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Gledam ljudi, kako drvijo
in nikoli ne obstojijo.
Noben ne uživa v trenutku,
vsi nestrpni in nervozni.
Matic Gabrijelčič, 4. RA
Poezije mladih pesnikov

Uvodna misel urednic
… Čeprav Matic obupano ugotavlja, da ljudje samo še drvimo, da nihče ne obstoji in zaužije radosti
trenutka, lahko trdiva, da je bilo v šolskem letu 2015/2016 veliko priložnosti za veselje in
zadovoljstvo. Dogodki, nanizani v pričujoči kroniki, so dokaz o pestrem in zanimivem življenju
Šolskega centra Nova Gorica. Popisano je dogajanje na petih enotah centra: Elektrotehniški in
računalniški šoli, Strojni, prometni in lesarski šoli, Gimnaziji in zdravstveni šoli, Višji strokovni šoli
in Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Želimo si, da bi dijaki, ki zaključujejo šolanje in zapuščajo naš center, s seboj odnesli tudi spomin
na lepe šolske trenutke …

Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik
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PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA V ŠOLSKEM LETU
2015/2016
Organizacijska struktura Šolskega centra Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica ima 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 2015/16 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 2015/16 izvajali programi:
dvoletni nižje poklicni program obdelovalec lesa, triletni poklicni programi mizar, oblikovalec
kovin, instalater strojnih instalacij, 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 2015/16 dijaki izobraževali v treh programih
tehniške gimnazije (tehniška gimnazija strojne, elektro ali računalniške smeri), v štiriletnem
programu zdravstveni tehnik in triletnem programu bolničar.
Biotehniška šola (BŠ)
Na Biotehniški šoli so se v šolskem letu 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 izvajali trije študijski programi: informatika,
mehatronika ter upravljanje podeželja in krajine.
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Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
MIC je enota, ki deluje na področjih:
•
•
•
•
•
•
•

vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na vseh strokovnih področjih ter specializirani
tečaji,
mednarodne izmenjave dijakov in profesorjev,
koordinacija praktičnega usposabljanja z delom dijakov (PUD),
storitve in izdelki,
skrb za trajno sodelovanje z gospodarstvom in obrtjo ter drugimi socialnimi partnerji,
skrb za opremljanje delavnic in laboratorijev s sodobno tehnološko opremo,
skrb za promocijo poklicev.

MIC je začel delovati 1. septembra 2007. Po sedmih letih delovanja ima jasno vlogo tako znotraj
Šolskega centra kot tudi v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in celo mednarodnem prostoru.
Postavljeni so bili temelji za prepoznavnost pri podjetjih in ostalih socialnih partnerjih, med
katerimi so najpomembnejši:
1. Na regionalnem nivoju: Mahle Letrika, Hit Nova Gorica, Smartech, Intra Lighting, Gostol,
Salonit Anhovo, Gorenje d.d., Arctur d.o.o., Mobitel d.d., Soške elektrarne d.o.o., Gonzaga-pro
d.o.o., Pecivo, AET Tolmin, Fluid, Elektro Primorska, Festo, Gonzaga, SPIN, Salonit Anhovo,
Dinos, OZS Nova Gorica, obrtniki lesarske sekcije v Novi Gorici, OZS Ajdovščina, obrtniki
kovinarske sekcije v Ajdovščini, Regijska razvojna agencija, Posoški razvojni center, Tehnološki
park Nova Gorica, VIRS, Ljudska univerza Ajdovščina, Zavod RS za zaposlovanje – območna
enota Nova Gorica, MONG, občine Šempeter - Vrtojba, Goriška Brda, Ajdovščina, Vipava, Renče Vogrsko, Miren - Kostanjevica, srednje šole v Goriški, Obalno-kraški ter Notranjsko-kraški regiji.
2. Na nacionalnem nivoju: Konzorcij šolskih centrov, Konzorcij biotehniških šol, Konzorcij šol za
storitve, Konzorcij strokovnih gimnazij, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Center RS za poklicno izobraževanje, Centralni zavod za
zaposlovanje, OZS, GZS, CPU, SVRL, Inštitut Jožef Stefan.
3. Na mednarodnem nivoju: srednje šole na Finskem, Italiji, Nemčiji, Španiji, Turčiji, Ministrstvo
za delo BiH, Zavod za zaposlovanje BiH, Srednja tehniška šola Niš, predstavniki Evropske
komisije, zadolženi za različna področja v Bruslju, podjetje Danieli, različna podjetja v severni
Italiji, partnerji na Kitajskem (Shanghai R&D centre for Smes, Wisesoft Chengdu, Ministrstvo za
gospodarstvo in IKT v Pekingu), Nizozemska, različne organizacije (srednje šole, centri, agencije,
združenja…) v Estoniji, Latviji, na Finskem, Poljska, Nemčija, Avstrija, Italija, Španija, Malta.

2

Kronika ŠC Nova Gorica 2015/16

V septembru 2015 je bila podpisana pogodba o sodelovanju s Samsungom, ki je opremil
učilnico s tridesetimi tablicami in touch-screen televizijo.
Prav tako je bilo vzpostavljeno sodelovanje s podjetjem BMW, v okviru katerega je potekalo
usposabljanje učiteljev ter ogled dobrih praks sodelovanja med podjetjem in mladimi v Avstriji.
Vsa ostala sodelovanja, ki smo jih, bodisi na novo vzpostavili, bodisi poglobili, so potekala na
podobne teme, kot s pravkar imenovanimi podjetji:
• izboljšave in nadgradnja PUD-a,
• projektno sodelovanje,
• usposabljanje učiteljev,
• usposabljanje zaposlenih,
• neposredno mreženje med mladimi in podjetji z namenom lažjega prehoda na trg
dela in razvoja lastnih potencialov.
V januarju 2016 je Šolski center Nova Gorica podpisal memorandum o sodelovanju s podjetjem
Mahle d.d. in Mahle Letrika. Memorandum je definiral osrednje točke sodelovanja, ki so:
• uvajanje dualnega sistema in izboljšave na področju prakse mladih v njihovem
podjetju,
• opremljanje laboratorijev/delavnic in demonstracijskega centra za novosti v
avtomobilski tehnologiji,
• projektno sodelovanje usposabljanja zaposlenih.
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Vodstvo Šolskega centra v šolskem letu 2015/2016
Egon Pipan – direktor Šolskega centra Nova Gorica
Robert Peršič – ravnatelj Elektrotehniške in računalniške šole
Primož Štekar - ravnatelj Strojne, prometne in lesarske šole
Tanja Čefarin – pomočnica ravnatelja SPLŠ
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
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.
Predstavnika ustanovitelja:
Jure Boltar (Vlada RS)
Klemen Miklavčič (MONG)
Predstavnik delodajalcev: Miloš Požar
Predstavniki delavcev zavoda:
Aleš Tankosić
Uroš Komel
Branka Kuk Petrovčič
Davis Prinčič
Karmen Kete
Tatjana Munih
Lucija Čermelj
Predstavniki staršev:
Barbara Kante (BŠ)
Julijana Batič (SPLŠ)
Matjaž Leban Šterk (ERŠ)
Boštjan Komel (GZŠ)
Friderik Markovčič (SETŠ)
Predstavnik strateškega sveta Višje strokovne šole:
Simon Abolnar
Predstavniki študentov Višje strokovne šole:
Anja Bajc
Blaž Furlan
Dalibor Tomić
Predstavnika dijakov:
Jakob Marušič
Anika Velišček
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Zaposleni na Šolskem centru v šolskem letu 2015/16
Našteti so delavci, ki so zaposleni na Gimnaziji in zdravstveni šoli, Elektrotehniški in računalniški
šoli, Strojni, prometni in lesarski šoli, Višji strokovni šoli in delavci skupnih služb.
Aktiv učiteljev slovenščine
1. Bizjak Pavlica Ksenija
2. Dejak Furlan Ernesta
3. Ferjančič Ksenija
4. Figelj Majda
5. Modrijančič Reščič Bojana
6. Plohl Natalija
7. Špacapan Adrijana
8. Vovk Martina
9. Zorzut Santoro Marjetka
10. Žežlina Sonja
11. Žgur Andreja

Aktiv učiteljev naravoslovja
1. Blažič Tanja
2. Jejčič Sonja
3. Klinec Dimitrij
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 tujih jezikov
1. Češčut Romi
2. Kenda Janež Irena
3. Koršič Anka
4. Kosovel Petra
5. Makuc Sonja
6. Mervič Reja Vanda
7. Murenc Elizabeta
8. Ožbolt Tanja
9. Prinčič Jasna
10. Škibin Kristina
11. Vidič Ferfolja Erika
12. Žigon Polona

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

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 družboslovja
1. De Brea Gigo
2. Holz Melita
3. Kofol Tomaž
4. Remškar Bogomir
5. Repič Vrtovec Kristina
6. Stanič Tina
7. 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
5
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Aktiv učiteljev računalništva in informatike
1. Abolnar Simon
2. Andrlič Alen
3. Bizaj Erik
4. Campolunghi Andrej
5. Harej Janko
6. Kompara Erik
7. Kragelj Ingrid
8. Mavri Tomaž
9. Medvešček Edi
10. Mervič Klavdij
11. Pušnar Barbara
12. Vouk Boštjan
Aktiv učiteljev strojništva, mehatronike,
AS dejavnosti
1. Besednjak Herman
2. Čermelj Tomislav
3. Jerič Branko
4. Kačič Milivoj
5. Melink Janez
6. Milost Igor
7. Nusdorfer Viler
8. Petrovčič Karlo
9. Pinosa Matej
10. Sitar Igor
11. Rodman Drago
12. Weber Blaž
13. Spačal Robert
14. Zega Mitja
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, AS-dejavnosti
praktični pouk
1. Budihna Davorin
2. Doplihar Severin
3. Kavčič Branko
4. Krpan Aleksander
5. Martinčič Iztok
6. Medvešček Marko
7. Štrancar Aleš
7. Zagorec Matjaž
Aktiv učiteljev lesarstva
1. Brecelj Bogdan
2. Česnik Marko
3. Erzetič Vojko
4. Kovačič Bojan
6. Markovčič Evgen
7. Peršič Marko
Šolska svetovalna služba
2. Beltram Mateja
3. Frančeškin Vanesa
4. 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. Sirk Karmen
4. Zagožen Makuc Alenka
Učna pomoč
1. Bratina Ana
Vzdrževanje učne tehnologije
1. Gaberšček Uroš
2. Štrancar Aleš
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Skupne službe
1. Čermelj Lucija
2. Gabrijelčič Anđa
3. Grmek Danijela
4. Jug Alenka
5. Jakin Ingrid
6. Kodelja Martina
7. Kompara Anita
8. Močnik Tatjana
9. Murovec Doris
10. Pekeć Milutin
11. Sever Martina
12. Žagar Robert

Vzdrževanje
1. Bizjak Iztok
2. Božić Ljubica
3. Čubrilović Darinka
3. Đukić Anica
4. Fabijan Vilko
5. Miljić Anđa
6. Mišić Joka
7. Mutavčić Gordana
8. Pavlin Igor
9. Plazačić Radmila
10. Prah Metoda
11. Prerad Radojka
12. Ribič Lilijana
13. Rupnik Irena
14. Strugalović Milka
15. Vasić Rada

Na GZŠ, ERŠ in SPLŠ so, v obsegu nekaj ur, poučevali tudi profesorji drugih zavodov: Igor Brecelj
(informatika), Darja Čufer (laborantka za kemijo in biologijo) in Staša Peršolja Bučinel (glasbena
umetnost).
Poučevale so tudi svetovalne delavke Vanesa Frančeškin, Mojca Stubelj in Mateja Beltram.
Učno pomoč je izvajalo 5 delavcev preko javnih del ter 3 delavci po podjemni pogodbi.

Višja strokovna šola
Informatika
1. Abolnar Simon – univ. dipl. inž. elektrotehnike
2. Blažič Leon – univ. dipl. inž. elektrotehnike
3. Harej Janko – univ. dipl. inž. računalništva
4. Kompara Erik – univ. dipl. inž. elektrotehnike
5. Marčetić Slobodan – univ. dipl. inž. računalništva
6. Podbršček Milan – univ. dipl. inž. strojništva
7. Pušnar Barbara – prof. matematike
8. Saksida Miran – univ. dipl. inž. elektrotehnike
9. mag. Sirk Saša – prof. angleškega jezika, mag. znanosti
10. dr. Tankosić Aleš – univ. dipl. inž. elektrotehnike
11. mag. Vouk Boštjan – univ. dipl. inž. računalništva in informatike
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Mehatronika
1. Čermelj Tomislav – univ. dipl. inž. strojništva
2. mag. Jerič Branko – univ. dipl. inž. strojništva
2. Kačič Milivoj – univ. dipl. inž. strojništva
3. Kenda Mitja – univ. dipl. inž. elektrotehnike
4. Milost Igor – univ. dipl. inž. strojništva
5. Podbršček Milan – univ. dipl. inž. strojništva
6. Pušnar Barbara – prof. matematike
7. Saksida Miran – univ. dipl. inž. elektrotehnike
8. mag. Sirk Saša – prof. angleškega jezika, mag. znanosti
9. dr. Tankosić Aleš – univ. dipl. inž. elektrotehnike
10. Vermiglio Robert – univ. dipl. inž. strojništva
11. mag. Vouk Boštjan – univ. dipl. inž. računalništva in informatike
Upravljanje podeželja in krajine
1. mag. Mateja Blažič – univ. dipl. inž. kmetijstva
2. Cej Vojko – univ. dipl. inž. kmetijskega strojništva
3. Glavan Podbršček Andreja – univ. dipl. inž. kmetijstva
4. Kodrič Ivan Elija – univ. dipl. inž. kmetijstva
5. Kogoj Linda – univ. dipl. inž. kmetijstva
6. Kragelj Ingrid – univ. dipl. org. dela
7. Mavrič Štrukelj Mojca – univ. dipl. inž. agronomije
8. dr. Podgornik Nevenka – univ. dipl. socialna delavka
9. Poženel Anka – univ. dipl. inž. agronomije
10. Pušnar Barbara – prof. matematike
11. Rot Mojca – univ. dipl. inž. agronomije
12. Rusjan Tamara – univ. dipl. inž. rastlinske proizvodnje
13. mag. Sirk Saša – prof. angleškega jezika, mag. znanosti
14. Smole Đorđević Maja – prof. biologije in gospodinjstva
15. dr. Tankosić Aleš – univ. dipl. inž. elektrotehnike
16. Volk Egon – univ. dipl. inž. zootehnike
17. Egon Štrukelj – dr. vet. med.
18. Aleš Makuc – univ. dipl. kmet. inž. rastlinske proizvodnje
Strokovni sodelavci ter ostali, ki so sodelovali pri izvajanju študijskega procesa:
1. Nives Čotar – univ. prof., angl. in nem.
2. Ipavec Edvard, univ. dipl. inž. – inštruktor za področje mehatronike
3. Jug Vladimir, inž. – laborant za področje mehatronike
4. Mervič Klavdij, inž. – laborant za področje informatike
5. Poša Ivana, univ. dipl. inž. agronomije – inštruktor za področje UPK
6. Vrh Makarovič Rosana, univ. dipl. inženir zootehnike – inštruktor za področje UPK
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MIC - Medpodjetniški izobraževalni center
Uprava MIC-a
1. Adrijana Hodak – vodja MIC-a
2. Milan Podbršček – projektni vodja in pomočnik vodje MIC-a
3. Denise Sirk /Vesna Terčič – tajništvo MIC-a
4. Tanja Križan – finančno poslovanje MIC-a
Izobraževanje odraslih
1. Suzana Fiegl – organizator formalnega izobraževanja odraslih
2. Lavra Vermiglio – organizator formalnega izobraževanja odraslih
3. Tatjana Krašna – organizator formalnega izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a na
področju biotehnologije
4. Nataša Djuzić Kunej – organizator formalnega izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a
na področju ekonomije
5. Blaž Weber – organizator neformalnega izobraževanja odraslih
Projektno delo
1. Tomaž Vadjunec – vodja projektne pisarne MIC-a
1. Rosana Pahor – projektna sodelavka MIC-a
2. Irena Četina – projektna sodelavka MIC-a, odgovorna za izmenjave dijakov in profesorjev
3. Neža Pavzin – projektna sodelavka MIC-a
4. Janko Harej – projektni sodelavec MIC-a, vodja projekta E-svetovanje zahod
5. Metod Štrancar – koordinator MIC-a za biotehniško področje
6. Nastja Valentinčič Al Bukhari – projektna sodelavka MIC-a za področje ekonomije
Vodje delavnic
1. Evgen Markovčič – vodja lesarskih delavnic
2. Marko Bratina – vodja kovinarskih delavnic
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Programi, oddelki in razredniki v šolskem letu 2015/16
Tehniška gimnazija
1.GA – Ksenija Ferjančič
2. GA – Tanja Ožbolt
3. GA – Adrijana Špacapan
3. GB – Mirijam Pirc
4. GA – Ksenija Vogrinc
Zdravstveni tehnik
1. AZ – Vesna Mozetič Černe
1. BZ – Dean Horvat
2. AZ – Mitja Trošt
2. BZ – Karmen Kete
3. AZ – Barbara Sitar
3. BZ – Irena Rutar
4. AZ – Jan Jelen
4. BZ – Ksenja Ušaj Gulin
Bolničar negovalec
1. AB – Daša Cek Stepančič
2. AB – Marjeta Kragelj
Elektrotehnik
1. AE – Andreja Žgur
2. AE – Anamarija Kobal
3. AE – Renato Reščič
3. BE – Tina Stanič
4. AE – Uroš Komel
Tehnik računalništva
1. RA – Anka Koršič
1. RB – Andrej Campolunghi
2. RA – Polona Žigon
2. RB – Tanja Blažič
3. RA – Tomaž Mavri
3. RB – Tina Stanič
4. RA – Bojana Modrijančič Reščič
4. RB – Uroš Komel

Tehnik računalništva PTI
1. NR – Edi Medvešček
2. NR – Alen Andrlič
Računalničar
1. RC – Vanesa Frančeškin
2. RC – Erik Bizaj
3. RC – Erik Kompara
Logistični tehnik
1. LT – Ksenija Bizjak Pavlica
2. LT – Tanja Arčon
3. LT – Ernesta Dejak Furlan
4. LT – Kristina Kompara
Strojni tehnik
1. ST – Tomaž Vidmar
2. ST – Irena Janež Kenda
3. ST – Branka Kuk Petrovčič
4. ST – Tanja Janežič
Tehnik mehatronike
1. TM – Matej Pinosa
2. TM – Maja Vogrinčič Bizjak
3. TM – Jasna Prinčič
4. TM – Slavica Podgornik
Strojni tehnik PTI
1. NS – Mitja Zega
2. NS – Herman Besednjak
Avtoservisni tehnik PTI
1. NAS – Marko Česnik
2. NAS – Mitja Kenda
Tehnik mehatronike PTI
2. NTM – Herman Besednjak

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

Lesarski tehnik PTI
1. NL – Bojan Kovačič
2. NL – Herman Besednjak

Elektrikar
1. CE – Kristina Vrtovec Repič
2. CE – Goran Milić
3. CE – Andrej Premrl

Oblikovalec kovin, instalater strojnih instalacij
1. CK – Maja Smole Đorđević
2. DK – Bogdan Brecelj
3. DK – David Šuligoj
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Avtoserviser
1. AS – Aleksander Krpan
1. AS2 – Maja Smole Đorđević
2. AS – Marjetka Zorzut Santoro
3. AS – Robert Spačal
Mehatronik operater
1. ME – Maja Smole Đorđević
2. ME – Albin Klanjšček
3. ME – David Šuligoj

Mizar
1. ML – Marko Peršič
2. ML – Bogdan Brecelj
3. ML – David Šuligoj
Obdelovalec lesa
1. OL – Vojko Erzetič
2. OL – Evgen Markovčič

V šolskem letu 15/16 so bili kombinirani naslednji oddelki:
• med tehniškimi oddelki: 3. TM in 3. LT, 3. RB in 3. BE, ter 2. LT in 2. RB;
• med poklicno-tehniškimi oddelki: 1. NR in 1. NL, 2. NTM, 2. NS, 2. NL in 2. NAS ter 2.
NE in 2. NR;
• med poklicnimi oddelki: 1. ML in 1. CE, 1. AS2, 1. CK in 1. ME, 2. CK in 2. ML, 3. ME, 3.
DK in 3. ML.

Vodje strokovnih aktivov na Šolskem centru v šolskem letu 2015/2016
Srednja šola
Slovenski jezik: Marjetka Zorzut Santoro
Tuji jeziki: Kristina Škibin
Matematika: Anamarija Kobal
Naravoslovje: Vitjan Juretič
Družboslovje: Kristina Vrtovec Repič
Promet: Kristina Kompara
Strojništvo in mehatronika: Herman Besednjak
Elektrotehnika: Peter Zoroja
Informatika in računalništvo: Denise Beltram
Lesarstvo: Bojan Kovačič
Športna vzgoja: Živa Colja
Zdravstvena nega: Manuela Morvai
Višja strokovna šola
Poslovno komuniciranje: Saša Sirk
Informatika: Barbara Pušnar
Mehatronika: Robert Vermiglio
Upravljanje podeželja in krajine: Vojko Cej
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Koordinatorji za praktično usposabljanje z delom (PUD)
GZŠ, SPLŠ, ERŠ
PUD kovinarstvo, avtoservisna dejavnost, mehatronika – Davorin Budihna
PUD logistika – Kristina Kompara
PUD lesarstvo – Evgen Markovčič
PUD elektrotehnika in računalništvo – Adrijana Bratina
PUD zdravstvo – Marjeta Kragelj
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: 115 dijakov
Zdravstveni tehnik: 215 dijakov
Bolničar negovalec: 39 dijakov
Elektrotehnik: 88 dijakov
Tehnik računalništva: 181 dijakov
Elektrikar: 57 dijakov
Računalnikar: 60 dijakov
Elektrotehnik (PTI): 33 dijakov
Tehnik računalništva (PTI): 28 dijakov
Logistični tehnik: 70 dijakov
Strojni tehnik: 106 dijakov
Tehnik mehatronike: 85 dijakov
Oblikovalec kovin, instalater strojnih instalacij: 30 dijakov
Mehatronik operater: 44 dijakov
Avtoserviser: 78 dijakov
Avtokaroserist: 1 dijak
Mizar: 30 dijakov
Strojni tehnik (PTI): 23 dijakov
Tehnik mehatronike (PTI): 3 dijaki
Avtoservisni tehnik (PTI): 35 dijakov
Lesarski tehnik (PTI): 6 dijakov
Obdelovalec lesa: 15 dijakov
V šolskem letu 2015/16 se je na srednjih šolah ŠC (brez Biotehniške ter Srednje ekonomske in
trgovske šole) izobraževalo skupaj 1342 dijakov: 369 na GZŠ, 447 na ERŠ in 526 na SPLŠ.
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Višja strokovna šola
Informatika: 108 študentov - 77 rednih, 31 izrednih
Mehatronika: 96 študentov - 83 rednih, 13 izrednih
Upravljanje podeželja in krajine: 42 študentov - 38 rednih, 4 izrednih
V šolskem letu 2015/16 se je na Višji strokovni šoli izobraževalo skupaj 246 študentov.

Izobraževanje odraslih
Formalno izobraževanje odraslih v letu 2015/16 (brez Biotehniške šole in Srednje ekonomske in
trgovske šole)
Formalno se je izobraževalo 360 kandidatov:
• z obiskovanjem predavanj: 44 kandidatov (v tem šolskem letu je potekalo v 6 oddelkih:
zdravstvena nega, računalnikar, logistični tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik – strokovni
moduli, splošni predmeti SPI);
• s konzultacijami: 140 kandidatov;
• odrasli, ki so opravljali le poklicno maturo: 59 kandidatov*;
• odrasli, ki so opravljali le zaključni izpit: 13 kandidatov*;
• odrasli, ki so opravljali le splošno maturo: 4 kandidati*.
*(Zajeti so samo tisti udeleženci, ki opravljajo samo poklicno maturo, zaključni izpit ali splošno
maturo. V to evidenco niso všteti tisti udeleženci, ki so vključeni v oddelke ali skupine in so po
uspešnem zaključku izobraževalnega programa pristopili k poklicni maturi, maturi ali zaključnem
izpitu).
Neformalno izobraževanje v letu 2015/16
V okviru neformalnega izobraževanja so bili izpeljani štiri 18-urni nadaljevalni tečaji programa
Excel za delavce Mahle Letrike. Tečaji so potekali od začetka novembra 2015 do srede aprila 2016.
Skupno je usposabljanje zaključilo 39 kandidatov.
Pripravljena sta bila tudi dva druga programa usposabljanja (s področja komunikacije in
podjetništva z naslovom Virusi Slovenije ter Pnevmatika in hidravlika). Do realizacije ni prišlo
zaradi premalo prijav.
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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, ter član delovne skupine za
pripravo navodil za Prilagoditev izrednega študija.
Aleš Tankosić je član Komisije za akreditacije višješolskih programov ter zunanji evalvator
v okviru NAKVIS-a.
Egon Pipan je predsednik Komisije za izobraževalne programe pri Strokovnem svetu za poklicno in
strokovno izobraževanje. V isti komisiji je članica tudi Mojca Novak Simonič, prof. na Biotehniški
šoli. Egon Pipan je tudi član komisije za pripravo Izhodišč za prenovo VSŠ programov ter
Programov pri pristojnem Strokovnem svetu RS.
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PROJEKTI
Mednarodne izmenjave: Erasmus+ KA1 (Stuff and Students mobility)
V okviru programov mednarodnih izmenjav na ŠC Nova Gorica že od leta 2000 organiziramo
izmenjave dijakov. Glavni namen izmenjav je praktično usposabljanje z delom, ostali cilji pa so:
pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje različnih kultur, spoznavanje vrstnikov v tujini.
V šolskem letu 2015/16 je bilo tako v okviru projekta Erasmus+ KA1 organiziranih 11 izmenjav
dijakov, ki so odšli na praktično usposabljanje na Finsko, Malto, Poljsko, v Estonijo, Španijo,
Avstrijo (skupaj 49 dijakov in 14 spremljevalcev). Naši dijaki so se v tujini izobraževali na
naslednjih področjih: zdravstvo, kmetijska dejavnost in hortikultura, računalništvo, elektrotehnika,
logistika, strojništvo, mehatronika, avtoservisna dejavnost, lesarstvo, naravovarstvena dejavnost.
Poleg tega je bilo v tem šolskem letu izvedenih 6 izmenjav za zaposlene (Škotska, Anglija, Finska,
Nizozemska, Avstija, Švedska).
V šolskem letu 2015/16 smo skupno gostili 27 oseb iz tujine. Od tega je bilo 18 dijakov, ki so v
Sloveniji opravljali delovno prakso, 3 učitelji oz. spremljevalci izmenjav ter 6 drugih oseb (učitelji
na usposabljanju in koordinatorji različnih projektov, ki so preučevali možnosti za širitev
sodelovanja na različnih področjih (modularne izmenjave, strateška partnerstva in prenos inovacij).
Področja dela: strojništvo (varilstvo), lesarstvo, zdravstvo, šport, matematika, podjetništvo.

Mednarodne izmenjave VSŠ
V okviru mednarodnih izmenjav Erasmus+ se je izobraževanja v tujini udeležil profesor Slobodan
Marčetić, in sicer 5-dnevnega seminarja Staff Traininga (zero grant) v Flensburgu v Nemčiji.
Študenta Tomaž Zajić in Uroš Šavelj sta od decembra 2015 do marca 2016 opravila 3-mesečno
prakso v Barceloni v podjetju Tiendeo Web Marketing.
VSŠ je uredila in pomagala pri izvedbi izmenjave za tri študente iz Španije. Študenti so izmenjavo
opravljali v podjetjih Datapan in Spintec.
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Izobraževanje brezposelnih oseb
Izobraževanje brezposelnih oseb je projekt, ki ga vodi in financira MIZŠ. Traja od leta 2013 in se
novembra v tem šolskem letu zaključuje. Zadnji cikel izobraževanj je na našem centru stekel v maju
2015, in sicer tečaj za varjenje in spajanje kovin ter tečaj nega na domu, ki sta potekala do
novembra 2015.
12. 11. 2015 so bila v okviru projekta podeljena še zadnja potrdila slušateljem naslednjih
usposabljanj: varjenje in spajanje kovin, nega na domu, strojne instalacije in obnovljivi viri
energije, kulinarika in strežba ter operater na CNC-stroju.

Zadnja skupina brezposelnih, ki so na našem centru uspešno opravili usposabljanje v okviru
projekta IBO
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GROW
(Development of woman self – help group in the area of multifunctional farming)
Razvoj skupine žena za samopomoč na podeželju na področju večnamenskega
kmetijstva
V mednarodnem projektu GROW naš center sodeluje z zavodom BIT planota, nosilcem projekta,
ter partnerji iz Italije in Madžarske. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije in traja od
septembra 2014 do decembra 2016. Namen projekta je podpirati ženske s podeželja pri pridobivanju
znanj in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, zaposljivost in vključenost na trg dela ter
vzpostaviti skupino žena za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva. V okviru take
skupine udeleženke lažje premagujejo ovire pri pridobivanju znanja, pri ustvarjanju poslovnih mrež
in vstopajo na trg dela.
Aktivnosti:
• priprava priročnika,
• priprava individualnega načrta usposabljanja za ženske v skupini,
• vrednotenje pripravljenih programov in metodologije,
• plan za integracijo pripravljenih programov in metodologij v šolski sistem,
• plan za integracijo pripravljenih programov večnamenskega socialnega kmetijstva,
• ukrepe lokalnih in regionalnih razvojnih dokumentov in politik,
• dejavnosti učenja / poučevanja / usposabljanja,
• srečanja z novinarji,
• priprava člankov o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih,
• priprava novic in poročil o tekočih dejavnostih,
• priprava projektne brošure in gradiv.
Projekt se zaključuje decembra 2016

DESK
(Develop, Evaluate and Safe Knowledge Continuity in Vocational Education)
Prepoznavanje in prenos znanj starejših učiteljev na mlajše
V poklicnem šolstvu se pojavljajo težave pri menjavi generacij učiteljev. Starejše učitelje z veliko
izkušnjami zamenjujejo mladi, ki pa so brez izkušenj s poučevanjem. Problem je pereč še posebno v
zadnjem času, ko mora evropski sistem poklicnega šolstva nuditi učencem temeljitejše strokovno
znanje. Slab prenos znanja med starejšimi in mlajšimi generacijami učiteljev znižuje kakovost
izobraževanja. Evropsko gospodarstvo potrebuje učinkovito delovanje v času hitrih sprememb in
negotovosti ter zahteva strokovnjake na posameznih področjih. Če želimo učinkovito prenašati
znanje s starejših na mlajše generacije učiteljev, moramo razviti ustrezne strategije. Na ta način bi
lahko zaščitili prednosti, ki jih lahko še vedno imajo lokalni, nacionalni in evropski poklicni
sistemi.
Projekt DESK poteka od septembra 2014 do septembra 2017 in predvideva razvoj strategij in
načinov za bolj sistematičen prenos znanj med starejšimi in mlajšimi strokovnimi delavci na
področju vzgoje in izobraževanja.
V njem sodeluje sedem evropskih izobraževalnih institucij in eno podjetje (Landesakademie für
Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Esslingen, Max-Eyth-Schule Stuttgart, Technical
University of Sofia, Professional School of Telecommunications, University of Ruse Angel
Kanchev, Festo).
17
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Zmorem, ker znam
Projekt Zmorem, ker znam – izobraževanje brezposelnih oseb poteka od maja do novembra 2016 in
kot tak nadaljuje zaključeni projekt IBO. Usposabljanja so izvajali Branko Jerič, Marko Bratina,
Robert Vermiglio, Martina Fratnik, Andrejka Pisk Rutar, in Cvetka Jandrić ter zunanja sodelavca
Mitja Cigoj in Igor Papež.
Izvedenih je bilo 5 usposabljanj, in sicer:
• Operater na CNC stroju;
• Varjenje MIG/MAG osnovni tečaj;
• Varjenje MIG/MAG nadaljevalni tečaj;
• Strojne instalacije in obnovljivi viri energije;
• Kulinarika in strežba.
Usposabljanj se je skupno udeležilo 49 oseb, od tega je 40 udeležencev tečaje uspešno zaključilo.
Prejeli so potrdila o uspešno opravljenem tečaju.

Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016-2022
Pri strateškem razvoju regije imata vseživljenjsko učenje in svetovalna dejavnost v izobraževanju
odraslih pomembno vlogo. S projektom se želi izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih v regiji
in povečati delež vključene populacije v dejavnosti vseživljenjskega učenja, s tem pa povečati
zaposljivost prebivalstva. Do leta 2020 bi se moral delež oseb med 30 in 34 letom z najmanj
višješolsko izobrazbo povečati na 40 %, vključenost populacije v starostni skupini od 25 do 64 let v
dejavnosti vseživljenjskega učenja pa na 18 %.
Šolski center Nova Gorica se v projektu povezuje z Ljudsko univerzo Nova Gorica in Posoškim
razvojnim centrom.
Cilj projekta:
• dvig konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji,
• izboljšanje kompetenc za povečanje zaposljivosti.

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016–2017
Projekt 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, ne samo pedagoški proces, ampak 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.
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E-šolska torba
ŠC Nova Gorica je bil podizvajalec določenih aktivnosti znotraj projekta E-šolska torba (od
2013 do 2015), kjer sta partnerja Zavod RS za šolstvo in Arnes.
ŠC Nova Gorica je bil pristojen za koordinacijo razvoja t.i. SIO storitev, vključujoč:
• prenova portala SIO,
• postavitev E-izkaznice šole in E-izkaznice učitelja,
• nadgradnja anketnih sistemov,
• testiranje uporabniške podpore na šoli,
• postavitev sistema Kolesar idr.
Projekt se je v v tem šolskem letu zaključil.

"QualiProSH Electro"
Šolski center kot partner sodeluje v projektu Qualification Profile Second Hand Elektro, ki poteka
od septembra 2014 in se končuje v avgustu 2016. Nosilec projekta je nemški Zentrum für
interkulturelle Bildungund Arbeit e.V, ostali partnerji pa prihajajo še iz Avstrije, Finske in Bolgarije.
Erasmus + "QualiProSH Electro" je projekt, v katerem so partnerji razvijali poklicno kvalifikacijo
»strokovnjak za rabljene električne naprave«. Kvalifikacija je primerljiva z nacionalnimi poklicnimi
kvalifikacijami ter priznavanjem neformalnega znanja in je primerna za zaposlene v sektorju
rabljenega blaga oziroma tiste, ki se kakorkoli ukvarjajo z rabljenimi električnimi napravami. Ker je
v Sloveniji sektor rabljenega blaga še vedno v razvoju, saj je teh trgovin in podjetij zelo malo,
nismo imeli veliko možnosti za testiranje kvalifikacije. Tako smo se povezali s Centrom ponovne
uporabe iz Ljubljane in z njihovimi zaposlenimi izvedli testiranje. Skupina je glede na dosedanje
delovne izkušnje pregledala kvalifikacijo in podala svoje predloge. V kolikor bi se kvalifikacija
izkazala za uspešno tudi v Sloveniji, bi lahko v sodelovanju s centri ponovne uporabe na Center RS
za poklicno izobraževanje podali predlog za razvoj nove nacionalne poklicne kvalifikacije in jo
poskusili vključili v nacionalni kvalifikacijski okvir.
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My Machine - Palačinkar
MyMachine je pobuda in intelektualna lastnina fundacije MyMachine s sedežem v Belgiji. V
Belgiji deluje ta projekt že od leta 2008, v Sloveniji pa od leta 2014. Namen tega projekta je
spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževanju in povezovanje več stopenj izobraževanja in industrije.
V prvi fazi otroci v vrtcu ali v nižjih razredih osnovne šole narišejo svoj sanjski stroj, pri tem
nimajo nobenih omejitev, pomembno je le, da je stroj zanje pomemben. V drugi fazi skupina
študentov pripravi načrte in makete, ki predvidevajo postopek izdelave, tehnične in materialne
potrebe ter opis dela. V tretji fazi dijaki srednjih šol stroj izdelajo ob pomoči strokovnjakov in
industrijskih parterjev in študentov.
Projekt je zaživel tudi v Novi Gorici. Učenci iz OŠ Frana Erjavca so v začetku šolskega lega
narisali svoje sanjske stroje. Risbe so skrbno pregledali dijaki programa tehnik mehatronike in
študenti mehatronike na VSŠ. Najboljša se jim je zdela ideja o stroju, ki bi izdeloval zajtrk.

Robot, ki pripravlja palačinke, kot so si ga zamislili učenci OŠ Frana Erjavca

Sledilo je konstruiranje takega stroja: od načrta do prototipa. Stroj so poimenovali Palačinkar.
Študenta mehatronike Žiga Frelih in Jure Kodre sta v kuhinji Biotehniške šole testirala osnovne
komponente stroja. Izbrala sta tiste komponente, ki so najbolj ustrezale (velikost, komponent, masa
za palačinke se ni smela prijemati podlage ipd.). Nato so študentje z modelirnikom zasnovali stroj.
V februarju letos so projekt predstavili v Ljubljani: študent VSŠ informatike Martin Kranjc je na
kratko razložil osnovne lastnosti stroja ter razložil posamezne tehnične rešitve.
V prihodnjih mesecih bodo študentje programa mehatonika pričeli z izdelavo, sestavo in testiranjem
stroja. Projektu so se pridružili še dijaki mehatroniki tehniki.
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Ob koncu šolskega leta je Inštitut Jožef Stefan pripravil razstavo, na kateri je sodelovalo 6 srednjih
šol in 11 fakultet oz. višjih šol. Naša ekipa je s Palačinkarjem vzbudila veliko pozornosti.

Palačinkarja so zasnovali študentje mehatronike Stroj so izdelali...

Delo, 17. 6. 2016, str. 8
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KROŽKI IN DEJAVNOSTI NA ŠC NOVA GORICA
Multimedijski krožek
Na Šolskem centru deluje multimedijski krožek, v katerem se sestajajo dijaki in študenti ŠC, ki jih
zanimajo različne multimedijske dejavnosti, npr. fotografiranje, urejanje fotografij, snemanje,
montiranje posnetkov, izdelava 3D-fotografije, izdelava plakatov, izdelava spletnih strani ipd.
Krožek deluje pod mentorskim vodstvom učitelja Aleša Štrancarja.
Dijaki so v šolskem letu 2015/16 spremljali in fotografirali različne dogodke in tekmovanja, ki so se
odvijala na Centru (dnevi odprtih vrat, maturantski ples na Biotehniški šoli, Robobum,
fotografiranje za dijaško izkaznico, bralni klub, športne prireditve ...), spremljali so domačo rally
ekipo (Rally Nova Gorica, Rally Železniki).
Pripravil Aleš Štrancar

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

Prostovoljstvo mladih
Prostovoljno socialno delo je oblika pomoči tistim, ki to pomoč potrebujejo. Dijaki Šolskega Centra
Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola, so bili v letu 2015/16 tudi sami v velikem številu
prostovoljci. Projekt je ob pomoči mentorjev na srednjih in osnovnih šolah organiziral Center za
socialno delo Nova Gorica. Dijaki s srednje zdravstvene šole Nova Gorica so se odločali predvsem
za delo z otroki (CIRIUS Vipava) ter delom s starejšimi v Domu upokojencev Nova Gorica ter
Gradišče. Poleg tega pa se prostovoljstvo opravlja tudi kot učna pomoč na šoli ter Društvu
prostovoljcev Vincencijeve zvezde dobrote na Mirenskem Gradu, kjer sodelujejo tudi kot
animatorji. Druženje in pomoč otrokom in pomoči potrebnim ljudem vplivata predvsem na
življenjske izkušnje. Te omogočajo občutek pripadnosti družbi, mladostniki so bolj optimistični,
kreativni, predvsem pa živijo višjo kvaliteto življenja, kar je v obdobju odraščanja zelo pomembno.
Letos je bilo v skupino prostovoljcev vključenih 10 dijakov in dijakinj, ki so delovali izven šolskih
zidov, veliko več pa tistih, ki so nudili učno pomoč sošolcem, sodelovali na šolskih aktivnostih,
informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat.
Skupno pa so se kot vsako leto odzvali četrti letniki Gimnazije in zdravstvene šole, ki so se
pogumno odločili prvič darovati najdragocenejšo tekočino - kri na dijaški krvodajalski akciji. V
letošnjem letu ob prav posebnem jubileju - 50.000 odvzemu krvi. Ta čast je pripadla Ivani Nikolovi,
dijakinji zdravstvene šole, ki je kri darovala prvič, prav gotovo pa ne zadnjič.
Pripravila Nives Kragelj Benedetič
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Tečaj slovenščine za tujce
Dijaki so bili po uvodnem intenzivnem tečaju in enem mesecu obiskovanja tečaja razdeljeni v tri
skupine (začetna, nadaljevalna in skupina albansko govorečih).
Udeleženci tečaja so prihajali iz različnih šol in strok (elektro, strojna, zdravstvena, biotehniška,
ekonomska) z zelo različnim predznanjem jezika. Kot poseben problem bi navedli še vedno
nezadostno povezovanje vseh služb, ki so soudeležene pri evidentiranju in sledenju dijakov
tujcev/priseljencev, čeprav so bili narejeni opazni premiki.
Odločili smo se za izpeljavo roditeljskega sestanka za dijake tujce/priseljence in njihove starše, na
katerem smo učitelji predstavili potek in cilje dela, poudarili pomen sodelovanja s šolo, predstavili
svetovalno službo in ravnatelje šol ter druge možnosti za učenje jezika izven okvirov ŠC Nova
Gorica (MC, Ljudska univerza, Žarek …). To obliko nameravamo ohraniti, saj se je izkazala za
koristno in učinkovito. V letošnjem šolskem letu smo se posluževali pomoči učiteljev za učno
pomoč tako v intenzivni fazi tečaja kot v obliki individualne pomoči za angleško govorečo
dijakinjo, kar je bila izredno pozitivna izkušnja.
Izvajalke tečaja smo se odločile, da bo tečaj potekal vsak ponedeljek ob 14.15 v učilnici A 33, tako
da se dijaki navadijo na redno delo (točno določen dan, ura, učilnice) in obenem tečaj ne odpada
zaradi morebitnih odsotnosti učiteljev.
V nadaljevalni skupini je delo potekalo na dva načina: enkrat tedensko je tečaj potekal po
programu, individualno pa se je program izvajal glede na izražene potrebe tečajnikov (dobivali smo
se v odmoru med malico ali po pouku, tudi večkrat tedensko pred testi in spraševanjem, z
nekaterimi dijaki pogosteje, z drugimi manj, dijaki so opravljali izpite iz slovenščine za nižje
letnike, če so se všolali v višji letnik). Individualno delo je bilo v drugem ocenjevalnem obdobju
ključno, saj smo v heterogeni skupini le na tak način dosegli zastavljene cilje (pozitivno oceno pri
slovenščini v letniku oz. zaključeno izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno
maturo). Več individualnega dela je bilo smiselno vključiti, ker so nekateri dijaki hitro napredovali
v znanju slovenščine, saj so bili učljivi, delavni in vodljivi, obenem pa so redno obiskovali tečaj.
Taki dijaki so bili pri pouku tudi uspešni. Manj zavzeti pa letnika niso izdelali. V letošnjem šolskem
letu so nekateri dijaki ponavljalci zelo nezainteresirano opravljali svoje obveznosti tako pri pouku
kot pri tečaju, zato so bili neuspešni.
Nadaljevali smo z lani oblikovano skupino albansko govorečih dijakov, saj smo glede na število in
specifiko jezika presodili, da bo tečajnikom taka oblika dela najbolj koristila. Najmanj dejavni so
bili ravno albansko govoreči udeleženci. Prav pri tej skupini se je pokazala smiselnost in
učinkovitost dijaka tutorja – starejšega albansko govorečega dijaka, ki je deloval kot prevajalec in
pomočnik tako učitelju kot tečajnikom.
Zaradi odsotnosti učiteljev nismo uspeli izpeljati ekskurzije v Ljubljano, vendar ta program
nameravamo izpeljati v naslednjem šol. letu.
Pripravile Marjetka Zorzut Santoro, Ernesta Dejak Furlan, Majda Malik
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Bralni klub
V bralnem klubu so nas obiskali Evald Flisar, Tanja Tuma in Mateja Gomboc. Ob dnevu knjige smo
se odzvali povabilu Goriške knjižnice Franceta Bevka in predstavili 13. pesniško zbirko z naslovom
Poezije mladih pesnikov. Dijaki bralnega kluba so se tudi srečali z Jasmino Ahmetaj, Marijo
Stanonik, Morrisom Gleitzmanom. Odzvali smo se namreč na natečaj, ki ga je razpisala Založba
Miš v povezavi z Goriško knjižnico, Marko Žele, dijak 3. RA, je zmagal na likovnem natečaju.
Povabljeni smo bili tudi na Mostovno, kjer smo ob prireditvi Noč knjige predstavili 13. pes. zbirko.
Slednjo smo predstavili tudi v dvorcu Coronini v Šempetru in v Goriški knjižnici Franceta Bevka
ob Dnevih knjige.
Pripravila Bojana Modrijančič Reščič

Rastem s knjigo
V šolskem letu 2015/16 je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo med
srednješolci potekal že šesto 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, Društvo šolskih knjižničarjev
Slovenije 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 roman strip Andreja Rozmana in
Damijana Stepančiča Živalska kmetija.

Bralna značka
Tudi v šolskem letu 2015/16 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: mladinski roman, kriminalke &
Douglas Adams, strip, šport, sodobni roman ter med neleposlovno literaturo.
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
nagradni film Glas družine Belier, za uspešno sodelovanje pa so prejeli tudi priznanje.

24

Kronika ŠC Nova Gorica 2015/16

Šolska športna tekmovanja in druge športne aktivnosti
Strojna, prometna in lesarska šola
Atletika
Ekipno področno tekmovanje (Nova Gorica, 29. 9. 2015)
Dijaki so med 10 nastopajočimi šolami zasedli 4. mesto, dijakinje so bile 8.
Posamično področno atletsko tekmovanje (Nova Gorica, 9. 5. 2016)
Dijaki so se z dobrimi nastopi uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja (Domžale, 18. 5. 2016)
Andrej Gregorič je dosegel 3. mesto v šprintu na 100 m, štafeta 4 x 100 m je zasedla 4. mesto, v
skoku v daljino je Jan Zavadlav zasedel 16. mesto.
Košarka
Ekipa SPLŠ je sodelovala na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (1. 12. 2015).
Nogomet
Ekipa SPLŠ je sodelovala medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (22. 12. 2015).
Odbojka
Ekipa SPLŠ je sodelovala na področnem tekmovanju v Novi Gorici (25. 11. 2015).
Tek podnebne solidarnosti
23. junija 2016 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, 29. 9. 2015)
Dijaki in dijakinje Gimnazije in zdravstvene šole so nastopali v osmih (fantje) oz. sedmih (dekleta)
disciplinah. Dijaki so med 10 nastopajočimi šolami zasedli 6. mesto, dijakinje pa so bile 4.
Posamično področno atletsko tekmovanje (Nova Gorica, 9. 5. 2016)
Dijaki: 5., 6. in 13. mesto na 100 m, 2. mesto na 1000 m, 9. in 10. mesto v daljini, 3. mesto štafeta
4 x 100 m, dijakinje: 8. mesto 100 m, 7. mesto v daljini, 2. mesto v suvanju krogle.
Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja (Domžale, 18. 5. 2016)
Lenart Kobal (1. GA) je v teku na 100 m dosegel 21. mesto.
Košarka
Ekipa GZŠ je na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (1. 12. 2015) osvojila 2. mesto, se
uvrstila na področno tekmovanje, ki je bilo v Tolminu (15. 12. 2015), kjer je zmagala. Januarja so se
udeležili četrtfinala državnega prvenstva v Brežicah (26. 1. 2016), kjer so osvojili 3. mesto.
Nogomet
Fantovska ekipa GZŠ je na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (22. 12. 2015) osvojila 4.
mesto, dekliška pa prvo in se uvrstila na področno prvenstvo v Ajdovščini (25. 1. 2016), kjer je
dosegla tretje mesto.
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Odbojka
Ekipa fantov je na področnem tekmovanju v Novi Gorici (25. 11. 2015) osvojila 3. mesto.
Odbojka na mivki
Ekipa fantov je na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (9. 9. 2015) osvojila 4. mesto.
Europa Donna
Na Gimnaziji in zdravstveni šoli so se dijaki in profesorji 3. 10. 2015 udeležili dobrodelne
prireditve Europa Donna za boj proti raku dojke. Na progah, ki sta bili dolgi 5 in 10 km, so se
udeleženci pomerili v teku ali hoji.

Elektrotehniška in računalniška šola
Atletika
Posamično področno atletsko tekmovanje (Nova Gorica, 9. 5. 2016)
Najboljši rezultat je dosegel Tine Šuligoj iz 2. AE (skok v daljno), ki se je uvrstil v finale državnega
posamičnega atletskega tekmovanja.
Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja (Domžale, 18. 5. 2016)
Najboljši rezultat je dosegel Tine Šuligoj (2. AE) v skoku v daljino, 13. mesto.
Košarka
Ekipa ERŠ je na medobčinskem tekmovanju (Nova Gorica, 1. 12. 2015) osvojila 4. mesto.
Nogomet
Ekipa ERŠ se je na medobčinskem tekmovanju (Nova Gorica, 22. 12. 2015) brez težav
uvrstila na področno tekmovanje (Ajdovščina, 25. 1. 2016), kjer so osvojili 1. mesto in se tako
uvrstila na državno tekmovanje, kjer so dosegli končno 4. mesto.
Na ERŠ so bili organizirani trije zaključni državni tekmovalni turnirji:
- četrtfinale (30. 3. 2016),
- polfinale (17. 4. 2016),
- finale (17. 5. 2016).
Čez celotno šolsko leto pa je na ERŠ potekalo šolsko tekmovanje v malem nogometu med razredi.
Razredi, ki so se prostovoljno vključili v tekmovanje, so sestavili razredne ekipe, ki so se med seboj
pomerile v tekmah med glavnimi odmori. Tekmovanje se je z zaključnimi četrtfinalnimi,
polfinalnimi in finalnimi tekmami zaključilo v juniju.
Odbojka
Ekipa ERŠ je na področnem tekmovanju (Nova Gorica, 25. 11. 2015) osvojila 2. mesto.
Rokomet
Ekipa ERŠ je na medobčinskem tekmovanju (Nova Gorica, 10. 11. 2015) osvojila 4. mesto.
Gimnastika
Ekipa ERŠ je na državnem tekmovanju osvojila 3. mesto.
Strelstvo
Finalno državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožju za srednje šole (Ljubljana, 14. 3.
2016)
Jože Čeper, 4. AE, je na državnem prvenstvu v streljanju z zračno pištolo osvojil 2. mesto.
26

Kronika ŠC Nova Gorica 2015/16

Mednarodno športno srečanje v Španiji
V Barceloni je od 14. do 18. 3. potekalo že 16. tradicionalno mednarodno športno srečanje srednjih
šol iz Evrope. Udeležilo se ga je več kot 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.
Poleg tekmovanja v različnih športih je namen srečanja tudi druženje in spoznavanje kulturnih
znamenitosti gostujoče države. Dijaki, ki prihajajo iz različnih držav, preživijo skupaj skoraj teden
dni. Ogledali so si znamenitosti Barcelone in njene okolice. Najpomembnejši del srečanja pa so bila
tekmovanja. Mladi so se pomerili v odbojki, košarki, nogometu in rokometu, tako v moški kot
ženski kategoriji. Dijaki in dijakinje Šolskega centra NG so se kar dobro odrezali, saj so dosegli eno
drugo mesto (odbojka – dijaki) ter eno tretje mesto (košarka – dijaki). Letos je bila prvič podeljena
nagrada za Fair play, ki so jo prejeli prav dijaki Šolskega centra NG. Ta dosežek je dokaz, da je delo
z dijaki na Šolskem centru NG že dolga leta kvalitetno in uspešno.
Ekipa športnikov Šolskega centra NG se je vrnila domov tako s športnimi uspehi kot tudi z
mnogimi lepimi vtisi in spoznanji. Najpomembnejše pa je, da so mladi med seboj stkali
mednarodna prijateljstva, ki jih bodo družila vse življenje.
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NAŠI USPEŠNI DIJAKI
Jože Čeper – strelec
Jože Čeper je dijak 4. AE razreda. Je član reprezentance Strelske Zveze Slovenije in ima status
perspektivnega strelca pri Olimpijskem komiteju Slovenije.
Šport ga spremlja že od otroških let. Skoraj celo osnovno šolo v Divači je bil med najboljšimi na
državni ravni v športnem plezanju, a je po hudi bolezni moral plezanje opustiti. Pričel je trenirati
streljanje z zračno pištolo, kjer se je hitro pokazala njegova nadarjenost. Kot član SD Vremščica (od
leta 2009) je v sezoni 2012/13 osvojil 4. mesto na Državnem prvenstvu v Cerknici, v naslednji
sezoni 2013/14 pa je že nastopal za Slovensko državno reprezentanco.
Kot član reprezentance se je konec februarja 2014
udeležil Evropskega prvenstva v Moskvi, kjer je bil
zaradi okvare na pištoli ob ponovni kontroli teže
proženja pištole po končanem tekmovanju žal
diskvalificiran. Kot prvi slovenski strelec se je
udeležil mladinskih olimpijskih iger, ki so bile avgusta
2014 v Nanjingu na Kitajskem. Na MOI je dosegel
izvrstno 5. mesto (mešane dvojice) in 15. mesto
(posamezno).
Bil je izbran za najboljšega strelca leta 2014 v kadetski
kategoriji in za najperspektivnejšega mladega
športnika Krasa in Brkinov v letu 2014. Po izboru
strokovne komisije je eden izmed 11 mladih, ki se mu
dodeli finančna podpora v akciji Mladi upi 2014. Leta
2015 je bil izbran za najboljšega strelca Slovenije v
mladinski kategoriji. Je državni prvak na 10 m z
zračno pištolo, državni prvak z malokalibrsko (MK)
pištolo na 25 m ter državni rekorder v finalnem
streljanju z zračno pištolo ter z malokalibrsko pištolo
na 25 m.
Februarja 2016 se je udeležil Evropskega prvenstva z zračnim orožjem, kjer je v mešanih parih z
Jagodo Tkalec dosegel 4. mesto. Za ta dosežek je prejel srebrno plaketo Strelske zveze Slovenije
2016.
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Primorske novice, 28. 12. 2015, str. 11

Jože Čeper je bil na slavnostni podelitvi Strelske zveze Slovenije decembra 2015 izbran za najboljšega mladega
slovenskega strelca
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Žiga Taljat - kanuist
Žiga Taljat je dijak 2. NS razreda. Svojo športno pot je začel že pri šestih letih na Mostu na Soči kot
član Kajak kluba Soške elektrarne. Kot zagnan kanuist se je že zelo zgodaj izkazal in redno osvajal
medalje na raznih tekmovanjih. Ves trud, ki ga je vlagal v treninge, se je obrestoval in od 15. leta je
član Slovenske reprezentance v slalomu na divjih vodah. Februarja 2013 je prejel zlato plaketo med
mladinci na prireditvi Športnik Goriške 2013. Jeseni 2013 je na Državnem mladinskem prvenstvu v
slalomu osvojil bronasto medaljo. Aprila 2015 je bil član slovenske mladinske reprezentance
slalomistov na divjih vodah, ki se je v Braziliji udeležila svetovnega prvenstva za mladince in
mlajše člane.
Največji uspehi v kategoriji mladinci:
- Evropsko prvenstvo 2012 (Solkan, Slovenija): 4. mesto kanu ekipno
- Svetovno prvenstvo (Liptovsky Mikulaš, Slovaška): 11. mesto kanu posamezno
- Evropsko prvenstvo (Bourg Saint Maurice, Francija): 9. mesto kanu posamezno, 6. mesto kanu
ekipno
Največji uspehi v kategoriji mlajši člani do 23 let:
- Evropsko prvenstvo (Skopje, Makedonija): 21. mesto kanu posamezno, 6. mesto kanu ekipno
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Enej Leban - atlet
Enej Leban je dijak 2. NS razreda. Z atletiko se je začel resno ukvarjati šele v srednji šoli. Kot otrok
je treniral nogomet, jahanje in gimnastiko. Ob koncu osnovne šole se je ogrel za atletiko, a je zaradi
poškodbe začel resno trenirati šele pred dobrim letom dni. Že po petih mesecih intenzivnega
treninga je postal državni prvak med mlajšimi mladinci na 60 metrov. Rezultat je potrdil, da je bila
odločitev za atletiko pravilna. Kot perspektivni atlet je Enej februarja 2013 prejel srebrno plaketo
med mladinci na prireditvi Športnik Goriške 2013. Postal je mladinski državni prvak v šprintu na 60
m. V maju 2015 je z najboljšim absolutnim časom leta v teku na 100 m postal državni prvak med
srednješolci. V letu 2016 je postal absolutni in pokalni prvak ter zmagovalec na državnem
prvenstvu v teku na 100 m med mlajšimi člani, v atletskem četveroboju Slovenije, Madžarske,
Češke in Poljske je osvojil srebrno medaljo. Po uspešni sezoni je bil izbran za najboljšega športnika
Primorske meseca julija 2016. Zelo uspešna sezona mladega atleta je odmevala tudi v dnevnem
časopisju.

Primorske novice, 8. 7. 2016, str. 24

Primorske novice, 21.
6. 2016, str. 16

Primorske novice, 15. 7. 2016, str. 16
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Primorske novice, 18. 8. 2016, str. 14
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SEPTEMBER
Nekoliko drugačen prvi dan pouka na SPLŠ
ŠCNG, 2. september 2015
Svetovalna služba in ravnatelj so začeli s pripravami na prvi šolski dan že ob izteku šolskega leta
2014/15. Želeli so si, da je prvi šolski dan, drugačen, poln uporabnih vsebin in prijazen novincem.
Dejavnosti ob začetku šole so se nato raztegnile kar v dva dneva.
Dijaki 1. letnikov so oba dneva preživeli z razredniki, ki jih je svetovalna služba (SETŠ in SPLŠ)
predhodno usposobila in pripravila ustrezna gradiva. Tako je bilo več časa namenjenega
medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju šole ter šolskih pravil in pravil ocenjevanja.
Tudi višji letniki so prvi dan z razredniki osvežili pravila obnašanja v šoli in razmišljali o petih
pravilih, ki naj bi jim v novem šolskem letu posvetili več pozornosti. Raziskali smo namreč, kaj je
med poukom najbolj moteče in oblikovali pet pravil, ki naj bi spodbujala k zaželenemu vedenju.
Za višje letnike se je drugi dan organiziralo predavanje o varnosti pri delu, predstavo Lepa beseda
odpira vsa vrata in delavnico na to temo ter predstavitev podjetnikov iz šolskega okoliša. Zaključni
letniki ter 3. letniki so si ogledali razstavo zaključnih izdelkov odhajajočih četrtošolcev in se z
bodočimi mentorji 3. izpitne enote poklicne mature pogovarjali, kako se lotiti izdelave seminarske
naloge ter izdelka.
Drugačen prvi šolski dan so nekateri učitelji sprejeli z odobravanjem in bi si ga želeli ponoviti
vsako leto, drugim učiteljem pa taka oblika začetka pouka ni bila všeč. V preteklih letih je postala
navada, da so starejši dijaki s flomastri popisali nove dijake. Ker se je običaj izrodil, je šola nekako
dolžna, da poskrbi za varnost novincev. Aktivni prvi šolski dnevi odvrnejo starejše dijake, da bi se
znašali nad mlajšimi. Prvi šolski dan naj bo zares uvod v novo šolsko leto.
Pripravila Mateja Beltram

Dijaki logisti nadzorujejo promet
Nova Gorica, od 2. do 9. septembra 2015
Od 2. do 9. septembra so četrtošolci logisti nadzorovali prehode za pešce v bližini osnovnih šol.
Prvošolce in ostalim šolarjem prve triade so pomagali varno prečkati cesto na prehodih v Novi
Gorici, Solkanu, Braniku, Štanjelu, Mostu na Soči, Ajdovščini in Vipavi.
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5. Festival znanosti Nova Gorica
Nova Gorica, 12. september 2015
Festival znanosti Nova Gorica vsako leto organizira e-Hiša (hiša poskusov), ki deluje pod okriljem
Mladinskega centra Nova Gorica. V soboto, 12. 9. 2015, je na Bevkovem trgu potekalo sobotno
znanstveno dopoldne, ki ga je otvoril župan Mestne Občine Nova Gorica Matej Arčon s kratkim
pozdravnim nagovorom. Sledil je nastop otroških pevskih zborov novogoriških osnovnih šol. V
nadaljevanju programa so bile na ogled zanimive demonstracije, delavnice in interaktivni poskusi,
ki so predstavljali moč vode. Pri tem so sodelovali tudi dijaki 2. in 4. letnika tehniške gimnazije. Na
stojnici so obiskovalcem prikazali in razložili delovanje hidroelektrarne. Na ogled je bila turbina, ki
jo je poganjala voda, in generator. Z manometrom so dokazovali, da se tlak v tekočini spreminja z
globino ter da deluje pravokotno na vse stene in se porazdeli po celotni tekočini enako. S
preprostimi modeli hidravlične stiskalnice in Pitagorove čaše so dijaki pokazali, kako zakonitosti s
hidrostatičnim tlakom uporabiti. S pomočjo razredčene kisline so prikazali tudi pospešen princip
delovanja korozije v naravi ter obiskovalcem razložili raztapljanje apnenca in nastajanje vseh
kraških pojavov zaradi moči vode.

