija), od 12. februarja do 9. marca 2018

Za štiri tedne so na prakso v tujino odšli dijaki 3. TM (Andraž Požar, Steven Pavšič, Teo Lokar in 
Matej Mozetič). Prvi teden jih je spremljali učitelj Matej Pinosa. V Stuttgartu jih je sprejelo podjetje
Mahle. Dijaki so potovali iz Benetk v Stuttgart z letalom, po mestu pa s podzemno železnico. Po 
manjših zapletih so se nastanili v hotelu. Naslednjega dne so odšli v podjetje Mahle, kjer so 
spoznali svoje mentorje in delovno okolje. Predstavili so jih zgodovino podjetja in jih seznanili z 
varnostjo pri delu. Tretji in četrti dan so dijaki začeli programirati v TIA-portalu. Spoznali so 
funkcije in oblike programa. Po opravljenih vajah so programirali praktični primer. Ogledali so si 
tudi muzej zgodovine podjetja. Peti dan se je učitelj poslovil, dijaki pa so si ogledali proizvodno 
halo filtracijskih sistemov za avtomobile znanih avtomobilskih znamk (Audi, BMW, Mercedes 
Benz …). Večina proizvodnje je avtomatizirana. V soboto so se dijaki malce naspali in si ogledali 
center mesta (glavni trg, trgovine z elektronsko opremo). Nedeljo pa so porabili za pranje in 
druženje. Že zjutraj so se lotili pranja, a so imeli kar zaradi težav, zato se je to zavleklo do večera.  
Po večerji pa so kartali.
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Novi izkušnji naproti Dijaki 4. TM: Andraž, Steven, Teo in Nejc v Stuttgartu
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Nov teden izmenjave je prinesel delo po skupinah. Dijaki so se razdelili v dve skupini ter se 
odpravili na določeni delovni mesti. Prva skupina je odšla na oddelek mehatronike, medtem ko je 
druga skupina odšla na oddelek elektrotehnike. Po končanem delu so odkrili novo restavracijo. V 
drugem tednu so kar dvakrat obiskali Mercedesov muzej, ki prikazuje celotno zgodovino 
Mercedesa, in ima kar 7 nadstropij. 

V četrtek so na delu testirali različne naprave. Preverjali so, če napetost lahko prebije na ohišje 
strojev, oz. če je deluje pravilno. Stroje so preizkušali s posebno napravo. Ta po določenih 
standardih izvaja teste in pove, če je določena naprava v delujočem stanju ali ne. Konec tedna so 
delali v dveh skupinah. Prva je delala na elektro inštalacijah, druga pa sestavljala modele Stuttgart 
TV-stolpa. Ta dan so končali že ob poldne, nato pa odhiteli domov. Sobota je bila namenjena ogledu
televizijskega stolpa (217 m). Po zajtrku so se odpravili na pot, ki je trajala približno 1 uro, saj so šli
peš. Z vrha stolpa se vidi razgled na mesto in širšo okolico. Zaradi močnega vetra so se kmalu 
spustili na tla.

V novem tednu so dijaki dva dni varili. Najprej so osvežili svoje znanje ter poznavanje različnih 
načinov oz. postopkov varjenja. Herr Di Cicco jim je pokazal delo s plamenskim varjenjem ter 
sistemom TIG. Dobili so material po svojih željah in v neomejenih količinah, tako da so se lahko 
zares izurili in odpravili svoje napake. V sredo so delali na CNC-stružnici. To je bila nova izkušnja, 
saj deluje s programom Siemens. Izdelali so nekaj preprostih ter nekaj zahtevnejših oblik. V četrtek 
so s CNC-stružnice prešli na navadne, zato da bodo v bodoče obvladali tudi slabše avtomatizirana 
podjetja. Najprej so jim predstavili osnove delovanja stružnice ter pravila varnosti pri delu. Dobili 
so material ter se prepustili ustvarjanju ter treningu. 
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Dijaki z mentorji pred podjetjem Mahle

Mercedesov muzej je dijake tako prevzel ... ... da so ga obiskali kar dvakrat

Ob CNC stružnici
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V petek so bili nekakšni nadzorniki, saj so nadzirali praktikante pri spajkanju, jim nudili pomoč ter 
nasvete po svojih najboljših močeh. Pred koncem službe pa so odšli še k posredniku med 
razvojnimi centri Mahle, med njimi je tudi Mahle Letrika v Šempetru pri Gorici. Predstavil jim je 
delovanje, možnosti zaposlitve ter področja delovanja podjetja. 
Zadnji vikend so porabili za ogled prestižnejših avtomobilov. Že navsezgodaj so se odpravili v 
muzej Porsche. Muzej je zelo lepo urejen ter opremljen z video- in avdiopredstavitvijo vsakega 
vozila. 
V ponedeljek so imeli v podjetju okrnjeno delovno ekipo, zato niso mogli delati na strojih. Dan so 
zato porabili za pripravo predstavitve za zadnji delovni dan, v kateri so opisali šolski sistem v 
Sloveniji ter svojo šolo. Zbrali so tudi svoje vtise o delu v nemškem podjetju. Zadnja delovna dneva
sta prinesla nov izziv - pričeli so z izdelavo železnega letala. Delali so na veliko napravah, tako na 
stružnici, rezkalnem stroju, nekaj tudi ročno. Tako se je izmenjava počasi zaključila. Dijaki so 
pridobili veliko izkušenj, domov pa prinesli tudi ogromno prijetnih spominov. 
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Mladi nadzorniki v postroju V podjetju Mahle

Zadnje delovne dneve so se spopadli 
s posebnim izzivom ... 

... izdelavi železnega letalaPri varjenju
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Pust 2018
ŠCNG, 13. februar 2018

Čeprav so šolske pustne norčije bolj značilne za osnovne  
šole,  je bilo nekaj pustnih mask videti tudi po hodnikih šol 
našega centra.

Tekmovanje iz angleščine Poliglot in Poliglot 3
ŠCNG, 13. februar 2018

Na šolskem tekmovanju iz angleščine za tehniške šole (Poliglot) in poklicne šole (Poliglot 3) so se 
pomerili dijaki vseh šol našega centra. Najuspešnejši so se uvrstili na državno tekmovanje.

Ogled sejma IFAM
Ljubljana, 13. februar 2018

Dijaki 1. TM, in 1. ME ter spremljevalci Aljaž Zamar, Bogomir Remškar in Tanja Čefarin so v 
Ljubljani obiskali sejem IFAM (Mednarodni sejem za avtomatiko, robotiko in mehatroniko). Po 
ogledu sejma so si v Muzeju novejše zgodovine ogledali tudi razstavo Začasna meja – življenje in 
hrepenenje v coni A. Razstava je bila zelo zanimiva, saj je predstavljala povojni čas na Primorskem.

Strokovna ekskurzija v NEK
Krško, 13. februar 2018

Dijaki 4. AE in 2. NE so si skupaj s spremljevalcema Vanjo Likar in Robertom Čebronom ogledali 
nuklearko Krško. Najprej so prisluhnili zanimivemu predavanju o zgodovini te elektrarne, njenemu 
pomenu za Slovenijo in načrtih za prihodnost. Sledil je ogled, pri katerem so varstveni ukrepi zelo 
strogi.

Stavka delavcev v javnem sektorju
ŠCNG, 14. februar 2018

Od 11. do 14. februarja je v Sloveniji potekala 
stavka zaposlenih v javnem sektorju (policija,
zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja,
izobraževanje). Zaposleni so od vlade zahtevali
dvig plač, odpravo plačnih anomalij, uveljavitev
novih standardov in normativov na posameznih
področjih, šolniki pa tudi ustrezno ovrednotenje
razrednikovega dela. Delavci s področja vzgoje
in izobraževanja so stavkali 14. 2.  Stavki se je
pridružilo okoli 37.000 zaposlenih, 
organiziranega shoda v Ljubljani pa okoli
15.000 učiteljev. V Ljubljano so s posebnim
avtobusom na shod odšli tudi učitelji našega
centra. 
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Pustno so bile razpoložene tudi knjižničarke

V Ljubljani so se na Kongresnem trgu zbrali učitelji iz cele
Slovenije
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Predstavitev društva Hospic
ŠCNG, 15. februar 2018

Dijaki 2. AZ in 2. BZ so prisluhnili predstavitvi Slovenskega društva Hospic, ki so ga predstavili 
prostovoljci, ki delujejo na območni enoti Nova Gorica.

Krvodajalska akcija za GZŠ
Šempeter, 15. februar 2018

V četrtek, 15. 2. 2018, smo na Šolskem centru Nova Gorica organizirali vsakoletno dijaško 
krvodajalsko akcijo. Ta je bila že šesta po vrsti. K sodelovanju smo povabili Center za transfuzijsko 
dejavnost v Novi Gorici in dijake tehniške gimnazije ter zdravstvene šole, in sicer oba programa, 
zdravstvena nega in bolničar.
Kot vsako leto je omenjeni center pripravil za dijake enourno predavanje o transfuzijski medicini in 
pogojih za odvzem krvi. Poudarili so najpomembnejši dejavnik pri darovanju krvi in to je seveda 
želja, saj je darovanje prostovoljna odločitev vsakega posameznika. Za odvzem se je odločilo kar 48
dijakov in dijakinj. Število udeleženih, mladih krvodajalcev dokazuje, da krvodajalstvo ostaja 
najbolj množična solidarnostna dejavnost v Sloveniji. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da so tudi 
mladi seznanjeni s tem, kako je kri zelo pomembna za zdravje vsakega.

Zapisala Nives Kragelj Benedetič

Gledališka predstava
Nova Gorica, 16. februar 2018

Dijaki vseh štirih oddelkov tehniške gimnazije so si v novogoriškem gledališču ogledali tragedijo 
Antigona v izvedbi SNG Drame iz Ljubljane.
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Dijaki zdravstvene šole, ki so se udeležili krvodajalske akcije
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MAREC

Miran Saksida je novi direktor centra
Nova Gorica, 1. marec 2018

S 1. marcem je vodenje šolskega centra prevzel dosedanji ravnatelj VSŠ Miran Saksida. Istega dne 
je postal Herman Besednjak nov ravnatelj SPLŠ.

Karierni sejem
Nova Gorica, 1. marec 2018

Karierni sejem MojeDelo.com se je odvijal v avli in dvorani Mestne občine Nova Gorica in ga je 
oblikovalo 29 razstavljavcev, različni kadrovniki in strokovnjaki iz podjetij, udeležilo pa se ga je 
več kot 1000 udeležencev, ki so prisluhnili predavanjem, izpolnili psihometrične teste in se 
fotografirali v foto kotičku.
Dijaki 3. ME, 3. ML in 4. LT so se udeležili predavanja Prva zaposlitev. Namen predavanja je bil, 
da mladim iskalcem zaposlitve, ki prvič vstopajo na trg dela, predstavi stanje ter potrebna znanja, ki
jih potrebujejo za uspešen začetek. Predavatelj Gorazd Prah (karierni svetovalec, zaposlitveni trener
in sodelavec portala MojeDelo.com) je govoril o sodobnem trgu dela in procesu nastanka delovnega
mesta, o aktivnem iskanju zaposlitve, kje so težave in kje priložnosti ter kako izgledajo moderne 
metode iskanja zaposlitve.
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Dijaki so se udeležili predavanja o prvi zaposlitvi

Primorske novice, 9. 3. 2018, str. 7
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Praksa dijakov v Estoniji
Rakvere (Estonija), od 4. do 24. marca 2018

Dijaki iz 3. letnika programa tehnik računalništva (Matjaž Krusič in Klemen Čerin iz 3. RA,Vasja 
Škarabot, Lan Bitežnik in Aljaž Krpan iz 3. RB) so tri tedne opravljali prakso v Estoniji. Vasja je 
opravljal prakso v mestni bolnišnici na oddelku za računalniško podporo. Klemen je hodil na prakso
v največje mestno podjetje, ki se ukvarja z lesno industrijo. Delal je spletno stran v html. Lan je 
delal v majhnem zasebnem podjetju, kjer se je ukvarjal z bazami podatkov. Matjaž je opravljal 
prakso na univerzi aplikativne znanosti. Aljaž pa je v sodeloval pri računalniški podpori na šoli. 

Dijaki so delo opravljali resno, natančno in prizadevno. Mestna srednja šola (Rakvere Ametikool) je
letos praznovala okroglih 100 let. Je zelo lepa, stara stavba, podobna ljubljanski univerzi. Prostori in
učilnice so zelo prostorne. Učilnice praktičnega pouka so zelo dobro in moderno opremljene, 
vendar dijaki opravljajo zaključne izdelke izključno v podjetjih. Z ogrevanjem šola nima težav. 
Imajo različne smeri izobraževanja, med drugim so zelo močni v lesarstvu in računalništvu. Na šoli 
vodijo tudi mednarodne projekte in mednarodne izmenjave dijakov. Učitelj Robert Čebron je 
spoznal učitelje iz Norveške in se z njim spoprijateljil. Pogovarjali so se tudi o tem, da bi naš center 
v prihodnje sodeloval tudi z Norveško.
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Estonija, prihajamo! V Estoniji je marec še zimski mesec

Dijake je spremljal mentor Robert Čebron Načrtovanje novih mednarodnih izmenjav



Marec

Zakaj je humanistika kul?
MIC, 5. marec 2018

V spomin na jezikoslovca Stanislava Škrabca, ki je deloval v samostanu Kostanjevica nad Novo 
Gorica, je 5. marca 2018 na ŠCNG potekal mozaičen pogovor z naslovom Zakaj je humanistika 
kul? Enourni pogovor je potekal v dvorani MIC-a dvakrat, in sicer najprej za dijake GZŠ in SETŠ, 
nato pa še za dijake SPLŠ in ERŠ. Gostje okrogle mize so bili profesorji na Fakulteti za 
humanistiko, in sicer doc. dr. Helena Dobrovoljc, pridr. prof. dr. Barbara Pregelj in dr. Boris Kern; 
pogovor z njimi sta vodili študentki Anika Velišček in Lionella Costantini.
Na začetku je poslušalce pozdravil dekan Fakultete za humanistiko Aleš Vaupotič in predstavil 
Univerzo v Novi Gorici kot eno bolj uspešnih univerz, saj prejema na tujem zelo dobre ocene. Po 
predstavitvi je voditeljica na kratko predstavila jezikoslovca Stanislava Škrabca, saj letos 
praznujemo 100. obletnico njegove smrti. Dogodki njemu v spomin se nizajo v okviru Škrabčevega 
leta.
Gostje so na začetku opisali svojo odločitev za študij jezikoslovja. Poudarili so, da je pomembno 
slediti svojim željam. Opisali so tudi svojo poklicno pot in dokazali, da je tudi delo jezikoslovca 
lahko zelo zanimivo.
Dr. Helena Dobrovoljc je predstavila svoje delo pri pripravi novega pravopisa in naštela nekaj 
perečih pravopisnih pravil, o katerih jezikoslovci razpravljajo v zadnjem času.
Prof. Barbara Pregelj je opisala delo prevajalca, ki mora dobro poznati oba jezika.
Dr. Boris Kern je opisal delo lektorja in učitelja slovenščine za tujce. Priznal je, da mu tujci, ki se 
pri njem učijo slovenščino, s svojo drugačnostjo odpirajo nova obzorja in jim je pravzaprav 
hvaležen za to izkušnjo.
Dijaki so med predavanjem odgovarjali na zastavljena vprašanja. Za pravilne odgovore so bili ob 
koncu pogovora nagrajeni s praktično nagrado.
Pogovor je našim dijakom predstavil humanistiko kot zanimivo področje in morda jim odslej ne bo 
to nekaj tujega in oddaljenega, ampak način življenja, ki bogati.
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Gostje so spregovorili o Škrabčevem delu Pogovor je vodila študentka slovenistike Anika Velišček

Primorske novice, 14. 4. 2018, str. 25
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Po Prešernovih stopinjah
Gorenjska, 8. marec 2018

Dijakih 1. letnika nadaljevalnih programov na SPLŠ so se imeli organiziran kulturni dan. Z dijaki 
so bili Ksenija Bizjak Pavlica, Marjetka Zorzut Santoro in Mitja Zega. Spoznavali so kraje, kjer je 
živel in delal pesnik France Prešeren. Začeli so v Ljubljani pri Prešernovem spomeniku in se 
sprehodili po stari Ljubljani, vodička je opozarjala na stavbe, v katerih je deloval Prešeren. Sprehod 
po Ljubljani so zaključili pred trnovsko cerkvijo. Od tam so se zapeljali do Kranja, kjer so si 
ogledali Prešernovo hišo, njegov spomenik in pokopališče, kjer je pokopan. Zadnja postaja pa je 
bila Vrba, pesnikov rojstni kraj.

Žensko druženje ob prazniku žena 
ŠCNG, 8. marec 2018

Tudi letos sta knjižničarki obeležili dan žena. Na svojevrstno druženje so bile povabljene vse 
sodelavke in upokojenke. V šolski knjižnici je bil organiziran bazar rabljenih modnih dodatkov. V 
tednu pred praznikom so sodelavke v knjižnico prinesle modne dodatke, ki so jih izločile iz svojih 
garderobnih omar. Knjižničarki sta jih pregledali in uredili. Druženje je potekalo 8. marca, in sicer 
med glavnima odmoroma. Udeležilo se ga je veliko število sodelavk, vsaka je lahko med ponudbo 
našla nekaj zase. Za vsak izbran kos pa so donirale 1 evro za šolski sklad. Pripravljen je bil tudi 
sladki prigrizek s čajem in sokom.
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Za dan žena je bil v knjižnici organiziran dobrodelni 
bazar rabljenih modnih dodatkov

Tako smo prijetno druženje izkoristile za izmenjavo 
bižuterije in hkrati zbirale sredstva za šolski sklad

Pomočnica ravnatelj SPLŠ Tanja Čefarin v družbi 
upokojenih učiteljic Marcele Vidmar in Anuške Lozić

Pridružile so se nam tudi sodelavke, ki skrbijo, da je 
šola vedno čista in urejena



Marec

Delavnica Varna raba interneta
ŠCNG, 8. marec 

Delavnica o varni rabi interneta je bila organizirana preko Mladinskega centra Nova Gorica in je 
sodila v sklop preventivnih delavnic, ki jih je financirala MONG. Izvajalec delavnice je bil Zavod 
MISS. Najprej je bil na vrsti teoretični del, ki je predstavil osnovna pravila glede varne rabe 
interneta, nato je sledil praktični del z različnimi aktivnostmi.
Delavnice so se udeležili dijaki 2. CE in 2. RC.

Zgodovinska ekskurzija v Gorico
Gorica (Italija), 8. marec 2018

Dijaki 1. AE in 1. RA so obiskali sinagogo v Gorici in se z vodičem sprehodili po stari Gorici ter si 
ogledali Muzej 1. svetovne vojne pod vodstvom Alessandra Quinzia, kustosa iz pokrajinskega 
muzeja Gorica. Dijake so spremljale Kristina Škibin, Romi Češčut in Majda Figelj.