Dijaki so obiskovalcem razložili princip delovanja
hidroelektrarne

Stojnica tehniške gimnazije

4. Rally Nova Gorica
Ravnica, 12. september 2015
V soboto, 12. 9., se je ekipa ŠC racing teama udeležila Rallyja Gorica, ki je bil letos na sporedu že
četrtič. Avto znamke Fiat Punto z voznikom Teodorjem Vodopivcem in sovoznikom Bernardom
Žgavcem (BŠ) je kot predvozilo uspešno prestal vse hitrostne preizkušnje. Na rally je bil povabljen
tudi naš multimedijski krožek, ki je dokumentiral prireditev na startu, cilju ter v servisni coni. Na
podelitvi priznanj ob zaključku dirke ter podelitvi pokalov v skupni razvrstitvi slovenskega rally
pokala so sodelovala tudi dekleta SPLŠ in TG.
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Ekskurzija na avstrijsko Koroško
Koroška, 14. september 2015
14. 9. 2015 smo se dijaki 3. RA s profesorjema Tomažem Mavrijem in Bojano Modrijančič Reščič
odpravili na ekskurzijo na avstrijsko Koroško. Pot smo začeli v Novi Gorici in se nato čez cestni
gorski preval Ljubelj odpravili proti prvi postaji našega potovanja, in sicer na grad Ostrovica. Tam
smo si ogledali 14 grajskih vrat ter muzej orožja. Pot smo nadaljevali do vojvodskega prestola na
Gosposvetskem polju, kjer smo ponovili snov o ustoličevanju karantanskih knezov. Pot nas je
zanesla tudi h gotski cerkvi Marijinega vnebovzetja v kraju Gospa sveta. Naše potovanje se je
nadaljevalo v Celovcu, kjer smo si ogledali knežji kamen, Stari ter Novi trg, ob kipcu možička sredi
mesta pa smo prisluhnili legendi o nastanku Vrbskega jezera. Ob slednjem smo ekskurzijo tudi
zaključili. Škoda, da nas je spremljalo slabo vreme.
Pripravili dijaki 3. RA

Grad Ostrovica

Ekskurzija se je na žalost odvijala v slabem vremenu

Novogoriški grb v Celovcu

Ob Vrbskem jezeru

35

Kronika – september 2015

KIZ – uvodna ura v knjižnici
ŠCNG, od 21. do 24. septembra 2015
Novinci na SPLŠ, ERŠ in na gimnaziji so preživeli eno šolsko uro v šolski knjižnici. Knjižničarki
sta pripravili uvodno uro, da sta dijake seznanili, kako knjižnica posluje, kaj dijaki v njej najdejo in
kako se v njej obnašajo. Vsak dijak pa je tudi po navodilih poiskal dve knjigi na policah.

Dan brez avtomobila
Nova Gorica, 22. september 2015
Dijaki in učitelji programa logistični tehnik so sodelovali na prireditvi Dan brez avtomobila. Na
Kidričevi ulici so pripravili dva spretnostna poligona za kolesarje. Prvi je bil namenjen malčkom
goriškega vrtca, drugi pa osnovnošolcem.

Na Kidričevi ulici so bile ob Dnevu avtomobila
postavljene stojnice, na katerih so si lahko mimoidoči
izbrali promocijski material

Dijaki logisti s profesorico Kristino Kompara

Dnevi strojništva
Bistra, 23. september 2015
Dijaki 3. ST in 4. TM so obiskali prireditev Dnevi strojništva v Tehniškem muzeju v Bistri, s katero
želijo sodelavci Fakultete za strojništvo iz Ljubljane obiskovalcem približati svet inženirskega
ustvarjanja. Spremljali so jih Mitja Zega, Matej Pinosa in Tanja Lestan.
Dijaki so si z zanimanjem ogledali predstavitve laserskega merjenja, infrardeče termografije,
mnogih drugih tehnologij ter robotov in robotike. Ogledali so si tudi primere lesenih škripcev in
poslušali predavanje o nekaterih fizikalnih izpeljavah.
Obisk muzeja se je zaključil z ogledom petnajstih prestižnih limuzin, ki jih je uporabljal Tito, in
osebnih avtomobilov, značilnih za današnjo Slovenijo. Polni lepih vtisov so se v popoldanskih urah
vrnili v Novo Gorico.
Pripravila Tanja Lestan
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Projekt GROW – srečanje v Budimpešti
Budimpešta, od 21. do 22. septembra 2015
V okviru mednarodnega projekta GROW, v katerem naš center sodeluje kot partner, smo se 21. in
22. 9. sestali na drugem partnerskem srečanju v Budimpešti. Poleg Madžarov v projektu sodelujejo
tudi partnerji iz Italije. Naš skupni cilj je podpirati ženske s podeželja da pridobivajo znanje in
kompetence, potrebne za njihov osebni razvoj, zaposljivost in vključenost na trg dela ter vzpostaviti
skupino žena za samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva (multifunctional farming).
Vodja projekta je Ustanova fundacija BIT planota. Naša naloga v projektu je sodelovanje na
področju organizacije in izvedbe usposabljanj ter priprava programov in gradiv za doseganje cilja.
Vsebine programov se bodo nanašale na motiviranje skupine za skupinsko delo ter pripravo
individualnih načrtov dela za posameznega udeleženca, podjetništvo, socialne storitve na podeželju
in druge vsebine s področja kmetovanja, sadjarstva in vrtnarstva (BIOS). To je bila tudi glavna tema
srečanja.
V novembru 2015 (predvidoma 16., 17. in 18. 11. 2015) je planirano izobraževanje izobraževalcev
v Grgarskih Ravnah, v januarju 2016 pa naj bi potekala usposabljanja za skupino žena na podeželju
(10–12 članic). Ena od nalog v bodoče je tudi raziskati možnosti za vključitev omenjenih
izobraževanj v šolski sistem.

Jesenski športni dan ERŠ
22. september 2015
Letošnji jesenski športni dan je bil v znamenju spominov na 1. svetovno vojno, saj je večina
pohodov potekala po poteh bojev soške fronte.
Dijake 1. RC in 1. CE je pot vodila iz Opatjega sela do Kremenjaka. Vodila jih je Nina Mozetič.
Dijaki 1. AE, 1. RA in 1. RB so se podali na pohod s Cerja do Kostanjevice. Na poti so si ogledali
Borojevićev prestol, spomenik, ki ga je zgradil 43. pehotni polk avstroogrske vojske v čast
poveljnika nadvojvode Jožefa, poimenovali pa so ga po poveljniku Borojeviću. Skupino je vodil
Iztok Čehovin.
Dijaki 2. AE in 2. CE so se podali na zgodovinsko pot po Brestovcu (Italija), ogledali pa so si tudi
muzej 1. svetovne vojne na Debeli Griži. Vodila sta jih Goran Milić in vodič muzeja Gabrijel
Sfiligoj. Dijaki 2. RA, 2. RB in 2. RC so se podali na Kobariško zgodovinsko pot, ki jih je vodila od
Kobariškega muzeja, mimo kostnice pod cerkvijo Sv. Antona, povzpeli so se na grič, kjer ležijo
ostanki Tonecovega gradu, pot pa zaključili ob slapu Kozjek. Skupino so vodili Tanja Blažič in
vodnika iz Kobariškega muzeja.
Dijaki 1. NE in 3. RC so se podali po mreži strelskih jarkov italijanske obrambne črte na Kolovratu.
Skupino sta vodila Edi Medvešček in lokalni vodič.
Dijaki 3. RA, 3. RB in 3. BE so si v Tolminu ogledali razstavo Človek in vojna ter se podali na Pot
miru Mengore. Hodili so po obrambnih jarkih in kavernah avstroogrske vojske, ki so tu
predstavljali jedro avstro-ogrske obrambe tolminskega mostišča. Skupino sta vodila Tina Stanič in
lokalni vodič.
Dijaki 3. AE, 2. NE in 2. NR razreda so obiskali pot miru, ki vodi od Ravelnika preko trdnjave
Kluže do Hermanove utrdbe. Vodila sta jih Renato Reščič in lokalni vodič.
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Dijaki 4. RA, 4. RB in 4. AE pa so odšli v Rezijo in prehodili 10 kilometrsko krožno pot, ki se
prične in zaključi v vasi Solbica, ki uspešno ohranja tipično rezijansko zasnovo vasi. Tu so obiskali
in si ogledali tudi muzej Brusačev.

Dijake je Rezija pričakala v vsej svoji lepoti, spremljalo
pa jih je tudi krasno jesensko vreme

Pred knjižnico

V muzeju brusačev; nekateri brusači so se na pot opravili
s kolesom...

... večina pa si je morala svoje orodje oprtati na hrbet ter
se podati na pot peš. Kako težko je bilo breme, so
poskusili tudi dijaki
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Second Hand Electro
Dunaj, od 23. do 25. septembra 2015
Od srede, 23. septembra, do petka, 25. septembra 2015, smo imeli v okviru projekta Second Hand
Electro tretji delovni sestanek na Dunaju. Na delovnem sestanku smo partnerji predstavili
aktivnosti, ki smo jih izvedli za testiranje modula, razvitega v prvi fazi projekta. Z vodilnim
partnerjem smo uskladili aktivnosti, ki sledijo, ter se dogovorili o pripravi nacionalnega koncepta
kvalifikacije “strokovnjak za rabljene električne naprave”, kot tudi enotnega evropskega koncepta
kvalifikacije. Pregledali smo ocenjevalni instrument in določili rok izvedbe. Na sestanku smo se
dogovorili o oblikovanju gradiv za uporabo pri usposabljanju na daljavo. V petek smo na konferenci
predstavili koncept projekta Second Hand Electro in slišali različne govornike na to temo, z
avstrijskega Ministrstva za delo, Rudolfa Hundstorferja, z evropske komisije, dr. Huga Maria
Schallyja in druge.

Delovno srečanje partnerjev v okviru projekta Second Hand Electro na Dunaju
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Jesenski športni dan SPLŠ
24. september 2015
Tudi na SPLŠ so s športnim dnem obeležili spomin na 1. svetovno vojno.
Zanimiv je bil pohod skozi Panovec, čez Staro Goro in na Markov hrib, ki so ga prehodili dijaki v
dveh skupinah, v prvi so bili dijaki 1. AS, 1. OL, vodila jih je Tanja Čefarin; v drugi skupini so bili
dijaki 1. ML, 1. CK, 1. ME in 1. AS2, vodil jih je Radovan Kovačič.
Do goriškega krasa na italijanski strani meje so se dijaki 1. ST, 1. LT in 1. TM peljali z avtobusom,
potem pa so hodili po zgodovinski učni poti na Brestovcu, vodila sta jih lokalni vodič in učitelj
Tomaž Vidmar. Na tem območju je videti ostanke 1. svetovne vojne: vojaško opazovalnico, strelske
jarke, topniške kaverne.
Park miru Sabotin in Pot za Koridorjem so obiskali dijaki 2. AS, 2. DK, 2. ME, 2. ML in 2. OL.
Tudi tukaj so dobro vidni ostanki 1. svetovne vojne. Pohod je vodil Igor Milost.
Dijaki 2. LT, 2. ST in 2. TM (vodja Tanja Arčon in lokalni vodič) so se podali po Poti miru
Mengore. Vzpetina Mengore je s sosednjima vrhovoma Cvetjem in Bučenico predstavljala jedro
avstro-ogrske obrambe tolminskega mostišča. Celotno območje je bilo močno utrjeno s številnimi
jarki in kavernami. V času vojne so bili avstro-ogrski položaji na Mengorah izpostavljeni
nenehnemu obstreljevanju italijanskega topništva z višjih vzpetin na desnem bregu Soče. Potem so
si dijaki v muzeju Tolmin ogledali tudi razstavo Človek in vojna.

Razstava Človek in vojna

O vojnem dogajanju v Posočju je dijakom spregovoril
lokalni vodič

Dijaki 3. AS in 4. LT so hodili po Poti miru Ravelnik – Kluže – Fort Herman. Vodji sta bila Kristina
Kompara in lokalni vodič.
Dijaki 4. ST in 4. TM so se zapeljali na tolminsko. Podali so se na Pot miru Polog, čez Tolminko so
se zapeljali s »karukolo«, nato pa se še povzpeli na Javorco, kjer stoji cerkvica, posvečena padlim
avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča soške fronte. Vodji izleta sta bila Slavica Podgornik
in lokalni vodič.
Za vse dijake, ki so imeli zdravniško opravičilo, je bila organizirana delavnica na temo pohodništva.
Vodili so jo Gardi Pahor, Melita Holc in David Šuligoj.
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Šolsko tekmovanje iz logike
ŠCNG, 24. september 2015
Na centru je konec septembra potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Dijaki so eno uro reševali
logične naloge. Tanja Janežič je bila mentorica tekmovalcem.
Bronasto priznanje so prejeli:
• Lara Marušič, 1. GA
• Elian Mugerli, 1. GA
• Tobija Ličen, 1. GA
• Žan Besednjak, 2. GA
• Blaž Jermol, 2. GA
• Žan Gajser, 3. GA
• Benjamin Petrovčič, 3. GA

Izmenjava Španija
Vic, od 25. septembra do 23. oktobra 2015
Dijaki Zdravstvene šole Žiga Jelavič in Meta Zorman (4.BZ), Brigita Marušič in Ivana Nikolova
(4.AZ) so enomesečno delovno prakso opravljali v domu za ostarele »El Nadal Residencia« v kraju
Vic. Delo je potekalo v dveh izmenah. Nastanjeni so bili v hostlu, v prostem času so obiskovali
krajevne znamenitosti in Barcelono. Spremljevalki v prvem tednu sta bili Irena Rutar in Karmen
Kete.

Na poti v Barcelono
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Opazovanje Lune v okviru Mednarodnega leta svetlobe
Nova Gorica, 28. september 2015
V ponedeljek, 28. septembra 2015, smo v Novi Gorici obeležili Mednarodno leto svetlobe v okviru
mednarodnega dogodka »Pridruži se vikendu svetlobe od 25. do 28. septembra«. Prireditev sta
organizirala Tehniška gimnazija in astronomsko društvo Teleskop. V zgodnjih jutranjih urah je bilo
mogoče opazovati popolni Lunin mrk, ki nastane takrat, ko so na isti premici poravnani Sonce,
Zemlja in Luna, oziroma ko pride opazovalec na Zemlji med Sonce in Luno v ščipu. Mrk je viden s
tiste polovice Zemlje, kjer je takrat noč. Ob popolnem mrku je Luna rdečkasto rjave barve zaradi
sipanja svetlobe v Zemljini atmosferi. Barvni odtenek rdečkasto rjave Lune je odvisen od trenutnih
razmer v ozračju, dejavnosti Sonca ter od razdalje med Zemljo in Luno. Naslednji popolni Lunin
mrk bo pri nas viden v noči s 27. na 28. julij 2018. V dopoldanskem času smo na Bevkovem trgu v
Novi Gorici opazovali svetlobo, ki iz vesolja prihaja na Zemljo s Sonca v različnih oblikah. Sonce v
povečani magnetni aktivnosti z pegastim površjem smo opazovali z optičnimi teleskopi z uporabo
zaščitnih filtrov ter s solarnim vodikovim teleskopom H-alfa. Opazovali smo tudi planet Venero, ki
ga glede na Zemljo lahko vidimo v fazah tako kot Luno. Prikazali smo demonstracijske poskuse in
izvedli poskuse, povezane s svetlobo v fiziki, kemiji, elektrotehniki, računalništvu in strojništvu.
Ogromno tehnologij s področja optike in svetlobe, ki so bile prvotno razvite za raziskovanje vesolja,
je postalo del našega vsakdanjika. Omenimo le razsvetljavo, laserje, optična vlakna, digitalne
fotoaparate, pametne telefone, prenosne računalnike, spektrometre, električne avtomobile, sončne
celice, trirazsežno tiskanje, infrardeči paneli. Dijaki tehniške gimnazije so ta dan tudi izvedli
naravoslovno-tehnični dan za 9. razrede OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica.

Opazovanje Lune se je odvijalo na Bevkovem trgu

Za učence OŠ Milojke Štrukelj so dijaki tehnične
gimnazije izvedli naravoslovno-tehnični dan

Luna tik nad Eda centrom

Rdeče obarvana Luna
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Primorske novice, 26. 9. 2015, str. 32

Primorske novice, 29. 9. 2015, str. 7
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Področno ekipno tekmovanje iz atletike
Nova Gorica, 29. september 2015
V torek, 29. 9. 2015, je na stadionu v Novi Gorici potekalo področno ekipno prvenstvo v atletiki.
Sodelovalo je 18 ekip v moški in ženski konkurenci. Dijaki SPLŠ so se uvrstili na 4. mesto,
dijakinje pa na 8. mesto. Posebej sta se izkazala dijaka Andrej Gregorič iz 4. TM za 1. mesto v teku
na 100 m in Matej Žižmond iz 3. AS, za 2. mesto na 1000 m. Dijaki Gimnazije in zdravstvene šole
so na ekipnem področnem tekmovanju v atletiki nastopali v osmih disciplinah, dijakinje pa v
sedmih disciplinah (100 m, 400 m, daljina, višina, krogla, 1000 m, 2000 m in štafeta 4 X 100 m).
Dijaki so med 10 nastopajočimi šolami zasedli 6. mesto, dijakinje pa so bile odlične 4.
Pripravil aktiv ŠVZ

Dijakinje zdravstvene šole

Skok v daljino

V teku na 1000 m je 2. mesto osvojil Matej Žižmond iz 3. AS
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OKTOBER
Tek za upanje
Šempeter, 3. oktober 2015
V soboto, 3. 10. 2015, je 9 prostovoljk zdravstvene šole pod mentorstvom profesorice Daše Cek
Stepančič sodelovalo na šempetrskem dogodku Tek za upanje, s katerim je organizatorica Europa
Donna tudi letos odprla vrata v rožnati oktober – mesec boja proti raku dojk. Na prizorišču so
dijakinje udeležencem merile krvni tlak in nivo krvnega sladkorja, pomagale pri analizi telesne
sestave in ženske seznanjale s pomenom rednega in pravilnega samopregledovanja dojk. Sabina
Taletović (2. BZ), Anja Vrtovec (2. BZ), Nuša Rusjan (2. BZ), Eli Makorič (2. BZ), Veronika Marc
(2. BZ), Sandra Mitkova (2. BZ), Rifeta Burzić (2. BZ), Anisa Berce (4. AZ) in Samanta Lipej (4.
AZ) so s svojo pomočjo in žarom dopoldnevu dale prav poseben pečat.
Pripravila Daša Cek Stepančič

Dekleta zdravstvene šole na prireditvi Tek za upanje

V šotoru so dekleta udeležencem teka merile krvni tlak in
nivo sladkorja v krvi in ženske spomnile na pomembnost
samopregledovanja dojk
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Jesenski športni dan za GZŠ
ŠCNG, 6. oktober 2015
Športni dan je bil najprej določen za september, a je bil zaradi slabega vremena preložen na začetek
oktobra. Dijaki 1. AZ, 1. BZ in 1. AB so se z avtobusom odpeljali na Lokve. Od tam so pešačili do
Male Lazne in nato do Ledene jame. Vodja skupine je bil Jan Jelen.
Dijaki 1. GA so se podali na pohod po jarkih 1. svetovne vojne. Vodja pohoda je bila Ksenija
Vogrinc. Ker so se pohodniki podali tudi v rove, so si pot osvetljevali s čelnimi svetilkami, na
glavah pa so imeli zaščitne čelade.

Gimnazijce je na nekaterih predelih čakala strma pot

Priprava na spust v rove

Dijaki 1. GA s spremljevalci - Bogomirjem Remškarjem, Ksenijo Vogrinc in Bogdanom Brecljem

46

Kronika – oktober 2015

Za dijake 2. AZ in 2. BZ je bil organiziran pohod po Zgodovinski poti na Brestovcu v Italiji. Vodila
sta jih lokalni vodič in Karmen Kete.
Dijaki 2. GA in 2. AB so se z avtobusom odpeljali do Kobarida, potem pa so prehodili Kobariško
zgodovinsko pot, po kateri so jih vodili učiteljica Tanja Ožbolt in dva lokalna vodiča.

2. GA na Kobariški poti

Pri italijanski kostnici nad Kobaridom

Pohod po Pot miru na Mengore je bil organiziran za dijake 3. AZ, 3. BZ, 3. GA in 3. GB. Kar trije
lokalni vodiči so dijake spremljali, vodja skupine pa je bila Mirijam Pirc.
Dijaki 4. GA so obiskali Ravelnik – Kluže in Fort Herman, vodil jih je lokalni vodič; vodja skupine
pa je bil Leon Blažič.
Muzej na prostem – Kolovrat so obiskali dijaki 4. AZ in 4. BZ. Vodja skupine je bila Sonja Žežlina,
muzej jim je razkazal lokalni vodič.
Za vse dijake z zdravniškim opravičilom, ki se pohodov niso udeležili, je bila v šoli organizirana
delavnica, ki sta jo vodila Andrej Campolunghi in Roza Pajntar.
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V pokoj odhajata sodelavca Lado Kokoravec in Radovan Kovačič
ŠCNG, 6. oktober 2015
Dolgoletna sodelavca Lado Kokoravec in Radovan Kovačič sta zaključila svojo delovno dobo.
Lado Kokoravec je na elektro šoli poučeval elektrotehniške predmete, Radovan Kovačič pa je bil na
lesarski šoli učitelj teoretičnih lesarskih predmetov. Slovo sta obeležila s poslovilno zakusko v
Šponu.

Lado Kokoravec

Radovan Kovačič in Lado Kokoravec

S sodelavci elektro šole – Borisom Rebulo in Vaneso
Frančeškin

S sodelavci lesarske šole - Ireno Janež Kenda, Albinom
Klanjščkom in Bojanom Kovačičem

Na zakuski

Ravnatelj SPLŠ Primož Štekar (levo) in direktor ŠCNG
Egon Pipan (desno)
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Izmenjava Malta
Valleta, od 11. do 31. oktobra 2015
Na tritedensko delovno izmenjavo na Malto so se odpravili 4 dijaki Srednje ekonomske in trgovske
šole, ter dva dijaka SPLŠ, mizarja, Peter Volk, in Leon Malič iz 3. ML. Prvi teden jih je spremljala
profesorica angleškega pouka na SETŠ, Andreja Polanc.
Delo so opravljali v različnih delovnih organizacijah, in sicer vsak v svoji, kar jih je sililo v
vsakodnevno komuniciranje v angleščini, ob tem pa so si vsak na svojem strokovnem področju
pridobili veliko novih delovnih izkušenj. Delo je bilo naporno, saj je potekalo v dopoldanskem in
popoldanskem času z vmesnim premorom za kosilo. Ker je Valleta glavno mesto Malte, so tako
zjutraj kot popoldan potrebovali kar nekaj časa za prevoz z avtobusi na delovno mesto.
Dijaki so z delovne prakse poslali nekaj čudovitih slik s še vedno poletne Malte.

Oktobra je na Malti še pravo poletje

Pod oboki ene izmed turističnih znamenitost Valette –
vrtov Barrakka
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Delavnica Vzgoja za zdravo spolnost
ŠCNG, od 12. do 16. oktobra 2015
Na šoli so potekale dveurne preventivne delavnice o spolnosti. Udeležili so se jih dijaki 2. letnikov,
da bi se seznanili o zdravem načinu življenja, kamor sodi tudi urejena spolnost. Delavnice sta vodili
medicinski sestri iz Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Gledališka predstava Gospa Bovary
Nova Gorica, 15. oktober 2015
V četrtek, 15. 10. 2015, smo si dijaki četrtih letnikov srednje zdravstvene, elektro in strojne šole
ogledali gledališko predstavo Gospa Bovary. Izvirno zaigrana predstava nas je popeljala v čas
Eminega razgibanega in burnega življenje.
Vtisi dijakov:
·
Predstava je bila zelo zanimiva, saj so odlični igralci dolgočasno zgodbo predstavili na zelo
zabaven način.
·
Zanimivo je bilo tudi menjavanje kadrov in njihovo vživljanje v svoje vloge.
·
Všeč nam je bilo, da smo bili skupaj z igralci na odru in smo celo zgodbo doživljali še bolj od
blizu.
·
Odlični so bili tudi zvočni in svetlobni učinki, fantom pa se je še posebej dopadla igralka, ki je
upodobila vlogo Eme Bovary.
·
Zanimivo se nam je zdelo, da so igralci zaigrali trenutno dogajanje kot tudi vse, kar se je
dogajalo v mislih gospe Bovary, čeprav je nekatere to tudi zmedlo.
·
Velika pohvala gre odličnim igralcem za zanimivo predstavo.
Mnenja zbrala Karmen Kovšca in Andrej Vidmar, 4. A
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21. Elektriada
Novigrad, od 16. do 18. oktobra 2015
Sredi oktobra je v Novigradu potekalo srečanje elektrotehniških in računalniških šol oz. Elektriada,
ki jo je organiziral Šolski center Ptuj. Sodelovalo je 16 srednjih šol in več kot 400 udeležencev. Naš
center je sodeloval v petih športnih panogah (badminton, košarka, odbojka, pikado); v skupni
razvrstitvi je pristal na 10. mestu.

Badminton - Miran Mozetič

Biljard - ravnatelj ERŠ Robert Peršič

Odbojkarska ekipa ERŠ - od leve: Karmen Humar, Erik
Bizaj, Karlo Petrovčič, Branka Petrovčič, Karmen Kete,
Erik Kompara

Met na koš - Boštjan Vouk
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Šolski center so obiskali učitelji s Švedske, Finske in iz Estonije
ŠCNG, oktober 2015
V začetku oktobra sta nas obiskala učitelja iz Švedske. Stina Johansson je profesorica matematike
in fizike, Lars Samuelsson poučuje matematiko in tehnične predmete (mehatronika). Njihova šola
se imenuje Fridegardsgymnasiet v kraju Balsta blizu Stocholma in je podobna naši tehniški
gimnaziji. Je manjša šola ter ima več poudarka na teoretičnem znanju. V enem tednu sta bila večino
časa gosta na Srednji ekonomski in trgovski šoli, saj bosta naši profesorici Sandra Turk ter Elizabeta
Žigon Lavrenčič prav tako odšli k njim na usposabljanje na delovnem mestu. Program se odvija
znotraj projekta Erasmus+ mobilnosti.
17. 10. sta prišla na monitoring učitelja praktičnega pouka strojništva iz Jyväskylä Collega iz
Finske. Želela sta preveriti, kaj in kje delata njuna dijaka Jamil in Niki na šesttedenski izmenjavi v
Novi Gorici. Odpravili smo se v Lokavec pri Ajdovščini, kjer ima proizvodno halo Šapla Valter s.p.
in varijo kontejnerje za elektroagregate. Nato smo obiskali še šolsko kovinarsko delavnico v MIC-u,
kjer jima je vodja delavnice Marko Bratina razkazal stroje in opisal delo z dijaki.
V drugi polovici oktrobra 2015 smo gostili dva učitelja lesarstva iz Estonije. Tõnu Suurkaev in Riho
Mäe sta v času izmenjave naših dijakov na njihovi šoli Rakvere Ametikool že gostila naša učitelja
Marka Česnika ter Evgena Markovčiča. Sedaj sta se udeležila enotedenskega usposabljanja na
delovnem mestu v Sloveniji. Dva dni sta preživela v šolski delavnici z dijaki in učitelji, obiskali so
tudi dve podjetji, in sicer Makovec v Komnu ter Gonzaga v Čepovanu.
Vsi so bili navdušeni nad programom, ki smo jih pripravili za njih, lepotami naše dežele in
lokalnega okolja. Zahvaljujoč trudu in dobri volji naših učiteljev so gostje odšli z lepimi vtisi in
novimi izkušnjami.
Pripravila Irena Četina
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Usposabljanja na delovnem mestu - Glasgow
Glasgow, od 20. do 26. oktobra 2015
V okviru projekta ERASMUS + 2015 KA 1 – JOB – ROUTE – jurney to job je Rosana Pahor v
času od 20. do 26. 10. obiskala City of Glasgow College s ciljem vzpostaviti dolgoročno partnersko
povezavo. Tema srečanja je bila ogled različnih načinov povezave izobraževanja in trga dela
oziroma potreb industrije ter zaposljivost mladih. Izbrani College slovi po tem, da uspešno
dolgoročno sodeluje z industrijo v regiji in udeležence izobraževanja aktivno vpelje v trg dela že
pred končanim študijem. V prihodnje nameravamo s partnerjem vzpostaviti:
– Prijavljanje skupnih razvojnih projektov Erasmus + (K1 in K2)
– Vzpostavljanje kontinuirane mobilnosti dijakov/študentov in zaposlenih z možnostjo uvedbe
internacionalnega kurikula
– Izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju uvajanja kvalitete v izobraževanje s ciljem večje
zaposljivosti
Pripravila Rosana Pahor

City of Glasgow College

V knjižnici

V okviru kolidža so tudi učne delavnice

Glasgow
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Predavanje policije
ŠCNG, 21. oktober 2017
Na delovnem srečanju Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije poleti 2015 na Bledu je
policija v dogovoru z MIZŠ predstavila preventivne aktivnosti in nujne ukrepe pri pojavu strelskega
pohoda posameznika ali manjše skupine v javnih ustanovah. Sovraštvo, maščevanje ali morda zgolj
iskanje pozornosti so največkrat glavni motivi za takšne pohode, ki sejejo smrt med naključnimi
žrtvami. Da bi ob takšnih, morebitnih življenju nevarnih dogodkih znali kar najbolje zavarovati
dijake in učitelje so policijski inšpektorji Policijske uprave Nova Gorica predavali o tej temi
zaposlenim na ŠCNG. Žal se je predavanja udeležilo le majhno število zaposlenih. V okviru
predavanja so si ogledali tudi igrani film na to temo, ki je vse prisotne zelo pretresel. Zapomnili so
si nekaj navodil, kako ukrepati ob takem dogodku. Prisotni so bili po predavanju pretreseni, vendar
so se razšli v upanju, da jim teh priporočil nikoli ne bo potrebno uporabiti.
Pripravila Mateja Beltram

Kulturno-zgodovinska ekskurzija v Oglej in Gradež
Oglej, Gradež, 21. oktober 2015
Učiteljice Majda Figelj, Kristina Vrtovec Repič in Bojana Modrijančič Reščič smo spremljale dijake
2. AE in 2. RA na zanimivo ekskurzijo v Oglej in Gradež.
Naš vodič je bil Jurij Paljk, rojen v Vipavski dolini, ki že skoraj 40 let živi v Italiji, v okolici Ogleja.
Je pesnik in pisatelj in urednik slovenskega tednika Novi glas ter pomemben soustvarjalec
kulturnega življenja v zamejstvu.
V Ogleju smo si ogledali rimski forum in krščansko baziliko, eno od najstarejših v Evropi.
Mesto so ustanovili Rimljani. Bilo je pomembno pristanišče, od koder so Rimljani prodirali proti
vzhodu.
Vodiča smo pričakali na Kapitolskem trgu, ki je bil obdan z zgradbo bazilike, krstilnico in
zvonikom. Gospod Paljk nam je pripovedoval o zgodovini mesta in o njegovi pomembnosti v
rimskih časih, saj je za cesarja Avgusta štelo 200.000 prebivalcev. Krščanstvo se je tod začelo širiti
že zelo zgodaj, prva bazilika je bila zgrajena že kmalu po letu 313. V 5. st. so Oglej porušili Huni.
Prebivalci so se umaknili v naselja na bližnje lagune, iz katerih je kasneje nastal Gradež. Kasneje je
bila bazilika obnovljena. V njej smo ob vodičevi razlagi občudovali nenavadne mozaike s podobami
živali in rastlin, ki skrivajo mistično simboliko krščanskega nauka. Ena od cerkvenih niš je
posvečena sv. Hieronimu, prvemu prevajalcu Sv. pisma v latinščino, ki je bil iz naših krajev. Skozi
cerkev nas je pot vodila v predor, kjer potekajo nadaljnja izkopavanja. Bežno smo pokukali tudi v
mogočno krstilnico. Želeli smo se povzpeti tudi na 73 m visok zvonik iz l. 1031, ki je bil vzorec za
zvonik sv. Marka v Benetkah, a je žal v preslabem stanju.
Naš izlet se je zaključil v Gradežu. Od daleč smo občudovali "kažote", ribiške hišice na majhnih
otočkih; danes je marsikatera preurejena po strogih kulturnovarstvenih načrtih v počitniške hišice. V
Gradežu smo si privoščili kapučin s pogledom na gradeško laguno.
Na ekskurziji smo se imeli lepo, izvedeli smo marsikaj novega in začutili, da so naši predniki bili
del pomembnega zgodovinskega dogajanja, o katerem bi morali vedeti več. Vodiču smo bili
hvaležni, da nam je z žarom pripovedoval o teh dogodkih.
Pripravila Majda Figelj
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Fakultativna ekskurzija v Benetke
Benetke, 21. oktober 2015
Dijaki 4. LT, 3. TM, 4. TM in 4.ST so se v sredo, 21. 10. 2015, udeležili strokovne ekskurzije v
Benetke in po otokih Lagune.
Z avtobusom smo se iz Nove Gorice odpeljali do Punte Sabioni, kjer smo se vkrcali na ladjico.
Zapeljali smo se do otoka Burano, ki je znan po izdelovanju čipk. V delavnici smo si ogledali
izdelavo čipke. Izdelujejo šivane in ne klekljane čipke. Izdelujejo ji s pomočjo vzorca na papirju.
Primer: prtiček 15 x 15 cm klekljajo dva meseca. Otok je znan po lepih barvnih hišah. Za barvo hiše
moraš pridobiti dovoljenje na občini. Na hišah opazimo odprte balkone. Tam so si beneške gospe
svetlile lase. Lase so najprej naoljile, potem pa so se postavile na sonce.
Po ogledu smo se odpeljali na otok Murano, ki je znan po izdelovanju stekla. Tu izdelujejo najlepše
lestence na svetu. V delavnici smo si ogledali tehniko pihanja in oblikovanja stekla. Da postaneš
mojster, je potrebno 10–12 let dela v steklarski delavnici.
Zapeljali smo se tudi do Benetk. Sprehodili smo se do mosta vzdihljajev, Doževe palače, Rialta.
Preostanek časa smo izkoristili za nakup spominkov. Pozno zvečer smo se vrnili domov. Dijake smo
spremljali učitelji Kristina Kompara, Tina Stanič in Bogomir Remškar.
Pripravila Kristina Kompara

V Benetkah so dijaki uživali v lepem sončnem dnevu

Izdelava šivanih čipk na Buranu

Na trgu Sv. Marka

Murano – v steklarski delavnici
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Strokovna ekskurzija v München
München, od 22. do 23. oktobra 2015
Dijaki 4. RA in 4. AE so odšli na ekskurzijo v München. Spremljali so jih Tanja Čefarin, Kristina
Repič Vrtovec in Miran Mozetič. Prvi postanek za ogled so naredili v nacističnem koncentracijskem
taborišču Dacahu. Ogled takih obeležij je vedno presunljiv. Polni vtisov so nadaljevali pot v
München, ki je prestolnica Bavarske. Tam so si najprej ogledali BMW-jev muzej, nato so se
odpeljali do olimpijskega naselja, ki so si ga tudi ogledali. Po ogledih so se sprehodili po mestnem
središču. Zvečer so se utrujeni namestili v mladinskem hotelu.
Naslednji dan so obiskali tehnični muzej, ki predstavlja tehnično dediščino, pa tudi zadnje izume
moderne znanosti in tehnologije. Dan so zaključili športno – z ogledom nogometnega stadiona
Allianz Arena.