Maturantski ples
Nova Gorica, 9. marec 2018

Maturantski ples je bil organiziran za vse dijakinje in dijake ŠCNG (razen za BTŠ). Potekal je v 
petek, 9. 3. 2018, v Športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. Večer se je začel s četvorko, 
nadaljeval z dobro večerjo, predstavitvami razredov in plesom. 
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Kot vsako leto je bil ples razkošen; pravo doživetje za vse maturante
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Karierni razvoj mladih
MIC, 9. marec 2018

V petek, 9. 3. 2018, je na MIC-u potekal dogodek Karierni razvoj mladih – srečanje svetovalnih 
delavk in drugih izvajalcev karierne orientacije - ki je bil organiziran v okviru mednarodnega 
projekta BOQua in v sodelovanju s Kariernim svetovanjem ŠCNG.
Zbrane je na samem začetku pozdravil in nagovoril direktor centra, Miran Saksida. Sledil je 
prispevek dr. Sabine Žnidaršič Žagar iz KC Ljubljana z naslovom Spremembe na trgu dela in kako 
le-te nagovarjajo šolo, kjer je poleg sprememb na trgu dela predstavila tudi veščine, ki zaposlenim 
služijo za opravljanje aktualnih poklicev in tistih, ki se še oblikujejo. Med aktivnim odmorom so si 
udeleženci ogledali Učni izdelovalni laboratorij, učilnico za računalniško podprte tehnologije, 
sproščali so se ob masažah dijakov programa bolničar Gimnazije in zdravstvene šole ter se udeležili
predstavitve učnega podjetja »2 TRIP« dijakov Srednje ekonomske in trgovske šole. Vsebinsko je 
srečanje nadaljeval vodja svetovanja KC Koper, Danijel Bandelj, ki je predstavil izkušnje z 
generacijo milenijcev in tudi, ali so res tako drugačni od prejšnjih generacij. V nadaljevanju smo 
preko osebnih zgodb spoznavali poklic multiplikatorja. Predstavljene so bile tri prakse v okviru tega
poklica, ki se posebej ukvarjajo s karierno orientacijo. To so nam predstavile učiteljice v projektu 
Popestrimo šolo: Megi Rožič, ŠC Nova Gorica; Nataša Hanuna, Zavod SV. Stanislava, Ljubljana 
Šentvid in Danijela Manoilov, OŠ Milojke Štrukelj. 

V zaključnem delu smo pozornost namenili tudi predstavnikoma gospodarstva in svobodnih 
poklicev, ki sta predstavila, kako se poklici spreminjajo v praksi, se prilagajajo uporabniku in 
upoštevajo tudi okolju prijazne rešitve.
Najprej je svojo poslovno idejo in delo predstavila Deana Jezeršek, jezikoslovka, vodja 
izobraževanj in razvoja ter soustanoviteljica jezikovne agencije Language Sitter.  
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Srečanja so se udeležili predvsem strokovni delavci centra,
ki se ukvarjajo s poklicno orientacijo

Dr. Žagar je predstavila spremembe na trgu dela

Udeleženci posveta so si ogledali tudi UILO generaciji milenijcev je spregovoril Danijel Bandelj



Marec

V slovenskem prostoru je znana po svoji inovativni ideji in pristopu k poučevanju jezikov, kar jo je 
vodilo v ustanovitev nekonvencionalne jezikovne šole. S svojo poslovno idejo je pridobila naziv 
AmCham Top Potential of the Year 2017. 
Nato je svojo poslovno idejo predstavil David Kodarin iz podjetja Kakis, kjer izdelujejo trajnostne 
zunanje sanitarje po principu kompostnih stranišč. Za pogostitev udeležencev je skrbelo osebje in 
dijaki Biotehniške šole.

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Ljubljana, 10. marec 2018

10. marca 2018 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz slovenskega jezika. Na njem je 
sodelovala Vesna Simonič (2. BZ), ki je osvojila zlato Cankarjevo priznanje. Njena mentorica je 
bila Majda Arčon.

Predavanje o krvodajalstvu za SPLŠ
ŠCNG, 12. marec 2018

Dijakom 2. NAS, 2. NL, 2. NS, 2. NTM, 4. LT, 4. ST, 4. TM sta prostovoljki Rdečega križa 
Slovenije predavali o krvodajalstvu. Predstavili sta transfuzijsko medicino in pogoje za odvzem 
krvi. Posebej so še razložili, za kaj vse se uporablja darovano kri, in opisali potek odvzema krvi. 
Poudarili sta, da je to dejanje prostovoljna odločitev. Nekaj dijakov se je nato udeležilo 
krvodajalske akcije.

Gledališka predstava
Nova Gorica, 12. marec 2018

Dijaki 2. RA, 3. RB, 4. AE in 4. RA so si ogledali predstavo Don Juan. Glavni junak je zapeljivec, 
prevarant in morilec, ki ne pozna krivde. Poroči se z donjo Elviro, ki je pred tem bivala v 
samostanu. Po poroki pa njegova strast ugasne in se že ozira za drugimi. Gledalec se sprašuje o 
posameznikovi svobodi v sodobnem svetu, o mejah te svobode v okvirih družbene morale. Ti okviri
naj bi bili prostor, v katerem je mogoče živeti človeka vredno življenje. Don Juan pa te meje 
vztrajno ingnorira in je zvest le sebi. Žal je takih »junakov« v sodobnem svetu veliko in je zato 
težko braniti moralno življenje in vrednote.
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Za pogostitev udeležencev so poskrbeli dijaki 
Biotehniške šole

Poslovno idejo svojega podjetja je predstavil podjetnik 
Koradin
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PISA 2018
ŠCNG, 15. marec 2018

PISA (Programme for International Student Assesmen) je program mednarodne primerjave 
dosežkov učencev. V raziskavi sodelujejo države članice OECD. Namen raziskave PISA je zajeti 
podatke o kompetentnostih učencev, ki jih potrebujejo za svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki 
so pomembne tako za posameznika kot za celotno družbo. Raziskava zajema 15-letnike, ki se 
izobražujejo.
Tudi dijaki našega centra so bili udeleženi v raziskavi. Iz vsakega razreda je bilo naključno izbranih 
15 dijakov. Vprašalniki so se razlikovali glede na stopnjo šolanja, npr. gimnazija, tehniške šole in 
poklicne šole. Vprašalniki so anonimni, rezultati pa bodo znani prihodnje leto.
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V raziskavi PISA 2018 so sodelovali tudi naši dijaki
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Matematični Kenguru
ŠCNG, 15. marec 2018

Matematični kenguru je mednarodno tekmovanje iz matematike. Mladi iz več kot 30 držav sočasno 
rešujejo naloge na različnih stopnjah od 1. razreda osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole.
To tekmovanje je najbolj množično preizkušanje znanja matematike, vaje so zastavljene igrivo in 
zabavno.
Najboljši dijaki so bili:

Dijak Razred Priznanje Mentor

Anže Črv 1. GA bronasto Tanja Janežič

Matevž Prinčič 2. GA bronasto Tanja Janežič

Aleks Humar 3. GA bronasto Tanja Janežič

Lara Marušič 3. GA bronasto Tanja Janežič

Maj Nanut 3. GA bronasto Tanja Janežič

Žiga Šinigoj 3. GA bronasto Tanja Janežič

Staš Bucik 4. GA bronasto Vanda Fiegl

Žan Besednjak 4. GA bronasto in srebrno Vanda Fiegl

Bor Križaj 1. RA zlato Uroš Komel

Žan Spačal 2. ST bronasto Ksenija Maver

Matija Zorn 2. AE bronasto Vanda Fiegl

Matic Kostantino 2. ST bronasto Tanja Janežič

Tadej Skok 2. ST bronasto in srebrno Tanja Janežič

Sašo Tratnik 2. ST bronasto in srebrno Tanja Janežič

Jure Štrancar 3. ST bronasto Tanja Janežič

Anže Borjančič 3. ST bronasto Tanja Janežič

Miha Cotič 1. ML bronasto Albin Klanjšček

Jure Uršič 2. AS bronasto Albin Klanjšček

Žan Besednjak (4. GA), Tadej Skok (2. ST) in Sašo Tratnik (2. ST) so kasneje na regijskem 
tekmovanju osvojili srebrno priznanje.

Ekskurzija v Psihiatrično bolnišnico Idrija
Idrija, 16. marec 2018

Vsako leto dijaki 4. letnikov zdravstvene šole obiščejo tudi Psihiatrično bolnišnico v Idriji. Dijake 
4. AZ in 4. BZ so spremljali učitelji Barbara Sitar, Nives Kragelj Benedetič, Manuela Morvai in 
Mitja Trošt. Na začetku so prisluhnili predavanju o bolnišnici in o duševnih motnjah, ki so najbolj 
pogoste pri pacientih, ki se zdravijo v bolnišnici. Po predavanju je sledil ogled bolnišnice. Pokazali 
so jim prostore za delovno in skupinsko terapijo. Ogled bolnišnice je za dijake zelo koristen, saj 
odpravlja predsodke, ki krožijo o tej bolnišnici.
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Državno tekmovanje iz angleščine za poklicne šole Poliglot 3
Velenje, 17. marec 2018

Na ŠC Velenje je potekalo državno tekmovanje iz angleščine za dijake poklicnih šol, ki so se ga 
udeležili tudi tekmovalci iz našega centra.

Mednarodno športno srečanje tehniških šol
Firminy (Francija), od 19. do 23. marca 2018

V mestecu Firminy v Franciji je potekalo že 18. tradicionalno športno srečanje srednjih šol iz 
Evrope. Udeležilo se ga je čez 400 dijakov in njihovih mentorjev iz Italije, Španije, Francije, 
Avstrije, Hrvaške, Poljske in Slovenije. Našo zastavo so zastopali dijaki in mentorji ŠCNG (Branka 
Kuk Petrovčič, Nadica Vidmar, Albin Klanjšček in Bogomir Remškar). Šport je tako za teden dni 
čudovito povezal dijake sodelujočih šol. V času, ki so ga preživeli na potovanju, v hostlu, na 
športnih igriščih, na izletu v Lyon in na zaključni zabavi, so lahko spoznavali druge kulture, jezike 
in navade. Seveda pri slednjem ne moremo mimo najpomembnejšega elementa – hrane. Ta je bila 
za naše slovanske želodčke precej francoska. Da bi bila mera polna, so si naši gurmani za kosilo 
privoščili še … polže. Gotovo so tudi socialna omrežja bogatejša za kar lepo število novih 
prijateljstev in všečkov. 

Najpomembnejši del srečanja pa so bila tekmovanja, kjer so se mladi pomerili v odbojki, košarki, 
nogometu, rokometu in badmintonu, tako v moški kot ženski kategoriji. 
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Ekipa ŠCNG v Firminyju Rokometaši v družbi z igralkama badmintona

OdbojkarjiKošarkarji
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V nogometu sta našo šolo zastopali dve moški
ekipi, v košarki, odbojki in rokometu pa ena. V
badmintonu sta nas zastopali dve dekleti. Vsaka
tekma je zgodba zase, še posebej, če z njo
predstavljaš ne samo šolo, ampak tudi svoj narod.
V zelo lepem spominu pa bo ostala tekma, ki so jo
na koncu turnirja odigrali rokometaši. Dijaki so
sestavili ekipo »Drem team«», po dva
predstavnika iz vsake šole, in se pomerili z
lokalno člansko ekipo Firminyja. Čudovito je
videti otroke, ki so si bili še malo prej največji
rivali, kako uigrano izpeljujejo akcije in tresejo
nasprotnikovo mrežo. 

Domov so se ekipe Šolskega centa Nova Gorica, ki so jih sestavljali dijaki SPLŠ, ERŠ, BŠ, GZŠ, 
vrnile z zlato medaljo v odbojki, z bronasto medaljo in nagrado za najbolj Fair play ekipo v 
nogometu, 4. mestom in nagrado za najbolj Fair play ekipo v rokometu in 7. mestom v košarki. 
Tudi dekleti sta se v badmintonu odlično izkazali. 

Zapisala Nadica Vidmar
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Strokovna ekskurzija na Falo in v Velenje
Fala in Velenje, 20. marec 2018

Učitelji Goran Milič, Goran Vodopivec in Matjaž Marušič so spremljali dijake 2. CE in 3. CE na 
ekskurziji na Štajersko. Najprej so obiskali Muzej hidroelektrarne Fale, to je urejen prostor prvotne 
strojnice z ohranjeno horizontalno Francisovo turbino. Obnovljena turbina z delno odprtim 
turbinskim pokrovom omogoča vpogled v način delovanja elektrarne in spreminjanja energije vode 
v električno energijo. Leta 2008 je bil muzejski del hidroelektrarne Fala z odlokom vlade Republike
Slovenije razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Po ogledu muzeja pa so se zapeljali do Velenja in obiskali Vzorčno mesto, kar je bilo za dijake 
svojevrstno doživetje. Prostori bivšega nakupovalnega centra sredi mesta, kjer so postavljene 
različne vizualizacije, ki obiskovalcem ponujajo interaktivno izobraževanje, so se spremenili v kraj 
digitalnega in znanstvenega opismenjevanja. V Vzorčnem mestu so na voljo interaktivna orodja, ki 
jih obiskovalec sam preizkusi. Preko navidezne resničnosti obiskovalec lahko spoznava različna 
delovna okolja, v transmedijskem kotičku predvajajo znanstveni TV za mladino, poudarek je na 
pripovedovanju zgodb skozi številne medije, digitalni pismenosti in varni rabi spletnih družbenih 
omrežij, v digitalnem laboratoriju se preizkusijo v programiranju in razvijajo pametne rešitve in 
prototipe zamisli. Interaktivna soba pobega je namenjena novi metodi osvajanja znanja, ki ga bodo 
obiskovalci pridobili v tem vzorčnem mestu ter bo ponudila prehode med resničnim in virtualnim 
svetom.

Strokovna ekskurzija v Ilirsko Bistrico in Pivko
Ilirska Bistrica in Pivka, 20. marec 2018

Vsi dijaki lesarske šole so obiskali podjetje Lesonit Fantoni v Ilirski Bistrici. Po ogledu podjetja so 
odšli še v Pivko in si ogledali še v Park vojaške zgodovine. Dijake so spremljali učitelji Bogdan 
Brecelj, Evgen Markovčič, Marko Peršič in Vojko Erzetič.
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V Parku vojaške zgodovine
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Srečanje z Nobelovim nagrajencem prof. dr. Duncanom Haldanenom
ŠCNG, 21. marec 2018

V sredo, 21. 3. 2018, smo se dijaki 1., 3. in 4. GA odpravili na predavanje Nobelovega nagrajenca 
prof. dr. Duncana Haldanea, ki nam je razložil pomen kvantne mehanike in za kar je prejel 
Nobelovo nagrado.
Predaval nam je o tem, kako Einstein ni verjel svojim odkritjem in jih je že na samem začetku 
označil za svoje »največje napake«, kar pa seveda niso bile. Spoznali smo, zakaj kljub gravitaciji ne
pademo »skozi« zemljo in zakaj, če magnet prerežemo na pol, ne dobimo dveh različno nabitih 
polov temveč dva popolnoma nova magneta.
Dogodek se nam bo zagotovo vtisnil v spomin, saj nam je odprl nova obzorja in nam dal možnost, 
da osebno spoznamo Nobelovega nagrajenca, kar pa se ne zgodi čisto vsak dan. Šoli in vsem 
ostalim, ki ste pripomogli k temu dogodku, se iskreno zahvaljujemo.

Zapisal Tjaž Valentinčič, 1. GA

Filmska predstava
ŠCNG, 22. marec 2018

V okviru kulturnih dejavnosti so si dijaki 1. TM ogledali film Gran Torino.

Šolsko tekmovanje PIKO
ŠCNG, 22. marec 2018

15 dijakov tehniške gimnazije (6 dijakov) in strojne šole (9 dijakov) se je pomerilo v tekmovanju iz 
projekcij in kotiranja (krajše PIKO). Najboljši so prejeli bronasto priznanje: Matija Zorn (4. ST), 
Patrik Gleščič (4. ST), Žan Spačal (1. ST), Žan Besednjak (4. GA) in Blaž Vodopivec (4. GA). Na 
državno tekmovanje v maju pa sta bila uvrščena Matija Zorn in Žan Besednjak. Mentorja sta bila 
Igor Milost in Herman Besednjak.

Športno srečanje zaposlenih in študentov VSŠ
ŠCNG, 22. marec 2018

Zaposleni na VSŠ in študentje so skupaj preživeli športni popoldan. V telovadnici SPLŠ so se 
pomerili v košarki, sledila je zakuska v Šponu in nekaj partij taroka.
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Srečanje Pure energy 
ŠCNG, 23. marec 2018

Na ŠCNG se je v v tem tednu prepletalo dogajanje dveh mednarodnih projektov. Dijaki iz več 
evropskih držav so se na našem centru družili v okviru projekta Pure Energy, ob tem pa je bil  
predstavljen tudi projekt Alpe Adria Attitude. Projekt Pure Energy poteka že od novembra 2016 in 
se v tem šolskem letu zaključuje. V njem poleg našega centra sodelujejo še srednje in višje šole iz 
Slovaške, Češke, Bolgarije, Turčije in Estonije, glavna pozornost projekta pa je namenjena 
problematiki obnovljivih virov energije. Dijaki so na tedenskem srečanju izdelovali makete 
energetsko učinkovitih hiš, ki so morale biti ustrezno izolirane, imeti fotovoltaični modul in 
vetrnico za izkoriščanje vetrne energije. Dijaki so na predstavitvi zagovarjali svoje rešitve 
energetsko učinkovitih hišk, makete pa so razstavili v avli MIC-a.
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Dijaki so predstavili svoj projekt Hišica s sončno elektrarno

Maketa pokrajine z daljnovodom Hišica z vetrno elektrarno
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Ekskurzija v Trst
Trst (Italija), 23. marec 2018

Dijaki 2. ST in 2. TM so pod vodstvom vodiča spoznavali Trst. Spremljali so jih učitelji Marko 
Celinšek Kaličanin, Vitjan Juretič, Aleš Štrancar in Marko Medvešček.
Poleg tipičnih tržaških znamenitosti so si ogledali tudi Kleine Berlin, tj. Kompleks protiletalskih 
zaklonišč, ki so se uporabljala med drugo svetovno vojno.

Gledališka predstava
Nova Gorica, 23. marec 2018

Dijaki iz 1. letnikov 4-letnih programov (SPLŠ, ERŠ in GZŠ) ter dijaki 1. NE, 1. NR in 1. AB so si 
v veliki dvorani SNG ogledali Molierovo satirično komedijo Tartuffe.

Filmska predstava
Nova Gorica, 23. marec 2018

Dijaki 1. NE, 1. NR, 2. CE in 3. CE, 3. ME, 3. ML, 3. ST in 3. GA so si v gledališki dvorani splošne
gimnazije ogledali film Strah, ki ga je režiral slovenski režiser Dejan Babosek. Film ozavešča mlade
proti rasizmu, fašizmu in ksenofobiji. Projekciji filma je sledil pogovor o temah, ki jih odpira 
zgodba naslovnega junaka. Pogovor je vodila Natalija Plohl. Poleg režiserja se je pogovora udeležil 
tudi Samer Arkawi, v Ljubljani živeči begunec iz Sirije. Namen pogovora je pri mladostnikih 
okrepiti zavedanje, da lahko nekaj spremenijo in jih spodbuditi k prevzemanju aktivne vloge proti 
nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji.
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Projekciji filma je sledil pogovor o rasizmu in ksenofobiji v
družbi

Pogovor, ki se ga je poleg režiserja filma udeležil tudi 
begunec iz Sirije, je  vodila profesorica slovenskega jezika
Natalija Plohl
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13. Državno tekmovanje iz angleščine Poliglot
Velenje, 24. marec 2018

Dijaki ŠCNG so se 24. 3. 2018 udeležili 13. državnega tekmovanja iz znanja angleščine Poliglot. 
Tekmovanje je potekalo na ŠC Velenje. Tekmovali so Jan Brecelj (3. AZ), Enes Fejzoski in Žiga 
Ivančič (oba iz 3. RA), Klara Furlan in Maja Kobal (BŠ) ter Denis Savić (SETŠ). Naš najboljši 
dijak je bil Žiga Ivančič, ki je prejel srebrno priznanje. 
Njegova mentorica je bila Anka Koršič.