Pred taboriščem Dachau

V eni izmed taboriščnih barak

Ogled muzeja

Allianz Arena - nogometni stadion v Münchnu
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Strokovna ekskurzija v bolnišnico Sežana
Sežana, 23. oktober 2015
Učiteljica praktičnega pouka na zdravstveni šoli Marjeta Kragelj je med PUD-om obiskala
bolnišnico v Sežani. Ob povratku nam je povedala, kako lepo jo je sprejela pomočnica direktorja za
zdravstveno nego in kaj si je ogledala. Pripovedovala je tako navdušeno, da smo jo prosili, naj
organizira ogled še za nas. Tako smo se 23. oktobra 2015 po zaključenih vajah v bolnišnici s
službenim kombijem odpeljali vsi člani aktiva zdravstvene nege v Sežano. Naš prvi vtis je bil, da je
bolnišnica obnovljena in v mirnem okolju. Sprejela nas je pomočnica direktorja za zdravstveno
nego, ga. Ema Matevljič Mešiček. Sprejem je bil prisrčen, kar smo takoj izkoristili za skupno
fotografijo. Najprej je povedala nekaj o številu in strukturi zaposlenih ter o posebnostih zdravljenja
v bolnišnici. Ob kavi in sadju se nam je jezik hitro razvezal in spraševali smo vedno več. Ga. Ema
je potrpežljivo odgovarjala na naša vprašanja. Naj opišem samo nekaj zanimivosti.
Navdušeni smo bili nad projektom Mavrica, v katerem novosprejeti delavci dobijo osnovne
informacije o delovno-pravni zakonodaji in načinu dela v ustanovi. Poudarek je tudi na
preprečevanju okužb, obnašanju in organizacijski kulturi. V bolnišnici poleg kazalnikov kakovosti
skrbno spremljajo pritožbe pacientov. Vsakih štirinajst dni se sestane strokovni svet. Za vsako
pritožbo se sproži interni strokovni nadzor. Da bi se pacienti ne pritoževali, so v bolnišnici uvedli
odzivni čas. To pomeni, da se beleži čas od pacientovega klica do odziva medicinske sestre.
Zaposleni so oblečeni v enake uniforme. Nikjer nismo opazili medicinske sestre z nalakiranimi
nohti. Vsi so izredno prijazni. Med seboj se pozdravljajo.
Vodja zdravstvene nege veliko truda namenja negovalni dokumentaciji. V kratkem nameravajo
posodobiti sicer dovršeno papirnato negovalno dokumentacijo z namestitvijo sestrske tablice v
vsako bolniško sobo. Tu bo z geslom omogočeno evidentiranje negovalnih intervencij.
Po ogledu ambulantnih prostorov smo si ogledali oddelek za rehabilitacijo in podaljšano
bolnišnično zdravljenje. Navdušeni smo bili nad številom ambulant in novo opremo. Sama sem bila
zadnjič v bolnišnici pred dvajsetimi leti. Takrat so med ljudmi krožile govorice, da gredo v Sežano
le še umret. Vtis po obisku obnovljene bolnišnice je popolnoma drugačen; vodstvo bolnišnice se
trudi za strokovni razvoj zaposlenih. Pohvaliti velja tudi čistilno ekipo, ki vestno skrbi za čistočo.
Bolnišnica je primer dobre prakse, saj se na vsakem koraku vidi, da vodstvo med seboj dobro
sodeluje. Dobili smo marsikatero idejo, kako novo pridobljene izkušnje uporabiti pri sedanjem delu
v bolnišnici in pri delu z dijaki.
Zamisel, da se v centralni sterilizaciji izvaja dezinfekcija
inštrumentov za vse oddelke, je ekološko usmerjena:
porabljenega razkužila ne izlivajo v odtočno korito, temveč ga
odstranijo po predpisanem postopku. Poleg tega privarčujejo
razkužilo in čas, saj je s poenotenim sistemom dezinfekcije
odpadla dezinfekcija na oddelkih. Medicinske sestre ne
dezinficirajo umivalnikov in vrčev, ker to delo opravlja
snažilka. Bolnišnica načrtuje na strehi urediti pokrito
telovadnico. Razgled s strehe bolnišnice je res čudovit.
Poleg oddelka za podaljšano bolnišnično zdravljenje in
rehabilitacijo ter zdravljenje bolezni pljuč, bolnišnica ponuja
še zdravljenje v jami. Po ogledu smo go. Emo zaprosili še za
ogled jame. Jama je bila izkopana pred drugo svetovno vojno
in je služila kot zaklonišče. Ko smo vstopali v jamo, sem se
spomnila na rudnik. S stropa kaplja voda, nastajajo kapniki.
Bolnišnica izvaja tudi zdravljenje v jami
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Po ozkem hodniku smo prišli do dvorane, kjer je 15 ležalnikov. V jami je šibka svetloba. Jamske
terapije se lahko udeleži 15 pacientov. Terapija traja od 4 do 5 tednov, štiri ure dnevno. V jami so
posebni klimatski pogoji: odsotnost onesnaženosti in hrupa, konstantna temperatura od 10° C do
12° C, šibek pretok zraka in visok odstotek relativne vlage 90 %.
Terapija je namenjena pacientom z astmo. V jami pacientom postrežejo tudi obrok hrane.
Visoka koncentracija kalcijevih in magnezijevih aerosolov ter negativnih ionov, ki ob visokem
odstotku relativne vlage delujejo protivnetno, razredčijo sluz, zmanjšajo edem sluznice in krepijo
mukociliarno aktivnost. V jami vlada mir, harmonija, občutek izoliranosti in zaščite od zunanjih
vplivov. Zato je kraška jama idealni prostor za rehabilitacijsko obravnavo kroničnih pacientov z
boleznimi pljuč in predstavlja okvir za celotno multidisciplinarno obravnavo.
Ga. Ema je pohvalila naše dijake, da so pridni in imajo določeno znanje, kar smo vsi radi slišali.
Hkrati je izrazila željo, da tudi letos organiziramo izobraževanje za mentorje PUD-a. Mentorjem
manjka pedagoški pristop. Slišati želijo posamezne teme, ki bi bile bolj podrobno obdelane v obliki
delavnic. Seveda smo obljubili, da se bomo potrudili, da bo izvedba programa zadostila njihovim
željam in potrebam.
Ogled smo zaključili ob 15.30 in se polni vtisov odpravili proti domu.
Pripravila Barbara Sitar

Strokovni aktiv zdravstvene nege s pomočnico direktorja za zdravstveno nego Emo Matevljič Mešiček v jami
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NOVEMBER
Ekskurzija v Trst
Trst, 2. november 2015
Dijaki 3. AZ in BZ razreda so se odpravili v Trst. Spremljali so jih Petra Kosovel, Nives Kragelj
Benedetič, Tanja Lestan in Dražen Grbac.
Tretji letniki zdravstvene šole smo se odpravili na ekskurzijo v Trst, ki ga je Ivan Cankar
poimenoval pljuča Slovenije. V njem so delovali tudi Primož Trubar, Fran Levstik, Dragotin Kete,
ter arhitekta Maks Fabiani in Edo Ravnikar. Videli smo antične spomenike – rimski amfiteater,
baziliko, slavolok, različne cerkve – prvo krščansko cerkev, sinagogo, pravoslavno cerkev.
Ogledali smo si fašistično koncentracijsko taborišče Rižarna in spoznali vojnega zločinca Odilia
Globočnika. Ogledali smo si tudi slovenski narodni dom in na borznem trgu delo Maksa Fabianija.
Na Velikem trgu smo se spraševali, zakaj ponazarja fontana samo 4 kontinente.
Pripravila Sara, 3. BZ

Franci Malečkar, naš dolgoletni vodič po Trstu

Huzar, značilen element portala bogatejših Tržačanov

Gledališka predstava Tartuffe
Nova Gorica, 3. november 2015
Dijaki 1. GA, 2. GA, 3. GA in GB, 2. AZ, 2. BZ in 4. ST so si v dvorani SNG ogledali predstavo
Tartuffe.
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Zaposlitveni sejem
Ajdovščina, 3. november 2015
V torek, 3. 11. 2015, so dijaki zdravstvene šole sodelovali na 3. zaposlitvenem bazarju v Ajdovščini.
Predstavitev srednjih in poklicnih šol severne primorske je potekala na Trgu 1. slovenske vlade v
Ajdovščini. Poleg osnovnošolcev iz Ajdovščine so se dogodka udeležili tudi učenci iz Šempetra pri
Gorici, Šturij, Vipave, Kanala, Otlice in Dobravelj.

Stojnica, na kateri so šolanje na zdravstveni šoli
predstavili naši dijaki

Učenke so si z zanimanjem ogledale, kako se dijaki učijo
nege dojenčka

Primorske novice, 4. 11. 2015, str. 8.
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KIZ – priročniki in Rastem s knjigo
ŠCNG, od 3. do 25. novembra 2015
Za dijake 1. letnikov sta bili organizirani dve dejavnosti: ogled
splošne knjižnice in delo s priročniki. Vsak razred se je razdelil v
dve skupini: ena skupina je ostala v šolski knjižnici in spoznavala
priročnike; druga skupina dijakov pa je obiskala Goriško knjižnico
Franceta Bevka – ta obisk sodi v projekt Rastem s knjigo. Projekt je
namenjen sedmošolcem in dijakom 1. letnika. Knjižničarji iz
splošne knjižnice dijakom knjižnico opišejo, predstavijo storitve za
uporabnike in jih vodijo po stavbi.
Ob koncu obiska vsak dijak dobi knjigo, letos je to Živalska kmetija
(Andrej Rozman, Damijan Stepančič).

Rastem s knjigo 15/16: Živalska
kmetija

Izzivalec ulice 2
Nova Gorica, 4. november 2015

Vseslovenski družbeno odgovoren program Ne-odvisen.si ozavešča mladino in odrasle o različnih
pasteh zasvojenosti, kot so alkohol, tobak, droge, nasilje, adrenalin, internetno podzemlje,
računalniške igrice in sublimirana sporočila. V okviru tega programa je bila v kulturnem domu na
ogled predstava Izzivalec ulice, ki so se je udeležili učitelji našega Centra. Predstava gledalca ne
pusti ravnodušnega in sili v razmislek o tej temi.

Izzivalec ulice. Vir: http://www.kulturnidom-ng.si/dogodki-vpis/gostujoci-dogodki/2017/gostovanje-3/

61

Kronika – november 2015

Alkohol ubija – največkrat nedolžne
Nova Gorica, 4. november 2015
Na Bevkovem trgu je Policijska uprava Nova Gorica s soorganizatorji (Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu MONG in Strojna, prometna in lesarska šola) pripravila preventivno akcijo, s
katero je želela opozoriti voznike, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. Akcija je vsako leto
organizirana v času martinovanja, saj se število voženj pod vplivom alkohola prav v novembru in
decembru poveča. Na transparentih je bilo poudarjeno število 74 – toliko je bilo smrtnih žrtev v
cestnem prometu na območju Nove Gorice v zadnjih petih letih, pri katerih so bili krivci za nesrečo
vinjeni vozniki. Na prireditvi so sodelovali tudi znani športniki: smučarski skakalec Luka Božič,
kotalkarica Lucija Mlinarič, odbojkar Samo Miklavec.
Pri pripravi prireditve so sodelovali tudi dijaki in mentorji naše prometne šole.

Poligon za hojo z očali, ki simulirajo pijanost

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi intervencijsko vozilo
gasilcev

Primorske novice, 5. 11. 2015, str. 11
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Ogled VDC in vojašnice V Vipavi
Vipava, 5. november 2015
V četrtek, 5. 11. 2015, smo dijaki 2. AB odšli v Vipavo na strokovno ekskurzijo. Obiskali smo
Varstveno delovni center (VDC). Tam nas je sprejela gospa Darja Potočnik, vodja VDC. Postregli
so nam s čajem in piškoti. Med tem nam je gospa razložila, kako deluje bivalna skupnost. Vseh
oskrbovancev je 23, od tega kar nekaj na vozičkih. Nato so nam razkazali prostore. Videli smo tudi
delovni center, v katerega prihajajo tisti varovanci, ki bivajo doma. Vsi varovanci so starejši od 18
let in imajo status osebe s posebnimi potrebami. V VDC izdelujejo razne izdelke in jih prodajajo. V
domu opravljajo veliko negovalnih intervencij, zato zaposlujejo tudi osebje za nego.
Po ogledu VDC smo pomalicali in šli na ogled vojašnice. Vojak nam je razkazal, kje in kako se
urijo. Ogledali smo si tudi muzej 1. svetovne vojne. Bilo nam je lepo.
Pripravil Leon Verlič Marinič, 2. AB
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Sodelovanje na sejmu Narava – zdravje
Ljubljana, od 5. do 8. novembra 2015
Na 46. sejmu Narava-zdravje, ki je potekal od 5. do 8. novembra 2015 na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani, je sodelovala tudi Strojna, prometna in lesarska šola. Sklop letošnjega sejma
je Naravno sobivanje. Poudarek je na trajnostni gradnji in mobilnosti. Med primere dobrih praks
trajnostne gradnje spadajo tudi specialna znanja in veščine, zato so bili na sejmu predstavljeni
uporabni izdelki, ki so jih naredili dijaki lesarske šole pod mentorstvom učiteljev praktičnega pouka
Marka Peršiča, Bojana Kovačiča, Evgena Markovčiča. Na ogled so bili pladnji, sklede, kuhinjske
deske, intarzije, mizarski bank, restavrirana babičina skrinja, Plečnikovi stoli in različne vrste lesa.
Na otvoritvi sejma, 5. novembra, si je izdelke ogledala tudi ministrica za Okolje in prostor, Irena
Majcen.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si ogleduje izdelke spretnih rok naših dijakov - mizarjev
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Primorske novice, 7. 11. 2015, str. 4
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Državno tekmovanje iz logike
Ljubljana, 7. november 2015
Državno tekmovanje iz logike je potekalo v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko. Tekmovanja so
se udeležili najboljši dijaki šolskega tekmovanja: Žan Besednjak (2. GA), Žan Gajser (3. GA) in
Erik Vidmar (4. TM). Prvima dvema je bila mentorica Tanja Janežič, tretjemu pa Maja Vogrinčič
Bizjak. Dijaki so prejeli srebrno priznanje.

Obisk Ajpesa
Nova Gorica, 9. november 2015
V ponedeljek, 9. novembra, smo se dijaki 4. letnika zdravstvene šole odpravili na občino Nova
Gorica, kjer so smo se seznanili z ustanovitvijo samostojnega podjetnika in družbe z omejeno
odgovornostjo. Predavanje je trajalo eno šolsko uro, v tem času smo se na primeru naučili, kako
postati samostojni podjetniki. Naučili smo se, da lahko podjetje prijavimo preko spleta, in sicer
preko spletnega obrazca, potrebujemo pa davčno številko. Zelo mi je bil zanimiv podatek o
omejitvah pri imenu podjetja in podatek, da so za ustanovitev kozmetičnega salona zahtevani
posebni pogoji. Predavanje je bilo zelo poučno, saj nam tako znanje pride prav, če se v življenju
odločimo narediti ta korak.
Pripravil Irenej Bizjak, 4. AZ
V ponedeljek, dne 9. 11. 2015, smo dijaki 4. AZ in 4. BZ v sklopu predmeta Podjetništvo obiskali
Ajpes v stavbi Mestne občine Nova Gorica. Gospa Tanja Pavlovič nam je razlagala, kako lahko
vsak od nas postane samostojni podjetnik (ali krajše s. p.). Podrobno nam je razložila cel postopek.
Vsak, ki želi vložiti prijavo za vpis, se mora izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in davčno
številko. Podjetnik pove (specificira), s katero dejavnostjo bi se ukvarjal. Če se odloči za obrtništvo,
mora pridobiti dovoljenje obrtne zbornice. Poleg tega pa mora imeti tudi: pisno dovoljenje lastnika
bodočega sedeža podjetja, da lahko posluje na naslovu, ki ga je vpisal, če ni sam lastnik sedeža ter
soglasje zastopnika za njegovo imenovanje. Samostojni podjetnik posameznik je lahko tudi vsak, ki
še nima »policijske kartoteke«, ni plačal globe zaradi dela »na črno« ter mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti. Če ustrezate vsem merilom, lahko postanete samostojni podjetnik posameznik.
Podjetnik mora vložiti prijavo za vpis najmanj 1 dan pred želenim datumom vpisa, prijavo za izbris
pa najmanj 3 dni pred želenim datumom izbrisa. Najmanj 15 dni pred prenehanjem poslovanja mora
podjetnik javno objaviti datum prenehanja poslovanja. Prednosti podjetnika posameznika so
predvsem enostavnejši način registracije, manjši obseg poslov, hitro spreminjanje odločitev, lahko
se posveti potrebam lokalnih kupcev in jim prilagodi svoj posel, ni potrebe pri delitvi dobička z
drugimi, enostavnejša ukinitev posla ter drugo. Vendar tukaj so tudi slabosti, kot so ogrožanje
zasebnega premoženja, težje pridobivanje finančnih virov, težje pridobljeni popusti pri nabavi
zaradi manjšega obsega poslov, zdravstveni problemi podjetnika lahko ogrozijo njegovo poslovanje
itd. Prepričani smo, da nam bodo predstavljene informacije v pomoč pri nadaljnjem delu, v kolikor
se bomo odločili za to pot nadaljevanja kariere.
Pripravila Dani Masten, 4. BZ in Monika Preradović, 4. AZ
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Strokovno predavanje Slovenija brez tobaka – kdaj?
Nova Gorica, 11. november 2015
V sredo, 11. 11. 2015, je Nacionalni inštitut za javno zdravje - območna enota Nova Gorica
organiziral posvet z naslovom Slovenija brez tobaka- kdaj? Dogodka se je pod vodstvom Daše Cek
Stepančič udeležilo tudi 8 dijakov zdravstvene šole.
Kajenje tobaka škoduje vsakemu organu v človeškem telesu. Raba tobaka je eden vodilnih
preprečljivih vzrokov za nastanek mnogih bolezni, ki poslabšajo kakovost življenja, vodijo v
invalidnost in prezgodnjo smrt. Bolezni, ki jih povezujemo z njegovo uporabo, ubijejo več
Evropejcev kot katerikoli drug preprečljiv dejavnik. V Sloveniji je vsaka peta smrt zaradi raka
posledica raka pljuč. Ta je v 90 % povezan s kajenjem. Tobačna industrija ima pri nas še vedno
veliko možnosti za spodbujanje začetka kajenja, predvsem med mladimi, in zmanjševanje
opuščanja kajenja.
Glavna tema srečanja so bili zakonodajni ukrepi, osnovani na evropski direktivi, ki jo mora država
v nacionalno zakonodajo prenesti do maja 2016. Določenih področij nadzora nad tobakom pa nova
direktiva ne vključuje, zato mora nekatere ukrepe oblikovati in sprejeti Slovenija sama.
Spomladi 2016 lahko tako pričakujemo naslednje spremembe zakonodaje na omenjenem področju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redno in znatno zviševanje obdavčitve in cen tobačnih izdelkov,
popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih izdelkov,
licenciranje trgovcev za prodajo tobačnih izdelkov in omejevanje števila prodajnih mest,
obvezno preverjanje starosti kupca ob sumu na nepolnoletnost,
uvedba enotne embalaže tobačnih izdelkov,
uvedba velikih slikovno-besedilnih zdravstvenih opozoril na embalaži tobačnih izdelkov,
prepoved značilnih arom in dodatkov v tobačnih izdelkih,
uveljavitev istih določb za elektronske cigarete,
dosledno izvrševanje zakonodaje, višje kazni, progresivna kaznovalna politika,
preusmerjanje dela prilivov iz tobačnih trošarin v programe, katerih cilj je zmanjševanje
rabe tobaka.
Pripravila Daša Cek Stepančič

Srednje šole se srečujejo tudi s prepovedanimi drogami
Nova Gorica, 11. november 2015
V srednjih šolah pa se pojavlja tudi zloraba prepovedanih drog. Šole ob tem reagirajo različno.
Nekatere dijake takoj pošljejo na testiranje (urinski test, s katerim ugotovijo prisotnost THC-ja),
nekatere o sumu na zlorabo drog obvestijo starše. Na našem centru svetovalna služba in vodstvo šol
v primerih, ko se sumi na zlorabo drog ali opitost dijaka, obvesti starše in jim predlaga testiranje.
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Ekskurzija v Nuklearno elektrarno Krško
Krško, 17. november 2015
V torek, 17. 11. 2105, so dijaki 4. GA odšli v Krško na ogled jedrske elektrarne. Spremljala sta jih
Karlo Petrovčič in Tanja Lestan. Leta 1970 sta Izvršna sveta republik Slovenije in Hrvaške sklenila
dogovor o skupni gradnji jedrske elektrarne. NEK sedaj napaja z elektriko obe državi. Zaključek
gradnje in prva faza poskusnega obratovanja sega v leto 1981. Oktobra tega leta je NEK v
energetski sistem oddala prve kilovate. Letno proizvede 5 milijard kWh, kar predstavlja 40 % vse
proizvedene električne energije v Sloveniji. V elektrarni posvečajo varnosti veliko pozornost.
Preden smo vstopili, so pregledali naše osebne dokumente, nam dali vstopne kartice, s katerimi smo
se registrirali pri vseh vratih v posamezne objekte. Dobili smo tudi zaščitne čelade. Vodil nas je
vodič, spremljal pa varnostnik. Ogledali smo si nejedrski del, in sicer: objekte za pomožne sisteme,
hlajenje, ravnanje z gorivom, zasilne dizelske generatorje in turbinsko zgradbo. Zunaj zgradbe smo
videli zajem hladilne vode iz reke Save, skladišče radioaktivnih odpadkov in stikališče ob vhodu v
elektrarno. Reaktor smo videli le od daleč, njegov opis pa je bil zelo skop. Ob koncu obiska smo se
vodičem lepo zahvalili in odšli proti domu.
Pripravila Tanja Lestan

Za javnost je urejena razstava o delovanju elektrarne in
jedrski energiji

Dijakom je bil ogled zelo zanimiv

Merilec kontaminacije

Maketa in shema delovanja JE Krško
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Srečanje s pisateljico Jasmino Ahmetaj
Nova Gorica, 18. november 2015
V okviru dneva slovenskih splošnih knjižnic je Goriška knjižnica Franceta Bevka pripravila
srečanje mladine z avtorico Jasmino Ahmetaj. Srečanja so se udeležili tudi dijaki, ki jih poučuje
Bojana Modrijančič Reščič. Njen, v veliki meri avtobiografski roman Dekle z bonboni predstavlja
Rome in njihovo kulturo ter boj mladega dekleta, da bi zaživela življenje tako, kot si resnično želi.

Jasmina Ahmetaj

Avtorica je dijakom predstavila avtobiografski roman
Dekle z bonboni

Nacionalna konferenca: Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in
izobraževanja
Kranj, od 18. do 19. novembra 2015
Konferenca je potekala na Brdu pri Kranju 18. in 19. 11. 2015. S prispevkom v obliki e-plakata,
pedagoško delavnico in za zbornik sta skupaj s CPI (Saša Grašič) sodelovala tudi Bojan Kovačič in
Adrijana Špacapan. Predstavila sta primer dobre prakse organiziranja in vodenja timskega dela
programskega učiteljskega zbora za namene načrtovanja in izvedbe pouka v obliki učnih situacij.
Poudarek je bil na organizaciji manjših timov, sodelovanju timov med seboj, prikazan je bil proces
in stopnje sodelovanja med timi, prenos informacij na celoten učiteljski zbor. Delavnica je bila
zasnovana v treh delih: ogled filma, analiza filma po indikatorjih kakovosti in skupinski povzetek,
refleksija in pogovor. Primer je izhajal iz učnega procesa na našem centru.

Tehnični dan za osnovnošolce
ŠCNG, 19. november 2015
Na SPLŠ je potekal tehnični dan za učence šestih osnovnih šol: OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Frana
Erjavca, OŠ Solkan, OŠ Cerkno, OŠ Dobrovo in OŠ Renče. Številni učitelji in dijaki so učence
skozi različne delavnice poskusili navdušiti nad našimi izobraževalnimi programi.
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Bralni klub je gostil pisatelja Evalda Flisarja
ŠCNG, 19. november 2015
Dijaki Bralnega kluba in njihova mentorica Bojana Modrijančič Reščič so v goste povabili
priznanega pisatelja Evalda Flisarja, ki je kar malce hudomušno sedel v klop med dijake.
Četrtošolec je najprej predstavil njegovo življenje in delo, potem pa se je avtor razgovoril o svojih
življenjskih prigodah v romanu To nisem jaz, povedal pa je še marsikaj drugega iz svojega bogatega
življenja. Pogovor je bil zelo sproščen in je na dijake naredil močan vtis.

Dijaki so predstavili življenje in delo gosta

Evald Flisar med dijaki

Dijaki so pisatelju predstavili svojo zadnjo pesniško zbirko Evald Flisar je s svojo sproščenostjo dijake prijetno
presenetil
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VSŠ prejela priznanje za kakovostno delo
Ljubljana, 25. november 2015
5. letna konferenca kakovosti v višjih strokovnih šolah z naslovom Od kakovosti k odličnosti je
potekala 25. novembra 2015 v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani –
KULT316. Na njej so se zbrali ravnatelji, predstavniki komisij za kakovost strokovnih šol in
predstavniki javnih ter zasebnih višjih strokovnih šol. Udeleženci so prisluhnili različnim
predavanjem o kakovosti v višješolskem izobraževanju. Plenarni del konference se je zaključil s
slavnostno podelitvijo priznanj višjim strokovnim šolam. Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol
RS za odličnost je prejela tudi Višja strokovna šola, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica.
To je najvišje stanovsko priznanje za dosežke na področju kakovosti delovanja višjih strokovnih šol
in spodbuda za dobro pedagoško in raziskovalno delo še naprej.

VSŠ je za svoje delo prejela priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol
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Področno tekmovanje srednjih šol v odbojki
Nova Gorica, 25. november 2015
25. 11. se je v Novi Gorici odvijalo področno tekmovanje srednjih šol v odbojki. Na tekmovanju so
se pomerili dijaki Gimnazije Nova Gorica, Tehniške gimnazije in zdravstvene šole, Strojne, lesarske
in prometne šole, Gimnazije Tolmin, Elektro in računalniške šole ter Srednje ekonomske in
trgovske šole. Dijaki GZŠ so v napeti končnici osvojili odlično 3. mesto.

Fitnes na našem centru vabi zunanje obiskovalce
November 2015
Naš center se ponaša s sodobno opremljenimi prostori za fitnes, ki niso namenjeni le domačim
dijakom, ampak tudi zunanjim gostom, ki lahko v njem vadijo do večernih ur vsak delavnik.

Domači dijaki uporabljajo fitnes v sklopu ur športne
vzgoje...

... ter v popoldanskih in večernih urah

Moderne naprave obiskovalcem nudijo veliko možnosti
za vadbo

Fitnes je običajno dobro obiskan
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Primorske novice, 24. 11. 2015, str. 21

Goriška, 9. 12. 2015, str. 24
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DECEMBER
Medobčinsko tekmovanje srednjih šol v košarki
Nova Gorica, 1. december 2015
V Novi Gorici se je 1. decembra 2015 odvijalo medobčinsko prvenstvo v košarki. Na tekmovanju
so se pomerili dijaki Gimnazije Nova Gorica, Elektrotehniške in računalniške šole, Gimnazije in
zdravstvene šole, Strojne prometne in lesarske šole ter Srednje ekonomske in trgovske šole. Dijaki
Gimnazije in zdravstvene šole so se z drugim mestom uvrstili na področno tekmovanje v Tolminu.

Z dobro igro se je ekipa GZŠ ...

... uvrstila v nadaljnje tekmovanje

Zadovoljna ekipa z mentorjem Janom Jelenom

75

Kronika – december 2015

Ekskurzija v Trst
Trst, 2. december 2015
Dijaki 2. ST, 2. TM in 2. LT so si ogledali Trst. Spremljali so jih učitelji Maja Vogrinčič Bizjak,
Irena Kenda Janež, Ernesta Dejak Furlan in Bogomir Remškar. Dijaki in učitelji so se sprehodili po
tržaških ulicah v dveh skupinah, ki sta jih vodila dva vodiča. Ogled se je osredotočil na mestne
znamenitosti (sinagoga, amfiteater, Veliki trg, Borzna palača), posebej so bile omenjene tiste, ki so
pomembne za Slovence: tako so šli mimo Narodnega doma, vstopili v Tržaško knjižno središče, na
koncu so se zapeljali tudi do Rižarne – do kraja, kjer je preminulo veliko zavednih Slovencev.

Bralni klub gostil pisateljico Tanjo Tuma
ŠCNG, 3. december 2015
Bralni klub je v decembru povabil v goste pisateljico Tanjo Tuma. Pogovor je stekel predvsem o
knjigi Češnje, bele in rdeče, ki obravnava narodno spravo.

Pisateljica med dijaki Bralnega kluba

Tanja Tuma je spregovorila o svoji knjigi Češnje, bele in
rdeče

Gostji so dijaki podarili eno izmed svojih pesniških zbirk Tanja Tuma, sproščena med dijaki
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Dan odprtih vrat
ŠCNG, 3. december 2015
V začetku decembra so Elektrotehniška in računalniška šola, Strojna, prometna in lesarska šola,
Višja strokovna šola ter Medpodjetniški izobraževalni center odprli svoja vrata bodočim dijakom
oz. študentom. Obiskali so nas številni osnovnošolci in njihovi starši. Število registriranih
obiskovalcev za ERŠ je bilo primerljivo s prejšnjimi leti (nekateri obiskovalci se žal niso
registrirali), za SPLŠ pa obiskovalcev niso beležili.
Prireditev ob dnevu odprtih vrat na SPLŠ se je začela s pozdravi ravnatelja ter dijaka in dijakinje
zaključnega letnika (4. LT), za dobro vzdušje pa je poskrbela šolska glasbena skupina.
Obiskovalci so se lahko sprehodili med nekaterimi dosežki, likovnimi izdelki naših dijakov,
fotografijami športnih tekmovanj, med motorji iz stalne zbirke Muzeja tehniške varnosti na šoli, se
preizkusili v didaktični igri, ki je nastala v šolski lesarski delavnici ter opazovali, kaj zmore 3Dtiskalnik, izdelan v multimedijskem krožku. Študenti Višje strokovne šole so organizirali srečelov,
katerega izkupiček so namenili dijakom iz socialno šibkejših družin, ter predstavili svoje projekte in
diplomska dela.
Po uvodnem delu so si obiskovalci ogledali strokovne učilnice, delavnice oz. laboratorije s
poklicnih področij lesarstva, mehatronike, strojništva, logistike ter avtoservisne dejavnosti. Mladi so
vedoželjno opazovali, kaj zmorejo mehatronska učila, kako v strojništvu ideja postane izdelek, kako
poteka delo v avtoservisnih delavnicah, občudovali ustvarjalnost in znanje v lesarskih delavnicah in
videli, kako je v logistiki pomembna prometna varnost ter se posladkali s palačinkami.
V Medpodjetniškem izobraževalnem centru je bilo mogoče spregovoriti z nekaterimi uspešnimi
delodajalci, se pozanimati o mednarodnih izmenjavah, ki so na Šolskem centru že dolga leta
utečene itd.
Dan odprtih vrat je bil zanimiv, pester in dobro obiskan.
Registrirani obiskovalci na ERŠ:
Področje

Število obiskovalcev

Računalništvo

52

Elektrotehnika

25

Neopredeljen

7

Skupaj ERŠ

84

Preventivne delavnice V dialogu
Nova Gorica, od 7. do 15. decembra 2015
Za dijake vseh 1. letnikov (ZŠ, SPLŠ in ERŠ) so bile organizirane dvourne preventivne delavnice
na temo nasilja. Delavnice so vodile mentorice Mladinskega centra, ki so dijakom razložile, kako
nasilje prepoznati, vzroke nasilja, obenem pa so opozorile na strpnost, empatijo in prave reakcije v
situacijah, ki vodijo v nasilje.

77

Kronika – december 2015

Ura za kodo
ŠCNG, od 7. do 11. decembra 2015
V tednu med 7. in 11. 12. 2015 je na Gimnaziji in zdravstveni šoli ŠC Nova Gorica potekala Ura za
kodo. Gre za svetovni projekt, katerega namen je mladino navdušiti nad kodiranjem oz.
programiranjem. Ura za kodo je enourni uvod v računalništvo, ki dokazuje, da se lahko vsakdo
nauči osnov programiranja. Letos je bilo po svetu organiziranih 198.980 dogodkov. Uro za kodo so
na našem centru vodili dijaki 2. in 3. letnika gimnazije, smer računalništvo in študenti 1. letnika
Višje strokovne šole. Ura je bila namenjena dijakom zdravstvene šole.

Predavanje o zlorabi pirotehničnih sredstev
ŠCNG, od 8. do 11. decembra 2015
Za dijake vseh 1. letnikov in nekatere oddelke 4. letnikov je bilo organizirano predavanje o
posledicah nepremišljene uporabe pirotehnike in kaznovanje kršiteljev Zakona o eksplozivih in
pirotehničnih sredstvih. Predavanje je trajalo eno šolsko uro in sta ga izvajala učitelj zdravstvene
nege Dean Horvat ter predstavnik policijske postaje iz Nove Gorice. Predavanje je imelo pozitivne
učinke, saj je bilo decembra v okolici šole manj pokanja petard.

Dan odprtih vrat na Gimnaziji in zdravstveni šoli
ŠCNG, 10. december 2015
Tudi Gimnazija in zdravstvena šola je odprla svoja vrata bodočim dijakom. Vse obiskovalce je
najprej pozdravila ravnateljica, potem pa je sledil ogled učilnic, v katerih so potekale predstavitve
posameznih predmetov. Na dnevu odprtih vrat za tehniško gimnazijo je potekala tudi ura za kodo udeleženci so napisali igrico na temo StarWars.
Področje

Število obiskovalcev

Tehniška gimnazija

30

Zdravstvo

62

Na dnevu odprtih vrat so se udeleženci preizkusili tudi v
programiranju igrice StarWars

Bodoči dijaki tehniške gimnazije
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Jabolka kakovosti za leto 2015
Ljubljana, 10. december 2015
V Ljubljani, v hotelu Slon je 10. 12. 2015 potekala prireditev, na kateri so bile podeljene nacionalne
nagrade jabolka kakovosti. Prejeli so jo najboljši zaključeni projekti v evropskih programih
izobraževanja in usposabljanja v kategorijah:
• Leonardo da Vinci Partnerstva;
• Leonardo da Vinci Prenos inovacij;
• Erasmus Intenzivni program;
• Comenius Šolska partnerstva;
• Gruntvig Učna partnerstva.
Nagrade je podelila ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Ob tem je poudarila
pomen povezanosti med internacionalizacijo in kakovostjo. V kategoriji Leonardo da Vinci prenos
inovacij je zlato jabolko prejel naš center za projekt Mechatronics in Energy Saving Applications –
MESA. Nagrado sta prevzela koordinatorica projekta Neža Pavzin in vodja strokovne ekipe Matjaž
Marušič.

Nagrade je podelila ministrica za izobraževanje Brenčič

Naš center je prejel nagrado za projekt MESA. Nagrado
sta prevzela Matjaž Marušič in Neža Pavzin

Vsi letošnji nagrajenci

Dobro razpoložena Matjaž in Neža

79

Kronika – december 2015

Goriška, 13. 1. 2016, str. 14
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Strokovna ekskurzija v CIRIUS
Vipava, 10. december 2015
Dijaki 2. AZ in 2. BZ so obiskali Center za izobraževanje in rehabilitacijo v Vipavi. Dijake so
spremljali Karmen Kete, Mateja Kulot, Mitja Trošt in Dražen Grbac. V zavodu so dijake prijazno
sprejeli in jim na kratko predstavili ustanovo. Najbolj zanimiv pa je bil ogled prostorov in stik s
tamkajšnjimi gojenci.

Šolsko tekmovanje iz astronomije
ŠCNG, 10. december 2015
Na šoli je potekalo tekmovanje iz astronomije, ki sta se ga udeležila Vasja Drnovšček (3. GB) in
Žan Besednjak (2. GA). Osvojila sta bronasto priznanje in s tem možnost za udeležbo na državnem
tekmovanju, ki bo v januarju 2016. Njuna mentorica je bila Sonja Jejčič.

Področno tekmovanje srednjih šol v košarki
Tolmin, 15. december 2015
15. decembra 2015 se je v Tolminu odvijalo področno tekmovanje srednjih šol v košarki. Na
tekmovanju so se pomerili dijaki Gimnazije Nove Gorice, Gimnazije in zdravstvene šole Nova
Gorica, Gimnazije Tolmin, Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine, Gimnazije Idrija in Škofijske
gimnazije iz Vipave. Dijaki Gimnazije in zdravstvene šole so se gladko uvrstili naprej, v boj za prvo
mesto in si v finalni tekmi proti Gimnaziji Tolmin z rezultatom 43:40 priigrali uvrstitev v četrtfinale
državnega prvenstva, ki bo v Brežicah.
Pripravil Jan Jelen

Delavnica IPv6
ŠCNG, 15. december 2015
IPv6 je internetni protokol, namenjen naslavljanju naprav v omrežju. Delavnica IPv6 je bila
namenjena našim profesorjem informatikom in drugim strokovnjakom z območja Goriške, nekaj
slušateljev pa je prišlo tudi iz drugih delov Slovenije. Predavatelji so spregovorili o tem, zakaj je
potreben prehod na IPv6, o osnovnih omrežnih nastavitvah, o varnosti ipd. Na koncu je sledil tudi
praktični prikaz mehanizmov IPv6 ND in SLAAC na sistemih Linux in Windows.
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Rastem s knjigo za dijake poklicnih smeri
Nova Gorica, od 15. do 21. decembra 2015
Dijaki 1. letnikov SPLŠ in ERŠ so si novogoriško splošno knjižnico ogledali v decembru. Dijake
sta spremljala knjižničarka in en učitelj. V knjižnici so se dijaki razdelili v dve skupini, ki sta ju
vodili dve knjižničarki. Dijaki so si ogledali tudi bibliobus oz. garažo, kjer je bibliobus parkiran,
arhivska skladišča in vse javno dostopne oddelke knjižnice. Ogled je spadal v nacionalni projekt
Rastem s knjigo, ki želi spodbujati obiskovanje splošnih knjižnic in branje mladinskega leposlovja
slovenskih avtorjev. Ob koncu obiska so dijaki prejeli v dar knjigo.

Ogled knjižnice se je pričel na otroškem oddelku

Na oddelku za strokovno literaturo

V skladišču so dijaki videli tudi revije, izdane takoj po 2.
svetovni vojni

Zadovoljni z obiskom
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Po Prešernovih stopinjah
Gorenjska, 16. december 2015
V sredo, 16. 12. 2015, so dijaki 2. GA in 2. AB imeli organiziran kulturni dan. Spoznavali so kraje,
kjer je živel in delal naš največji poet France Prešeren. Pot so začeli ob Prešernovem spomeniku v
Ljubljani, kjer jih je pričakala prijazna vodička. Skupaj z njo so se sprehodili do Vodnikovega trga,
kjer je nekoč stala šola, v katero je hodil pesnik. Nato so šli po stari Ljubljani do Mestnega in
Gornjega trga, nato pa po Rožni ulici. Tam je pesnik živel in ustvarjal. V Ljubljani so dijaki šli tudi
mimo stavbe, v kateri je bila Blaznikova tiskarna in mimo NUK-a. Zadnji postanek v Ljubljani pa je
bil pri trnovski cerkvi. Za avtobusom so se nato odpeljali do Kranja in obiskali Prešernovo hišo, v
kateri pesnik je živel in delal ob koncu svojega življenja. Sprehodili so se tudi mimo mogočnega
spomenika v Prešernov gaj, kjer je pokopan. Sledila je vožnja do Vrbe, pesnikovega rojstnega kraja.
Dijaki so preživeli zanimiv in poučen kulturni dan.

Z vodičko po ljubljanskih Prešernovih poteh

Pred trnovsko cerkvijo

Prešernova hiša v Vrbi

Dijaki pred Prešernovim kipom v Kranju
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Bralni klub gostil pisateljico Matejo Gomboc
ŠCNG, 16. december 2015
Bralni klub je gostil pisateljico Matejo Gomboc, sicer tudi profesorico slovenščine na šentviški
gimnaziji. Na začetku je dijakinja na kratko predstavila gostjo in njeno delo, ustavila pa se je ob
zadnjem knjižnem delu z naslovom Dantejeva hiša. Pisateljica je nadaljevala pogovor o tej knjigi,
predstavila vzgibe za nastanek knjige. Spregovorila je o tudi o delu Ime mi je Jon in iz nje prebrala
nekaj misli.

Dijaki so predstavili avtorico in njen roman Dantejeva
hiša

Mateja Gomboc med dijaki

Avtorica je dijakom predstavila tudi svoje druge romane
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Obisk Marije Stanonik
ŠCNG, 16. december 2015
16. decembra smo v Novi Gorici, v prostorih tukajšnje krajevne skupnosti in na našem centru,
gostili dvakratno doktorico, etnologinjo Marijo Stanonik. Program se je začel z nastopom dijakov 2.
TM, ki so v različnih primorskih narečjih opisovali domače obrti, kmečka dela in recitirali pesmi.
Nato je profesor slovenščine s splošne gimnazije Nejc Rožman Ivanič, sicer njen bivši študent,
predstavil življenjsko in poklicno pot gostje. Marija Stanonik je magistrirala leta 1987 na oddelku
za etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, 6 let kasneje pa tudi doktorirala iz filoloških znanosti.
Leta 2011 je doktorirala tudi na Teološki fakulteti. Zasnovala je zbirko slovenskih folklornih
pripovedi Glasovi, ki jo tudi ureja. V zbirki je od leta 1988 do 2012 izšlo 41 knjig z 14.414
pripovedmi. Gostja je bila navdušena nad narečnimi pripovedmi dijakov in obljubila je, da bo
njihove zapiske objavila. Povedala nam je tudi nekaj zanimivih zgodb iz svojega otroštva, predvsem
o svoji teti, ki jo je z veseljem poslušala pri pripovedovanju zgodb iz preteklosti.
Marija Stanonik si je nato ogledala prostore MIC-a, predvsem lesarsko delavnico, kjer so ji učitelji
lesarstva predstavili delo dijakov, ki se pogosto veže na projekte ohranjanja ali poustvarjanja
slovenske materialne kulturne dediščine.
Obisk Marije Stanonik je v sodelovanju z našim centrom in mestno občino pripravilo Slavistično
društvo Nova Gorica.
Pripravila Stefanija Srebranova, 4. LT in Luka Mutavčić, 3. LT

Delo Marije Stanonik je predstavil Nejc Rožman Ivanič

Dijaki so predstavili različna primorska narečja

Nastopajoči dijaki 2. TM z gostjo

Člani slavističnega društva (od leve) Zoltan Jan, Ernesta
Dejak Furln, Nejc Rožman Ivanič in Natalija Plohl z
Marijo Stanonik in ravnateljem SPLŠ Primožem
Štekarjem
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Ekskurzija v Trst in Tomaj
Trst, 17. december 2015
17. 12. 2015 smo učenci 3. AE, 3. BE in 3. RA spoznali obmorsko mesto Trst. Spremljale so nas
profesorice Tina Stanič, Andreja Bavčar in Majda Figelj. Izvedeli smo, da je Trst glavno mesto
Furlanije-Julijske krajine in ima preko 200.000 prebivalcev. Takoj, ko smo stopili z avtobusa, smo
ugotovili, da je zelo onesnažen, saj nas je ob dihanju kar peklo v grlu. A to ni vplivalo na zelo
zanimiv ogled več stoletij starega mesta. Ogledali smo si Veliki trg s fontano štirih kontinentov,
številne druge trge, obdane s prekrasnimi stavbami, Veliki kanal in grško gledališče. Slovenci so bili
v Trstu prisotni že od nekdaj, najmogočnejša priča je mogočna stavba Narodnega doma, zgrajena po
načrtih arhitekta Maksa Fabianija. Ogledali smo si tudi Rižarno in bili presunjeni nad grozodejstvi,
ki so se dogajala v tem koncentracijskem taborišču. Na koncu smo se odpeljali še v Tomaj, kjer smo
si ogledali čudovito Kosovelovo domačijo.
Pripravila Kris Kodermac in Gašper Peljhan, oba iz 4. AE

V Kosovelovi hiši so ohranjeni pohištvo in druga oprema
ter osebni predmeti Srečka Kosovela

Pred Kosovelovo domačijo

86

Kronika – december 2015

Meritve zdravja zaposlenih
ŠCNG, 18. december 2015
V petek, 18. 12. 2015 smo učitelji in dijaki obeh 4. letnikov zdravstvene šole izvedli dan
zdravstvene preventive za zaposlene Šolskega centra. V pritličju MIC-a smo v lepo urejeni učilnici
že ob 7. uri zjutraj začeli z merjenjem krvnega sladkorja, holesterola, krvnega tlaka, indeksa telesne
mase, pulza in saturacije. Izvedli smo skupno 40 meritev holesterola in 50 ostalih meritev. Vsak
zaposleni je dobil listek z vpisanimi meritvami, pri vsaki meritvi pa še razlago izmerjenih vrednosti
in priporočilo, kako naprej. Nekaterim smo svetovali ponovno merjenje ali obisk pri zdravniku.
Odziv zaposlenih je bil dober.
Na voljo je bilo tudi tiskano zdravstveno vzgojno gradivo. Ker so zaposleni na meritve prišli tešči,
so se po opravljenih meritvah lahko okrepčali s kavo in pecivom. Dijaki so pridno delali, sami pa so
omenili, da bi take meritve lahko organizirali tudi za dijake.
Pripravila Barbara Sitar

Dijaki so vsakemu svetovali o zdravi prehrani in življenju
ter izmerili ...

… krvni pritisk,

... težo in hidriranost telesa,

… ter nivo sladkorja in holesterola v krvi
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Za dobre rezultate je potrebna tudi dobra oprema

Dijaki 4. AZ in 4. BZ z mentorji Nives Kragelj Benedetič, Mitjo Troštom, Barbaro Sitar, Marjeto Kragelj in Manuelo
Morvai
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Novoletna zabava za zaposlene
Solkan, 18. december 2015
Na začetku zabave je vse prisotne pozdravil direktor Egon Pipan in vsem zaželel lep večer ter
prijetne bližajoče se praznike. Sledila je okusna večerja in ples. Večer je bil priložnost za sproščen
klepet med zaposlenimi in tudi upokojenci našega centra.

Med lesarji ...

... in učitelji elektro šole

Novoletna zabava je priložnost za prijetno druženje vseh
zaposlenih

Dekleta skupnih služb
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Medobčinsko tekmovanje srednjih šol v malem nogometu
Nova Gorica, 22. december 2015
22. decembra 2015 se je v Novi Gorici odvijalo medobčinsko tekmovanje srednjih šol v malem
nogometu. Na tekmovanju so se pomerili dijakinje Gimnazije Nova Gorica ter Tehniške gimnazije
in zdravstvene šole ter dijaki Gimnazije Nove Gorice, 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 četrto mesto, dijakinje pa so bile odlične prve in si s tem priigrale nastop
na področnem tekmovanju v Ajdovščini. V nadaljnje tekmovanje so se uvrstili tudi dijaki ERŠ.
Pripravil Jan Jelen

Dekliška nogometna ekipa GZŠ je na turnirju odlično
igrala

Z zmago so se nogometašice uvrstile v nadaljnje
tekmovanje

Na turnirju sta igrali tudi fantovska ekipa ERŠ in SPLŠ,

...uspešnejša je bila ekipa ERŠ, ki se je brez težav uvrstila
na področno tekmovanje

Predpraznične dejavnosti
ŠCNG, 24. december 2015
Zadnji šolski dan v letu 2015 je bil praznično obarvan. Dijaki so imeli 3. ure pouka, nato odmor za
malico, po njej pa ogled filmov Vesel božič, Prijatelja, Utrip ljubezni oz. Teorija vsega in ogled
gledališke predstave Tartuffe.
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Izmenjava VSŠ: Španija
Barcelona (Španija), od 27. decembra 2015 do 25. marca 2016
Na tromesečno izmenjavo v okviru programa Erasmus+ sta odšla študenta informatike Uroš Šavelj
in Tomaž Zajić. Prakso sta opravljala v Barceloni, v podjetju Tiendeo. Zadolžena sta bila za
avtomatizacijo testov njihove spletne strani. Svojo izkušnjo sta opisala v članku, ki je izšel v reviji
Vzdrževalec.
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Vzdrževalec, junij-avgust 2016, str. 8-9
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JANUAR
Gledališka predstava Gospa Bovary
Nova Gorica, 6. januar 2016
Dijaki 3. in 4. LT, ter 4. ST in 4. TM so si v veliki dvorani SNG Nova Gorica ogledali predstavo
Gospa Bovary. Glavna junakinja zaradi svojega hrepenenja tragično konča svojo usodo podeželske
žene, matere in ljubice. Igralci so sočutno predstavili zgodbo o majhnosti, neumnosti, ozkosrčnosti,
krutosti ...

Šolsko tekmovanje iz angleščine
ŠCNG, 6. januar 2016
V sredo, 6. 1. 2016, je na šoli potekalo šolsko IATEFL tekmovanje iz znanja angleščine. Udeležilo
se ga je 25 dijakov in dijakinj 3. letnikov srednje strokovnega izobraževanja (kategorija B) in
tehniške gimnazije (kategorija A).
Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 10 dijakov in dijakinj. V kategoriji B bodo našo šolo
zastopali: Ažbe Bolčina (3. BZ), Martin Bavčar (3. RB), Jakob Sukič (3. RA), Valerija Angelova
(3. RA), Blaž Bizjak (3. RA) in Maja Jazbec (3. bET). V kategoriji A pa bodo tekmovali Tadej
Markočič (3. GB), Jan Srebrnič (3. GB), Jan Jakončič (3. GB) in Žan Gajser (3. GA).

Državno tekmovanje iz astronomije
Ajdovščina, 9. januar 2016
Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 9. januarja 2016 v Ajdovščini na Srednji šoli Veno Pilon,
sta Vasja Drnovšček (3. GB) in Žan Besednjak (2. GA) prejela srebrno Dominkovo priznanje.
Njuna mentorica je bila Sonja Jejčič.

Preventivne delavnice Zasvojenost
ŠCNG, 11. in 12. januar 2016
Na šoli so potekale preventivne delavnice o zasvojenosti za dijake 1. letnikov. Delavnice sta vodili
diplomirani medicinski sestri iz zdravstvenega doma.
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Ekskurzija v Trst in Tomaj
Trst, 13. januar 2016
Dijaki 3. RA so odšli na ekskurzijo v Trst in Tomaj; spremljali sta jih Polona Žigon in Mojca
Kosovel. V Trstu sta jih pričakala dva vodnika Centra CŠOD Dimnice. Dijaki so se razdelili na dve
skupini in se nato podali na raziskovanje Trsta. Ogledali so si trg Oberdank s Slovenskim narodnim
domom, stari del mesta z najstarejšo krščansko cerkvijo ter ostanki iz rimskih dob, se spustili na
Ponte Rosso in Veliki Trg. Ogledali so si tudi nemško zaklonišče iz 2. svetovne vojne Kleine Berlin
ter taborišče Rižarna. Sledila je pot do Tomaja, kjer so si ogledali hišo Srečka Kosovela.

Po tržaških ulicah je dijake vodil Franci Malečkar

V Tržaškem knjižnem središču, pomembnem slovenskem
središču

Stari del mesta z rimskimi ostanki in prvo krščansko
cerkvijo

V Kosovelovi hiši so si dijaki lahko ogledali tudi
pesnikove osebne predmete
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Predavanje v ciklu Sprehod skozi vesolje
ŠCNG, 15. januar 2016
Na MIC-u je potekalo javno predavanje o
astronomiji, ki se ga je udeležilo okoli 130
vedoželjnih dijakov naše tehniške gimnazije,
dijakov ERŠ, prišli pa so tudi gimnazijci iz
Ajdovščine, Vipave in Nove Gorice. Med poslušalci
je bilo tudi nekaj odraslih astronomskih
navdušencev. O iskanju življenja na eksoplanetih je
predaval dr. Giovanni Vladilo iz Trsta. V prvem
delu predavanja je razložil, da so eksoplaneti
planeti, ki krožijo okoli drugih sonc tako, kot
krožijo Zemlja in drugi planeti okoli našega Sonca.
Eksoplaneti so od nas zelo oddaljeni, zato
znanstveniki uporabljajo posredne metode, da jih
odkrijejo. Prvi eksoplanet je bil odkrit leta 1995, do
danes pa so jih odkrili več tisoč. Boljši instrumenti
vodijo do odkrivanja vedno manjših eksoplanetov.
V drugem delu predavanja se je posvetil tistim
eksoplanetom, ki bi lahko bili naseljivi. S
fizikalnega stališča sta pomembna predvsem tlak in
temperatura, z biološkega pa voda. V zadnjem delu
predavanja je razložil, na kakšen način bi lahko v
prihodnosti zaznali življenje na naseljivih planetih.
Dr. Giovanni Vladilo je zaposlen na astronomskem
observatoriju v Trstu. Raziskuje kemijsko sestavo in
fizikalne lastnosti medzvezdne in medgalaktične
snovi, ukvarja se z visoko ločljivo spektroskopijo
galaktičnih zvezd, supernov, kvazarjev, lastnostmi
prahu in v zadnjem času z naseljivostjo
eksoplanetov. Sodeluje z uglednimi mednarodnimi
inštituti po svetu, tudi z Evropskim južnim
observatorijem (ESO), ki ima sedež v Garchingu v
Nemčiji. Na univerzi v Trstu predava predmet
Planeti in astrobiologija.
Primorske novice, 18. 1. 2016, str. 7

Pripravila Sonja Jejčič

Primorske novice, 14. 1. 2016, str. 7
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Izmenjave dijakov Finska
Jyväskylä, od 16. do 30. januarja 2016
Trije dijaki 3. ST (Jakob Gregorič, Jaka Ribič in Iztok Kodelja) so opravljali 14-dnevno prakso na
Finskem, natančneje v šolskem centru v kraju Jyväskylä. Spremljal jih je učitelj Igor Milost. Dijaki
so delali v šolskih strojniških delavnicah v šolskem centru, ki je precej večji od našega. Dijaki so
strnili nekaj vtisov:
Jakob Gregorič: »Izmenjavo lahko opišem kot super preživeta dva tedna. Bilo je kar precej hladno
(-30 °C), a je zadostovala klasična primorska garderoba. Delo v šoli mi je bilo všeč zaradi prijaznih
ljudi, osebno sem se veliko naučil na področju prakse in strojništva nasploh. Škoda, ker je mogel
profesor predčasno oditi, saj je bil odlična družba. Mobilnost bi takoj ponovil za več časa.«
Jaka Ribič: »Čez vikend smo si ogledali Jyväskylo. Delo v šoli je bilo zanimivo, saj imajo veliko
različnih naprav, ki jih v našem centru nimamo. Na splošno je tukaj zelo lepo, ljudje so prijazni in
kar dobro govorijo angleško.«

V šolski delavnici

Delo za strojem

Dijaki so s pridom izkoristili možnosti, ki so jih nudile
dobro opremljene šolske delavnice

Jaka, Jakob in Iztok
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Iztok Kodelja: »Doživeli smo od -30 do +3 °C, ko je celo deževalo. Delo v šoli je bilo zanimivo, saj
uporabljajo prave industrijske stroje in ne učil kot mi. Več profesorjev nam je reklo, da smo zelo
vneti za delo in da dobro delamo … Nam se je zdelo, da gledamo v zrak. Osebno mi je bolj všeč
slovenski šolski sistem, ker če znaš teorijo, se tudi v prakso hitro vpelješ. Mislim, da smo naredili
dobro reklamo našemu centru. Hvala, ker ste nam to omogočili.«

Fantje so v prostem času raziskali Jyväskylo in okolico

Fante je na Finskem spremljal mentor Igor Milost

Gledališka predstava Tartuffe
Nova Gorica, 19. januar 2016
Dijaki 1. AZ in 1. BZ so si ogledali v gledališču satirično komedijo Tartuffe v izvedbi SNG Nova
Gorica.

Filmska predstava Ritem norosti
Nova Gorica, 19. januar 2016
Dijaki 4. RA in 3. TM so si ogledali glasbeno dramo o mladem bobnarju in njegovem neizprosnem
mentorju.
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Podjetje Mahle in Šolski center Nova Gorica sta podpisala memorandum o
sodelovanju
ŠCNG, 20. januar 2016
Mahle Letrika in Šolski center Nova Gorica imata že dolgo zgodovino, saj že vrsto let sodelujeta na
področju izobraževanja in usposabljanja. To sodelovanje je bilo 20. 1. 2016 potrjeno s podpisom
memoranduma med podjetji Mahle Stuttgard, Mahle Letrika in ŠCNG.
Podjetje Mahle potrebuje usposobljene, ustvarjalne in izkušene zaposlene, na katerih lahko gradi
prihodnost, taki sodelavci s svojimi talenti in veščinami pomagajo doseči visoko raven trajnostne
rasti in vrsto inovacij. Dolgoročen gospodarski uspeh pa temelji tudi na odličnih, visoko
motiviranih in kvalificiranih učiteljih. Izzivi globalizacije, tehnološkega napredka, digitalizacije in
kompleksnih interdisciplinarnih procesov zahtevajo nove oblike sodelovanja in prilagodljiva
izobraževalno-delovna okolja.
Vsi podpisniki sodelujejo v okviru izobraževanja in usposabljanja na področjih delov in sistemov za
motorje z notranjim zgorevanjem, izdelkov motorne elektro opreme, mehatronskih in elektronskih
sistemov za ventilacijske toplotne in klimatske naprave, e-mobilnosti, IKT-programiranja ter krožne
ekonomije. V naslednjih letih se bo sodelovanje osredotočilo predvsem na:
•izobraževanje in praktično usposabljanje za dijake in študente;
•usposabljanje za zaposlene in serviserje na področju druge vgradnje;
•izobraževanje za zaposlene v podjetju Mahle na podlagi trendov, potreb, izdelkov in storitev;
•oblikovanje in razvoj učnih platform in laboratorijev za uspešno izobraževanje in usposabljanje ter
razvojno usmerjeno projektno sodelovanje v dogovorjenih sektorjih.

Goste s podjetja Mahle sta sprejela vodja MIC-a Adrijana
Hodak in direktor centra Egon Pipan

Srečanje je potekalo v prostorih MIC-a

Srečanja se je udeležil tudi župan MO Nova Gorica Matej Predstavitev podjetja
98
Arčon

Kronika – januar 2016

Med podpisovanjem dokumentov

Predstavniki podjetja Mahle in našega centra pred
podpisom dokumentov

Udeleženci po podpisu memoranduma o sodelovanju

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine
ŠCNG, 20. januar 2016
Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine. Letos so dijaki tekmovali v poznavanju
1. svetovne vojne. Martin Bavčar (4. RB), Lari Kofol (3. RA) in Andraž Filej (4. RA) so bili na
šolskem tekmovanju najboljši in so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo aprila v Brežicah.
Mentorica tekmovalcem je bila Kristina Repič Vrtovec.
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Nogometna ekipa ERŠ je postala področni prvak
Ajdovščina, 25. januar 2016
Nogometna ekipa ERŠ je v Ajdovščini drugič zapored osvojila prvenstvo severno primorske regije
v malem nogometu in se tako uvrstila med 16 najboljših šolskih ekip v državi. Na prvenstvu je
sodelovala tudi dekliška ekipa GZŠ, ki se je prav tako dobro odrezala. V končnici tekmovanja je
izgubila zadnjo tekmo in se tako po spletu okoliščin uvrstila na 3. mesto.