Ekskurzija v München
München, od 28. do 30. marca 2018

Dijaki 3. ST in 3. GA, razrednika Ksenija Ferjančič in Tomaž Vidmar ter učitelj Igor Milost so odšli
na ekskurzijo v München. Obiskali so tehniški muzej in spoznali mestne znamenitosti.

Gledališka predstava
Nova Gorica, 30. marec 2018

Komedija Tartuffe je bila odigrana za dijake 1. AB, 1. AZ, 1. BZ, 1. GA, 1. AE, 1. NE, 1. NR, 1. RA
in 1. RB.
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Stroj za kovinarske delavnice
ŠCNG, 29. marec 2018

Na šolsko parkirišče je tovornjak dostavil nov stroj za kovinarske delavnice. Zaradi velikosti je bil 
transport in montaža v učilnico pravi podvig. Gre za CNC-obdelovalni center južno-korejskega 
izdelovalca Doosan. Lahko bi ga imenovali tudi Univerzalni vertikalni obdelovalni center. Stroj je 
računalniško krmiljen obdelovalni center z vertikalnim načinom obdelave obdelovancev. 
Obdelujemo lahko obdelovance s tlorisno površino do 1000 x 450 mm in težo do 600 kg. Ima 
revolversko glavo oz. skladišče za orodje, v katerem so vpeta različna orodja, ki jih stroj 
avtomatično izbira in zamenjuje glede na program obdelave. Krmilnik stroja omogoča krmiljenje 
oz. komunikacijo med strojem in upravljalcem. Na stroju se lahko obdeluje najrazličnejše oblike, 
predvsem zahtevnejše obdelovance, pri katerih je potrebno uporabiti različna orodja, da dosežemo 
želeno obliko.
Obdelovalni center bo namenjen izobraževanju, pa tudi v tržne namene.
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Na dvorišče šole so pripeljali nov stroj za CNC-obdelavo Po dolgem in napornem raztovarjanju ...

... se je prikazal Doosan Stroj so namestili v kovinarsko delavnico
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Intervju z Miranom Mozetičem
ŠCNG, marec 2018

Primorske novice so v obsežnem članku predstavile delo profesorja Mirana Mozetiča.
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April

APRIL

Obisk podjetij Elgoline in Proplace
Cerknica, 4. april 2018

Dijaki 2. AE so obiskali podjetje Elgoline iz Cerknice, ki proizvaja tiskana vezja, in podjetje 
Proplace, ki proizvaja elektronske komponente.

Predstavitev samostojnega podjetništva - AJPES
Nova Gorica, 4. in 12. april 2018

Dijaki zaključnih letnikov 2. NAS, 2. NL, 2. NS, 2. NTM, 3. ML, 4. LT in 4. ST so obiskali 
novogoriško izpostavo AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve). Tam so izvedeli, 
kako lahko ustanovijo svoje podjetje in postanejo samostojni podjetniki (s. p.) ter katere dokumente 
in postopke je pri tem potrebno urediti.

Delavnica Varno in odgovorno na spletu
ŠCNG, 4. in 26. april 2018

Delavnica je bila v prvem terminu namenjena dijakom 2. GA, 2. AZ, 2. BZ in 2. AB, v drugem 
terminu pa dijakom 2. AS, 2. ML, 2. CK, 2. AB in 2. ME. Organizirana je bilo v sodelovanju s 
programom Safe.si, Zavodom MISSS in Mladinskim centrom Nova Gorica. Predavatelj je 
predstavil izzive, nevarnosti in teme, s katerimi se srečujejo mladi pri uporabi interneta, 
računalnikov in mobilnih telefonov. Seznanili so se z nevarnostmi in načini, kako se jim izogniti. 
Dijaki so izvedeli tudi dejstva o nevtralnosti interneta, njegovi zanesljivosti, o prevarah, dobili so 
informacije o varnem nakupovanju preko spleta in kako je internet tudi možnost za zaslužek. 
Drugi del predavanja je bil namenjen varovanju osebnih podatkov in uporabi družabnih omrežij, 
spregovorili pa so tudi o spoštovanju lastnine na spletu, o zasvojenosti in o nasilju na internetu.

Ekskurzija v München
München, od 4. do 5. aprila 2018

Dijaki iz programa logistični tehnik (2, 3. in 4. letnik) in spremljevalci Miran Mozetič, Mitja Zega 
in Tanja Arčon so se podali na ekskurzijo v München. Največ časa so namenili ogledu tehničnega 
muzeja, pa tudi nekaterih zanimivosti tega bavarskega mesta.

Naravoslovni dan Ljubljansko barje
Ljubljansko barje, 4. in 5. april 2018

Dijaki 1. RA, 1. RB in 1. AE so se udeležili naravoslovno-geografske ekskurzije na Ljubljansko 
barje. Spremljevalci so bili Erik Kompara, Marko Marčetić, Zdenka Mugerli, Tina Stanič in Iztok 
Čehovin. Spoznali so nastanek Ljubljanskega barja, zanimivosti o Ljubljanici in koliščarski kulturi, 
pa tudi dejstva o izsuševanju in izrabi Ljubljanskega barja v preteklosti in o vplivu urbanizacije in 
prometa na ta občutljiv naravni habitat.
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Ekskurzija v Firence
Firence (Italija), od 4. do 6. aprila 2018

Tudi letos smo se dijaki 1. GA udeležili ekskurzije v Firence, ki se je odvijala od 4. do 6. aprila 
2018. Poleg spremstva dveh profesoric – s področij slovenščine (Adrijana Špacapan) in umetnostne 
zgodovine (Anka Dornik Valič) – in vodiča Klemna Koširja, se je dijakom 1. GA pridružilo še nekaj
dijakinj programa zdravstvena nega.
Po naporni 5-urni vožnji z avtobusom iz Nove Gorice do kraja Sesto Fiorentino, od koder smo se z 
vlakom odpeljali do Firenc, smo si najprej ogledali trg Piazza di San Giovanni, kjer se nahaja 
krstilnica z zlatimi vrati kot slavno delo Lorenza Ghiberitja, in cerkev Santa Maria del Fiore z 
Giottovim zvonikom ter veličastno Brunelleschijevo kupolo. Pot smo nadaljevali do trga Piazza 
della Signoria, kjer smo si ogledali kipe najbolj znanih umetnikov, cerkev Santa Croce, znani po 
Giottovih freskah in grobovih pomembnih Florentincev (Galileja, Michelangela, Machiavellija …), 
in nato do Brunelleschijeve kapele Pazzi. Pred vrnitvijo do avtobusa, s katerim smo se konec dneva 
odpeljali do hotela v kraju Montecatini Terme, smo si ogledali še muzej izumov in nekaterih 
umetnin Leonarda Da Vincija.
Naslednji dan smo se že zelo zgodaj odpravili na pot do ene najobsežnejših in popularnih galerij na 
svetu, galerije Uffizi. Ogledali so si nekaj najbolj znanih svetovnih del, kot so Rojstvo Venere, 
Alegorija pomladi, Ognissanti Madonna in še veliko drugih. Naslednja postojanka je bila bazilika 
svetega Lovrenca z grobnicami Medičejcev. Za konec dneva smo obiskali še palačo Pitti s slavnimi 
vrtovi Boboli, ki pokrivajo kar 45 tisoč kvadratnih metrov površine.
Zadnji dan smo se dijaki in dijakinje odpeljali v Sieno na ogled trga Piazza del Campo in Palazza 
Publica, kjer smo si videli nekaj zelo znanih fresk, med katerimi je bila tudi freska Učinki dobre 
vlade. Pred odhodom domov smo imeli še nekaj časa za samostojen ogled tega mesta.  

Zapisal Alen Leban, 1. GA

138

Tore del Mangia v Sieni

Krstilnica Michelangelov David
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Tekmovanje Lego Masters
Ljubljana, 5. april 2018

V četrtek, 5. aprila 2018, sta se dijaka Žan Besednjak in Matej Oprešnik (oba iz 4. GA) udeležila 
tekmovanja v programiranju robotkov Lego Masters 2018, ki je potekalo na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani. Na tekmovanju je nastopilo 22 ekip z različnih slovenskih srednjih šol. 
Letošnja naloga je od tekmovalcev zahtevala pripravo in programiranje robotov tako, da so 
raznobarvne predmete razvrstili po barvah v ustrezne posode. Po obetavnem začetku, ko sta si v 
kvalifikacijah delila 10. mesto, sta izpadla v izločilni tekmi za uvrstitev med 16 najboljših ekip.

Delavnica samospoznavanja 
ŠCNG, 5. april 2018

Dijaki 1. ME so imeli v času razredne ure delavnico samospoznavanja, ki jo je izvedla Megi Rožič. 
Seznanili so se z osnovnimi štirimi tipi osebnosti, potem so reševali osebnostni test in ga 
pokomentirali, na koncu pa so izvedli igro vlog, kako v določenih situacijah lahko predvidimo 
ravnanje določenega tipa osebnosti.

Dva natečaja v okviru Škrabčevega leta
ŠCNG, 5. april 2018

Leto 2018 smo obeležili 100-letnico smrti jezikoslovca p. Stanislava Škrabca. V okviru tega jubileja
so se odvijali številni dogodki, ki so bili usmerjeni v popularizacijo njegovega življenja in dela, 
predvsem pa bivanja v našem prostoru. Stanislav Škrabec je na Kostanjevici nad Novo Gorico 
preživel kar 42 let. Frančiškanski samostan Kostanjevica je zato leto 2018 poimenoval Škrabčevo 
leto.

ŠCNG je v okviru Škrabčevega leta sodeloval z dvema natečajema. Oba natečaja sta bila izpeljana v
sodelovanju s Samostanom Kostanjevica in Slavističnim društvom Nova Gorica. V četrtek, 5. aprila
2018, sta dijakom o natečajih spregovorila p. Jernej Kurinčič (gvardijan frančiškanskega samostana 
na Kostanjevici) in oblikovalka Elza Pavšič (arhitektka in oblikovalka logotipa Škrabčevega leta). 
Prvo šolsko uro sta nagovorila dijake tehniške gimnazije in dijake SPLŠ, tretjo šolsko uro pa dijake 
ERŠ in SETŠ. Dijake in oba gosta je pozdravil tudi ravnatelj SPLŠ Herman Besednjak.
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Matej in Žan se pripravljata na tekmovanje Njun robot na progi
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P. Jernej je povedal nekaj besed o Škrabčevem življenju, osredotočil se je na njegovo jezikoslovno 
delo, natančneje na glasoslovje. Dijake je povabil naj s table glasno preberejo nekaj slovenskih 
besed z označenimi naglasi. Dijaki so naglase pri izgovoru bolj ali manj upoštevali. To je bila 
podlaga za razlago oz. navodila za oblikovanje računalniške igrice. Pater je prikazal nekaj primerov,
kako naj bi računalniška igrica izgledala (iskanje besed s pravim naglasom, izločanje besed z 
nepravim naglasom, bojevanje z besedami ipd.). Vse dijake pa je povabil k sodelovanju.

Arhitektka Elza Pavšič je predstavila drugi natečaj, tj. izdelovanje plakatov in knjižnih kazalk. Na 
začetku je arhitektka predstavila svoja soočanja s p. Stanislavom Škrabcem. Poudarila je, da je za 
dober izdelek potrebno poznavanje osebe. Potem je skozi projekcijo opisala kratek pregled 
zgodovine plakatov in njihove značilnosti. 
Dijake je povabila, naj izdelajo plakate in knjižne kazalke v poljubni tehniki, lahko kot posamezniki
ali v skupini. Najboljši izdelki bodo natisnjeni in nagrajeni.

Državno tekmovanje za zdravstvene šole
Celje, 6. april 2018

V petek, 6. 4. 2018, smo se iz Nove Gorice odpravili na državno tekmovanje srednjih zdravstvenih 
šol Slovenije za priznanje Angele Boškin iz prve pomoči, ki je potekalo na Srednji zdravstveni šoli 
v Celju. Za predhodno uvrstitev na državno tekmovanje, sem se morala že prej udeležiti šolskega 
tekmovanja na naši zdravstveni šoli in si pridobiti dober rezultat. Za državno tekmovanje so na šoli 
potekala predavanja oz. priprave.

V Celje smo prispeli ob 8. uri. Dijake iz vseh šol so sprejeli dijaki Zdravstvene šole Celje. Vsaka 
posamezna šola je imela svojega dijaka spremljevalca. Vsi tekmovalci smo bili obdarovani z 
darilnimi paketi. Nato smo dobili razpored, v katerih učilnicah bo potekalo tekmovanje. Nato nas je 
spremljevalec pospremil do fotografa. Vse tekmovalce je pričakala tudi jutranja pogostitev. Potem 
smo se odpravili v učilnice. Pisanje testov se je začelo ob 10. uri. Čas, ki smo ga imeli na razpolago 
za pisanje testa, je trajal 45 minut. Po končanem pisanju smo se vsi tekmovalci zbrali na šolskem 
dvorišču. Tam so nas pričakali predstavniki Kinološkega društva Celje. Povedali so nam veliko 
zanimivosti o društvu in psih. To društvo se ukvarja s šolanjem psov ter z izvajanjem tekmovanj 
šolanih psov. 
Po predstavitvi društva smo se s spremljevalcem odpravili do muzeja Alme Karlin. To je bila 
slovenska popotnica, pisateljica, pesnica in zbirateljica. Govorila in pisala je v nemškem jeziku, ker 
so jo starši vzgajali kot nemško Celjanko. V Londonu je študirala jezike, obvladala jih je kar osem. 
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V okviru Škrabčevega leta so bili dijaki povabljeni, da 
izdelajo jezikoslovno računalniško igrico ...

... plakate in knjižne kazalke
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Povedali so nam tudi, da Alme svet ne priznava kot popotnice, a so kljub temu preko svojih 
raziskav ugotovili, da je bila Alma ena največjih popotnic na svetu. Za konec smo si ogledali 
zanimivosti, ki jih je Alma zbrala v različnih deželah po svetu.
Po ogledu muzeja smo se odpravili na ogled Celjskega stropa, ki se nahaja v osrednji dvorani Stare 
grofije in sodi med osrednje celjske zanimivosti. Povedali so nam, da je Celjski strop eno največjih 
odkritij, obenem pa tudi skrivnosti v Sloveniji. Potem smo se odpravili na ogled mestnih predelov. 
Ko smo prišli na trg, se nam je razprostrl pogled na Celjski grad. Po obhodu smo se vrnili v šolo na 
kosilo. 
Po kosilu smo izvedeli rezultate tekmovanja. Vsi tekmovalci smo bili poklicani, da se zberemo v 
telovadnici šole. Pri podelitvi so bile vključene tudi šole, ki so sodelovale na likovnem natečaju. 
Nagrado za likovne izdelke so prejele tudi tri dijakinje naše zdravstvene šole: Polona Bajc (1. BZ), 
Selina Djinja (1. BZ) in Katjuša Marc (1. BZ), njihova mentorica je bila Anka Dornik Valič. Po 
glasbeni popestritvi smo tudi mi pričakali rezultate. Naša šola je dosegla kar dve srebrni ter eno 
zlato priznanje. Prejeli smo veliko pohval tudi od celjske šole, saj smo bili najmanjša skupina na 
tekmovanju. Po rezultatih smo naš uspešen dan v Celju zaključili in se nato odpravili proti Novi 
Gorici. 
Petčlanska ekipa, ki je zastopala našo šolo, je pod mentorstvom profesorja Deana Horvata dosegla 
odličen rezultat. Zlato priznanje je osvojil Dejan Jandrić (3. AZ), srebrno priznanje pa sva osvojili 
Manca Šuligoj in Andrejka Vončina Čermelj (obe 3. BZ). Naša šola je tako postala ena izmed 
najuspešnejših šol na tokratnem državnem tekmovanju. Mentor Dean Horvat je bil upravičeno 
ponosen na svojo ekipo.

Zapisala Manca Šuligoj, 3. BZ
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Ekipa GZŠ na sliki (od leve proti desni): Rok Lojk, Dejan Jandrić (zlato 
priznanje), Sara Ivanovska, Manca Šuligoj (srebrno priznanje), 
Andrejka Vončina Čermelj (srebrno priznanje), Dean Horvat (mentor).
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Svetovni dan zdravja
Nova Gorica, 6. april 2018

V petek, 6. 4. 2018, je ekipa dijakov 4. letnika zdravstvene šole pod mentorstvom prof. Daše Cek 
Stepančič sodelovala na dogodku Aktiviraj se za dobro počutje, ki je ob svetovnem dnevu zdravja 
2018 v center Nove Gorice privabil številne obiskovalce. Dijaki so s promocijo ginekološkega 
zdravja osveščali predvsem dekleta in žene, otroke pa so navduševali s prikazovanjem osnov 
temeljnih postopkov oživljanja. Tako je tudi zdravstvena šola dodala svoj delež k promociji skrbi za
zdravje in dobro počutje naše družbe.

Zaključek Srednješolskega natečaja za najboljši haiku
Ljubljana, 10. april 2018

Na letošnjem 18. srednješolskem državnem natečaju haikujev je
sodelovalo 800 dijakov in dijakinj iz cele Slovenije. Sodelovali
so tudi dijaki od 1. do 4. letnika smeri tehnik računalništva, in
sicer iz 4. RA Veronika Marc, iz 2. RA Eva Jug, iz 1. RA pa Miha
Lazić, David Čatež, Timi Lazar, Oskar Kocjančič in Tilen
Komel. V zborniku je objavljenih 9 njihovih haikujev v
slovenščini. Nagrajena haikuja sta imela Sebastjan Mevlja
(4. RA), in sicer haiku z bivanjsko tematiko, ter Žan Deranja
(1.RA), in sicer za haiku s tematiko narave.
Oba nagrajena dijaka in mentorica Bojana Modrijančič Reščič so
se v udeležili zaključne prireditve, ki je bila v Štihovi dvorani
Cankarjevega doma.

                                                                         
                                                                        Naslovnica zbornika Haiku 2018
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Dijaki so otrokom pokazali, kako se oživlja poškodovance Ekipa zdravstvene šole, ki se je udeležila dogajanj v 
okviru dneva zdravja
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Ekskurzija v livarno Li-GO
Solkan, 11. april 2018

V sredo, 11. 4. 2018, smo dijaki 1. ST obiskali Livarno Gorica d. o. o. v Solkanu. Obisk je potekal v
okviru ur predmeta Uvajanje za obdelovalne procese. Razdeljeni smo bili v dve skupini, ki sta ju 
vodila učitelja Iztok Martinčič in Severin Doplihar. V livarni smo si ogledali postopek strojnega litja
v pesek in tako smo na lastne oči videli, kar smo se letos pri pouku učili. Izkusili smo tudi razmere, 
v katerih tam poteka delo. Obisk je bil zanimiv in poučen.