Dekliška nogometna ekipa GZŠ z mentorjem Janom
Jelenom

Zmagovalna ekipa z mentorjem Iztokom Čehovinom

Primorske novice, 10. 2. 2016, str. 14
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Zgodovina avtomobilov skozi oči dijakov ŠCNG
ŠCNG, od 25. januarja do 13. februarja 2016
V avli MIC-a je bila 25. 1. 2016 otvoritev razstave Zgodovina avtomobilov skozi oči dijakov ŠC
Nova Gorica. Razstavljeni so bili plakati, ki so jih dijaki izdelali pri pouku zgodovine pod
mentorstvom Bogomirja Remškarja in prikazujejo razvoj posameznih modelov avtomobilov skozi
zgodovino, pričevanja starejših o prvih avtomobilih, ki so jih vozili, ter zbirka modelčkov, ki so jih
prispevali dijaki. Na odprtju razstave je zgodovino avtomobilizma opisal profesor Miran Mozetič,
na ogled pa so bili tudi njegovi starodobniki, parkirani pred stavbo MIC-a. Otvoritev se je zaključila
še z obiskom Oddelka za prometno varnost v zakloniščnih prostorih SPLŠ.

Dijaki so na plakatih predstavili razvoj avtomobilov od
začetkov do sedanjosti, v vitrinah pa razstavili
avtomobilčke svoje mladosti

Otvoritve razstave so se udeležili tudi odrasli, ki se na
centru izobražujejo ob delu s profesorico Ernesto Dejak
Furlan

O zgodovini avtomobilizma so na razstavi spregovorili
Jože Abram, upokojeni profesor, Miran Mozetič, profesor
in predsednik AMD Gorica ter Bogomir Remškar,
profesor zgodovine ter mentor

Pred vhodom v MIC so bili razstavljeni tudi nekateri
starodobniki in električni smart, avto, ki je bil predelan v
projektu MESA
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Na oddelku za prometno varnost,

... kjer so si obiskovalci lahko ogledali tudi zbirko
motornih koles

Primorske novice, 27. 1. 2016, str. 7

Četrtfinale državnega prvenstva v košarki
Brežice, 26. januarja 2016
V četrtfinalnem turnirju so se pomerili dijaki Srednje šole Domžale, Gimnazije Brežice ter
Gimnazije in zdravstvene šole Nove Gorice. Dijaki GZŠ so v prvi tekmi domžalski ekipi kljub dolgi
poti nudili dostojen odpor. Žal pa niso mogli ustaviti njihove neverjetne serije trojk. Ekipa iz
Domžal je tako zanesljivo zmagala in bila tudi končni zmagovalec četrtfinalnega turnirja. Sledila je
tekma za drugo mesto med gimnazijo Brežice in GZŠ. Ekipi sta uprizorili napeto izenačeno tekmo.
O zmagovalcu je odločila daljša klop domačinov in utrujenost naših dijakov po dolgi poti.
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Gledališka predstava Hura, Nosferatu!
Nova Gorica, 27. januar 2016
Dijaki 3. in 4. letnika zdravstvene šole so si ogledali gledališko predstavo Hura, Nosferatu! V
središču predstave je šestletna deklica z redko boleznijo, ki povzroča hude epileptične napade, ti pa
povzročijo zaostanek v razvoju. Oče, mama in najstniški brat se vsak dan soočajo z izzivi
(stigmatizacija, nerazumevanje okolice), ki jih prinaša dekličina bolezen. Njen oče je pisatelj in svoj
strah in občutek krivde vpleta v svoja dela.

Obisk sejma IFAM v Celju
Celje, 28. januar 2016
V četrtek, 28. 1. 2016, smo se dijaki 1. TM, 1. ME, 4. ST, 3. AE, 3. BE skupaj s študenti višje
strokovne šole z avtobusom odpravili na ogled sejma IFAM (Internatonal trade fair of automation
and mechatronic) v Celju. Spremljevalni učitelji so bili Matej Pinosa, Andrej Premrl, Tomislav
Čermelj, Renato Reščič, Vladimir Jug in Igor Milost.
Na sejmu se je predstavilo 73 različnih podjetji, tako slovenskih kot tudi tujih. Predstavili so nam
svoje delovanje in nekateri tudi inovacije na področju robotike in mehatronike. Imeli smo se tudi
možnost peljati z električnim vozilom. Veseli smo, da smo si ogledali tak sejem, kajti to nam je
prineslo veliko novega znanja in volje do izobrazbe v tej smeri.
Pripravili dijaki 1. TM

Na sejmu. Vir: https://tinyurl.com/yd5r5e43
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Izmenjave dijakov Finska
Jyväskylä , od 31. januarja do 13. februarja 2016
Dijaki iz 3. TM (Aljaž Fajdiga, Aljaž Mugerli in Tilen Tinta) so 14-dnevno prakso opravljali na
šolskem centru v kraju Jyväskylä na Finskem. Dijake je prvi teden spremljal učitelj Milan
Podbršček. Dijaki so v šolskih delavnicah za mehatroniko opravili delovno prakso in pridobili nove
delovne izkušnje. Spoznavali so življenje v tej mrzli skandinavski deželi.
Dijaki so o izmenjavi povedali tole:
»V času izmenjave smo se naučili veliko novega, predvsem stvari, ki jih prej še nismo nikoli počeli,
in tudi tisto, kar že znamo, smo nadgradili. Program temelji na osnovi strojništva (in ne
mehatronike), tako da ni podoben našemu programu.

V šolski delavnici

Dijaki in mentor v Helsinkih

Čez vikend smo si vzeli čas za počitek in raziskovanje okolice. Hrana je bila slaba, vendar smo si
sami skuhali, tako da s tem nismo imeli problemov. Vreme ni bilo najlepše. Imeli smo sonce, sneg
in dež, zaradi katerega je bilo vse ledeno. Tudi temperatura se je gibala okrog ničle, tako da vreme
ni bilo tipično finsko.
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Imeli smo se super. Motilo pa nas je, da smo bili ločeni od vrstnikov. V domu smo imeli poseben
vhod in nadstropje (verjetno samo za izmenjave) in v šoli nismo bili s kakšnim določenim
razredom. Naš profesor je bil odlična izbira. Brez njega ne bi doživeli to, kar smo. Škoda pa je, da
je moral hitro oditi.«

Aljaž Fajdiga, Aljaž Mugerli, Tilen Tinta in mentor Milan Podbršček
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Izmenjave dijakov Poljska
Wrocław, od 31. januarja do 20. februarja 2016
Pet dijakov SPLŠ je odšlo na izmenjavo na Poljsko in spremljal jih je učitelj Miran Mozetič. To je
bila prva skupina dijakov, ki je odšla na Poljsko. Za izmenjavo je bila odgovorna posredniška
agencija Aviva Poland, ki je dobro organizirana. Dijakom je poskrbela, da so dijaki dobili delo v
različnih delovnih organizacijah. Timotej Cotič in Ardit Kokollari iz 3. LT sta prakso opravljala v
logističnem podjetju K&N company. Luka Podlogar in Jan Zabreščak (oba 1. NAS) sta delala v
podjetju Prestige cars, Jani Konič (1. NAS) je delal v podjetju Pol-motors, ki je pooblaščeni
prodajalec dveh blagovnih znamk (Hyundai in Ford) in ima več avtomobilskih salonov.
Agencija je za dijake organizirala tudi voden turistični ogled mesta Wrocław, ki je največje mesto v
Šleziji in pristanišče ob Odri.

Wrocław je zelo slikovito mesto z bogato zgodovino

Jani, Luka, Jan, Timotej, Ardit in vodička med ogledom
mesta

Avtoservisni tehniki ob Odri

Med prakso v avtomehanični delavnici
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FEBRUAR
Regijsko tekmovanje IATEFL iz angleščine
Nova Gorica, 1. februar 2016
Dne 1. 2. 2016 je na Gimnaziji Nova Gorica potekalo regijsko tekmovanje IATEFL iz znanja
angleščine. Udeležili so se ga tudi dijaki in dijakinje naše šole, in sicer: Žan Gajser (3. GA), Jan
Jakončič, Tadej Markočič in Jan Srebrnič (vsi iz 3. GB), Ažbe Bolčina (3. BZ), Martin Bavčar (3.
RB), Jakob Sukič (3. RA), Valerija Angelova (3. RA), Blaž Bizjak (3. RA) in Maja Jazbec (3. bET).
Na tekmovanju so dosegli dobre rezultate. Jan Srebrnič se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo
14. 3. 2016 v Ljubljani.

Predstavitev višjih šol za svetovalne delavke
ŠCNG, 2. februar 2016
Ravnatelj VSŠ Miran Saksida je v začetku februarja organiziral predstavitev višjega strokovnega
šolstva za svetovalne delavke srednjih šol. Na srečanju, ki je potekalo v sejni sobi MIC-a, so
spregovorili ravnatelji višjih šol iz Nove Gorice, Postojne in Sežane. Svetovalnim delavkam so
opisali višješolsko strokovno izobraževanje, postopek prijave in vpisa na VSŠ.

Zimski športni dan za SPLŠ, GZŠ in ERŠ
2., 3. in 4. februar 2016
V torek, 2. 2. 2016, so imeli zimski športni dan dijaki SPLŠ. Smučarji so imeli ugodno smuko na
Mokrinah v Avstriji. Vodja skupine je bil Tomaž Vidmar.
Nekateri dijaki so se z vlakom odpravili v Bohinj, kjer so krpljali, drsali oz. sankali. Vodja skupine
je bil Bogomir Remškar.
V Atlantisu, v Ljubljani so dijaki plavali. Vodja te skupine je bila Slavica Podgornik.
Dijaki, ki so ostali v Novi Gorici, so lahko izbirali med Magmo X in Mavrico. V Magmi X so se
dijaki preizkusili v bowlingu, fitnesu in aerobiki. Dejavnosti so si sledile po sistemu krožne vadbe.
Vodja je bil Matej Pinosa. V Mavrici so dijaki preizkusili zumbo, kegljanje in fitnes (sistem krožne
vadbe). Robert Spačal je bil vodja te skupine.
Dijaki, ki so šli v Šempeter (Hit šport center), so se pomerili v badmintonu, namiznem tenisu,
dvoranskem hokeju, frizbiju, aerobiki, odbojki, nogometu, kick boksu – dejavnosti so menjavali 15
minut vadbe. Glavna vodja skupine je bila Branka Kuk Petrovčič.
Dijaki z zdravniški opravičili so se udeležili delavnice na šoli, ki sta jo vodili Vanda Mervič in
Natalija Plohl.
V sredo, 3. 2. 2016, je bil športni dan za GZŠ. Tudi ti dijaki so izbirali med istimi športnimi
aktivnostmi, kot dijaki SPLŠ, torej: smučanje, sankanje, drsanje, plavanje, dejavnosti v Magmi X, v
Mavrici in Hit šport centru.
V četrtek, 4. 2. 2016, je potekal športni dan za ERŠ, ki je ponujal iste dejavnosti kot pred tem, le s
to razliko, da so dijaki lahko smučali na Mokrinah ali na Črnem Vrhu nad Cerknim.
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Strokovna ekskurzija Samuexpo
Pordenone (Italija), 4. februar 2016
Dijaki 2. DK, 2. ST, 1. NS in 3. ME so obiskali sejem Samuexpo, ki je prikazal nove tehnologije in
orodja za obdelovanje kovin in plastike. Dijake so spremljali učitelji Mitja Zega, Milivoj Kačič,
Severin Doplihar in Iztok Martinčič.

Obisk predstavnikov iz škotske izobraževalne inštitucije City of Glasgow College
ŠCNG, od 9. do 12. februarja 2016
V zadnjem tednu pred počitnicami smo v okviru projekta Erasmus + mobility gostili dva
predstavnika škotske izobraževalne inštitucije City of Glasgow College (James Watson: Curriculum
Head – Industry Academy and Youth Employability – Creative Industries; Barbara Aitkenhead:
Curriculum Head – Design & Drama).
V oktobru 2015 jih je obiskala Rosana Pahor, da bi vzpostavila dolgoročno partnersko povezavo.
College je v fazi prenove in selitve v nove, sodobne prostore. Na dveh lokacijah v Glasgowu
združuje različne programe. Otvoritev ene od novih stavb je bila v avgustu 2015, druga pa je v
planu v avgustu 2016. Tokrat so oni izkoristili priložnost in vrnili obisk. Tako smo se bolje spoznali
in pripravljenost za sodelovanje se je še okrepilo, za kar gre zasluga tudi vsem, ki so sodelovali pri
predstavitvi šol in dejavnosti ter programov našega centra. V prihodnje nameravamo s partnerjem
sodelovati na področju prijavljanja skupnih razvojnih projektov, mobilnosti dijakov/študentov in
zaposlenih ter izmenjave izkušenj na področju uvajanja kvalitete v izobraževanje s ciljem večje
zaposljivosti dijakov.
Pripravila Rosana Pahor
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Sloskills
Ljubljana, 12. in 13. februar 2016
V petek, 12. 2., in v soboto, 13. 2. 2016, je bilo na Vegovi Ljubljana državno tekmovanje v znanju
informatike v okviru Olimpijade poklicev Sloskills 2016. Olimpijada poklicev je sistem tekmovanja
v poklicnih spretnostih na državni ravni, uspeh na teh tekmovanjih omogoča udeležbo na
prestižnem tekmovanju WorldSkills Europe – EuroSkills. Tekmujejo mladi med 18. in 25. letom, od
katerih se pričakuje, da že imajo razvite poklicne spretnosti. Na tekmovanju informatikov se je
pomerilo osem dvočlanskih ekip dijakov in študentov, ki so reševali naloge iz domenskega znanja
Cisco, Windows in Linux. Ekipe so v dveh dneh postavile na dejanski opremi popoln IKT-sistem
navideznega podjetja. Ekipo naše višje šole sta sestavljala študenta informatike Gašper Gleščič in
Andrej Turk, mentorja sta bila Klavdij Mervič in Uroš Gabršček. V skupni razvrstitvi sta dosegla
odlično 3. mesto.

Ekipa VSŠ med tekmovanjem

Pri reševanju informacijskih problemov - Gašper Gleščič
in Andrej Turk, študenta 2. letnika informatike

Tri najboljše ekipe na zmagovalnem odru

Gašper in Andrej sta osvojila 3. mesto
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Informativni dan
ŠCNG, 12. in 13. februar 2016
Tudi letos je sredi februarja potekal informativni dan na srednjih in visokih šolah. Naš center so
obiskali učenci osnovnih šol, naši dijaki iz 4. letnikov pa so obiskali fakultete ter višje- in
visokošolske ustanove. Dogajanje se je začelo ob 9. uri, ravnatelji so pozdravili obiskovalce,
učencem zaželeli uspešno izbiro srednješolskega programa. Obiskovalcem so bile na voljo zgibanke
z informacijami o predmetniku, ocenjevanju, možnostmi za nadaljevanje šolanja ipd. Na letošnjem
informativnem dnevu je bilo skupno več obiskovalcev kot lansko leto (2015: 339 obiskovalcev,
2016: 401 obiskovalec).
Program
Tehnik računalništva
Elektrotehnik
Računalnikar
Elektrikar
Neodločeni

Št. obiskovalcev
63
28
7
19
4

Program
Tehniška gimnazija
Zdravstvena nega
Bolničar - negovalec

Št. obiskovalcev
45
81
9

Program
Strojni tehnik
Tehnik mehatronike
Logistični tehnik
Avtoserviser
Oblikovalec kovin - orodjar
Mehatronik operater
Mizar
Obdelovalec lesa

Št. obiskovalcev
51
24
19
23
8
8
9
3
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Krvodajalstvo na tehniški gimnaziji in zdravstveni šoli
ŠCNG, 22. in 25. februar 2016
Za dijake Gimnazije in zdravstvene šole je bilo organizirano predavanje o krvodajalstvu.
Medicinska sestra je dijakom predstavila sistem prostovoljnega krvodajalstva v naši državi, kako se
kri hrani in zakaj se ga uporablja, razložila pa je tudi potek odvzema krvi. Čez dva dni so se dijaki
zglasili v Centru za transfuzijsko dejavnost v šempetrski bolnišnici in darovali kri. Dogodek je bil
še toliko bolj zanimiv, saj so v centru pričakovali okroglo zaporedno številko darovalca. Dijakinja
Ivana Nikolova, ki je prvič darovala kri, je bila 50.000. darovalka krvi v tem oddelku. Mladi
krvodajalki sta čestitali vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica Janka Černe in
direktorica bolnišnice Nataša Fikfak.

Ivana Nikolova je kri dala prvič

Naključje je hotelo, da je bila jubilejna darovalka

Primorske novice, 26. 2. 2016, str. 7
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Start up vikend za dijake
ŠCNG, 24. in 25. februar 2016
Dijaki različnih smeri Šolskega centra Nova Gorica so se udeležili dvodnevne delavnice o
podjetništvu. Cilj delavnice je bil, da se dijaki naučijo preveriti uresničljivost ideje, ki jo želijo
ponuditi svojim kupcem, ob tem pa se izogniti nepotrebnim stroškom pri ponujanju storitev ali
trženju izdelkov. Svoje ideje bodo dijaki prijavili tudi na tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo
med mladimi – Popri in se potegovali za nagrado.
S svojo podjetniško idejo je najbolj prepričala ekipa ERŠ (Rok Ušaj – 2. AE, Miha Markočič in
Matic Terpin – oba iz 2. RB) z izdelkom Fast Aid Kit, tj. snemljiva vrečka za prvo pomoč, ki je
namenjena motoristom, namestijo pa si jo na ledvični pas.
Na delavnici je sodelovalo 32 dijakov v osmih ekipah. Delavnico sta organizirala ŠCNG in
Primorski tehnološki park, potekala pa je v prostorih MIC-a.

Na delavnici se je zbralo 32 dijakov

Razdeljeni so bili v ekipe, ki so komisiji predstavile svojo
podjetniško idejo

O podjetniški ideji je potrebno temeljito razmisliti

Svoje ideje so predstavili komisiji

Udeleženci čakajo na razglasitev rezultatov

Komisijo je najbolj prepričala ekipa ERŠ, ki je
predstavila paket prve pomoči za motoriste
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Primorske novice, 27. 2. 2016, str. 48
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Ekskurzija na Kras
Kras, 24. februar 2016
Dijaki 1. ST in 1. TM so obiskali Križno jamo in Grad Snežnik. Spremljali so jih učitelji Tina
Stanič, Bogomir Remškar, Tomaž Vidmar in Matej Pinosa.

Sem pametnejši od mobilnega telefona
ŠCNG, od 24. do 26. februarja 2016
Za dijake vseh 2. letnikov SPLŠ, ERŠ, TG, ZŠ so bile organizirane preventivne delavnice Varni
internet v izvedbi Zavoda MSSS v sodelovanju z MONG in Mladinskim centrom NG. Dijaki so se
na delavnici seznanili s temo varovanja lastne zasebnosti in spoštovanja zasebnosti drugih. Posebej
so se ustavili pri temah sextinga, geolokacijskih storitvah, nepredvidenega objavljanja slik in
podatkov na splet preko mobilnega telefona. Vse to lahko hitro povzroči mobilno trpinčenje in
vrstniško nasilje. To je dobro prepoznati čim prej in ga nato preprečevati, oz. ob pojavu tudi
ukrepati. Delavnica se je posvetila tudi problematiki pretirane navezanosti na mobilnik, dijaki so se
seznanili s pravili mobilnega bontona in pametne rabe telefona. Dijaki so si med delavnico ogledali
tudi različne videoposnetke na to temo.

Filmska predstava: Utrip ljubezni
Nova Gorica, 29. februar 2016
V mali dvorani Kulturnega doma so si dijaki (1. LT, 1. ST, 1. TM, 2. AS, 2. DK in 2. ML) z učitelji
spremljevalci ogledali slovenski film Utrip ljubezni, ki prikazuje mlade raperje in njihove
mladostniške dogodivščine.

Izmenjava Poljska
Wrocłav (Poljska), od 29. februarja do 18. marca 2016
Trije dijaki elektrotehniške šole, vsi iz 1. NE, Blaž Čerin, Elvis Povh in Aleš Kralj, so opravljali
prakso v tujini. Dijake je spremljala Irena Četina, koordinatorka izmenjav na ŠCNG. Posredniška
agencija Aviva Poland je dijakom organizirala nastanitev in delo. Že takoj po prihodu je agencija
organizirala prisrčen sprejem s kratkim predavanjem o Poljski in samem mestu Wrocław, sledilo je
predavanje o varstvu pri delu in zdravniški pregled. Dijaki so se nato nastanili v najetih apartmajih.
Žal dijaki niso upoštevali vseh navodil, zato je bilo nekaj slabe volje.
Dijaka Elvis in Aleš sta delala v trgovini z elektro materialom in pomagala pri različnih delih,
občasno tudi na terenu. V trgovini delo ni bilo prav zanimivo, včasih sta se tudi dolgočasila. Blaž pa
je prvi dan začel delati pri obrtniku, za katerega pa se je izkazalo, da ne zna angleščine. Še isti dan
je na zahtevo spremljevalke Irene agencija Aviva Poland uredila, da je dijak dobil drugo delovno
mesto, ki je bilo boljše. Dijak je delal pri obrtniku, ki je dobro obvladal angleški jezik, pa tudi sicer
je bil zelo komunikativen in odprt. Na novozgrajenem objektu je bilo potrebno napeljati
elektroinštalacije.
Agencija je dijakom priskrbela ogled Wrocłava s turističnim vodičem, ob koncu izmenjave pa
pripravila evalvacijo. Naš center mora agenciji Aviva Poland za organizacijo izmenjave plačati
določeno provizijo, vendar je to upravičeno, saj je za dijake dobro poskrbljeno.
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MAREC
Filmska predstava: Utrip ljubezni
Nova Gorica, 1. marec 2016
V mali dvorani Kulturnega doma so si dijaki (2. LT, 2. ST, 2. TM, 3. DK, 3. ME, 3. ML, 3. LT, 3.
ST in 2. RC) ogledali slovenski film Utrip ljubezni, ki prikazuje mlade raperje in njihove
mladostniške dogodivščine.

Šolsko tekmovanje iz fizike
ŠCNG, 2. marec 2016
Na šoli je potekalo tekmovanje iz fizike. Najuspešnejši dijaki so prejeli bronasto priznanje:
Dijak
Loris Štrosar Grmek
Matic Hvala
Matej Vrban
Matej Faganeli
Aleks Humar
Urška Kašček
Tobija Ličen
Lara Marušič
Domen Matelič
Maj Nanut
Dominik Petrovčič
Uroš Terlika
Matej Zupančič
Marko Fabjan

Razred
2. RA
2. RB
2. AE
1. GA
1. GA
1. GA
1. GA
1. Ga
1. GA
1. GA
1. GA
1. GA
1. GA
2. TM

Knjižnična informacijska znanja – COBISS
ŠCNG, od 2. do 11. marca 2016
Dijaki iz razredov 1. GA, 2. RA, 2. RB, 2. TM, 2. AE, 2. LT in 2. ST so v dveh šolskih urah v
računalniški učilnici spoznavali knjižnični sistem COBISS, ki omogoča iskanje knjig in drugega
gradiva preko spleta. Za knjižnična informacijska znanja sta zadolženi knjižničarki.
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Izmenjava dijakov Estonija
Rakvere (Estonija), od 7. do 19. marca 2016
Pet dijakov iz 3. RA je opravljalo praktično usposabljanje z delom v tujini. Niki Bizjak, Martin
Bavčar, Aleks Fabricijo, Mark Komel in Andraž Filej so v kraju Rakvere preživeli dva tedna. Z
njimi je bila učiteljica Tina Stanič. Šola Rakvere Ametikool je bila posrednica pri tej izmenjavi.
Dijaki so delo opravljali na treh različnih lokacijah: v šoli gostiteljici, v IKT-oddelkih tamkajšnje
bolnišnice in na univerzi za uporabne znanosti.

Niki, Martin, Aleks, Mark in Andraž; v ozadju ostanki
srednjeveškega gradu

V mestnem parku

Pohajkovanje po mestu
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Šolsko tekmovanje Poliglot in Poliglot3
ŠCNG, 9. marec 2016
V začetku marca je bilo organizirano šolsko tekmovanje iz znanja angleščine. V kategoriji Poliglot3
so bili najboljši:
Dijak
Razred
Simon Sirk
2. CE
Rok Dolgan
2. ML
Filip Cotič
2. CE
Marko Janežič
2. ME
Domen Božič
2. ML
Boštjan Božeglav
2.ME
Ti dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 2. aprila 2016 na Ekonomski šoli v Celju.
V kategoriji Poliglot pa so se najbolje odrezali naslednji dijaki:
Dijak
Benjamin Simonič
Ažbe Bolčina
Aneja Fučka
Miha Prinčič

Razred
2. NR
3. BZ
3. BZ
2. NAS

Ti dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 9. aprila 2016 na Srednji šoli za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani.
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Predstavitev pesniške zbirke
Šempeter pri Gorici, 9. marec 2016
V Coroninijevem dvorcu so dijaki Bralnega kluba predstavili svojo 13. pesniško zbirko z naslovom
Poezije mladih pesnikov. Udeležence je pozdravila profesorica Majda Arčon. Mentorica Bojana
Modrijančič Reščič je predstavila dijake, ki pišejo pesmi, in njihovo ustvarjanje: Alexa Šiškoviča,
Matica Gabrijelčiča, Veroniko Marc, Aleksandra Gadzhova, Nino Tancoš in Klemna Čerina. Bralni
klub v letošnjem letu praznuje 10. obletnico delovanja.
Haiku

Kako bi bilo

Resnica sveta
igla v slami
najdi jo.

Kako bi bilo,
če bi mi podala roko,
preden greš stran?
Vsaj eno slovo,
da vem, da
te več ne bo.

Svet iz kamna
ne iz src,
vrednih spoštovanja.

Tilen Ukmar
Marko Mauer

Dijaki Bralnega kluba so izdali že svojo 13. pesniško zbirko
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Ekskurzija logistov
Zagreb, Budimpešta, Bratislava, od 9. do 11. marca 2016
Od 9. do 11. 3. 2016 so bili dijaki 2., 3. in 4. LT skupaj s spremljevalci Miranom Mozetičem,
Karmen Kete in Kristino Kompara na strokovni ekskurziji »Zagreb, Budimpešta, Bratislava,
Dunaj«.
V sredo, 9. 3. smo se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali proti Zagrebu, v tovarno Rimac. Tovarna je
znana po izdelavi prestižnih električnih avtomobilov (cena avta 850.000 €). Avtomobile izdelujejo
po naročilu. Od naročila do prevzema traja štiri mesece. Sama šasija je sestavljena iz 200 delov.
Pot nas je nato vodila do mednarodnega letališča Zagreb, kjer smo imeli voden ogled in krožno
vožnjo po pisti.
Ogledali smo si tudi tehniški muzej (vozila, alternativni viri energije, rudnik), kjer so nam pripravili
predstavitev v oddelku Nikole Tesle. Pot nas je vodila preko mejnega prehoda Goričan proti
Budimpešti, kjer smo se v večernih urah namestili v hotelu Berlin.
V četrtek smo med panoramsko vožnjo prečkali verižni most in Trg herojev. Sledil je ogled
Hungaroringa (tribune, soba za medije, boxi). V popoldanskih urah smo se peljali proti Bratislavi.
Postanek smo naredili na trdnjavi Citadela. V večernih urah smo se nastanili v bratislavskem hotelu
Chopin. Pred večerjo smo se sprehodili po starem mestnem jedru.

Hungaroring - v sobi za medije

Tehniški muzej Zagreb

Spremljevalni mentorji (od leve): Danijel Germek,
Kristina Kompara, Karmen Kete, Miran Mozetič

V Budimpešti na glavnem trgu

119

Kronika – marec 2016

Zadnji dan ekskurzije smo se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali na ogled tovarne Volkswagen.
Navdušeni smo bili nad robotizirano proizvodnjo in izredno čistočo v tovarni.
Pot nas je vodila proti tehniškemu muzeju na Dunaju. Del muzeja so prenavljali, tako da si ga
nismo ogledali v celoti. V Gradcu smo naredili postanek in ogled Puhovega muzeja. V poznih
večernih urah smo se vrnili v Novo Gorico.
Pripravila Kristina Kompara

V Budimpešti

Usposabljanje na delovnem mestu
London (Velika Britanija), od 13. do 18. marca 2016
Association of Colleges London je organizirala izobraževanje o usposabljanju na delovnem mestu,
ki se ga je udeležila vodja MIC-a Adrijana Hodak. Udeleženci so si izmenjali dobre prakse v zvezi s
sodelovanjem med šolami in trgom dela, obiskali so nekaj mednarodnih podjetij, pridobivali so
nova znanja s področja vodenja in pridobili nekaj kontaktov s potencialnimi partnerji v razvojnih
projektih (KA2 in KA3).
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Mednarodno športno srečanje srednjih šol
Barcelona, od 14. do 18. marca 2016
V Španiji, v Barceloni je od 14. do 18. 3. 2016 potekalo že 16. tradicionalno mednarodno športno
srečanje srednjih šol iz Evrope. Udeležilo se ga je več kot 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.
Poleg tekmovanja v različnih športih je namen srečanja tudi druženje in spoznavanje kulturnih
znamenitosti gostujoče države. Dijaki, ki so bili iz različnih držav, so preživeli skupaj skoraj teden
dni. Ogledali so si znamenitosti Barcelone in njene okolice. Najpomembnejši del srečanja pa so bila
tekmovanja. Mladi so se pomerili v odbojki, košarki, nogometu in rokometu, tako v moški kot
ženski kategoriji. Dijaki in dijakinje Šolskega centra NG so se kar dobro odrezali, saj so dosegli eno
drugo mesto (odbojka – dijaki) ter eno tretje mesto (košarka - dijaki). Letos je bila prvič podeljena
nagrada za Fair play, ki so jo prejeli prav dijaki Šolskega centra NG. Ta dosežek je dokaz, da je delo
z dijaki na ŠCNG že dolga leta kvalitetno in uspešno.
Ekipa športnikov ŠCNG se je vrnila domov tako s športnimi uspehi kot tudi z mnogimi lepimi vtisi
in spoznanji. Najpomembnejše pa je, da so mladi med seboj stkali mednarodna prijateljstva, ki jih
bodo družila vse življenje.

Predstavitev sodelujočih ekip

Predstavniki in predstavnice našega centra

Nogometaši, pripravljeni na tekmo

Med igro
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Dekliška odbojkarska ekipa

Med tekmo z mentorico Nadico Vidmar

Fantovska odbojkarska ekipa (z enim dekletom) je
dosegla letošnjo najboljšo uvrstitev, drugo mesto

Košarkarji so bili tretji

Po ulicah Barcelone

Vhod na glavni barcelonski nogometni stadion Camp Nou
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Podelitev priznanj najboljšim odbojkarjem; naša ekipa je
prva z leve

Podelitev priznanj najboljšim košarkarjem; naša ekipa
prva z desne

Primorske novice, 5. 4. 2016, str. 26
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Krvodajalska akcija
ŠCNG, Šempeter, 15. in 21. marec 2016
Polnoletni dijaki ERŠ in SPLŠ so bili povabljeni na krvodajalsko akcijo. Zanje je bilo 15. marca
2016 na šoli organizirano uvodno predavanje, na katerem so se seznanili s krvodajalstvom na
splošno in kako poteka odvzem krvi. Za dijake je bila organizirana krvodajalska akcija 21. marca
2017 v Centru za transfuzijsko dejavnost, ki deluje v okviru šempetrske bolnišnice.

Dijaki SPLŠ in ERŠ so se odzvali prošnji za darovanje krvi. Vir:https://preview.tinyurl.com/ydfamfsx
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Lego Masters
Ljubljana, 16. marec 2016
Na turnirju Lego masters 2016, ki je potekal v sredo, 16. marca 2016, na Fakulteti za elektrotehniko
v Ljubljani, je ekipa ŠC Nova Gorica (tehniška gimnazija) s tekmovalnim imenom Cubes N’ Roses
I dosegla 1. mesto.
Letošnji turnir je drugi zapored za dijake srednjih šol Slovenije v organizaciji že omenjene
fakultete. Tokratna naloga za dijake je bila prenos barvnih objektov iz njihovega nahajališča v
ustrezno odlagališče, ki ga definira barva objekta. V predtekmovanju je sodelovalo kar 20 ekip iz
različnih srednjih šol Slovenije. ŠCNG, Gimnazija in zdravstvena šola je tekmovala s tremi ekipami
od katerih sta dve izpadli v osmini finala, ena pa se je prebila do samega finala, v katerem je tudi
zmagala. Ekipa Cubes n’ roses I je za doseženo 1. mesto prejela zlato medaljo in pokal Lego
masters 2016. Podjetje Legama ji je podarilo še dodatni set za LEGO Mindstorms EV3.
Dijaki in dijakinja so vložili veliko truda v učenje in delo za tekmovanje in s tem dokazali, da se
lahko tudi dijaki naše gimnazije kosajo z najboljšimi dijaki na tem področju. Njihov mentor je bil
Herman Besednjak.

Ekipe, zbrane pred tekmovalnim poligonom

Ekipa I: Žan, Lara in Maj

Ekipa II: Staš in Matej (desno) ter ekipa III: Nejc in
Matic (levo)

Skupaj z mentorjem Hermanom Besednjakom
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Dijaki, ki so sestavljali ekipe, so:
•Cubes n’ Roses I: Žan Besednjak (2. GA), Maj Nanut in Lara Marušič (oba 1. GA)
•Cubes n’ roses II: Staš Bucik in Matej Oprešnik (oba 2. GA)
•Cubes n’ Roses III: Nejc Skrt (2. GA) in Matic Mikuž (1. GA)

Cubes N’ Roses s pokalom in praktično nagrado

Tekmovanje iz matematike Kenguru
ŠCNG, 17. marec 2016
Na centru je potekalo šolsko tekmovanje iz matematike, ki so se ga udeležili posamezni dijaki iz
vseh naših šol. Najboljši so se uvrstili na regijsko tekmovanje.

Regijsko tekmovanje iz fizike
ŠCNG, 18. marec 2016
Na centru je potekalo tudi regijsko tekmovanje iz fizike, ki so se ga udeležili posamezni dijaki
GZŠ, SPLŠ in ERŠ.
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Maturantski ples
Nova Gorica, 18. marec 2016
Maturantski ples za ERŠ, SETŠ, ZŠ in SPLŠ se je odvijal v telovadnici OŠ Milojke Štrukelj. Večer
se je začel s himno Gauedamus igitur, nato so ravnatelji posameznih šol in direktor našega centra
pozdravili vse prisotne. Maturanti so zaplesali tudi četvorko in nekaj drugih plesov, najbolj
pogumni dijaki in dijakinje so zaplesali ples s profesoricami oz. profesorji, sledil pa je tudi ples s
starši. Goste je zabavala skupina Mambo Kings. Okusna pogostitev in dobra glasba sta pripomogla,
da je ples trajal še dolgo v noč.

Vabilo na maturantski ples generacije 2016

11. Državno tekmovanje iz računalništva
Ljubljana, 19. marec 2016
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je potekalo državno tekmovanje iz računalništva.
Tekmovanje je potekalo v več kategorijah; v kategoriji Off-line naloga je tekmoval Žan Nanin iz 3.
RA, njegov mentor je bil Tomaž Mavri. Dijak je moral napisati algoritem. Nalogo je dobro opravil
in dosegel odlično 3. mesto, kljub temu da so z njim tekmovali večinoma študenti s Fakultete za
računalništvo in informatiko.

Državno tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Ljubljana, 21. marec 2016
Tekmovanja so se udeležili dijaki 4. RA z mentorjem Boštjanom Voukom. Namen tekmovanja je
povečati zanimanje za področje računalništva in informatike ter produkcijo izobraževalnih vsebin
med učenci in dijaki, kot tudi nagraditi najboljše ter jim omogočiti nadaljnjo pot na teh zanimivih
področjih. Tekmovanje je potekalo v petih panogah. V panogi Izdelava spletnih aplikacij so naši
dijaki zasedli najvišja mesta: 1. mesto Jan Harej, 2. mesto Matjaž Rupnik, 3. mesto Nejc Stopar in
4. mesto Blaž Skočir (vsi iz 4. RA).
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24. državno tekmovanje elektrotehniških šol in 6. tekmovanje računalniških šol
Ptuj, 22. marec 2016
Tekmovanja se je udeležilo 20 elektro in računalniških šol. Naši dijaki so dosegli lepe rezultate.
Elektrikarja Jure Cigoj in Matej Kukovec iz 3. CE sta morala povezovati elemente krmilnega vezja
na demonstracijski plošči, nato pa priključiti še porabnike. Za uspešno opravljeno nalogo sta dijaka
osvojila 1. mesto. Njun mentor je bil Matjaž Marušič. Elektrotehnika Tine Masič in Andrej Ipavec
iz 4. AE (mentor Peter Zoroja) so morali sestaviti mikrokrmilniški sistem s čipom, nalogo so sicer
uspešno opravili in zasedli 8. mesto. Računalnikarja Aljaž Kurinčič in Timotej Rener iz 3. RC sta
morala vzpostaviti pisarniško delovno postajo, ki dostopa do centralnega strežnika, in vzpostavili
žično in brezžično omrežje. Dijaka sta nalogo dobro opravila in zasedla 2. mesto. Njun mentor je bil
Erik Kompara. Računalniška tehnika Nejc Stopar in Jan Harej (oba iz 3. RA) sta morala izdelati
enostavno »retro« igrico. Dijaka sta dosegla 4. mesto. Njun mentor je bil Boštjan Vouk.

Ekipe ERŠ skupaj z mentorji Erikom Komparo, Petrom Zorojo, ravnateljem Robertom Peršičem, Boštjanom Volkom in
Matjažem Marušičem
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Državno prvenstvo srednjih šol v gimnastiki
Brežice, 22. marec 2016
V finalu državnega prvenstva srednjih šol v gimnastiki v skokih z male prožne ponjave so dijaki
ERŠ zasedli 3. mesto. Ekipo so sestavljali Tim Mozetič (1. AE), Matjaž Krusič (1. RB) in Miha
Pregelj (2. AE).

Miha, Matjaž in Tim z mentorjem Borisom
Pregljem

Ekipa ERŠ je v finalu zasedla 3. mesto
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Po Prešernovih stopinja in obisk razstave Naše telo
Gorenjska in Ljubljana, 24. marec 2016
V četrtek, 24. 3. 2016, so se dijaki 2. AZ in 2. BZ udeležili kulturnega dne, ki je potekal v Kranju in
Ljubljani. Spremljali so jih Irena Rutar, Karmen Kete, Mitja Trošt in Tanja Lestan.
Spoznavali so kraje, kjer je živel in delal naš največji pesnik France Prešeren. Pot so začeli v
Kranju, kjer jih je pričakala prijazna vodička. Skupaj z njo so se sprehodili do Prešernovega gaja,
kjer je pesnik pokopan. To je nekdanje kranjsko pokopališče. Nato so odšli do Prešernove hiše, kjer
je živel in delal ob koncu svojega življenja. V pritličju je urejena galerija, kjer je takrat razstavljal
slikar Klavdij Tutta. V prvem nadstropju je Prešernov spominski muzej. Sodobno postavljena stalna
razstava prikazuje pesnikovo življenje in delo.
Nekaj korakov naprej je glavni kranjski trg in Prešernovo gledališče. Na njem je bronasti kip
Franceta Prešerna, največji pesnikov spomenik v Sloveniji. Po končanem ogledu je sledila je vožnja
do Ljubljane.
Najprej so odšli do trnovske cerkve, kjer je pesnik spoznal Julijo Primic. Nato so šli mimo NUK-a
in tiskarne Blaznik do stare Ljubljane. V Rožni ulici so si ogledali hišo, kjer je pesnik živel in
ustvarjal. Pot je vodila čez Gornji trg do Starega trga, kjer je Urška zaplesala s Povodnim možem.
Nadaljevali so mimo Valvazorjeve hiše, čez Mestni trg, mimo stolnice do Vodnikovega trga. Tam je
nekoč stala šola, v katero je hodil Prešeren. Zadnji postanek v okviru literarne poti, je bil na
Prešernovem trgu, pri istoimenskem spomeniku.
Ob koncu ekskurzije pa so si ogledali še zanimivo razstavo Naše telo. Vodila sta jih prijazna, mlada
študenta petega letnika medicine.
Dijaki so se domov vrnili polni lepih vtisov in novih spoznanj o našem pesniku ter človeškem
telesu.
Pripravila Tanja Lestan

Naše telo: razstava, ki je na dijake naredila velik vtis
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Zaključek literarnega natečaja kratke zgodbe
Nova Gorica, 25. marec 2016
Goriška knjižnica je v okviru Toporišičevega leta povabila srednješolce k sodelovanju na literarnem
natečaju za kratko zgodbo s poljubno tematiko. Edini pogoj je bil, da je zgodba vsebovala naslednje
besede: dolvleka, razpočnica, pogovorka, tabloid, brisalka, diler, igričar, metal, odštekan in rungliš.
Strokovna komisija (Marija Mercina, Magda Vremec Ragusi in Milan Petek) je izbrala najboljše tri,
ki so na zaključni prireditvi prejeli nagrade. Prof. Marija Mercina je ob tem natečaju zapisala tole:
Prispevki srednješolcev so razveseljivi v mnogih pogledih. V vseh besedilih sta jasno razvidni skrb
za jezikovno pravilnost in spoštovanje danih zahtev razpisa. Posebna odlika pa je izvirnost, ki se
kaže v različnosti pristopov k zgodbi, njeni kompoziciji in izraznim sredstvom ...
Na zaključni prireditvi, ki je bila 15. marca 2016, so bile podeljene nagrade za najboljše kratke
zgodbe. Prvo nagrado je prejel Žan Gajser (3. GA) za zgodbo Patron, 3. nagrado pa Vanja
Stefanović (3. RA) za zgodbo Dan za dnem. Nagrade je podelila direktorica goriške knjižnice Irena
Škvarč.

Za kratko zgodbo je prvo nagrado prejel Žan Gajser...

... tretjo pa Vanja Stefanović

Darilo za sodelovanje sta prejeli tudi Lara Marušič iz
1. GA ....

... in ena izmed mentoric Bojana Modrijančič Reščič, ki
je dijake spremljala na prireditvi
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Usposabljanje za učitelje zdravstvene šole
Tampere (Finska), od 28. marca do 1. aprila 2016
Učitelji strokovnih predmetov na zdravstveni šoli so se v tujini udeležili štiridnevnega usposabljanja
na delovnem mestu, in sicer Dean Horvat, Mitja Trošt, Manuela Morvai, Nives Kragelj Benedetič,
Daša Cek Stepančič, Barbara Sitar in Marjeta Kragelj. Organizacijo usposabljanja je prevzela finska
šola Tampere vocational college. Izkušnjo je izčrpno opisala Barbara Sitar.
V Helsinke smo prispeli zvečer, po dvournem poletu iz letališča Jožeta Pučnika. Nastanili smo se v
mladinskem hotelu, kjer smo prenočili. Naslednji dan smo si ogledali Helsinke, popoldne pa z
vlakom odpotovali v Tampere, kjer smo bili gostje na Tredu vocational centru.
Vožnja z vlakom je bila hitra in pravo razkošje: sedeži so razporejeni v dveh nadstropjih, pa tudi
tiha - Finci so res pregovorno zadržani in tihi. Potniki imajo na vlaku možnost uporabe interneta in
celo nakupa kave, pijače ali sendviča. Ogledovali smo si pokrajino: peljali smo se skozi prostrane
gozdove breze in bora.

Helsinki

Protestantska katedrala

Po prihodu v Tampere smo se nastanili v obnovljenem mladinskem hotelu. Tampere leži ob dveh
jezerih, ustanovil ga je švedski kralj Gustav III. leta 1779. Mesto ima 225.319 prebivalcev in je
tretje največje mesto na Finskem. Je univerzitetno mesto z bogato kulturo. Regija Tampere ima
506.307 prebivalcev. Čeprav je na Finskem alkoholizem problem, na ulicah ne boste videli
vinjenega človeka. Prepovedano je nošenje kozarcev iz lokala. Nikjer nismo videli niti enega bara,
ki bi imel mize zunaj.

Tampere
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S predavanji in ogledi smo začeli v sredo zjutraj, ko je po nas prišel kombi. V Vocational Centru nas
je sprejela koordinatorka za mednarodne stike za zdravstvo in socialo, ga. Anne Patana.
Po predstavitvi mesta Tampere je predstavila šolski sistem na Finskem, kolega Dean Horvat pa je
predstavil šolski sistem v Sloveniji.
Tredu vocational center ima 20 samostojnih enot in 1200 zaposelnih. Izobražujejo za 52 poklicev.
Dijaki iz tujine lahko v okviru izmenjave ostanejo v mestu Tampere od nekaj tednov do enega leta.
Študij poteka v angleščini. Zato imajo zaradi soočenja z vsakdanjim življenjem najprej uvajalni
trening.
Na Finskem po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju večina otrok izbere splošno
izobraževanje. Opažajo pa, da se vpis v poklicno izobraževanje povečuje, saj je na trgu dela velik
primankljaj kvalificirane delovne sile. Neodločeni mladostniki imajo možnost enoletne priprave na
poklic. V tem času se odločajo, kateri poklic bodo izbrali. Priprava je lahko krajša, tudi samo nekaj
tednov. V okviru take priprave so bodoči finski dijaki gostovali tudi na Šolskem centru v Novi
Gorici, kjer so prisostvovali pouku strokovnih in splošno-izobraževalnih predmetov. Možno je
prehajati skozi programe. Nekatere smeri zahtevajo sprejemni izpit.
Ga. Arja Gronlund nam je nato predstavila paliativno oskrbo na Finskem. Povedali so, da ima regija
Tampere le en hospic; v veliki večini ljudje umirajo v bolnišnicah in domovih starejših.
Hospic smo si tudi ogledali in bili prijetno presenečeni.
Pirkanmaa Hospice je ustanova s kapaciteto 24 postelj oz. eno- in dvoposteljnih sob. Ustanovljen je
bil leta 1988 in je začetnik skrbi za neozdravljivo bolne na Finskem. Stavba je v neposredni bližini
univerzitetne bolnišnice Tampere. Namenjena je osebam z neozdravljivo boleznijo v zadnjih dneh
življenja. Vse sobe so prostorne, opremljene s televizijo in telefonom. Ob stavbi je gozd, zimski vrt,
nudijo pa tudi savno, sobo s kaminom, knjižnico. Večina sob ima balkon in kuhinjo. Obravnava
pacienta je holistična. V Hospicu spoštujejo tri temeljna načela: edinstvenost človeškega življenja,
odpravo simptomov bolezni in domačemu podobno okolje, ki poskrbi za občutek varnosti.
Poudarjajo pomen pacientovega dostojanstva in individualnosti. Pacientu želijo zagotoviti, da se
počuti dobro in varno. Pomembno je, da je pacient poslušan in slišan. V Hospicu pacient ostane
toliko časa, kot želi. V Hospicu so zaposleni negovalci, socialni delavec, dva zdravnika,
fizioterapevt, psihoterapevt in prostovoljci.
Pacienti imajo tudi možnost dnevne oskrbe na njihovem domu ali dnevni center v Hospicu. V
Hospicu ni uradnih ur za obiskovalce. Življenje poteka čimbolj podobno domačemu. Svojci so
vključeni v nego. Dan lahko preživijo s pacientom. Možna je tudi nastanitev svojcev v stavbi.

Hospic - prostor za druženje

Aktiv zdravstvene nege z gostitelji
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Nega na domu je organizirana z namenom, da podpira pacienta in omogoča, da ostane v domačem
okolju toliko časa, kot zmore. Usmerjena je v zdravljenje bolečine in drugih simptomov ter možnost
pogovora s svojci in pacientom: kako bo bolezen napredovala in kako se bodo soočali s težavami, ki
jih čakajo. Če svojci in pacient potrebujejo nasvet, lahko pokličejo v Hospic ob katerikoli uri.
V četrtek smo imeli predstavitev strokovnega izobraževanja za medicinske sestre in načine oskrbe
starejših na Finskem. Govorili smo tudi o multikulturnosti in vključevanju tujcev v izobraževanje.
Poklicno izobraževanje na Finskem je organizirano na treh ravneh: osnovni ravni, nadaljnjem
izobraževanju in na pridobivanju specialnih znanj. Izobraževanje za medicinske sestre traja tri leta.
Prvi dve leti dijaki pridobivajo temeljne kvalifikacije in znanja iz zdravstvene nege otroka in
odraslega, ki zajemajo zdravljenje, dnevne aktivnosti in pomoč pri samooskrbi. Specializacija
obsega znanja iz prve pomoči, nege starejših, duševnega zdravja, rehabilitacije, nege gibalno
oviranih oseb in zdravstvene vzgoje. Zanimivo se nam je zdelo, da dijaku upoštevajo neformalno
pridobljeno znanje in izkušnje, če le-ti izkažejo določene kompetence.
Oskrbo starejših na Finskem je predstavil socialni delavec, g. Jarmo Alhainen. Upokojitvena starost
je od 63 do 65 let. Na Finskem ni dovolj mest za starejše v domovih upokojencev. Zato ljudje živijo
doma čimveč časa. Zagotovljeno imajo dnevno oskrbo, pa tudi oskrbo ponoči in med vikendom.
Stranka ima varen telefon, kar pomeni, da pokliče, ko nekaj potrebuje. Skupaj s svojci se na začetku
naredi načrt oskrbe, kar svojci in uporabnik storitve podpišejo. Stranke določene storitve plačajo.
Brezplačne storitve imajo vojni veterani. Institucionalno varstvo pride v poštev, kadar zaradi
bolezni ne morejo ostati doma. Izvajalci nege in oskrbe starejših pridobijo temeljna znanja tekom
izobraževanja. Zapisana so v šolskem kurikulumu. Predvsem poudarjajo etični pristop, nego in
oskrbo starejših, sodelovanje s svojci, pomoč pri dnevnih aktivnostih, motiviranje k aktivnostim,
kvaliteto življenja, zdravo življenje, promocijo delovne terapije in dobrega počutja, duševno zdravje
in socialno blaginjo.
Ogledali smo si zdravstveno in gostinsko šolo. Restavracija, ki jo vodijo dijaki, vsak dan ponudi
200 kosil. To je nekakšno učno podjetje s kuhinjo, slaščičarno in restavracijo. Dijaki kuhajo,
pripravljajo mize in stranke tudi postrežejo. Tako se naučijo, kako čimbolj upoštevati želje stranke.
Zanimiva je bila tudi šola za medicinske sestre, ki je sedaj še v stavbi nekdanje bolnišnice iz leta
1909. Letos se bodo selili v nove prostore. Pokazali so nam 4 kabinetne učilnice. V vsaki je 7
bolniških postelj, tako da vsi dijaki lahko vadijo. Učilnice so velike, svetle in opremljene s
priključki za kisik in zrak.

Učno podjetje - šolska kuhinja

Učilnica za zdravstveno nego
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V petek smo se dogovarjali o nadaljnjem sodelovanju. Predstavili so nam bodoči Pearl of Tredu,
center, ki izobražuje za poklice. Center bo zaživel ob podpori mesta Tampere.
Lokalno gospodarstvo center podpira in z njim sodeluje že sedaj. Izobraževal bo za poklice oz. za
storitveno dejavnost, kot je: pomoč na domu, pomoč ljudem z omejitvami, restavracijo, frizerstvo,
pedikuro, masažo, ipd. V novih prostorih bo na voljo simulacijska soba oz. kontrolna soba, kjer se
bodo podjetniki lahko prepričali o kakovosti učenja dijakov. Lahko pa bodo tudi uporabljali opremo
v centru.
Če povzamem, kar smo videli in slišali na Finskem, menim, da bi v naš šolski sistem morali vnesti
več izbirnosti in lažjo prehodnost med programi. Prav tako bi bilo za dijake dobro, da bi začeli s
priznavanjem neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.
V razredih imamo enkrat več dijakov kot na Finskem. Naše učilnice niso opremljene v tolikšni
meri, da bi vsi dijaki hkrati vadili.
Po finskem vzoru bi lahko uvajali učna podjetja v okviru centra; takšno, kot smo ga videli mi.
Glede na to, da bo z uvedbo vajeništva na razpolago (pre)malo učnih mest, bi bila takšna podjetja
več kot dobrodošla. Zagotovila bi kontinuiteto izobraževanja, predvsem pa povezavo teorije in
prakse. Vendar bi morala obstoj takega podjetja podpirati lokalna skupnost in občina.
Pripravila Barbara Sitar

Odzivanja (Šolski razgledi), 16. 9. 2016, str. 4-6
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Utrip, junij/julij 2016, str. 61-62
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Predavanje o medvrstniškem nasilju
ŠCNG, 29. marec 2016
Za dijake 1. letnikov SPLŠ je bilo organizirano predavanje o medvrstniškem nasilju, ki je trajalo
eno šolsko uro. Predstavnik policije je dijakom spregovoril o nasilju, ki je prepovedano tako v šoli
kot tudi drugod. Posebej je razložil, kako nasilna dejanja obravnava policija in kakšni so njeni
ukrepi in posledice.

Razstava Naše telo in Literarne poti Ljubljane
Ljubljana, 29. marec 2016
Dijaki 3. AZ, 3. BZ in 3. GA (spremljevalci Sonja Žežlina, Adrijana Špacapan, Irena Rutar in
Tatjana Močnik) so si v podhodu Ajdovščina ogledali razstavo Naše telo, na katerem so bila
razstavljena prava človeška telesa, deli teles in vzorci. Razstavni eksponati so bili obdelani po
posebnem postopku, da dobimo resničen vpogled v notranje delovanje izjemnega mehanizma
človeškega telesa. Cilj razstave je globlje razumevanje oblik in funkcij telesa, s tem pa tudi večje
spoštovanje do edinstvenosti našega telesa in vseh njegovih organov.
Po ogledu zanimive razstave so se dijaki sprehodili s turističnim vodnikom po poteh pesnikov,
pisateljev, narodnih buditeljev in boemov, ki so pustili svoje sledi v spominu in v življenju
Ljubljane. Literarna pot, ki je trajala dve uri, se je začela ob Prešernovem spomeniku in je vodila
krožno po mestu mimo stavb, lokalov, kjer so slovenski literati živeli, ustvarjali in se zbirali.

Rastem s knjigo za dijake zdravstvene šole
Nova Gorica, od 29. do 31. marca 2016
Dijaki 1. AZ, 1. BZ in 1. AB so skupaj s knjižničarko v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali
Goriško knjižnico Franceta Bevka. Po končanem obisku je vsak dijak prejel knjižno darilo.

KIZ – COBISS za zdravstveno šolo
ŠCNG, od 29. marca do 1. aprila 2016
Dijaki 2. letnikov zdravstvene šole so se razdelili v dve skupini. Ena skupina je s knjižničarko
spoznavala sistem Cobiss, druga pa je s pomočnico ravnatelja Tanjo Čefarin reševala spletni
vprašalnik o blagostanju za dijake. Na vprašanja o blagostanju so odgovarjali vsi dijaki, ki so bili
leta 2015 vključeni v raziskavo PISA. Raziskava je želela poiskati povezave med rezultati raziskave
PISA in blagostanjem. Ob ugotavljanju bralnih, matematičnih in naravoslovnih dosežkov, v
raziskavi ugotavljajo tudi nekatere kazalnike blagostanja učenk in učencev. Koncept blagostanja je
kompleksen in ga je nemogoče ugotavljati zgolj na podlagi enega indikatorja. Je produkt
posameznikovih značilnosti, življenjskega okolja, njegovih interakcij v bližnjem in oddaljenem
socialnem okolju, kulturnih vrednot, norm in družbenih sprememb. Raziskava PISA blagostanje
učenk in učencev obravnava z vidika posameznika (psihološe, kognitivne in socialne značilnosti
mladih, ki so pomembne za srečno in izpopolnjujoče življenje). Dalje ugotavlja indikatorje
blagostanja: zadovoljstvo z življenjem, strah pred preverjanjem znanja, storilnostna motivacija,
občutek pripadnosti šoli in medvrstniško nasilje v šoli. Sicer ne gre za celostno obravnavo
blagostanja, ki naj bi vključevala tudi na primer kazalnike o zdravju učenk in učencev, vendar pa je
v tej raziskavi mogoče ugotavljati pomembne povezave med določenimi kazalniki blagostanja, ki
izhajajo iz odgovorov učenk in učencev, z dosežki in drugimi kazalniki kakovosti v izobraževanju.
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Raziskava o tveganih vedenjih in življenjskem slogu otrok in mladih v MONG
ŠCNG, od 29. marca do 7. aprila 2016
V računalniških učilnicah je za dijake Gimnazije in zdravstvene šole potekala anketa o tveganih
vedenjih in življenjskem slogu mladih v Novi Gorici. Anketa je bila podlaga za oblikovanje
programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 20172020.

Uspešni naši nogometaši ERŠ
Nova Gorica, 30. marec 2016
30. marca 2016 je v Novi Gorici potekal
četrfinalni turnir državnega prvenstva srednjih šol
v malem nogometu. Glavni organizator prireditve
je bila elektro šola, vodenje prireditve pa je
prevzel Iztok Čehovin. Sodelovale so naslednje
šole: Gimnazija Škofja Loka, ESIC Kranj,
Srednja šola Izola in Elektro in računalniška šola
Nova Gorica.
Naša ekipa, ki jo je vodil dijak 4. AE razreda
Kevin Skočir, je premagala ESIC Kranj 4:1 in
Srednjo šolo Izola 10:3, ter se tako uvrstila med
osem najboljših srednješolskih ekip v Sloveniji. Ekipa ERŠ z mentorjem Iztokom Čehovinom

Ekipe pred pričetkom turnirja
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Ekskurzija v Partizansko bolnico Franja in v Škofjo Loko
Cerkno, Škofja Loka, 30. marec 2016
Konec marca so se dijaki 1. AZ in 1. BZ skupaj s spremljevalnimi učitelji (Tina Stanič, Vesna
Mozetič Černe, Bogomir Remškar in Dražen Grbac) odpravili na zanimivo ekskurzijo. Najprej so se
ustavili ob Divjem jezeru, nato obiskali Partizansko bolnico Franja, kjer so spoznali, v kakšnih
razmerah je delovalo zdravstvo med 2. svetovno vojno, popoldan pa so se odpeljali do Škofje Loke
in si ogledali mestne znamenitosti.

Ob Divjem jezeru

Do bolnice Franje vodijo strme stopnice

Kako je med vojno delovala bolnica, je dijakom razložil
lokalni vodič

Dijaki so si nato ogledali posamezne barake
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Ekskurzija: Toskana
Toskana, od 30. marca do 1. aprila 2016
Od 30. 3. do 1. 4. 2016 smo se dijaki 1. GA in tri dijakinje
1. BZ v spremstvu profesoric Anke Dornik Valič in
Ksenije Ferjančič udeležili tridnevne ekskurzije po
Toskani. Med dvodnevnim potepanjem po Firencah smo
si najprej ogledali trg Piazza di San Giovanni, kjer se
nahajajo znamenita krstilnica z zlatimi vrati, Giottov
zvonik in Marijina cerkev z veličastno Brunelleschijevo
kupolo. Nato nas je pot peljala na trg Piazza della Signoria,
kjer smo si lahko ogledali Palazzo Vecchio, Samsonov
vodnjak in odprto vežo Loggia dei Lanzi. Seveda ne gre
pozabiti omeniti osupljive cerkve Santa Croce in kapele
Pazzi. Navdušila sta nas tudi Galleria Palatina v palači
Pitti
in vrt Boboli za njo ter Leonardov muzej v kraju Vinci.
Zadnji dan pa smo uživali v obisku Siene – tam smo si
ogledali prekrasno gotsko-romansko katedralo, Palazzo
Pubblico, fontano Gea in Torre del Mangia, ki stojijo na
ogromnem trgu Piazza del Campo, kjer se še danes
odvijajo konjske dirke, imenovane palio. Na tej zabavni Pred katedralo v Sieni
ekskurziji smo se še bolje spoznali, se še močneje povezali in sedaj komaj čakamo naslednjo
dogodivščino.
Pripravila Lara Marušič, 1. GA

Strokovna ekskurzija v podjetji Elgoline in Proplace
Cerknica, 31. marec 2016
Dijaki 2. AE so v spremstvu učiteljev Borisa Preglja in Tanje Arčon imeli strokovno ekskurzijo v
dve uspešni cerkniški podjetji. Podjetje Elgoline je proizvajalec in razvijalec tiskanih in zvijavih
vezij, specializiran za hitro dostavo prototipov in manjših serij. Podjetje ProPlace proizvaja
elektronske komponente. Dijaki so si ogledali proizvodnjo.

Ekskurzija v Padovo
Padova, 31. marec 2016
Dijaki 4. AZ in 4. BZ z učitelji spremljevalci (Marjetka Zorzut Santoro, Ksenja Ušaj Gulin, Jan
Jelen) so imeli organizirano ekskurzijo v Padovo. Najprej so si ogledali staro mestno jedro in se
sprehodili do slovite univerze, ki je druga najstarejša italijanska univerza. Tu so se šolali Dante,
Petrarca, Galileo Galilei. Obiskali so tudi dva znana trga (Zelenjavni in Sadni trg), ki predstavljata
trgovski center mesta. V Kapeli degli Scrovegni so si ogledali slavne Giottove freske. V
univerzitetnem botaničnem parku so videli zbirko zdravilnih rastlin in različnih dreves. Po
napornem, a pestrem dnevu so se izletniki vrnili domov v večernih urah.
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Tekmovanje Popri
Vrtojba, 31. marec 2016
Na tekmovanje Popri 2016 se je prijavilo 260 mladih s 95 idejami. Tekmovalci, ki prihajajo iz 31
različnih slovenskih mest in 44 izobraževalnih institucij, so 15. marca oddali poslovne modele,
oblikovane glede na metodologije vitkega podjetništva. 22-članska regionalna strokovna komisija je
poslovne modele pregledala, ocenila glede na kriterije tekmovanja in izbrala 12 najboljših ekip iz
vsake kategorije, ki so se predstavile pred državno strokovno komisijo.
V četrtek, 31. marca 2016, se je v Vrtojbi, v stavbi Primorskega tehnološkega parka, odvil polfinale
tekmovanja Popri. Vsaka ekipa je imela na voljo 5 minut, da v kratki predstavitvi, poimenovani
pitch, podrobneje predstavi svojo idejo in prototip (minimalno sprejemljiv produkt), na primer
video, letak, zgibanko, načrt, skico, model ali spletno stran.
Med polfinalisti so bili tudi študenti Višje strokovne šole, ki so predstavili poslovno idejo, povezano
s Strojem za izdelavo palačink.
Tekmovanje Popri se bo zaključilo s prireditvijo, ki bo 18. aprila zvečer v SNG NG. Predstavljeni in
nagrajeni bodo trije finalisti iz vsake kategorije.