Zapisal Žan Spačal, 1. ST
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Dijaki so se odpravili na ogled livarne Postopek strojnega litja
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RoboERŠ 
Velenje, 12. april 2018

Na velenjskem MIC-u je potekalo srečanje in tekmovanje RoboERŠ, na katerem so sodelovali 
dijaki iz Ptuja, Nove Gorice in domačini. Tekmovalci so morali sestaviti avtonomnega robotka, ki je
moral samostojno peljati skozi labirint. 10 tekmovalcev je hitro opravilo po dve vožnji, končni 
rezultat je bil seštevek obeh voženj skupaj. To tekmovanje je prvo tekmovanje v ligi RoboT, ki 
vključuje še tekmovanje Robomiš na ŠCNG in zaključno tekmovanje v Mariboru. Sodelovali so 
dijaki 3. AE (Tim Mozetič, Jan Žagar, Luka Žiberna in Žan Čepar) in Tine Šuligoj iz 4. AE ter 
njihova mentorja Boris Pregelj in Peter Zoroja. Najboljši so bili Tim (1. mesto), Jan (3. mesto) in 
Luka (4. mesto).

Obisk podjetja Unior Zreče
Zreče, 13. april 2018

Dijaki 4. ST so obiskali uspešno podjetje Unior iz Zreč, ki proizvaja orodje in kovane izdelke in jih 
izvaža v tujino, glavni kupci pa so velike avtomobilske tovarne. Ogled proizvodnje je bil za dijake 
zelo zanimiv.

Vpis nabornikov 
MIC, 13. april 2018

V predavalnici na MIC-u je potekal vpis nabornikov v vojaško evidenco iz severno-primorskih 
občin. Dijaki so se po vpisu v evidenco vrnili k pouku.
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Ekipa ERŠ z mentorjem Borisom Pregljem Ob koncu tekmovanja so bili zadovoljni domači 
prireditelji, tekmovalci in gosti
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Obisk ladjedelnice Fincantieri
Tržič (Monfalcone, Italija), 14. april 2018

V soboto, 14. 4. 2018, smo se dijaki 1. LT, 2. LT in 3. LT skupaj z učiteljema Kristino Kompara in 
Miranom Mozetičem v jutranjih urah z avtobusom odpravili proti ladjedelnici v Tržič, v Italijo torej.
Na avtobusu smo si krajšali čas s prijatelji ter profesorji, kakšno smo povedali in se veliko smejali. 
Prof. Miran Mozetič nam je pripovedoval o ladjedelnici, o zelo dobrih pogoji za zaposlitev, o 
velikih ladjah, ki so v gradnji in imajo prav vrtoglave cene. Ob prihodu z avtobusom smo spoznali 
vodiča, ki se je z nami pogovarjal v angleškem jeziku, pripovedoval nam je o zgodovini 
ladjedelnice, koliko ladij naredijo na leto, približno devet mesecev pa potrebujejo za izdelavo ene 
ladje križarke. Razkazal nam je prostore, kjer poteka izdelava ladij, priprava vseh materialov ter 
orodja, s katerimi ladje gradijo. Ta proizvodnja zahteva natančnost in veliko znanja. Dobro je 
poskrbljeno za varnost delavcev, vsi nosijo čelade in vedo, kako preprečiti nevarnosti. Še 
zanimivost – delavci uporabljajo kolesa za premikanje iz enega delovnega prostora v drugega. To pa
še zdaleč ni bilo vse, z avtobusom smo se peljali po koncernu, kjer smo videli veliko že vnaprej 
pripravljenega železa za izdelavo novih ter modernejših ladij. Po podatkih, ki sem jih zasledila, naj 
bi bila taka ladja v končni fazi izdelave vredna približno dve milijardi evrov. Ogledali smo si dve 
največji ladji, ki so še v izdelavi, in naredili nekaj skupinskih fotografij. Po zaključku ogleda 
ladjedelnice smo si vzeli nekaj minut za odmor, potem pa smo se odpravili v ladjedelniški muzej 
(Museo della cantieristica). Tu so razstavljene makete vseh ladij, ki so jih v ladjedelnici že izdelali. 
V tem muzeju smo si ogledali časovna obdobja izdelanih ladij, dosežke te ladjedelnice in različne 
filme, ki prikazujejo izplutja ladij. Pot smo zaključili zadovoljni, navdušeni in z veliko novega 
znanja.

Zapisala Larisa Badalič, 1. LT
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Dijaki logistike s spremljevalci; v ozadju nastajajoča ladja

Dijaki so se pripeljali v Tržič Ob maketi ladje v ladjedelniškem muzeju
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Alpe Adria Attitude – 3. srečanje
ŠCNG, 14. april 2018

Tretje srečanje v okviru projekta AAA, v katerem poleg naše
elektro šole sodelujejo tudi šola iz sosednje Gorice ter avstrijski
partner, se je odvijalo v Novi Gorici Namen srečanja je bil pregled
dosedanjih aktivnosti ter morebitni ukrepi za izboljšave. Srečanja
so se udeležili tudi dijaki vseh treh partnerskih šol, za katere se je
pripravilo nekaj dejavnosti. 

Predstavilo se je model pasivne hiške, ki je s solarnimi celicami
ter vetrno elektrarno energetsko v veliki meri samozadostna. Več
takih hišk so izdelali dijaki v okviru projekta Pure Energy, pri
čemer so sodelovali naši dijaki ter delno tudi dijaki iz Italije, ki
so bili ravno takrat pri nas na izmenjavi v okviru projekta AAA. 

Dijaki so sodelovali v kvizu kahoot, tema je bila poznavanje Slovenije ter Evropske unije. 
Razdeljeni so bili v nacionalno mešane skupine, ki so sodelovale v »lovu na zaklad«. Modele hišk  
se je skrilo na različne dele Nove Gorice. Vsaka skupina je prejela točne geografske koordinate 
točke, na kateri je hiška. Ko so dijaki odkrili hiško, so se na tem mestu fotografirali in poslali vodji 
fotografije. Na ta način so skozi lov na zaklad odkrivali oziroma spoznavali Novo Gorico. 
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Tretje srečanje v okviru projekta AAA
je potekalo v Novi Gorici



�����

��	�!�"������&������	��
!���� �������1������������

B���	����������1��������������>��:��� ������������*�����	����
���������	��+���������������������#�� ���!���� �����
&��� ���������	���#$����������	�F�������)�����(��+���	�)������
4��������B�8	����������������������#����)���������� ����
����������������	� ���%��������%�����������	� ���������$��
����	���	���������������#+�������������������������5������#���� �
�����������B���+	����A��	���D�+�$���!�������+$#�� �����������
��#��	��������������������# 	����������������	���������&�������
����	���,#����.�� �	��	��#+���)����	���$��3����� ��	��������#
��� �����	����#���������	��������������������	� ��� �������
��	��	���	������+$#�������������������� �������������$������	
	����������������	���$���#���������	���������	����+��������(�
��$����� ����+���������	��������������	���	�������$	�������%�
#����8���:���$��	������5����%�������$��	������������	����
�������	���	����������������������������������!���� ���$��#�������
�	�	����	����� ����������+������	������+$#��	�	��������	�
��+��������(�$���������	�$�������������� ����	����B����#���%��
��������������$	�%���	��	����������	�	�����%������	����$���#����
����#%���	������� ��	����+�������D����8�	��� ���������������
��#���������%#�����������������������������+$������%��	��������	
���� ����������	����������	�� ����������3��	����+�������
 ����������������������������	��	�#����� #���%����� ������
������� ������������������#���	�����# �	�����������������	���
���	�����	��	����.�	��	�����������	�����	������#�������	����+��
	������ ���������2����#��������������	�����	������������	���
%����������������+����	����������������	��#�������#����
�	6�� �������������	�������	��	��3��	����+������� ������������#��
6���$	������������	��������%�����	��	������	������	�����	��
����������������	� ��������������	�������������������������$	�
#���������	����!����	�#���$����� ����#����8�	����������$	���	
������$	����������	�������� ������%����������	����+����	��
���������	����������#��%���8���%��(#��� ��� ��	�����������
��+���	��������������B�������%� �	#��%�� ���������$���������
��+�������� ���	��	�����7 ������������� ����%�	��	����������
��	�����	������	������

!����	�#����	� ������������������������������ �������2����	���� ���������������%����������������������
�� ��������#����������������	� �����	���#$	��

2��������(����4��+	���*��32

��>

��������	���������������������������
��"��	��	



Kronika – ŠC Nova Gorica 2017/18 

Regijsko tekmovanje mladih kolesarjev
Nova Gorica, 16. april 2018

Na ploščadi ob Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici je v ponedeljek, 16. aprila 2018, 
potekalo kvalifikacijsko tekmovanje mladih kolesarjev. Tekmovanja se je udeležilo 24 učenk in 
učencev Osnovne šole Milojke Štrukelj in Osnovne šole Frana Erjavca iz Nove Gorice ter Osnovne 
šole Solkan. Tekmovanje je organiziral Svet za preventivo in varnost MONG v sodelovanju s 
Šolskim centrom in AMD iz Nove Gorice.
Tekmovalci so se najprej pomerili v vožnji s kolesi na poligonu. Pri postavitvi poligona in pri 
izvajanju vaj so pomagali tudi dijaki prometne šole. Sledilo je reševanje testov iz cestno-prometnih 
predpisov. Najboljši učenci v posameznih kategorijah so za nagrado prejeli kolesarsko čelado, 
absolutna zmagovalka pa tudi gorsko kolo. 

Gledališka predstava
Nova Gorica, 16. in 17. april 2018

Dijaki 2. BZ, 3. AZ, 3. AB,3. GA, 4. AZ in 4. BZ so si ogledali gledališko predstavo Gospa Bovary. 
Glavna junakinja skuša pregnati svojo naveličanost z ljubezenskimi aferami in razsipništvom. Vse 
to jo vodi v osebni propad. Predstavo publika doživlja zelo od blizu, saj sedi na odru, kar je bilo 
dijakom zelo všeč.
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Prizor s predstave: duhovnik, Ema Bovary in njen mož

Miran Mozetič je tekmovalce spremljal po poligonu Najboljši učenci
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Popri 2018
Nova Gorica, 17. april 2018

V letošnjem tekmovanju Popri je sodelovalo 400 mladih iz cele Slovenije, predstavili pa so 142 
podjetniških idej. Ekipa višje strokovne šole je sodelovala v kategoriji študentov in ostalih odraslih 
do 29 let. V tej kategoriji so tekmovalci predstavili 40 idej. Najboljša pa je bila ekipa naše VSŠ, ki 
so jo sestavljali študenti informatike Tilen Tinta, Jan Čuk in Iztok Stopar Ložar. Njihovi mentorji so
bili Polona Žigon, Leon Blažič, Ivana Poša in Aleš Tankosić
Modularni nadzorni sistem MOCOS (MOdular COntrol System) je naprava, ki s pomočjo različnih 
senzorjev omogoča spremljanje parametrov okolja, v katerem se nahaja. Meri lahko temperaturo, 
vlažnost zraka ali zemlje, zračni tlak, količino padavin, količino prašnih delcev in trajanje sončnega 
obsevanja.
Ideja je imela izmed vseh predstavljenih največ potenciala in največjo prihodnost. Člani strokovne 
komisije so pohvalili suveren nastop in odlično izdelan prototip. Predvsem pa je pomembno, da je 
ekipa dobro rešila realen problem. Člani ekipe VSŠ so povedali:

Že tekmovanje samo je bilo dobra izkušnja ter možnost pridobivanja izkušenj ter povratnih 
informacij glede našega produkta. Poleg tega pa je bil naš produkt promoviran na raznih 
platformah, bili smo povabljeni tudi v eter studia 24ur, kjer sem predstavil produkt v živo.
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Ekipa VSŠ je s svojo poslovno idejo osvojila 1. mesto. Na sliki študenti z mentorji, ravnatelj VSŠ in direktor našega 
centra
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Primorske novice, 17. 4. 2018
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Primorske novice, 19. 4. 2018, str. 1, 4
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Ekskurzija v Trst in Tomaj
Trst (Italija), Tomaj, 18. april 2018

Dijaki 3. RA in 3. RB so imeli organizirano ekskurzijo v Trst in Tomaj. Spremljali so jih Anka 
Koršič, Tomaž Mavri, Kristina Vrtovec Repič in Miranda Ortar. Vodiča iz dnevnega centra CŠOD 
sta dijake vodila po Trstu in jim opisovala znamenitosti (sinagoga, Narodni dom, različni 
spomeniki …). Obiskali so tudi taborišče iz druge svetovne vojne – Rižarno. Potem pa so se 
odpeljali še na Kras in obiskali Kosovelovo domačijo.

5. Državno tekmovanje v projekciji PIKO
Ljubljana, 18. april 2018

Na Šolskem centru Ljubljana je potekalo tekmovanje iz projekcij in kotiranja. Tekmovanje 
organizira Skupnost strojnih šol in Center za poklicno izobraževanje. Tekmovalo je 49 dijakov iz 
različnih slovenskih šol. Cilji tekmovanja iz projekcij in kotiranja so širjenje in poglabljanje znanja 
iz tehniškega komuniciranja, popularizacija tehnike in razvijanje boljše predstavljivosti v tehniki.
Tekmovanja sta se udeležila tudi dijaka ŠCNG: Matija Zorn (4. ST) in Žan Besednjak (4. GA). Žan 
je prejel srebrno priznanje. Njuna mentorja sta bila Igor Milost in Herman Besednjak.

PopSlastice
Nova Gorica, 19. april 2018

V Goriški knjižnici je potekalo srečanje in pogovor med dijaki in ilustratorjem Ivanom Mitrevskim. 
Gost je pripovedoval o strasti in ljubezni do svojega dela, vztrajnosti in doseganju ciljev ter o stripu 
in vsem, kar sodi zraven. Pogovora so se udeležili dijaki 4. BZ s spremljevalko Petro Kosovel.
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Naloge iz kotiranja Dijaki med reševanjem

Srečanja v knjižnici so se udeležili dijaki 4.BZ Ilustrator in stripar Ivan Mitrevski
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Dijaki za varno mobilnost
Nova Gorica, 23. april 2018

V okviru projekta Trajnostna mobilnost dijakov so se na sodelujočih šolah formirali klubi z imenom
Dijaki za varno mobilnost. Takšen klub so pod mentorstvom strokovnih učiteljev logistike 
ustanovili tudi na naši SPLŠ. Vanj so se vključili dijaki 1. LT.  23. aprila so imeli srečanje  na 
Gimnaziji Nova Gorica, kjer so se udeležili preventivne delavnice »5X STOP je cool«, ki jo je 
pripravil Zavod Varna pot. Na delavnici so skušali oblikovati pozitiven odnos do prometne varnosti.
Ozavestili so vrednote življenja in varnosti v cestnem prometu, argumentirali pomen prometne 
varnosti, ob koncu delavnice pa prisluhnili življenjski zgodbi udeleženke prometne nesreče. 

25. srečanje srednjih strojnih šol
Koper, 24. april 2018

132 dijakov strojnih šol in 68 mentorjev se je udeležilo srečanja s področja strojništva, ki ga je 
organizirala Srednja tehniška šola v Kopru. Letošnja tema je bila Tehnologije v 21. stoletju. Na 
začetku tekmovanja so bili dijaki razvrščeni v učilnice glede na smer izobraževanja. Dijaki so 
predstavljali svoje izdelke oz. storitve. Po predstavitvah je bilo kosilo in nato odmor za košarkarsko 
tekmo trojk in ogled starodobnih vozil. Strokovni del ni bil tekmovalnega značaja, ampak je bil 
namenjen izmenjavi zanimivih idej oz. izdelkov. Srečanja so se udeležili tudi dijaki avtoserviserji iz
2. NAS. Tine Curk, Žan Umek in Matjaž Čefarin so predstavili storitev Signalgenerator - Gataway 
bus, pri katerem gre za storitev. Njihov mentor je bil Branko Kavčič.
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Pred koprsko šolo so si udeleženci tekmovanja lahko 
ogledali razstavljene starodobnike

Zbrane sta nagovorila ravnatelj Srednje tehniške šole 
Koper Iztok Drožina in ...

... koprski podžupan

Zbor in prijava na tekmovanje 
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Ekskurzija na Dunaj
Dunaj, od 24. do 26. aprila 2018

Dijaki 2. GA in spremljevalca Tanja Ožbolt in Karlo Petrovčič so šli na Dunaj. Iz Nove Gorice so se
podali na pot v jutranjih urah. Po prihodu na Dunaj so si najprej ogledali inštitut za astronomijo, 
nato pa stavbo opere, umetnostni in naravoslovni muzej, mestno hišo, parlament, votivno cerkev in 
borzo. Po napornem dnevu so se namestili v hotelu. Drugi dan je bil namenjen ogledu 
Naravoslovno-zgodovinskega muzeja, kjer so spoznavali zgodovino zemlje in naravna čudesa. 
Sledil je sprehod skozi dvorišče Hofburga in obisk muzeja Sisi, nato pa kapucinske grobnice. V 
Albertini so si ogledali eno največjih grafičnih zbirk na svetu. Obiskali so še zanimivo Hišo glasbe. 
Kot bi mignil, je minil tudi drugi dan. Zadnji dan ekskurzije so obiskali tehnični muzej, ki ponuja 
zgodovinski pregled razvoja tehnike. Potem je sledil ogled dvorca Schönbrunn in spoznali blišč 
Habsburžanov. Za konec so si ogledali še Plečnikovo cerkev Sv. Duha. Potem je sledila samo še pot
domov.
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V muzeju

2. GA s spremljevalcema Tanjo Ožbolt in Karlom Petrovčičem; v ozadju znamenita stavba Gloriette

Na inštitutu za astronomijo
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Ekskurzija v Italijo
Rim, od 24. do 27. aprila 2018

V torek, 24. aprila, smo se dijaki 2. in 3. letnika zdravstvene šole ob 5. uri odpravili proti Rimu. 
Bilo nas je okoli 60-80.
1. dan: Dan smo začeli z vožnjo do Mirabilandie, kjer smo pustili večino naših dijakov. Ostali pa 
smo se odpravili proti San Marinu, kjer smo si ga ogledali, nato pa smo imeli čas za nakupovanje. 
Ko smo končali z nakupi, smo se vrnili v Mirabilandio po ostale dijake, skupaj smo nadaljevali pot 
do Rima. Ker je bil gost promet, smo prišli v hotel šele ob 23.40.
2. dan: Jutro smo začeli z zajtrkom v hotelu, nato smo z avtobusi odšli proti centru Rima. Najprej 
smo si ogledali vodnjak Fontana di Trevi, nato pa spet imeli čas za nakupe. Potem smo si ogledali 
Kolosej in park ob njem. Nato nas je avtobus popeljal proti Španskim stopnicam in kasneje v hotel.

3. dan: Jutro se je spet začelo z zajtrkom in se nadaljevalo z vožnjo do katakomb. Slovenski vodič 
nas je popeljal nekaj metrov pod zemljo in videli smo lahko ogromno praznih grobov, nekateri so 
bili še celo zaprti. Po ogledu katakomb nas je pot vodila proti Vatikanu. Na ogled bazilike smo 
čakali kar 45 min. Ko smo vstopili, nas je očarala ta mogočna cerkev. Nekateri smo se povzpeli tudi
na kupolo, s katere se vidi cel Rim. Po ogledu Vatikana nas je pot vodila proti Neaplju in našemu 
novemu hotelu.
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Na Piazzi Navona

Pogled s Koloseja na Rimski forum

Po španskih stopnicah do cerkve Trinità dei MontiTrg in bazilika Svetega Petra

Pompeji

Spremljevalki Mateja Kulot in Tanja Lestan v Koloseju
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4. dan: Po zajtrku smo pospravili kovčke in se namestili na avtobus. Ta nas je popeljal proti 
Pompejem, kjer smo si ogledali areno in mesto. Nato je bil čas kosila in po njem smo se odpravili 
na Vezuv. Potem pa nas je čakala dolga pot domov. V soboto, 28. aprila, smo se ob 2.00 zjutraj 
vrnili v naše ustaljeno življenje.
V Rimu mi je bilo zelo všeč, prav tako tudi Pompeji. A ni lepšega, kot se po štirih dneh vrniti 
domov, v svojo posteljo.

Zapisala Elena Mihelj, 3. BZ
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Zadovoljni popotniki pred Kolosejem
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Lesarijada 2018
Kočevje, 25. april 2018

Letošnje državno tekmovanje lesarskih šol Slovenije je potekalo v Kočevju. Sodelovala je tudi naša 
šola. Tekmovanje je potekalo v petih disciplinah, in sicer v ročni obdelavi lesa (izdelovanje vezi), 
intarziji (izrezovanju furnirja v obliko slike – zvezde), fotografiji (fotografije na temo rokodelstva), 
ulični košarki in malem nogometu. V disciplini intarzija je naš dijak Tadej Dominko iz 1. NL 
razreda pod mentorstvom prof. Marka Peršiča dosegel 1. mesto - izrezal in zalepil najbolj natančno 
zvezdo. Razveseljivo je tudi to, da je 1. mesto v tej disciplini dosegel že tretje leto zapored: v Novi 
Gorici 2016, Novem Mestu 2017 in letos v Kočevju.
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Ročna obdelava lesa Tekmovalci pri izdelavi intarzij

Dijaki si ogledujejo tekmovalne fotografije Zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov

Primorske novice
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Gostovanje Hiške eksperimentov na ŠCNG
MIC, 25. april 2018

V sredo, 25. 4. 2018, smo na ŠC Nova Gorica gostili Hiško eksperimentov iz Ljubljane. V veliki 
predavalnici MIC-a je bilo postavljenih 60 eksperimentov, kjer so lahko dijaki teoretične vsebine 
preverjali s praktičnimi primeri. Zaslužni za to, da smo lahko gostili Hiško eksperimentov, so bili 
dijaki 4. GA: Thomas Bavdaž, Žan Besednjak, Staš Bucik, Matej Oprešnik in Urban Pegan. Dijaki 
so to nagrado prejeli na državnem tekmovanju Videl, premislil, odklenil!, na katerem tekmujejo 
ekipe s svojimi fizikalnimi sefi. Dijaki različnih smeri (ERŠ, SPLŠ in TG) so si ogledali zanimive 
poskuse, nekateri pa so si ogledali tudi znanstveno dogodivščino, ki je bila predstavljena v 
telovadnici SPLŠ.

Ekskurzija v Italijo
Italija, od 25. do 26. aprila 2018

Dijaki 2. AB in 3. AB in spremljevalki učiteljici Nina Terčon in Daša Cek Stepančič so se na pot 
podali že zgodaj zjutraj. Prva postaja je bilo mesto Ferrara, kjer so si ogledali staro mestno jedo. 
Sledil je ogled mest Rimini, Gradaro, San Marino. Po napornem dnevu so se nastanili v Riminiju. 
Drugi dan so obiskali Ravenno, nato pa zabaviščni park Mirabilandia in se v njem razigrali. Sledil 
je le še povratek v Novo Gorico.
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MIC je obiskala Hiška eksperimentov Poskusi so bili razstavljeni v konferenčni predavalnici

Dijaki so si lahko ogledali več kot 60 eksperimentov Poskus z nihalom
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Ekskurzija na Dolenjsko
Dolenjska, od 25. do 27. aprila 2018

Dijaki 1. AZ in 1. BZ ter učitelji spremljevalci (Tina Stanič, Manuela Morvai, Nives Kragelj 
Benedetič in Bogomir Remškar) so odšli na ekskurzijo na Dolenjsko. Najprej so obiskali tovarno 
zdravil Krka, nato pa se pod vodstvom vodičev sprehodili po starem mestnem jedru dolenjske 
prestolnice. Na koncu so se zapeljali še skozi romsko naselje.

Projekt Quoli Pro Air Escort – delovni sestanek
Turku (Finska), 26. april 2018

Učiteljice tečaja za dijake tujce Ernesta Dejak Furlan, Marjetka Zorzut Santoro in Sonja Žežlina so 
se udeležile delovnega sestanka v okviru projekta Quoli Pro Air Escort. Na njem so predstavile 
opravljeno delo v okviru projekta in domače izkušnje pri delu z dijaki tujci. Poleg Slovenije so v 
projekt vključene še države partnerice: Nemčija, Avstrija, Bolgarija in Finska. Analiza stanja je 
izhodišče za kvalifikacijski profil posameznika, ki dela s tujci, begunci, migranti, prosilci za azil. 
Kvalifikacijski profil, ki je podlaga za kvalifikacijski koncept, bo omogočal primerljivost znanj in 
ključnih delovnih procesov pri delu s tujci na EU ravni. Model usposabljanja smo uspešno 
preizkusili v januarju.

Pouk likovne umetnosti malo
drugače
ŠCNG, 26. april 2018

Dijaki 1. GA so uro likovne umetnosti
preživeli na stopnišču pred šolo in risali po
opazovanju. Take vrste pouk je popestritev
in dodatna motivacija za dijake.

             Šolsko dvorišče je postalo učilnica v naravi
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mentorice, ki vodijo tečaj slovenščineSrečanja na Finskem so se udeležile za tujce
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3. Super pokal na ERŠ
ŠCNG, 26. april 2018

Na ERŠ je že tretje šolsko leto potekal športni turnir. Sodelovanje je bilo prostovoljno, razred je 
sestavil svojo ekipo. Zbralo se je 16 razrednih ekip za mali nogomet in 12 razrednih košarkarskih 
ekip. Le četrtina razredov se tekmovanja ni udeležila. Dijaki so v medrazrednih tekmah, ki so 
potekale od novembra do konca aprila, merili svoje športno znanje in spretnosti v malem nogometu 
in košarki, s tribun pa so jih spodbujali sošolci. Odigranih je bilo 50 tekem (31 tekem v malem 
nogometu in 19 v košarki). Tekme so se odvijale v športnih dvoranah, kjer imajo dijaki običajno 
pouk športne vzgoje, in sicer med glavnimi odmori, tako da dijaki niso zamujali rednega pouka. Na 
tekmah ni bilo sodnikov, zato so morali dijaki toliko bolj spoštovati pravila igre in nasprotnika. Prav
to pa je eden od glavnih ciljev tega tekmovanja. Skozi celoten turnir so se dijaki držali načel fair 
playa, kar je gotovo pripomoglo k temu, da med njimi ni prišlo do nobene športne poškodbe.

Novost letošnjega tekmovanja je bil finalni obračun, ki so ga poimenovali Super pokal ERŠ 
2017/18. Potekal je 26. 4. 2018. Na njem so se najprej v finalu obeh disciplin pomerile najboljše 
razredne ekipe. Zmagovalci v malem nogometu so postali dijaki 4. RA, najboljši košarkarji pa so 
bili dijaki 2. RA. Potem pa je sledilo zanimivo tekmovanje med dijaki in učitelji. Oboji so sestavili 
ekipe za štiri discipline (košarka, odbojka, namizni tenis in mali nogomet). V tem obračunu pa so 
bili naslednji rezultati: v košarki in odbojki so zmagali učitelji, v malem nogometu dijaki, v 
namiznem tenisu pa je bil najboljši dijak Lan Bitežnik iz 3. RB.

Dijaki so nad tem šolskim športnim tekmovanjem zelo navdušeni. Učitelji športne vzgoje so bili z 
njihovim odzivom zelo zadovoljni. Pobudnik tekmovanja, prof. Čehovin, meni, da niso pomembni 
le rezultati. Skozi tekmovanja se razvija tudi razredna pripadnost, kar dobro vpliva na vzdušje med 
dijaki. 
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Na zaključnem srečanju so se med seboj pomerile 
učiteljske in dijaške ekipe v štirih disciplinah

V žaru nogometne tekme

Najboljša košarkaška ekipa - dijaki 2. RA Najboljša nogometna ekipa - dijaki 4. RA
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Turnir dijakom tudi omogoča, da sprostijo svojo tekmovalnost, razvijajo samokontrolo in 
spoštovanje nasprotnika, tekme med učitelji in dijaki pa krepijo zaupanje in željo po 
obojestranskem sodelovanju. Med turnirjem se je seštevek ur športne vzgoje močno povečal, 
nekateri dijaki so tako imeli tudi po 8 dodatnih ur športnih aktivnosti izven predvidenega učnega 
programa. Tak celoletni športni turnir je načrtovan tudi za prihodnje šolsko leto.

                                            

     Šolski razgledi, 26. 6. 2018, http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=2270
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... je šel v roke dijakom 4. RAPrehodni pokal ...
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Goriška, 10. 7. 2018, str. 10
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MAJ

Ekskurzija na Koroško
Koroška (Avstrija), 3. maj 2018

Dijaki 2. AE, 2. RB in 2. RB so se podali na Avstrijsko Koroško. Spremljali so jih učitelji Alen 
Andrlič, Edvard Ipavec, Uroš Komel in Vanja Likar. Obiskali so grad Ojstrovica, nato cerkev Gospe
svete, vojvodski prestol. Nazadnje so se ustavili v Celovcu, kjer so si ogledali glavni trg in mestno 
hišo s sobo grbov, kjer je razstavljen knežji kamen.

10. Forum mehatronike
Ravne na Koroškem, 8. maj 2018

Marko Fabjan, Nejc Klanjšček in Tomi Štucin so dijaki 4. letnika tehnika mehatronike, ki so se 
izredno izkazali na 10. državnem tekmovanju mehatronike, ki je potekalo v Ravnah na Koroškem. 
Fantje so predstavili napravo za samodejno točenje in postrežbo pijač, ki so jo izdelali pod 
vodstvom mentorja Mateja Pinose. Naprava, ki so jo poimenovali »Avtomatic Barman«, samodejno
prime vstavljen kozarec in ga po gnanem vodilu odnese pod dozirne enote, kjer elektropnevmatski 
manipulator natoči izbrano mešanico pijače, jo vrne ter postreže na odlagalno mesto. Dijaki so se v 
zahtevni projektni nalogi srečali z veliko izzivi na strokovnih področjih strojništva, elektrotehnike 
in informatike in prav vse so uspešno rešili. Unikatno napravo so najprej narisali v 3D-tehniki, nato 
izdelali model, sledila je izdelava sestavnih delov. S pomočjo CNC-obdelovalnih strojev, 3D-
tiskalnikov ter laserskega razreza so izdelali vse komponente in jih sestavili v celoto. Sledilo je 
pnevmatično in električno ožičenje naprave ter na koncu še programiranje krmilja naprave. 
Večmesečni trud, zavzetost, vztrajnost in timski duh se je izplačal. Na tekmovanju so imeli 
konkurenco iz vseh osmih slovenskih šol z izobraževalnim programom mehatronika. Z javno 
predstavitvijo izdelka in suverenim zagovorom naloge pred komisijo so osvojili dovolj točk za prvo 
mesto in zlato priznanje.
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Fantje ob svojem avtomatskem točaju

Avtomatic Barman je narejenNačrt za napravo

Nejc, Marko in Tomi z mentorjem Matejem Pinoso
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Knjižnična informacijska znanja – COBISS
ŠCNG, od 8. do 23. maja 2018

Dijaki 2. letnikov 4-letnih programov so imeli ure knjižničnih informacijskih znanj. Knjižničarki sta
jim prestavili knjižnični sistem Cobiss in opisali, kako deluje in kako se ga uporablja. Sledile se 
praktične vaje iskanja gradiva v tem sistemu. 

Področno tekmovanje v atletiki
Nova Gorica, 9. maj 2018

Dijaki in dijakinje Gimnazije in zdravstvene šole so 9. maja 2018 na posamičnem področnem 
tekmovanju (Primorska) v atletiki nastopali v osmih (dijaki) oz. sedmih (dijakinje) disciplinah 
(100 m, 400 m, daljina, višina, krogla, 1000 m, 2000 m in štafeta 4 X 100 m). Dijaki so dosegli 
nekaj odličnih uvrstitev: Marko Gruntar (4. GA) v skoku v višino 2. mesto, Lenart Kobal (3. GA) v 
teku na 400 m 3. mesto, Aldin Karabegović (2. AZ) v suvanju krogle 1. mesto.
Lenart Kobal in Aldin Karabegović sta se z odličnima nastopoma uvrstila v finale državnega 
prvenstva, ki bo v Mariboru. 

Tekmovanja so se udeležili tudi dijaki ERŠ Tine Šuligoj, 4. AE, v skoku v daljino, Luka Ščuka 
1. AE, v skoku v višino in Domen Lozar, 2. RC, v suvanju krogle. Na državno prvenstvo se je z 
zmago gladko uvrstil Tine Šuligoj, Domen Lozar in Luka Ščuka pa sta osvojila 3. mesto. 

Zapisal Jan Jelen
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Na področnem posamičnem prvenstvu v atletiki so tekmovali tudi dijaki GZŠ in ERŠ
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Projekt Predis, nacionalna konferenca
Ljubljana, 10. maj 2018

10. 5. 2018 smo se učiteljice, ki poučujemo tečaj za dijake tujce, udeležile zaključne konference 
projekta Predis, v katerega smo vključene od septembra 2017. Projekt se osredotoča na zmanjšanje 
osipa iz poklicnega izobraževanja ter izboljšanje prehodnosti iz osnovne šole v srednješolsko 
poklicno/strokovno izobraževanje in naprej. V projektu sodeluje konzorcij petih evropskih 
partnerjev, v Sloveniji je glavni partner ZRC SAZU; Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije. 
Na konferenci v Ljubljani smo predstavile svoj prispevek k zmanjševanju osipa v srednjih šolah. 
Delo na tečaju slovenščine za tujce pomembno pripomore k lažjemu vključevanju dijakov v šolo in 
družbo, zato je važen dejavnik pri preprečevanju osipa.

Zapisale Sonja Žežlina, Ernesta Dejak Furlan in Marjetka Zorzut Santoro

Dan medicinskih sester
ŠCNG, 14. maj 2018

V ponedeljek, 14. 5. 2018, smo na šoli praznovali dan medicinskih sester. Svečani dogodek, ki je 
potekal v dvorani MIC-a, je povezal geslo mednarodnega dne babic »Babice utirajo pot s 
kakovostno obravnavo« z geslom dneva medicinskih sester »Zdravje je človekova pravica«. 
Dogodka so se udeležili dijaki 1. AB, 2. AB in dijaki 1., 2. in 3. letnika smeri zdravstveni tehnik.
Dijaki 1. BZ so pod budnim očesom prof. slovenskega jezika Adrijane Špacapan že prej pripravili 
vprašanja. Na prireditvi so se dijakinje Selina, Sara in Mija vživele v vlogo moderatork. Iz 
šempetrske porodnišnice so prišle v goste medicinska sestra Hanjal Vovk, Špela Žabar, diplomirana 
babica, ki je izkušnje pridobivala tudi kot doula, ter diplomirana babica Milica Bratina. Pozorno so 
poslušale vprašanja in nanje odgovarjale. Pripovedovale so zgodbe, ki so se jim zgodile na 
delovnem mestu, od najbolj grenkih do srečnih. Gostje so poudarile pomen empatije na delovnem 
mestu. S pacienti so namreč skupaj v zdravju, bolezni, ob rojstvu in ob smrti.
Z glasbo sta srečanje popestrila Rok Lojk (3. BZ) in Anže Kutin (1. AZ), ki sta zaigrala na 
harmoniki, solze v oči pa nam je privabila Leni Stevanovič (3. BZ) s kitaro, na koncu pa sta nas 
presenetili učiteljici zdravstvene nege Mateja Kulot in Manuela Morvai, ki sta zaigrali in zapeli.
Poklic medicinske sestre je težak, a plemenit. Tega se premalokrat spomnimo in zavemo. To lahko 
spremenijo tudi taka srečanja.

Zapisali dijaki 1. BZ
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Vse sodelujoče je pozdravila ravnateljica GZŠ Vesna Žele Srečanje so vodile dijakinje: Sara, Selina in Mija
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Obisk Kostanjevice v okviru knjižničnih informativnih znanj
Kostanjevica, 14. in 15. maj 2018

Dijaki 1. AZ in 1. BZ so skupaj s knjižničarko obiskali Kostanjevico. Z vodičko so si najprej 
ogledali baročno cerkev, se nato sprehodili po bujno cvetočem nasadu vrtnic in spoznali Škrabčevo 
knjižnico.

Zaključek RoboLige 2018
Maribor, 15. maj 2018

Na Fakulteti za elektotehniko, računalništvo in informatiko je sredi maja potekala celodnevna 
prireditev Mariborski robotski izziv, ki združuje državna tekmovanja v robotiki za osnovnošolce, 
srednješolce in študente. Za naše dijake je pomembno zaključno tekmovanje RoboLige. ki obsega 
tekmovanje RoboERŠ, Robomiš in RoboT. Namen tekmovanja je popularizacija robotike, 
mehatronike, avtomatike, oziroma tehnike na splošno.
Tekmovanje v Mariboru se imenuje RoboT in na njem je sodelovalo 21 ekip iz srednjih tehniških 
šol in ena študentska ekipa. Tekmovalci so morali svoje robotke dvakrat popeljati skozi labirint, 
upoštevala pa se je vožnja z boljšim rezultatom. Jan Žagar in Tim Mozetič (oba iz 3. AE) sta v tem 
tekmovanju zasedla 2. in 3. mesto. Prejela sta diplome in denarne nagrade, ki jih je doniralo 
podjetje Yaskawa. Njun mentor je bil Boris Pregelj. 
Na tej prireditvi pa se tudi zaključi RoboLiga, v skupnem seštevku vseh tekmovanj so bili naši 
dijaki zelo uspešni. Jan Žagar je dosegel 1. mesto, Tim Mozetič pa 3. mesto. 
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O svojem delu so dijakom spregovorile sestri in babica iz 
šempetrske bolnišnice

Gostje so bile ob koncu deležne iskrenega aplavza

Rok in Anže ... ... ter profesorici Mateja in Manuela 



Maj

Zmagovalec je prejel celoletno naročnino na revijo Svet elektronika in bon za 50 € za spletno 
trgovino AX Elektronika, za 3. mesto pa je dijak prejel knjižno nagrado. 
Dogodek je odmeval na nacionalni televiziji, pa tudi v časopisih.
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Ekipa naše ERŠ Priprava na tekmovanje

Robotek na progi

… Tim Mozetič sta prejela priznanji in nagradeJan Žagar in ...

Poligoni za robote
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Finale državnega atletskega posamičnega tekmovanja za SŠ
Maribor, 15. maj 2018

Finala atletskega tekmovanja srednjih šol so se udeležili dijaki Tine Šuligoj, 4. AE, Aldin 
Karabegović, 2. AZ in Lenart Kobal, 3. GA. Najbolje se je odrezal Tine Šuligoj, ki je v disciplini 
skok v daljino z rezultatom 7,07 m osvojil 2. mesto. Njegov skok je bil le za 1 centimeter krajši od 
zmagovalnega.
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Primorske novice, 22. 5. 2018, str. 20
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24. Tekmovanje iz gradbene mehanike
Ljubljana, 16. maj 2018

V sredo , 16. 5. 2018, je v Ljubljani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo potekalo že 24. 
finalno tekmovanje iz gradbene mehanike. Dijaki tehniških srednjih šol so si pravico do tega finala 
pridobili na šolskih tekmovanjih, ki so potekala sredi aprila. Državno tekmovanje je bilo kar 
zahtevno, saj so tekmovalci reševali naloge 120 minut, nato pa jih je pregledala strokovna komisija. 
Med tem so si udeleženci ogledali poskus v Konstrukcijsko prometnem laboratoriju. Naš center je 
zastopala dijakinja 3. letnika tehniške gimnazije, Lara Marušič in je prejela srebrno priznanje. 

Zapisal Karlo Petrovčič

Predstavitev paliativne oskrbe
ŠCNG, 16. maj 2018

V sredo, 16. 5. 2018, smo na zdravstveni šoli gostili prav posebna gosta. Matjaž Figelj, dr. med., 
spec. interne medicine, in Jana Harej Figelj, dr. med. spec. splošne medicine, sta nam predstavila 
paliativno oskrbo. Na predstavitvi smo bili dijaki tretjih letnikov programov bolničar in zdravstveni 
tehnik.
Po kratki vaji iz joge, ki jo je za sprostitev vodila dr. Harejeva, sta nas predavatelja povabila, naj 
razmislimo in zapišemo, kar nam pride najprej na misel, ko pomislimo na paliativno oskrbo. Preko 
izmišljene osebe Marije sta nas popeljala v svet paliativne oskrbe. Marija je ženska, stara 83 let, 
pokretna, živi sama doma. Potem pa nekega dne zboli in postane nepokretna. Z rešilcem jo 
odpeljejo v bolnišnico, kjer jo hospitalizirajo. Zaradi napredovanja bolezni izvajajo pri gospe Mariji
različne intervencije, ki žal zanjo nimajo več pravega pomena. Čas usihanja sta predavatelja 
poimenovala čas, ko se težko ozdravljivo bolezen začne z agresivnim zdravljenjem in traja do smrti.
Ugotovili smo, da o smrti premalo razmišljamo. Predavatelj je za primer spet vzel izmišljeno Marijo
in nam skušal približati občutke, ki jih je gospa doživljala v času bivanja doma in v času, ko so pri 
njej izvajali različne nepotrebne intervencije. Paliativna oskrba v zadnjem obdobju življenja kljub 
neozdravljivi bolezni omogoča mirno, dostojanstveno smrt. Pri tovrstni oskrbi se ne posvečajo samo
umirajočemu, ampak so oskrbe deležni tudi svojci, in sicer pred smrtjo družinskega člana in po njej.
V ospredje so postavljene želje in vrednote vsakega pacienta.
Na koncu predstavitve je ostalo še nekaj časa za pogovor. Dotaknili smo se tudi vprašanja 
evtanazije.
Dobro je vedeti, kakšne možnosti imamo, saj se vsi bojimo smrti, ker je tako neznana stvar, vendar 
izogniti se ji ne moremo. Pomembno je, da se o tem pogovarjamo.

Zapisala Andrejka Vončina Čermelj, 3. BZ
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Prvi kolesarski izlet za učitelje
Goriška Brda, 17. maj 2018

Učiteljice športne vzgoje (Branka Kuk Petrovčič, Slavica Podgornik, Tanja Čefarin) so organizirale 
prvi kolesarski izlet za zaposlene na ŠCNG. Poleg učiteljic so se ga je udeležili še učitelji Igor 
Milost, Peter Zoroja in Karlo Petrovčič. Zbrali so se na Trgu Evrope, nato pa so se zapeljali skozi 
Gorico, čez Sočo, v Lučnik, kjer so zavili na kolesarsko pot FGV 3 in se med vinogradi in polji 
peljali do začetka vasi Vipolže, nato pa so si sledili kraji Ceglo, Plešivo, Subida, Rusič, Kopriva in 
spet Gorica. Ves čas jih je spremljal čudovit pogled na Goriška Brda, v ozadju pa Matajur, Krn in 
Kanin. 

Maturantska četvorka
Nova Gorica, 18. maj 2018

Tudi dijaki ŠCNG so sodelovali na maturantski četvorki. Maturanti so se zbirali na Bevkovem trgu 
od 10. ure dalje, ko je potekla registracija, nato pa generalka. Nekaj minut pred poldnem je zbrane 
nagovoril župan MONG, točno opoldne pa so dijaki zaplesali četvorko. Pisana množica mladih, 
oblečenih v rdeče in bele majice, je plesala po navodilih vodje plesnega dogodka.
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Prvega kolesarskega izleta se je udeležilo 6 učiteljev Pot jih je vodila v Brda

Novogoriški maturanti so se zbrali na Bevkovem trgu V lepem vremenu so skupaj odplesali tudi polko
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Tek podnebne solidarnosti
Nova Gorica, 21. maj 2018

Na pobudo Slovenske Karitas so v ponedeljek, 21. maja 2018, dijaki in učitelji SPLŠ že šestič tekli 
v znamenje solidarnosti do ljudi v najrevnejših državah – predvsem v Afriki -, ki jih posledice 
podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Ta dan je potekal okrnjen pouk, po 4. šolski uri so si 
dijaki nadeli športna oblačila in odšli na štartno mesto v Panovec. Ob 12.30 se je začel tek, na 2.500
metrov dolgi tekaški progi so bile tri kontrolne točke. Med 307 udeleženci je progo prvi pretekel 
Aliu Quendim (1. ML), drugi je bil Nik Bolčina (2. ME), tretji pa Nejc Polenčič (2. TM).
Na šoli bo tek organiziran tudi prihodnje šolsko leto in tako bomo spodbujali mlade k zdravemu 
načinu življenja in zdravemu odnosu do okolja.

Zapisali učitelji SPLŠ
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Dijaki SPLŠ pred štartom Štart je uspel

Nekateri so progo le prehodili...Med tekači je bilo veliko dobre volje

... drugi pa so tek vzeli zares in se potrudili, da bi dosegli 
čim boljši rezultat.

Zmagovalec teka je postal Aliu Quendim iz 1. ML
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Srečanje v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja
Trzin, 22. maj 2018

22. 5. 2018 smo v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, v katerem aktivno delujemo, 
obiskale Trzin. Srečanje je ponovno podkrepilo misel o pomembnosti razumevanja drugega in 
drugačnosti za razumevanje samega sebe.

Zapisale Sonja Žežlina, Ernesta Dejak Furlan in Marjetka Zorzut Santoro

Poslovno-tehniški sejem
Nova Gorica, 23. maj 2018

Računalniško društvo Nova Gorica in Regijska Razvojna agencija Severne Primorske sta v avli 
občinske stavbe v Novi Gorici organizirala prvi Poslovno-tehniški sejem. Na ogled so bile 
demonstracije s področja robotike, umetne inteligence in računalništva. Sodelovali so že omenjeno 
društvo, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za računalništvo in Fakulteta za elektrotehniko iz 
Ljubljane, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora in tudi dve naši šoli
- ERŠ in SPLŠ. Elektro šola je je predstavljal svoj električni avtomobil in makete energetsko 
samozadostnih hiš, mehatroniki pa so razstavljali napravo Automatic barman, ki je bila nagrajena na
Forumu mehatonike v začetku maja.

Preventivne delavnice Še vedno vozim, vendar ne hodim
MIC, 23. maj 2018

V predavalnici MIC-a sta potekali dve izvedbi interaktivnih in preventivnih delavnic o varnosti v 
prometu. Delavnic so se udeležili dijaki 3. letnikov tehniških smeri TGZ, ERŠ in SPLŠ, in dijaki 
1. NE ter 1. NR. Mladi so iz prve roke izvedeli informacije o pomenu prometne varnosti, o vzrokih 
za nastanek prometnih nesreč in o njihovih posledicah. Delavnice poskušajo vplivati na spremembo 
stališč in vedenja mladih v prometu, hkrati pa tudi razbijajo stereotip invalidnosti.
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Matjaž Marušič je županu MONG Arčonu predstavil 
delovanje energetsko samozadostnih hiš

Matej Pinosa in župan Arčon ob napravi mehatronikov 
Automatic Barman
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Obisk podjetja Intra Lighting
Šempeter, 24. maj 2018

Dominik Petrovčič, Tiana Zupančič, Jan Čermelj Papež in Tobija Ličen (vsi dijaki 3. GA) 
sodelujemo s podjetjem Intra Lighting pri razvoju aplikacije za merjenje spektra barv in smo v 
četrtek, 24. 5. 2018, obiskali proizvodnjo in laboratorij, kjer preizkušajo svetilnost novih svetil. 
Prikazali so, kako merijo spektre barv luči. Pogovorili smo se o dosedanjem delu in naredili načrt za
naprej. Povedali so nam, kakšna so njihova pričakovanja glede dokončanja našega dela in kaj od 
nas pričakujejo do konca šolskega leta. 

Zapisali dijaki Dominik, Tiana, Jan in Tobija, 3. GA

Ekskurzija v Bistro in na Vrhniko
Bistra in Vrhnika, 25. in 29. maj 2018

V prvem terminu so na ekskurzijo šli dijaki 1. AS in spremljevalca Natalija Plohl in Miran Mozetič,
v drugem terminu pa dijaki 2. GA in 3. GA. Najprej so obiskali Tehnični muzej v Bistri. Posebej jih 
je navdušila zbirka starih avtomobilov. Nato pa so se podali Po poti Cankarjeve mladosti. To je 
tematska pot s sedemnajstimi obeležji, ki pripovedujejo zgodbo o življenju pisatelja Ivana Cankarja,
npr. Cankarjeva spominska hiša, enajsta šola pod mostom, cerkev sv. Trojice. Pot se zaključi v 
Močilniku, ob izvirih reke Ljubljanice.
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Dijaki so bili na delovnem obisku v podjetju Intra 
Lighting

Ogledali so si tudi laboratorij, kjer preizkušajo svetilnost 
novih svetil
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Drugi kolesarski izlet za učitelje
Soška dolina, 25. maj 2018

Učiteljice športne vzgoje (Branka Kuk Petrovčič, Slavica Podgornik, Tanja Čefarin) so organizirale 
že drugi kolesarski izlet za zaposlene na ŠCNG. Učiteljicam so se pridružili še Tanja Blažič, Igor 
Milost in Karlo Petrovčič. Kolesarji so se zbrali na solkanskem mostu in se zapeljali po kolesarski 
stezi ob reki Soči do naselja Plave. Tam so imeli kratek postanek in se po isti poti vrnili nazaj.

 

Karierna zgodba dveh blogerk
ŠCNG, 28. maj 2018

V okviru Kariernega svetovanja smo 28. 5. 2018 na ŠCNG gostili strastni »youtuberki«: Evo Kljun 
– bolj znano kot videoblogerko Marijo Zmosta in vodjo podjetja Fuldoro ter Anjo Susič - 
inštruktorico in videoblogerko z imenom Anjo Susko. Obe gostji kot videoblogerki pokrivata 
različna tematska področja, prva zabava z duhovitimi skeči in nudi ustvarjalne nasvete, vodi pa tudi 
podjetje Fuldoro, ki skrbi za animacije otrok, za tematske otroške zabave, interaktivne delavnice, 
gledališko dejavnost otrok, počitniško varstvo in varstvo otrok na porokah. Anja Susič, 
inštruktorica, prehranska svetovalka in sociologinja pa svojo karierno pot gradi na področju zdrave 
prehrane in aktivnega življenjskega sloga ter promocije le-teh med širšo javnostjo v obliki 
videovsebin; spodbuja tudi uveljavljanje zdravih življenjskih navad v vseh oblikah.
Njun obisk med dijaki ŠCNG je bil zanimiv, saj sta se obe gostji zelo razgovorili.

Zapisala Megi Rožič
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Kratek oddih pred povratkomPo lepi kolesarski stezi proti Plavam



Maj

Šola v naravi v Bohinju - 1. BZ
Bohinj, od 28. do 30. maja 2018 

V ponedeljek, 28. 5. 2018, smo se dijaki 1. BZ ter profesorja (razredničarka Manuela Morvai in 
učitelj Mitja Trošt) z železniške postaje v Novi Gorici ob 7.35 zjutraj odpravili z vlakom proti 
Bohinjski Bistrici. Po dobri uri vožnje smo izstopili ter se z avtobusom odpeljali do Centra za 
šolske in obšolske dejavnosti v Bohinju. V CŠOD smo bili lepo sprejeti. Po prihodu je naprej sledila
kratka predstavitev centra, v katerem smo bili nameščeni, in Gorenjske. Nato smo se namestili po 
sobah. Še isti dan smo se razdelili v dve skupini in začeli izvajati dejavnosti po programu. Prva 
skupina se je najprej zapeljala s kanuji po Bohinjskem jezeru, ostali pa smo se odpravili na 20-
kilometrsko kolesarjenje po okoliških vaseh. Po aktivnostih ter odlični večerji smo se zbrali na 
košarkarskem igrišču, kjer smo opravili krajše tekmovanje v streljanju z lokom. Preostanek večera 
smo izkoristili za druženje po sobah.
Torkovo jutro smo začeli s telovadbo. Po zajtrku je šla prva skupina plezat na naravno steno, druga 
polovica razreda pa se je zapeljala s kanuji po Bohinjskem jezeru. Sledil je krajši sprehod in kar 500
stopnic, da smo si prišli do cilja in si ogledali slap Savica. Po kosilu nam vreme ni bilo naklonjeno, 
zato smo nekaj časa porabili za druženje ter spoznavanje, nato pa odšli s kanuji po Bohinjskem 
jezeru. Aktivno preživet dan smo zaključili z druženjem v eni od učilnic v centru, kjer smo se 
zabavali z igro Activity.
Zadnji dan, v sredo, smo najprej v eni uri
pospravili svoje stvari, razgrnili postelje,
pometli tla ter se pripravili na odhod.
Dejavnosti pa še ni zmanjkalo, saj smo se
eni odpravili na plezanje na naravno steno,
drugi pa so odšli kolesarit. Po kosilu pa smo
se pripravili na odhod. Z avtobusom smo se
odpravili do železniške postaje ter se z
vlakom v Novo Gorico pripeljali ob 16.30.
Veseli in nasmejani smo zaključili šolo v
naravi.

Zapisala Mija Jagodič, 1. BZ

Šola v naravi v Bohinju - 1. AZ
Bohinj, od 30. maja do 1. junija 2018

V sredo, 30. 5. 2018, smo se dijaki 1. AZ in profesorja (razredničarka Mateja Kulot in Jan Jelen) 
odpravili v šolo v naravi v Bohinj, kjer smo preživeli tri čudovite dni.
Po vožnji z vlakom in avtobusom smo prispeli do Centra za šolske in obšolske dejavnosti Bohinj, 
kjer so nam tamkajšnji zaposleni predstavili dom, pravila in okolico. Sledil je kratek sprehod, ki je 
bil še toliko bolj zanimiv, ker smo s skokom v vodo občutili hladno vodo jezera. Polni dobre volje 
smo se vrnili v dom, kjer smo imeli kosilo in nastanitev v sobe. Po kratkem počitku smo se razdelili
v dve skupini. Prva skupina se je s kolesi podala spoznavat okolico, druga skupina pa se je s kanuji 
zapeljala po Bohinjskem jezeru. Po večerji smo se zbrali ob tabornem ognju, kjer smo prepevali ob 
spremljavi kitare.
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Dijaki so se pomerili tudi v lokostrelstvu
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Četrtkovo jutro smo pričeli s telovadbo. Po zajtrku smo se odpravili na plezanje in veslanje po 
jezeru do slapa Savice. Da smo si lahko ogledali prečudovit slap, smo najprej premagali 558 
stopnic. Sledil je kratek počitek in povratek v dolino. 
Po kosilu nas je presenetila kratka ploha, a smo se vseeno podali novim dogodivščinam naproti. Ena
skupina je z dežnimi plašči odhitela veslat po jezeru, druga pa se je spoznala z osnovami 
lokostrelstva. Proti večeru se je zjasnilo, zato smo prosti čas izkoristili za skok v jezero. Kasneje 
smo se odpravili na večerjo. Po večerji je sledil cirkus, kjer smo se veliko nasmejali. Zvečer smo se 
družili po sobah in igrali Activity.
Zadnji dan v domu se je začel z zajtrkom. Ko smo pospravili svoje stvari iz sob, smo se udeležili 
različnih dejavnosti. Po kosilu smo se odpravili proti domu. V Novo Gorico smo prišli veseli, z 
novimi izkušnjami ter večjo povezanostjo v razredu.

Zapisali Ivana Stojanović, Jasmina Salkić, Lara Žarkovič, Taši Slavec, 1. AZ
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Dijaki 1. AZ s spremljevalcema - Matejo Kulot in Janom 
Jelenom

Na strelišču

Vožnja s kanuji po jezeru Za pogumne je bilo Bohinjsko jezero dovolj toplo



Maj

Zaključno srečanje projekta AAA
Tromeja, 29. maj 2018

Četrto, zaključno srečanje v okviru projekta AAA je potekalo na tromeji Slovenija-Avstrija-Italija. Z
našega centra so se ga udeležili učitelja Matjaž Marušič in Andrej Premrl, ravnatelj ERŠ Robert 
Peršič, direktor centra Miran Saksida in dijaki 1. NE.  Namen srečanja je bil simbolična obeležitev 
zaključka projekta. 
Partnerji iz Gorice so nas povabili, da gremo skupaj z njimi z avtobusom do Podkloštra, od koder 
smo se s sedežnico odpeljali do zgornje postaje, nato pa peš nadaljevali pot do vrha na Tromeji, kar 
je trajalo dobre pol ure. Prof. Petarin je na vrhu najprej zaigral himno Evropske unije, nato pa še 
nacionalne himne vseh treh držav partneric. Pri tem so dijaki svoje himne tudi zapeli. Pozdravne 
govore so imeli vsi trije direktorji partnerskih šol. 
Po vrnitvi v dolino so bile po kosilu za dijake načrtovane športne igre, ki pa jih zaradi slabega 
vremena ni bilo mogoče izvesti. Nadomestil jih je obisk etnografskega muzeja v Palači Venezziano 
v kraju Naborjet (Malborgeto). V tem času je potekal sestanek vodstev projekta. Pregledalo se je 
dogajanja in projekt ocenilo kot zelo pozitiven. Preučevali smo tudi možnosti o nadaljevanju 
projekta. 

Zapisal Robert Peršič
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Del poti so si udeleženci srečanja skrajšali s sedežnico Proti vrhu Tromeje

Il Friuli, 29. junij 2018
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Maj

Sprehod po Gorici
Gorica (Italija), 29. maj 2018

Dijaki 1. LT in 1. ST so se sprehodili po sosednji Gorici. Sprehod je vodila Kristina Škibin, 
spremljevalci pa so bili Branka Kuk Petrovčič, Ksenija Bizjak Pavlica in Slavica Podgornik. 
Ogledali so si mestne znamenitosti, posebno tiste, ki imajo poseben pomen za Slovence.

Obisk Muzeja prve svetovne vojne v Gorici
Gorica (Italija), 29. maj 2018

Dijaki 2. AE, 2. RA in spremljevalci Majda Figelj, Tanja Blažič in Edvard Ipavec so obiskali 
zanimiv Muzej prve svetovne vojne v Gorici, ki se nahaja v podzemnih prostorih goriškega gradu. 
Dijaki in učitelji so si ogledali bogato muzejsko zbirko, ki je razstavljena v devetih prostorih, pa 
tudi strelski jarek, v katerega so se spustili in ob posnetku silovitega hrupa granat podoživeli 
občutke vojakov v prvi bojni črti. Razstavljeni eksponati so bili najdeni v mestu in okolici. 
Razstavljena je tudi maketa, ki predstavlja vojaške položaje v Gorici in okolici.

Ogled Kostanjevice
Kostanjevica, 29. maj 2018

Dijaki 2. RB in učitelja Ernesta Dejak Furlan in Marko Marčetić, prav tako pa tudi dijaki 1. NAS, 
1. NL, 1. NS in 1. NTM so obiskali Kostanjevico nad Novo Gorico. Najprej so si ogledali baročno 
cerkev, grobnico Bourbonov, cvetoči nasad vrtnic, nazadnje pa tudi Škrabčevo knjižnico.

Predavanje v okviru projekta RAY
ŠCNG, 29. maj 2018

Dijaki 2. ST so prisluhnili predavanju v okviru projekta RAY. Projekt koordinira ŠCNG, v njem pa 
sodeluje še sedem partnerjev. Projekt razvija in išče nove načine in modele sodelovanja med 
poklicnimi šolami in podjetji na področju učenja, ki temeljijo na praktičnih izkušnjah posameznika 
ter na področju sodelovanje med učitelji in mentorji oz. strokovnjaki v podjetjih. Cilj projekta je 
mladim generacijam omogočiti razvoj lastnega potenciala, vzpostaviti mrežo sodelovanja med 
mladimi, podjetji, učitelji mentorji, s tem pa bi vzgojili mlado delovno silo, ki bo zadostila 
potrebam na trgu dela.

Obisk podjetja Gostol
Nova Gorica, 29. maj 2018

Dijaki 3. ST so obiskali podjetje Gostol Gopan, spremljala sta jih učitelja Viler Nusdorfer in Aljaž 
Zamar. Podjetje izdeluje stroje za opremo industrijskih pekarn in jih prodaja po celem svetu. 
Podjetje je zanimivo tudi zato, saj ponuja zaposlitev strojnikom in podobnim poklicnim smerem.
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Ekskurzija v Park vojaške zgodovine
Pivka, 29. maj 2018

Dijaki 2. RC in 2. AS so obiskali Park vojaške zgodovine v Pivki. Spremljali so jih učitelji Bojana 
Modrijančič Reščič, Aljaž Gec, Mitja Kenda in Matjaž Zagorec. Najprej so si ogledali muzej in 
notranjost razstavljene podmornice, nato pa so se peš podali do vojaške utrdbe na Primožu.

Ogled Goriškega muzeja in razstave
Kromberk, 29. maj 2018

Učitelji Anka Dornik Valič, Jasna Prinčič, Robert Čebron in dijaki 1. NE, 1. NR in 1. TM so se peš 
podali na Goriški grad v Kromberku. Tam so si pod vodstvom kustosa ogledali muzej in 
retrospektivno razstavo slikarja Klavdija Tuta, s podnaslovom Mediteranski popotnik.
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Dijaki s spremljevalko Jasno Prinčič pred muzejem



Maj

Delavnica Varno in odgovorno na spletu
Nova Gorica, 30. maj 2018

Delavnice so udeležili dijaki 2. AE, 2. RA, 2. RB in 2. TM. Organizirano je bilo v okviru programa 
Safe.si, z Zavodom MISSS in Mladinskim centrom Nova Gorica. Predavatelj je predstavil izzive, 
nevarnosti in pojave, s katerimi se srečajo uporabniki interneta, računalnika ali mobilnih telefonov. 
Dijaki so se seznanili z nevarnostmi in načini, kako se jim izogniti, dobili pa so tudi informacije o 
varnem nakupovanju preko spleta in kako je lahko internet vir zaslužka. Predavatelj je posebej 
omenil tudi varovanje osebnih podatkov in uporabo družabnih omrežij, seveda pa tudi zasvojenost z
internetom.

Srečanje strokovnjakov v okviru projekta CB-WBL, Interreg V-A Italija-
Slovenija 
Trst, 31. maj 2018

V okviru projekta Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom 
(kratica CB_WLB), ki je odobren znotraj programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, je 
potekalo prvo srečanje strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učne
mobilnosti dijakov in študentov. Srečanje je potekalo v prostorih dijaškega doma v Trstu, kjer ima 
sedež Zadružni center za socialno dejavnost, ki je vodilni partner v tem projektu.
Glavni namen srečanja, ki se ga je udeležilo 30 strokovnjakov z obeh strani meje, je bilo oblikovati 
tri delovne skupine in narediti načrt za izvedbo primerjalne analize o čezmejnem praktičnem 
usposabljanju z delom. Na začetku srečanja so se prisotni seznanili s projektom, z dosedanjimi 
dosežki ter izdelali primerjalno analizo. V drugem delu srečanja je bilo delo po skupinah. 
Strokovnjaki so s pomočjo koordinatorjev opredelili delovni proces in zastavili časovni okvir za 
izdelavo analize. Prav tako so oblikovali konkretne rešitve pričakovanih izidov z uporabo 
obstoječih evropskih inštrumentov (Europass, EQF, ECVET, EQAVET).
Na koncu srečanja je bil izdelan načrt dela, potrebno bo sprotno usklajevanje in koordinacija ter 
premagovanje jezikovnih ovir.
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Prisotni so se seznanili s projektom V drugem delu srečanja je bilo organizirano delo po 
skupinah
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Male olimpijske igre
Nova Gorica, 31. 5. 2018

Male olimpijske igre Nove Gorice se odvijajo zadnji petek v maju. Odvijajo se že več kot 20 let na 
travniku pred občinsko stavbo. Njihov glavni namen je otroke navdušiti za šport. Igre prireja ŠD 
Sonček, na njih pa pomagajo tudi dijaki in učitelji našega centra. 

Pred občinsko stavbo je bil v okviru Malih olimpijskih 
iger postavljen tudi paviljon našega centra

     

Otroci so se preizkusili tudi v kolesarskem poligonu
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Junij

JUNIJ

Podelitev diplom VSŠ
ŠCNG, 1. junij 2018

V petek, 1. junija smo na Višji strokovni šoli podelili diplomske listine 32 novim inženirjem in 
inženirkam treh višješolskih programov: informatika (14), mehatronika (11) in upravljanje 
podeželja in krajine (7). Prisotne je nagovorila Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za 
srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. 
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Študente in goste je nagovoril direktor centra Miran Saksida

Prijetno vzdušje je pričarala harfa Prireditev je vodil študent VSŠ Uroš Polanc

Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za 
srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih

Egon Pipan, ravnatelj VSŠ
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Letošnji najboljši diplomant je po mnenju članov Komisije za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti inženir kmetijstva in krajine Aljaž Koc. Njegova diplomska naloga nosi naslov Obnova 
vinograda, mentorica je bila Mojca Mavrič Štrukelj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
Nagrajena diplomska naloga je vzorčni primer, kako je potrebno pristopiti k obnovi vinograda, 
zaradi svoje celovitosti bi bila lahko v pomoč tudi drugim vinogradnikom kot nekakšen priročnik 
oziroma opomnik. Naloga je rezultat uspešnega povezovanja teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih 
je s svojo prizadevnostjo Aljaž Koc osvojil v času študija in dela na domači kmetiji.
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Aljaž v družbi z gospo Elviro Šušmelj in Miranom SaksidoNajboljšo diplomo je izdelal Aljaž Koc, diplomant UPK

Diplomanti generacije 2018, zbrani pred stavbo MIC-a
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Likovna delavnica izdelovanja kazalk in plakatov
ŠCNG, 7. junij 2018

Na šoli je potekala likovna delavnica, na kateri so dijaki izdelovali kazalke in plakate, namenjene 
promociji Škrabčevega leta. Delavnico sta vodili arhitektka Elza Pavšič in oblikovalka Cirila 
Gajšek, udeležilo pa se je  je 15 dijakov iz celega centra. Risali so osnutke, mentorici sta jih pri tem 
usmerjali in delo komentirali. Po končani delavnici sta mentorici izdelke prenesli v digitalno obliko 
in jih ustrezno oblikovali ter pripravili za tisk.

Delavnica s predstavnicama Društva Hospic
Nova Gorica, 8. junij 2018

Predstavnici ljubljanskega Društva Hospic, ga. Andreja Cilenšek in ga. Renata J. Roban sta za 
dijake 2. AB pripravili kratko predavanje in delavnico o tem društvu. Skušali sta jim približati, kot 
sta sami zapisali v enem od sporočil, "razmišljanje o minljivosti, človeški ranljivosti in o veličini 
življenja, ki jo lahko zaslutimo ob izgubi". Delo je potekalo v obliki delavnice v krogu, kjer je imel 
vsak od udeležencev možnost v varnem okolju izraziti svoje strahove in bolečine ob izgubi bližnjih 
oseb.
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Dijaki so izdelovali plakate in knjižne kazalke, ki bodo 
služili promociji Škrabčevega leta

Delavnico sta vodili arhitektka Elza Pavšič in oblikovalka 
Cirila Gajšek 



Junij

Razstava zaključnih izdelkov dijakov lesarstva, 70-letnica lesarske šole
ŠCNG, 8. junij 2018

Dijaki lesarskih programov novogoriške Strojne, prometne in lesarske šole so ob zaključku 
izobraževanja postavili na ogled svoje izdelke, od lesenih mizic do klopi in postelj, ki so jih naredili
v okviru zaključnega izpita oz. poklicne mature. Ob odprtju razstave je prisotne pozdravil direktor 
ŠCNG Miran Saksida. Dijaki so nato na javnem zagovoru svoje izdelke predstavili staršem, 
učiteljem ter obrtnikom. Ob tem, sicer že tradicionalnem dogodku, so  s krajšim kulturnim 
programom obeležili tudi 70-obletnico lesarske šole;  o najpomembnejših zgodovinskih mejnikih 
šole je spregovoril prof. Bogdan Brecelj. Dogodek je bil tudi priložnost, da je šola obeležila spomin 
na prezgodaj preminulega učitelja Bojana Kovačiča, ki je bil predan lesar in dejaven pri oblikovanju
lesarskih programov in razvoju lesarskega izobraževanja. Znana etnologinja Marija Stanonik je 
predstavila svoje prijateljstvo z njim.
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Vsi so si izdelali tudi elegantne lesene metuljčkeDijaki lesarstva so v avli MIC-a razstavili svoje zaključne 
izdelke

Nagovor direktorja Mirana Sakside

Bogdan Brecelj je pripravljal dijake na javni zagovor 
nalog. Spregovoril je tudi o pokojnem kolegu Bojanu 
Kovačiču

Dijakom je ob zaključku šolanja čestital ravnatelj 
Herman Besednjak

Zagovor naloge je bil za mnoge dijake prvi javni nastop
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Vabilu na srečanje se je prijazno odzvala tudi Marija 
Stanonik, ki je spregovorila o svojem znanstvu s 
profesorjem Bojanom Kovačičem

Večinoma so ga opravili samozavestno

Vsi so se strinjali, da je to lep in slovesen zaključek 
šolanja

Gostja v družbi ravnatelja in Erneste Dejak Furlan

Primorske novice, 9. 6. 2018, str. 6



Junij

Igrajmo se za varnost
Ajdovščina, 8. junij 2018

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ajdovščina je priredil redno letno 
preventivno akcijo Igrajmo se za varnost. Predstavila se je večina služb in društev, ki sestavljajo 
sistem zaščite in reševanja v naši občini. Osrednji dogodek so oblikovali reševalni psi, ki so v 
ruševinah iskali ponesrečence. Na prireditvi so sodelovali tudi dijaki logisti, ki so pripravili 
kolesarski poligon za najmlajše. Prireditev, ki velja za eno boljših preventivnih akcij v Sloveniji, si 
je ogledalo preko 1000 otrok iz ajdovskih vrtcev in šol.

Tretji kolesarski izlet za učitelje
Brda (Colio, Italija), 8. junij 2018

Učitelji, ljubitelji kolesarjenja so se ponovno podali po položnih kolesarskih poteh v sosednji Italiji. 
Pot jih je vodila skozi Gorico, čez Sočo, v Lučnik, kjer  so zavili na kolesarsko pot FVG 3 in se med
vinogradi in polji peljali do začetka vasi Vipolže in potem proti Prevalu. Tokrat so kolesarili Tanja 
Blažič, Karmen Kete, Miran Mozetič, Igor Milost, Karlo Petrovčič, Branka Kuk Petrovčič, Slavica 
Podgornik in Tanja Čefarin.
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Intervju s profesorjem Miranom Mozetičem; akcijo je 
predstavil tudi medijem

Otroci na kolesarskem poligonu; pomagali so jim naši 
dijaki logisti

Vesela kolesarska družba Pred spomenikom v Podgori
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Študenti mehatronike so obiskali podjetje Mahle
Šempeter, 8. junij 2018

Študentje 2. letnika mehatronike so 8. 6. 2018 obiskali v podjetje Mahle Electric Drivers Slovenija 
v Šempetru. Ogledali so si linijo BMW, na kateri izdelujejo dele servo motorja za volanski pogon. 
Na liniji najprej izdelajo rotor in sestavijo pogonski sklop. Študentje so si pod strokovnim vodstvom
ogledali večino elementov, s katerimi se bodo kot bodoči inženirji mehatronike srečevali pri svojem
delu. Na kratko so bili predstavljeni tudi elementi vitke proizvodnje.

Četrti kolesarski izlet za učitelje
Brda (Colio, Italija), 15. junij 2018

Učitelji kolesarji, tokrat se jih je
zbralo deset, so se že četrtič podali
na odkrivanje novih kolesarskih
poti v okolici Nove Gorice. Zbrali
so se na Trgu Evrpe in se odpeljali
v sosednjo Gorico, čez Sočo, v
Lučnik, Moš in Koprivo do gradu
Spessa, kjer je nekoč (1773)
prebival tudi znani Giacomo
Cassanova. Ker je bil kolesarski
izlet prijeten, so se odločili, da se
bodo pred poletnimi počitnicami
izvedli še en kolesarski izlet.

                                  Pred gradom Spessa
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Študenti so si s predavateljem Robertom Vermigliom ogledali podjetje Mahle



Junij

Podelitev spričeval zaključnega izpita
ŠCNG, 15. junij 2018

Razredniki zaključnih letnikov poklicnih smeri so podelili zaključna spričevala. Najboljši dijaki so 
prejeli knjižni dar.

Na ERŠ ni bilo odličnih dijakov.

Na SPLŠ so bili najboljši:
Aljaž Bajc in Merqim Bylyqbashi iz 2. OL
Matej Cernatič, Haris Djedović, Matija Podgornik, Matej Škrlj in Štefan Zagožen iz 3. AS
Jan Kravanja iz 3. CK
Jošt Skrt iz 3. ML

Na ZŠ, v razredu 3. AB so bile najboljše:
Monika Čavlović (odlična s pohvalo)
Taja Feltrin (odlična s pohvalo)
Laura Mavri (odlična s pohvalo)
Mira Ignjatović (odlična)
Ana Kos (odlična)
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Tudi dijaki ERŠ so spričevala prejeli iz rok  svojega 
ravnatelja Roberta Peršiča ...

... in razrednikov

Ravnatelj in razredniki so podelili zaključna spričevalaDijake SPLŠ je pozdravil ravnatelj Herman Besednjak
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Glasbena delavnica cajon
Nova Gorica, 18. junij 2018

Dijaki 1. AZ, 1. RA, 1. RB in 1. AE so prisostvovali delavnici s tolkalom cajon, ki jo je vodil Jaka 
Strajnar, akademski tolkalec in profesor tolkal. Najprej jim je predstavil reprezentativne svetovne 
ritme, od popa, rocka, swinga, sambe do calypsa in afriških ritmov. Nato so dijaki poskusili igrati na
cajon in shaker ter se naučili osnovne tehnike igranja. Delavnica je bila zanimiva tudi zato, ker je 
nudila svojevrsten ustvarjalni glasbeni užitek in sprostitev. Igranje z obema rokama zelo spodbuja 
delovanje obeh možganskih polovic, kar dobro vpliva na koordinacijo in koncentracijo.

Strokovna ekskurzija za zaposlene na VSŠ
Pivka in Postojna, 19. junij 2018

Učitelji VSŠ so so zjutraj zbrali na šolskem parkirišču in se opravili s kombijem in avtomobili na 
ekskurzijo na Notranjsko. V Postojni jih je na Šolskem centru sprejela direktorica ŠC Postojna, ki 
jim je razkazali delavnice in druge prostore Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij. Potem so 
se odpeljali v Park vojaške zgodovine v Pivko, kjer jih je zelo navdušila podmornica. Izlet so 
zaključili s kosilom v gostilni v Gornji Košani. 

Dijaki dijakom za varno mobilnost 
Nova Gorica, 20. junij 2018

V okviru projekta Dijaki dijakom za varno mobilnost je naša šola organizirala regijsko srečanje. 
Poleg SPLŠ v projektu sodelujeta še GNG in Gimnazija Gian Rinaldo Carli iz Kopra. Na srečanju 
so sodelovali dijaki 1. LT Nik Škrabec, Matevž Pavlin, Uršula Makovec, Nejc Korče, Lea Vales in 
Timotej Vrtovec, pa tudi dijaki obeh prej omenjenih šol. Ob pomoči mentorjev Kristine Kompara, 
Tanje Arčon, Primoža Štekarja in Mirana Mozetiča so pripravili delavnice o prometni varnosti. 
Gostom so predstavili šolski oddelek prometne varnosti, kjer so vsi udeleženci lahko preizkusili 
razne pripomočke za merjenje reakcijskega časa, naletno težo ipd. 
Dogodka sta se udeležili tudi koordinatorki projekta iz ZRSŠ Marta Novak in Mojca Dolinar.
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Junij

Razstava izdelkov dijakov strojništva in mehatronike
ŠCNG, 22. junij 2018

Dijaki strojništva in mehatronike so razstavili svoje izdelke, ki so jih izdelali pri praktičnem pouku, 
za zaključi izpit ali za poklicno maturo. V avli MIC-a je bil na ogled avtomatski točilni pult, 
avtomatska kosilnica in servisna miza za motocikle. Zanimiv je bil tudi Stirlingov motor, ki je bil v 
celoti izdelan v šolskih delavnicah. To je motor, ki deluje na principu izkoriščanja volumna med 
hladnim in toplim zrakom. Na ogled je bilo tudi več malih uporabnih predmetov: ročne svetilke, 
poštni nabiralniki, stojala za rože, ključavnice in delavniško orodje (primež, ročna žaga, vpenjalna 
naprava, vzvodne škarje, stružnica za obdelavo lesa, snemalec ležajev). Dijaki so dokazali, da 
zmorejo in znajo narediti kakovostne in uporabne izdelke.
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Kovinarji so izdelali lične poštne nabiralnike ...V avli MIC-a so svoje izdelke razstavili tudi dijaki 
strojništva in mehatronike

Servisna miza za motocikle... in različna stojala

Stružnica za les Svetilke
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Junij

Proslava ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta na SPLŠ
ŠCNG, 22. junij 2018

Zaključna prireditev za dijake in učitelje SPLŠ je potekala v šolski telovadnici. Vodila sta jo 
dijakinji Mihela Janežič (2. LT) in Ana Strosar (1. LT). Najprej sta opisali zgodovinska dejstva, 
zaradi katerih praznujemo dan državnosti. Sledil je prvi javni nastop komornega moškega sestava 
učiteljev, ki je zapel ljudsko pesem. Nato sta voditeljici prebrali Pavčkovo pesem, spregovoril pa je 
tudi ravnatelj Herman Besednjak. Za konec je pet dijakov raztegnilo meh svojih harmonik. Po 
končani prireditvi so šli dijaki v učilnice, kjer so jim razredniki podelili spričevala in si avli MIC-a 
ogledali razstavo izdelkov dijakov strojništva in mehatronike.
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Dijakom je vesele počitnice zaželel ravnatelj Herman 
Besednjak

Nastop učiteljskega kvarteta

Prireditev sta vodili dijakinji Mihela in Ana

Za veselo razpoloženje so poskrbeli dijaki – šolsko leto 
se je zaključilo
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Mreženje za podjetništvo (NET-ENT)
junij 2018

V okviru mednarodnega Erasmus+ K2 projekta Networking for Entrepreneurship (NET-ENT) je 
bilo v juniju 2018 tretje srečanje partnerjev, kjer smo se dokončno dogovorili, kako pripraviti 
priročnik za učitelje, učbenik za dijake in druga digitalna gradiva. Poleg tega so na sestanku 
govorili tudi o evalvaciji in pilotni izvedbi pri vseh sodelujočih partnerjih v naslednjem šolskem 
letu. Pred tem se je od 4. do 8. 6. 2018 sedem učiteljev iz ŠCNG udeležilo usposabljanja osebja v 
Helsinkih (skupno je bilo udeleženih 31 učiteljev iz štirih partnerskih držav – Slovenija, Španija, 
Združeno Kraljestvo, Finska). Tema srečanja je bila Coaching kot uporabna inovativna metoda dela 
v okviru poučevanja. Zadnji dan smo vsi partnerji definirali tudi njegovo konkretno uporabo pri 
nadaljnjem delu v okviru projekta NET-ENT v svojih organizacijah. Omenjeno metodo na univerzi 
v Helsinkih (Haaga – Helia University, University of Applied Science, Helsinki) že uporabljajo v 
Start-Up-School. Podrobno bo predstavljena v priročniku za učitelje. V naslednjem šolskem letu 
planirajo pilotno izvedbo modula in uporabo pridobljenih znanj v praksi.

 

Na delavnici

 

Rosana Pahor s kolegi

Udeleženci srečanja
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Julij in avgust

JULIJ IN AVGUST

Peti kolesarski izlet za učitelje
Mirensko polje, Sovodnje, 4. julij 2018

Učitelji, ljubitelji kolesarjenja so se še zadnjič v tem letu podali na kolesarski izlet. Kot vedno so se 
zbrali na Trgu Evrope in se zapeljali po kolesarski poti v Šempeter, čez Mirensko polje do gradu 
Rubije, kjer je novembra 1563 pridigal tudi oče slovenske književnosti, Primož Trubar. Nato so 
vozili skozi Sovodnje, ki leži na sotočju Soče in Vipave, zadnji postanek pa je bil v Gorici, kjer so si
privoščili odličen sladoled.

Podelitev spričeval poklicne mature
ŠCNG, 6. julij 2018

Podelitev spričeval poklicne mature je potekala v nabito polni dvorani MIC-a. Direktorjeve 
spodbudne misli in glasbena točka so naredile nekoliko bolj slovesno vzdušje. Vsak ravnatelj je 
svojim najboljšim dijaki podelil spričevalo in darilno knjigo. 

ERŠ SPLŠ
Nik Klavžar, 4. RA – zlati maturant Marko Fabjan, 4. TM
Matjaž Jug, 4. AE Gregor Gaberšček, 4. TM
Tine Šuligoj, 4. AE Anže Povšič, 4. ST
Leon Rijavec, 4. RA Matija Zorn, 4. ST

ZŠ
Doroteja Hervatin, 4. AZ
Hana Batič, 4. BZ
Eli Makorič, 4. BZ
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Maturante je nagovoril direktor centra Miran Saksida

... Vesna Žele pa dijakom GZŠHerman Besednjak dijakom SPLŠ ...

Robert Peršič je podelil priznanja dijakom ERŠ ...
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Zaključna konferenca in piknik
ŠCNG, 6. julij 2018

Vsi zaposleni so se zbrali na Biotehniški šoli, kjer je potekal zaključek šolskega leta. Najprej je  
direktor na kratko opisal minulo šolsko leto in načrte za novo šolsko leto, zaželel pa je tudi lepo 
poletje. Nastopili so tudi pevci učiteljskega šolskega kvinteta. Potem je sledilo je kosilo, ki so ga 
pripravili kuharji Biotehniške šole, po njem pa klepet in igranje kart.
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Vsi zaposleni smo se ob zaključku šolskega leta zbrali na Biotehniški šoli

Popoldan je potekal ob prijetnem druženju ...

... in sproščenem klepetuZa pogostitev so poskrbeli domači kuharji 



Julij in avgust

Čezmejno povezovanje in povečevanje praktičnih znanj v izobraževalnem 
procesu skladno z evropskimi trendi – 2 delovni srečanji
ŠCNG, 6. julij in 28. avgust 2018

Na ŠCNG (MIC) sta 6. julija in 28. avgusta 2018 potekali srečanji strokovnjakov v projektu 
Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom ali s kratico 
CB_WBL in sodi v program sodelovanja Interreg V-A ITA-SLO 2014-2020. Projekt je namenjen 
povečanju čezmejne mobilnosti dijakov, kar je pomemben člen v italijansko-slovenskem 
sodelovanju podjetij in šol. 
Sestali so strokovnjaki s področja čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom oz. učne 
mobilnosti dijakov in študentov ter odgovorni za človeške vire v podjetjih. Oblikovala se je posebna
skupina, ki bo skušala poiskati in oblikovati rešitve in orodja za izboljšanje čezmejne mobilnosti ter 
povezovanje med šolami in podjetji.
Eden od namenov srečanj pa je bila seznanitev z vsebinami, aktualnim stanjem in začetek izvajanja 
aktivnosti, ki bodo pripomogle k oblikovanju rešitev za izboljšanje obstoječih praks. Te bodo 
izvedene na podlagi organizacijskih in upravnih vidikov, zlasti pa preko digitalnih in inovativnih 
rešitev.
V okviru projekta CB_WBL dve delovni skupini ekspertov že aktivno oblikujejo dve primerjalni 
analizi o praktičnem usposabljanju z delom oz. o učni mobilnosti dijakov v Italiji in Sloveniji. Na 
podlagi izsledkov teh dveh skupin bo nato tretja skupina, zadolžena za iskanje rešitev in orodij, 
oblikovala nov model oz. táko obliko praktičnega usposabljanja z delom, ki bo s praktičnimi 
izkušnjami, mreženjem, internacionalizacijo, razvojnim in projektnim delom v poklicnih in 
strokovnih šolah ter pri delodajalcih omogočil odkritje in rast mladih talentov. Poleg vsega tega pa 
bodo strokovnjaki izdelali podatkovno bazo podjetij ter lansirali digitalno platformo, kjer bodo 
dijakom na voljo informacije o podjetjih, ki ponujajo praktično usposabljanje ter jasna navodila o 
postopkih opravljanja prakse na drugi strani meje.
Projekt CB_WBL, katerega vodilni partner je Zadružni center za socialno dejavnost iz Trsta, je 
prešel v drugo polovico. Povečanje čezmejne mobilnosti dijakov je rezultat, katerega šest 
partnerskih organizacij projekta, med katerimi je Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, 
razume kot bistven pomen za čezmejno povezovanje talentov in znanj ter gospodarstva. Evropski 
trendi gredo v smeri povečevanja zlasti praktičnih znanj v izobraževalnem procesu. Potencial ter 
dolgoročno in trajno povezovanje na podlagi inovativnih rešitev pa bo omogočilo dejansko izvedbo 
začrtane vizije na čezmejnem območju, kjer mladih talentov zagotovo ne primanjkuje. 
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V juliju in avgustu sta v Novi Gorici potekali srečanji v 
okviru projekta  CB_WBL

Na srečanjih so sodelujoči raziskovali možnosti 
čezmejnega izobraževanja z delom
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Podelitev spričeval splošne mature
ŠCNG, 11. julij 2018

Podelitev spričeval splošne mature je potekalo v dvorani MIC-a. Najboljši dijaki so prejeli knjižne 
nagrade in ti so bili:

Žan Besednjak (26 točk)
Staš Bucik (24 točk)
Rok Pavlin (24 točke
Marko Pegan (23 točk)
Matej Oprešnik (22 točk)
Urban Pegan (22 točk)

Zapustil nas je sodelavec Igor Milost
20. julij 2018

V tragični nesreči v hribih Dalmacije je umrl sodelavec Igor Milost, učitelj strojništva. Ravnatelj 
Herman Besednjak je na pogrebu, ki je bil 26. julija 2018, opisal njegovo življenje in delo.

Čisto navadno sobotno dopoldne, z mislimi na vsakdanja opravila in delno na prihajajoče 
dopustniške dni. Zazvoni telefon, prijatelj, ki se že dolgo nisva slišala mi sporoča žalostno vest. 
Zakaj, kako, si prepričan, toliko vprašanj in nobenega pravega odgovora. Popoldan se ta vest potrdi.
Igorjevo srce je prenehalo biti. Še več vprašanj in še vedno nobenega odgovora, ki ga seveda tudi ne
bo. Kljub temu da se človeštvo še tako trudi, da bi razvozlalo vse skrivnosti življenja, jih ostaja še 
kar nekaj, za katere ne vemo odgovora. Še posebej je to težko razumeti in poiskati odgovore, ko nas
tako nepričakovano zapusti nekdo, ki bi moral po vsej človeški logiki še kar nekaj let živeti. Toda 
človeška logika je eno, realnost pa čisto nekaj drugega. In prav ta realnost je tista, ki je Igorja tako 
krasila. Vedno si povedal tisto, kar si mislil, da je prav in običajno je tako tudi bilo. Presneto realno 
si razmišljal tudi takrat, ko je bilo govora o smrti. Zavedal si se, da te lahko doleti iz dneva v dan, a 
tvoje življenje ni bilo zaradi tega nič drugačno. Kolesaril si, hodil v hribe in počel vse tisto, kar si 
pač rad počel. Z letošnjim šolskim letom bi lahko zakorakal v pokoj in začel uživati sadove 
minulega dela, a si zaradi določenih pogojev želel podaljšati še za eno leto. Na šoli seveda nismo 
imeli nič proti, saj si bil učitelj z veliko začetnico. 
Tvoja učiteljska pot se je začela pred 32 leti na takratni Strojni šoli Tehniškega šolskega centra 
Branko Brelih. Vsa ta leta si doživel marsikatero spremembo od učnih načrtov, zakonov in 
pravilnikov, pa vse do združevanja šol pod sedanjo streho Šolskega centra Nova Gorica. Vsa ta leta 
pa si še posebej nadgrajeval svoje bogato znanje strojništva, ki si ga si prinesel s seboj iz industrije 
in z veliko predanostjo predajal naprej svojim slušateljem. Generacije dijakov in študentov so 
poslušale tvoja predavanja, nasvete in izkušnje. Mnogim si bil mentor pri zaključnih nalogah tako 
na srednjem kot na višješolskem izobraževanju ter mentor dijakom na različnih tekmovanjih s 
področja strojništva in mehatronike. Kot učitelj si bil še posebej aktiven tako v različnih strokovnih 
aktivih na šoli kot tudi študijskih skupinah na državni ravni. Če ni bilo nobenega prostovoljca za 
spremstvo dijakov na različne ekskurzije ali izmenjave, si bil ti tisti, ki je bil vedno pripravljen 
vskočiti. Športni dnevi niso minili brez tvoje prisotnosti pri vodenju skupin dijakov na to ali ono 
planinsko destinacijo. 
Tvoje bogato poznavanje slovenskih gora in drugih izletniških destinacij si izkoristil tako, da si 
motiviral tako dijake kot tudi sodelavce. Prepričan sem, da je marsikdo prav zavoljo tvojega 
pripovedovanja in doživljanja narave kdaj vzel palice in nahrbtnik ter se odpravil v hribe ali na 
kakšen drug izlet v naravo. Zagledan si bil tudi v nebo. Skozi oko teleskopa si rad opazoval, kaj se 
dogaja na nebu. Bil si namreč aktiven član Astronomskega društva Nova Gorica. 
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Julij in avgust

Tako službeno kot tudi privatno si poleg domačih, rad spoznaval tudi tuje kraje in prav zadnja leta si
v sodelovanju z nekaterimi sodelavci obiskal kar nekaj tujih destinacij, med drugim Argentino, na 
katero te je vezala še posebna, bratska vez. Iz vseh potovanj si prihajal poln vtisov in novih 
spoznanj. In tvoja pripovedovanja so bila tako zanimiva, da bi te človek kar poslušal in poslušal. 
Tvoja posebna strast pa je bilo kolo, od katerega te ni ločilo prav nič. Od kar sva postala sodelavca, 
bi lahko na prste ene roke preštel dneve, ko si prišel z avtomobilom v službo. Tvoje transportno 
sredstvo je bilo kolo, pa naj je bilo vreme še tako slabo. Kolikokrat, ko je padal dež, sem te vprašal, 
če te zapeljem z avtom domov, a odgovor je bil vedno isti: Kje pa, imam kolo in vse kar 
potrebujem. Vedno si bil pripravljen na vse, česar si se lotil si vse dobro načrtoval, preštudiral in se 
pripravil. Iz tvojih besed lahko sklepam, da si bil pripravljen tudi na to, da te bo lahko nekoč 
doletela usoda, zaradi katere smo danes tukaj. Le mi tega nismo razumeli oz. nismo hoteli slišati in 
verjeti, da se bo to tebi zgodilo. Tebi, ki si živel po športnih merilih, se kopal v mrzli, a tebi domači 
Soči, kolesaril, planinaril, skratka živel tako, kot nas uči teorija zdravega načina življenja. 
A teorija je eno, praksa oz. realnost pa drugo in to si kot strojnik še kako dobro vedel. In prav ta 
realnost, ki ji lahko rečemo tudi usoda, je hotela drugače. Vzela nam je osebo, na katero si se lahko 
vedno zanesel, osebo, katero si lahko vedno prosil za pomoč ali nasvet. 
Vzela nam je sodelavca polnega znanja in izkušenj, za katerega smo sicer vedeli, da ga bomo 
izgubili, a ne še sedaj in ne na tak način. A vzela je tudi moža in očeta. Zato ob tej priliki izrekam v 
imenu celotnega kolektiva Šolskega centra Nova Gorica iskreno in globoko sožalje ženi Aleksandri,
hčerkama Janji in Nini ter ostalim sorodnikom. Tebi Igor pa mirno pot, kjerkoli zdaj hodiš.
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Ekskurzija Gimnazije in zdravstvene šole na planoto Gora
Gora nad Ajdovščino, 16. avgust 2018

V četrtek, 16. avgusta 2018, so se učitelji GZŠ odpravili na Goro nad Ajdovščino. Na Predmeji sta 
jih počakala domačina; vodič Rino Velikonja in Albin Krapež, projektant v pokoju. Prvi je orisal 
zgodovino nastanka vodovodnega omrežja na Gori, pred tem so morale ženske na glavi nositi vodo 
iz Lokavca, pet kilometrov daleč. Pomagali so jim otroci, tudi g. Albin, ki se je tako že v otroštvu 
soočil s težkim delom.
Izletniki so se nato odpeljali na Otlico. Z vodičem so odšli proti Otliškemu oknu. Spotoma jim je 
pripovedoval legende z Gore, doživljaje iz otroštva in opisoval okoliške vrhove. Pot čez Angelsko 
goro je vodila tudi do kamnite skulpture iz kamenja v obliki spirale oz. polža. Po dveh urah so se 
vrnili na Otlico in odšli na kmetijo Tončke Čibej. Pričakala jih je s čemaževim namazom, domačim 
malinovcem in likerjem. »Gorski zeliščni čaji« je ime dopolnilne dejavnosti, s katero gospa Tončka 
pripravlja čajne mešanice in pripravke iz zelišč. Od tu so se odpravili še v Športni park Tiha dolina, 
v Planinsko kočo Edmunda Čibeja. Tu so jih pričakali z aperitivom in razstavljenimi klekljarskimi 
čipkami, s katerimi ohranjajo to lepo obrt. Z okusnim kosilom so zaključili izlet na planoti Gora, se 
zahvalili prijaznemu vodiču Rinu in odpeljali proti Novi Gorici. To je bil zanimiv in poučen dan in 
dobra priprava na novo šolsko leto.
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Zaposleni na GZŠ so raziskovali Goro Pot jih je vodila do različnih naravnih znamenitosti

Skupaj so preživeli prijeten dan



Julij in avgust

Začetek širitve šolske knjižnice
ŠCNG, 21. avgust 2018

Že dalj časa je bilo načrtovano, da bo bivša računalniška učilnica namenjena šolski knjižnici. V tem 
poletju so bila na voljo finančna sredstva, ki so omogočila ureditev knjižnice. Prostor je bilo 
potrebno najprej izprazniti, nato pa prenoviti strop, tlak, električne inštalacije, internetno povezavo, 
razsvetljavo, podreti predelno steno in prostor prepleskati. Dela so trajala od avgusta do oktobra, 
opravljali pa so ga različni obrtniki. Med prenovo je knjižnica ves čas normalno poslovala.

Dijak Sebastjan Bahur uspešno zaključil poklicno šolo
ŠCNG, avgust 2018

Sebastjan Bahur se je do leta 2012, ko je doživel hudo nesrečo z motorjem, na ŠCNG redno šolal 
kot mehatronik operater. Po nesreči je sledila je zahtevna rehabilitacija, saj je imel poškodovano 
četrto vratno vretence in je pristal na invalidskem vozičku. Ko se je mu je zdravstveno stanje 
nekoliko ustalilo, se je odločil, da bo šolanje dokončal. Ob podpori zaposlenih na VDC in 
prostovoljke je uspešno opravil vse izpite, na koncu pa tudi zaključno nalogo. To je zanj velik 
uspeh, prav tako pa tudi za vse, ki so mu pri tem pomagali. Konec avgusta je bila na šoli manjša 
slovesnost, da mu je direktor ŠCNG Miran Saksida izročil zaključno spričevalo.
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Knjižnica je dodatne prostore pridobila v sosednji 
učilnici, v kateri že nekaj let ni potekal pouk

Prostor so prenovili in ga pregradili, da je nastalo tudi 
malo skladišče za učbenike

Na zadnje so prostor povezali z obstoječo knjižnico ... ... ter uredili inštalacije
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Računalniške novice o ERŠ
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Kroniko sta napisali, uredili in oblikovali Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik

Fotografije: Aleš Štrancar, udeleženci posameznih dogodkov, galerija na spletni strani ŠCNG

Računalniške zadrege je reševal Andrej Campolunghi

Izdano na Šolskem centru Nova Gorica v maju 2020
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