Primorske novice, 26. 3. 2016, str. 6
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APRIL
15. tekmovanje mladih zgodovinarjev
Brežice, 2. april 2016
Tekmovanje iz zgodovine je potekalo na temo Prva svetovna vojna. Na šolskem tekmovanju v
januarju so bili najboljši Martin Bavčar (4. RB), Lari Kofol (3. RA) in Andraž Filej (4. RA). Vsi
trije so se udeležili državnega tekmovanja. Na tem tekmovanju sta Lari Kofol in Martin Bevčar
dosegla zlato priznanje. Kristina Repič Vrtovec pa je bila mentorica.

Tekmovanje Poliglot 3
Celje, 2. april 2016
V soboto, 2. aprila 2016, so se Simon Sirk in Filip Cotič (oba iz 2. CE), Rok Dolgan in Domen
Božič (oba iz 2. ML), Marko Janežič in Boštjan Božeglav (oba iz 2. ME) udeležili tekmovanja iz
angleščine za poklicne programe. Tekmovanje se je odvijalo na Ekonomski šoli v Celju. Filip Cotič
je zasedel 13. mesto in prejel bronasto priznanje.

Najboljši v angleščini med dijaki poklicnih šol so tekmovali v Celju. V naši ekipi se je najbolje odrezal Filip Cotič (prvi
z desne)
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Projekt EMEU: nizozemska dijaka sta gostovala na ERŠ
ŠCNG, od 4. do 22. aprila 2016
V aprilu je Šolski center gostil dva nizozemska dijaka. Dennis van Wattengen in Ian de Vries sta
bila prisotna pri pouku strokovnih predmetov v srednješolskem programu tehnik računalništva in na
Višji strokovni šoli. Z nizozemsko partnersko organizacijo Horizon College je bila poskusno
izvedena modularno zasnovana mednarodna izmenjava v okviru projekta EMEU (Engeenering
Mobility in Europe).
Pouk je pod mentorstvom Boštjana Vouka potekal v angleškem jeziku. Cilj modula Web developer
je bil izdelati promocijsko spletno stran. Dijaka sta v sklopu modula pisala tudi blog, na katerem sta
objavljala svoje vtise o življenju pri nas. Ob koncu projekta sta pripravila zagovor pred strokovno
komisijo v veliki predavalnici na MIC-u. Prenos zagovora je potekal v živo s pomočjo Arnesovega
video portala. Zagovor sta uspešno opravila in ob koncu so jim čestitali direktor ŠCNG, ravnatelj
ERŠ in učitelji strokovnih predmetov.
Waiting before class
by Dennis Vanwattingen, 7. apr., 2016
We are waiting in the hall before our class with the other students. There is no difference between
our school and the school here in Slovenia, in the sense that students are either talking to each other,
or just looking at their phones. It almost feels like home.
Our leisure time
by Dennis Vanwattingen. 8. apr., 2016
During our time off we usually walk around in the center of Nova Gorica, or we can be found at the
dorm where we met alot of nice people already.
Mission complete
by Ian Devries, 21. apr., 2016
We have completed the project and pressented our website. This internship has been a succes. These
three week have been a lot of fun and learned a lot of new thing. And if I could, I would do it all
over again.

Iz spletnega bloga Iana in Dennisa

Vir: http://emeu.splet.arnes.si
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Dennis in Ian v središču Nove Gorice

Na stopnicah SPLŠ

V družbi dijakov računalniške šole

Pri pouku

Zagovor naloge pred komisijo in vodstvom šole

Po uspešno opravljeni nalogi je Ianu in Dennisu čestital
tudi direktor centra Egon Pipan
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16. natečaj za najboljši haiku
Ljubljana, 5. april 2016
V Cankarjevem domu v Ljubljani je v začetku aprila potekala
podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih kategorijah in
predstavitev zbirke Haiku 2016. Tekmovanje vsako leto
organizira Gimnazija Vič iz Ljubljane. Letos se ga je udeležilo
600 dijakov iz 47 srednjih šol. Na natečaju že vrsto let
sodelujejo tudi dijaki ERŠ pod mentorstvom Bojane
Modrijančič Reščič. Letos je dijak Aleksandar Gadzov (2. RA)
napisal najboljši haiku z bivanjsko tematiko, Beti Piščanec (2.
RA) pa najboljši poetološki haiku. Oba haikuja sta objavljena
v zbirki haikujev, prav tako še šest haikujev ostalih naših
dijakov.
Skupina prijateljev
sredi belega dne.
»Visijo« na telefonu.
Aleksander Gadzov

Pisala boš.
Besede,
zavozlane v grlu.

Naslovnica 16. zbirke srednješolskih
haikujev

Beti Piščanec

Strokovna ekskurzija v Krško
Krško, 5. april 2016
Dijaki 1. NE in 2. NE so v torek, 5. aprila 2016, skupaj z učiteljema Robertom Čebronom in
Miranom Frankom obiskali Nuklearno elektrarno Krško. Prisluhnili so zanimivemu uvodnemu
predavanju, nato pa si še ogledali elektrarno.

Izmenjava dijakov Finska
Jyväskylä, od 6. do 19. aprila 2016
Dijaki SPLŠ so opravljali prakso na Finskem. Spremljala jih je vodja MIC-a Adijana Hodak. Žiga
Frelih, Jure Kodre in Luka Nabergoj (vsi iz 3. TM) ter Denise Mislej in Goran Radić (oba iz 3. LT)
so delali v šolskih delavnicah in obiskali so tudi nekaj podjetij.
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Strokovna ekskurzija Dunaj
Dunaj, od 6. do 8. aprila 2016
Dijaki 2. letnika tehniške gimnazije ŠC Nova Gorica smo v začetku aprila obiskali Dunaj, avstrijsko
prestolnico kulture, glasbe in umetnosti.
Na prekrasno jutro 6. aprila smo se iz Nove Gorice odpeljali in v sedmih urah prispeli na Dunaj. Z
nami sta potovala dva profesorja Tanja Ožbolt in Herman Besednjak ter vodič Klemen.
Obiskali smo dunajski univerzitetni observatorij, kjer so nam pripravili predstavitev o vesolju, nekaj
novih odkritjih ter na kratko pojasnili, s čim se ukvarjajo. Pot nas je ponesla v center mesta, kjer
smo si ogledali znano Zacherlovo hišo, ki jo je načrtoval sam Plečnik. V samem centru stoji
katedrala sv. Štefana, od katere smo se nato odpravili proti hiši Hundertwasser, hiši z edinstveno
arhitekturo, ki je bila tudi naša zadnja postojanka tistega dne.
Naslednje jutro smo obiskali Naravoslovni muzej, v katerem smo si lahko ogledali razstavo
različnih kamnov ter prehod zemlje po obdobjih, od prazgodovine do srednjega veka. Nato smo se
sprehodili do dvorca Hofburg, kjer smo si v zakladnici lahko ogledali konico sulice, s katero naj bi
bil zaboden Jezus. Sledil je ogled grobnice Habsburžanov, kjer jih leži kar 146 skupaj z Marijo
Terezijo.
Po dolgem raziskovanju zgodovine Habsburžanov smo se odpravili v Albertino, dunajski muzej, in
se po ogledu razstave od Moneta do Picassa odpravili v Hišo glasbe. Drugi dan se je zaključil z
obiskom Praterja, dunajskega zabaviščnega parka.
Naša zadnja postojanka na Dunaju je bila palača Schönbrunn, ki je eden od najpomembnejših
avstrijskih kulturnih spomenikov in najbolj obiskana znamenitost Dunaja. Ta baročni arhitekturnoumetniški kompleks, ki ga sestavljata mogočen grad in prelep park, je bil več stoletij v lasti
Habsburžanov. Omogočen nam je bil ogled skozi bivalne sobane in reprezentančne dvorane v
gradu, v katerih je živela in vladala cesarska rodbina. Sobane so bile polne prestiža, okrašene s
pozlačenimi okraski ter zelo dobro ohranjene. Del palače je tudi park, ki se je zgledoval po parkih
francoskega kraljevega dvora. Brezhibno urejena drevesa in cvetlične gredice obkrožajo poti, ki
vodijo do okrasnih ribnikov. Park si v celoti nismo mogli ogledati, saj nas je proti koncu ulovil dež.
Dunaj je lepo, zanimivo in bogato mesto, v katerem vam res ne bo dolgčas.
Pripravil Blaž Jermol, 2. GA

Dijaki z vodičem
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Izobraževalna predstavitev podjetja Mahle
ŠCNG, 7. april 2016
V predavalnici MIC-a se je predstavljalo podjetje Mahle. V dopoldanskem času so dijaki
avtoserviserji, mehatroniki in elektrotehniki prisluhnili predavanju o samem podjetju, o batih za
motorje z notranjim izgorevanjem, batnih obročkih, cilindričnih oblogah, turbo pihalih,
zaganjalnikih, dinamo generatorjih in elektromotorjih, za konec pa še o prihodnosti motorjev z
notranjim izgorevanjem.
V popoldanskih urah pa so bila organizirana predavanja za naše učitelje in zunanje slušatelje. V
angleščini je predaval strokovnjak iz matične družbe Mahle iz Stuttgarta, g. Christoph Dutschke.
Podrobno je predstavil podjetje Mahle, ki je prisotno v 35 državah po celem svetu. Posebej je tudi
razložil vzroke, zaradi katerih je Letrika pristala pod okriljem tega podjetja.

Podjetje Mahle se je dopoldne predstavilo dijakom, popoldne pa tudi profesorjem in zunanjim obiskovalcem
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Strokovna ekskurzija v Dekane in Koper
Dekani in Koper, 7. april 2016
Učitelji Matej Pinosa, Igor Milost in Viler Nusdorfer skupaj z dijaki 2. TM in 3. TM so najprej
obiskali podjetje Lama – Titus Dekani. Podjetje uspešno razvija in izdeluje stroje za avtomatizacijo,
orodja in livarsko tehnologijo za potrebe lastne proizvodnje okovja kot tudi za druge naročnike. V
Kopru pa so si ogledali Tehnološki center Hidria, ki za svoje poslovne partnerje razvija in prodaja
visokotehnološke rešitve za avtomatizirane montažne procese.

Strokovna ekskurzija v Idrijo
Idrija, 7. april 2016
Učitelji Barbara Sitar, Marjeta Kragelj in Dean Horvat so spremljali dijake 4. AZ in 4. BZ na
strokovni ekskurziji v Psihiatrično bolnišnico Idrija. Najprej so poslušali predavanje o bolnišnici in
o duševnih motnjah, ki so najbolj pogoste pri bolnikih, ki se zdravijo v tej bolnišnici. Seznanili so se
tudi s specifikami zdravstvene nege pri tovrstnih bolnikih. Po predavanju je sledil ogled bolnišnice.
Predstavili so jim prostore za delovno in skupinsko terapijo. Ogled bolnišnice je za naše dijake
vedno zanimiv, saj ruši predsodke, ki krožijo o tej bolnišnici.

Psihiatrična bolnišnica Idrija. Vir: https://tinyurl.com/y8e7vem7
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21. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije
Novo mesto, 8. april 2016
V prostorih Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega centra Novo mesto je v petek, 8. aprila
2016, potekalo 21. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele
Boškin.
Tekmovalci so se pomerili v znanju na temo Paliativna zdravstvena nega in obravnava bolečine.
Skupno je tekmovalo 74 dijakov iz 11 srednjih zdravstvenih šol Slovenije. Tekmovanja se je pod
mentorstvom profesorice Daše Cek Stepančič udeležilo tudi 5 dijakinj 2. BZ, in sicer: Tina Ferfolja,
Hana Batič, Sandra Mitkova, Jana Knez in Sara Ušaj.
Sara Ušaj je osvojila bronasto priznanje.
Pripravila Daša Cek Stepančič

Dekleta 2. BZ, ki so sodelovala na tekmovanju, in njihova mentorica Daša
Cek (desno)

Sara z osvojenim priznanjem

Poliglot
Ljubljana, 9. april 2016
Dijaki, najboljši na šolskem tekmovanju (Benjamin Simonič - 2. NR, Ažbe Bolčina – 3. BZ, Vid
Lipušček – 2. NR, Aneja Fučka – 3. BZ in Miha Prinčič – 2. NAS), so se udeležili državnega
tekmovanja Poliglot, ki je bilo organizirano na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo iz
Ljubljani.
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Projekt GROW
Trst, 11. in 12. april 2016
V okviru mednarodnega projekta GROW – (Development of woman self – Help group in the area
of multufunctional farming), v katerem Šolski center sodeluje kot partner, smo se 11. in 12. 4. 2016
sestali na četrtem partnerskem srečanju v Trstu (Interland Consorzio Societa Cooperativa
Sociale).Vodja projekta je Ustanova fundacija BIT planota. Naša naloga v projektu je sodelovanje
pri pripravi modela izobraževanja, priprava in izvajanje programov s področja podjetništva in
hortikulture, izvajanje programov in predavanj, predlog načrta evalvacije, priprava gradiv in
predloga vključevanja izvedenih programov v šolski kurikul.
Vsi partnerji v projektu so že pričeli s predavanji in usposabljanji s področja podjetništva, socialnih
storitev na podeželju in vsebin s področja kmetovanja, sadjarstva in vrtnarstva. V pripravi so tudi
gradiva v nacionalnih jezikih partnerstva in v angleškem jeziku. Predvidoma bodo končana v
septembru 2016. Ker se projekt bliža koncu, so bile teme tokratnega srečanja tudi plan evalvacije,
integriranje programov v šolski kurikul in v plane lokalnega in regionalnega razvoja.
Pripravila Rosana Pahor

Paliativna oskrba ter PUD v tujini
ŠCNG, 14. april 2016
19. 4. 2016 smo želeli učitelji strokovnih predmetov na zdravstveni šoli narediti nekajurni most med
medicinskimi sestrami v realnem delovnem okolju ter dijaki.
Na predstavitev paliative v zdravstvu in PUD v tujini smo poleg dijakov 4. AZ in 4. BZ povabili
tudi mentorje dijakom na PUD-u ter upokojene medicinske sestre, ki si delale na naši šoli.
Najprej je dijakinja Veronika Bevk prikazala štiritedensko prakso v bolnišnici Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol v Barceloni. Meta Zorman, Brigita Marušič, Ivana Nikolova ter Žiga Jelavič
pa so predstavili praktično usposabljanje z delom v domu za ostarele VIC El Nadal.
Jana Harej Figelj in Matjaž Figelj, oba zdravnika specialista, sta nam slikovito predstavila možnost
vnašanja paliativne medicine v obravnavo krhkega bolnika. Začutili smo, kako tovrstna veja
medicine, ki se v zadnjih letih hitro razvija, omogoča spoštovanje bolnikovih pravic ter celostno
obravnavo hudo bolnega človeka. V diskusiji smo bili deležni pomislekov, dilem in komentarjev
tako dijakov kot zaposlenih v zdravstvenih ustanovah ter upokojenih medicinskih sester.
Pripravila Marjeta Kragelj

Dijaki so predstavili delo v Vicu

Matjaž Figelj je dijakom predstavil paliativno medicino
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3. državno tekmovanje iz projekcij in kotiranja PIKO 2016
Koper, 14. april 2016
Na Srednji tehniški šoli Koper je potekalo tretje državno tekmovanje iz projekcij in kotiranja PIKO
za dijake srednjih šol tehniških usmeritev, ki se izobražujejo na področjih strojništva, mehatronike,
elektrotehnike, lesarstva, gradbeništva, in dijaki tehniške gimnazije. Nanj se je uvrstilo 48 najboljših
dijakov iz vseh prijavljenih srednjih šol, ki so izvedle šolsko predtekmovanje. Naš center sta
zastopala Dominik Bevčič iz 4. GA in Rok Filipčič iz 3.T M, spremljala pa sta ju mentorja Herman
Besednjak in Igor Milost. Dominik se je uvrstil med prvih 15. dijakov, ki so prejeli zlato priznanje.
Bronasto priznanje so si na šolskem tekmovanju poleg Dominika in Roka prislužili tudi Matija
Zorn, 2. ST, Franci Obid in Jan Rustja iz 3. ME in Franci Slokar iz 4. TM.
Po končanem tekmovanju so si sodelujoči ogledali podjetje Lama d. d. iz Dekanov. Sledila je
zaključna slovesnost, na kateri je predsednica strokovne komisije Erika Broz Žižek razglasila
rezultate tekmovanja. Martin Pivk, predsednik Skupnosti strojnih šol, Elido Bandelj, direktor Centra
za poklicno izobraževanje, in Iztok Drožina, ravnatelj Srednje tehniške šole Koper, pa so podelili
glavne nagrade (komplete orodja Unior) najboljšim trem dijakom. Tudi vsi ostali tekmovalci so
prejeli praktične nagrade.

3. državno tekmovanje v kotiranju je potekalo na Srednji
tehniški šoli Koper; udeležence je pozdravil tamkajšnji
ravnatelj

Za popestritev tekmovanja je poskrbela šolska glasbena
skupina

Predsednica strokovne komisije Erika Broz Žižek je
razglasila rezultate

Naša tekmovalca sta spremljala mentorja Igor Milost in
Herman Besednjak (v drugi vrsti v sredini)
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Primorske novice, 26. 4. 2016, str. 25
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Predstavitev slovenske vojske
ŠCNG, 14. april 2016
Tudi letos so na parkirišču ŠCNG pripadniki Teritorialnega polka 1. brigade Slovenske vojske in
pripadnikov Garde in Uprave za obrambo Postojna v okviru civilno-vojaškega sodelovanja
predstavili vojaško opremo, orožje in različna vojaška vozila.
Za vse dijake, stare 18 in več let so bile organizirane v učilnici predstavitve, kjer so bile dijakom
predstavljene oblike ter možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko, nato pa vodeni ogledi. Dijaki so
si radovedno ogledovali razstavljeno opremo in spregovorili par besed z vojaki.

Dijaki so si z zanimanjem ogledali orožje, ...

... prirejena vozila, ...

... lahko so se preizkusili v merjenju na tarčo, ...

... in si ogledali notranjost oklepnika

Predstavitev je bila zanimiva tudi za učitelje in vodstvo
Po ogledu so dijakom pripadniki SV tudi podrobno
centra; med dijaki od leve: Robert Peršič, ravnatelj ERŠ,
predstavili poklic vojaka
Egon Pipan, direktor centra in Severin Doplihar, učitelj
praktičnega pouka
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Državno tekmovanje iz matematike
ŠCNG, 16. april 2016
V soboto, 16. aprila 2016, je na našem centru potekalo državno tekmovanje iz matematike. Na
tekmovanju so sodelovali tudi naši dijaki v dveh kategorijah, z glasbenim nastopom so popestrili
tudi zaključno prireditev.

Dijaki so bili razdeljeni v več skupin

Navodila pred testi

Tik pred začetkom tekmovanja so mentorji odgovorili na
nekatera vprašanja dijakov

Na zaključni prireditvi

Dobro so se odrezali tudi naši tekmovalci
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Polfinale državnega prvenstva v malem nogometu
ŠCNG, 17. aprila 2016
Nogometna ekipa ERŠ je po četrtfinalnem, gostila tudi polfinalni turnir v malem nogometu.
Pomerila se je z ekipami ESIC Kranj, Ekonomske šole Ljubljana in Gimnazije Šiška. Prvi dve
tekmi so naši dijaki zmagali, zadnjo remizirali in se tako po sedmih letih znova uvrstili v finalni
turnir.

Ekipa ERŠ z ravnateljem

Po sedmih letih znova na finalnem turnirju

Zaključna prireditev Popri
Nova Gorica, 18. april 2016
Na tekmovanju Popri je sodelovalo 260 mladih iz 44 različnih izobraževalnih institucij. Prijavili so
se s 95 idejami z različnih področij. V polfinale se je uvrstilo 12 najboljših ekip iz vsake kategorije
(študentje oz. mladi do 29. leta, dijaki, osnovnošolci). Prva predstavitev idej je bila 31. marca v
Primorskem tehnološkem parku. Projekte je ocenjevala 24-članska komisija, v kateri so bili
predavatelji, pedagoški delavci, podjetniki in startup mentorji. Na koncu je izbrala polfinaliste.
Mednje je bila uvrščena tudi ekipa študentov VSŠ, ki je sestavila Stroj za pripravo zajtrka oz.
Palačinkarja (ta naprava je sodelovala tudi v projektu MyMachine). Ekipa je morala za finalni izbor
pripraviti predstavitev. Zaključna prireditev se je odvijala v gledališki dvorani SNG NG. Palačinkar
se ni prebil med najboljše ideje.
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Šola v naravi: Radenci
Radenci, od 18. do 20. aprila 2016 in od 20. do 22. aprila 2016
V prvem terminu so bili v šoli v naravi dijaki 1. ST skupaj z učiteljem Bogomirjem Remškarjem, v
drugem terminu pa dijaki 1. TM, ki so svoja doživetja opisali takole:
Med 20. in 22. aprilom smo se dijaki 1. TM udeležili šole v naravi v Radencih ob Kolpi. Takoj po
prihodu so nas lepo pogostili, nato pa smo že odrinili na prvo aktivnost – kolesarjenje. Kolesarili
smo ob obrežju reke Kolpe in se ustavili na nekdanjem strogo varovanem območju, kjer je nam je
vodič predstavil strog režim gibanja na tem področju v času Jugoslavije. Po večerji smo imeli kratek
športni program in nato smo odšli po sobah.

Večer ob tabornem ognju

Kolesarjenje ob Kolpi

Naslednji dan smo že zgodaj zjutraj odšli na pohod do jame Kobiljače. Po ogledu jame smo na
bližnjem travniku zakurili ogenj in spekli hrenovke. Skoraj 11 km dolg pohod nas je dodobra
izmučil. Popoldan smo se peljali s kanuji po reki Kolpi. Temperaturo Kolpe so prvi občutili sošolci,
ki so se zaradi nerodnosti drugega čolna in nepravilne vožnje prevrnili.

V jami Kobiljači

S kanuji po Kolpi

Izlet je bil zanimiv, spotoma smo tudi čistili obrežje reke, saj je bil naslednji dan t. i. dan Zemlje. Na
koncu je nekaj junakov skočilo v reko in jo tako malo segrelo. Zvečer smo spet zakurili ogenj in se
podružili ob zvokih harmonike in pečenih hrenovkah.
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Zadnji dan smo izkoristili za plezanje in lokostrelstvo ter družabne igre. Po kosilu smo se poslovili
in odšli proti domu.
Zahvaljujemo se profesorjema Mateju Pinosi ter Marku Bratini za popestritev teh dni. Zahvala gre
tudi osebju CŠOD-ja Radenci za prijetne dni.
Zapisali dijaki 1. TM

Za pogumne je voda vedno ravno prav topla

Dijaki so se preizkusili tudi v streljanju z lokom

1. TM z razrednikom Matejem Pinoso in učiteljem Markom Bratino
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Erasmus +: Sledenje na delovnem mestu
Weiz (Avstrija), od 18. do 22. aprila 2016
Mirijam Pirc in Tanja Ožbolt sta obiskali srednjo šolo (Höhe tehnische Lehranstalt - HTL) v Weizu.
Obisk je bil namenjen spremljanju pouka ter pregledu možnosti za izmenjavo dijakov in
načrtovanje izmenjave. Na tem šolskem centru izobražujejo dijake v različnih tehničnih smereh:
elektrotehnika, strojništvo, gospodarski inženiring, računalništvo in informacijska tehnologija ter
znanost o okolju.
V razredu je 20 dijakov, vsak dan imajo tudi do 11 ur pouka: dopoldan teoretične predmete,
popoldan pa praktične predmete in športno vzgojo. Pri angleščini, laboratorijskih vajah in pri delu v
delavnicah so razporejeni v skupine po 7-10 dijakov. Po zaključenem šolanju se večina dijakov
zaposli, saj je dovolj prostih delovnih mest s primerno plačo.
Šola je dobro opremljena, saj nameni veliko denarja za merilno in računalniško opremo. Na šoli
vladata red in disciplina (dijaki imajo potrebščine in domačo nalogo), odnos med dijaki in profesorji
je zelo spoštljiv. Tempo učnih ur je zelo sproščen, učitelj si vzame čas za komentar domače naloge,
vodeno diskusijo in vprašanja dijakov.

Gostitelji in gostje; od leve gospod Albert Gamillschek, koordinator projekta, gospa Edith Rosenberger, knjižničarka in
jezikoslovka, Tanja Ožbolt in Mirijam Pirc ter gospod Friedrich Wogrolly, profesor nemščine
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Wissen hat Zukunft, 19. Jahresbericht 2015/16, str. 63
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Goriški dnevi knjige
Nova Gorica, 19. april 2016
V Goriški knjižnici Franceta Bevka so potekali Goriški dnevi knjige (18.-21. 4. 2016). Dogodkov je
bilo veliko, eden izmed njih je bila tudi predstavitev 13. pesniške zbirke z naslovom Poezije mladih
pesnikov, ki je potekala 19. 4. ob 12. uri. v knjižnici. Mentorica je predstavila svoje ustvarjalne
dijake, ki so nato prebirali svoje pesmi.

Strokovna ekskurzija v Podgorico
Podgorica, 20. april 2016
Za dijake 4. AE, 4. RA in 4. RB je bila organizirana ekskurzija v Reaktorski center Podgorica, ki
skrbi za merjenje sevanja v okolju, varnostne analize in za izobraževanje jedrskih strokovnjakov.
Nato so dijaki sodelovali na podjetniški delavnici v Stiščišču v Ljubljani. Tovrstne delavnice
izvajata Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem in javna agencija Spirit Slovenija.
Delavnica je trajala dve uri, njen namen pa je bil skozi praktične primere pokazati neverjeten
kreativni potencial, ki ga imamo vsi ljudje.
Rezultat izvedenih nalog so bili narisani stripi na glavo obrnjene pravljice, izboljšano šolsko okolje,
kopica novih kreativnih idej in veliko smeha. Dijaki so dokazali, da so zelo ustvarjalni. Naučili so
se, kako s poglobljenim razumevanjem, hitrim ukrepanjem in prototipiranjem reševati kompleksne
probleme in razvijati nove rešitve. Spoznali so, da so dobre zgodbe najboljši način predstavitve in
da slika lahko pove mnogo več kot samo beseda. Morda bodo nekateri udeleženci nekoč celo razvili
nove izdelke in rešitve ter tako prihodnjim generacijam reševali probleme in s tem ustvarjali
kakovostna delovna mesta.

RoboMiš
ŠCNG, 20. april 2016
V sredo pred prvomajskimi počitnicami je ERŠ organizirala tekmovanje RoboMiš, ki spada v okvir
slovenske Robolige. Tekmovanje je potekalo v avli MIC-a. Na tekmi so sodelovale štiri šole
(ŠCNG, ŠC Velenje, ERŠ Ptuj in FERI) z več tekmovalci, ki so se pomerili v spretnosti in vožnji z
malimi avtonomnimi roboti po labirintu. Pred začetkom tekme so lahko preizkusili labirint, nato pa
so sledile tri vožnje. Našo šolo so zastopali štirje tekmovalci. Aljaž Peršin (3. AE) je osvojil 1.
mesto, Jernej Kodele (3. BE) je bil drugi, Davorin Cole (3. AE) tretji, Miha Bursy (3. AE) pa je
zasedel 11. mesto.

Ekskurzija na Dolenjsko
Novo mesto, 20. april 2016
Za dijake 3. RA in 3. RB je bila organizirana ekskurzija na Dolenjsko. Z njimi so šli tudi Majda
Figelj, Tina Stanič in Tomaž Mavri. Najprej so si ogledali podjetje Krka, ki je uspešna farmacevtska
družba. Sledil je ogled Trubarjeve domačije na Raščici. Domačija je bila obnovljena v 80. letih
tako, da so vsa poslopja ohranila zunanjo podobo iz časa gradnje. Sestavljajo jo spominska hiša z
mlinom, žaga venecijanka, gospodarsko poslopje in kozolec.
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Strokovna ekskurzija: Avstrijska Koroška
Avstrijska Koroška, 20. april 2016
V sredo, 20. aprila 2016, so se dijaki 2. RA in 2. RB odpravili v Avstrijo. Spremljali so jih Andreja
Žgur, Edi Medvešček in Tanja Lestan.
Najprej so se ustavili na parkirišču pri Minimundusu, kjer so počakali prijazno vodičko gospo
Uršulo K. Pobegajlo iz CŠOD - Dnevni center Zamejstvo. Skupaj so se odpeljali h gradu Ostrovica.
Do njega so se povzpeli skozi štirinajst grajskih vrat. Na vrhu je lepo urejen muzej z zbirko orožja,
oklepov, oblek in ostalih predmetov.
Pot so nadaljevali do Gosposvetskega polja, kjer so si ogledali največjo koroško, romarsko cerkev
Gospe Svete in Vojvodski prestol. Naslednja postaja je bila Celovec. Ogledali so si Stari in Novi trg,
Zmajev vodnjak in deželno hišo, kjer hranijo knežji kamen. Mimogrede so videli še gledališče in
mestno hišo ter doživeli utrip glavnega mesta avstrijske Koroške.
Nazadnje so se odpeljali še do Vrbskega jezera in najlepšega njenega dela – Marije na Otoku. Videli
so dve cerkvi in znamenito pokopališče.
V prečudovitem, sončnem vremenu so spoznavali kulturne in zgodovinske znamenitosti avstrijske
Koroške. Domov so se vrnili v zgodnjih večernih urah, polni lepih vtisov.
Pripravila Tanja Lestan

Dostop do gradu vodi skozi 14 grajskih vrat

Na grajskem dvorišču

V celovški mestni hiši

Pred zmajevim vodnjakom v Celovcu
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Strokovna ekskurzija na Dunaj
Dunaj, od 20. do 22. aprila 2016
Dijaki 2. AZ in 2. BZ so se odpravili na strokovno ekskurzijo na Dunaj. Spremljali so jih Sonja
Žežina, Karmen Kete, Irena Rutar in Mitja Trošt.
V sredo, 20. aprila 2016, smo se dijaki 2.AZ in 2.BZ razreda odpravili na strokovno ekskurzijo na
Dunaj. Odšli smo v zgodnjih jutranjih urah z glavne avtobusne postaje v Novi Gorici. Vožnja je bila
precej dolga, zato smo se med potjo ustavljali na različnih počivališčih za krajše postanke. Ker je to
bila strokovna ekskurzija, smo imeli prvi dan še ogled mariborskega univerzitetnega kliničnega
centra. Tam so nas razdelili v dve skupini in nam pokazali različne oddelke npr. oddelek za kožne
bolezni, urgenco in pediatrijo. Zanimivo je bilo videti, kako so ti oddelki veliki. Poleg kliničnega
centra je še visoka strokovna šola, kjer so nam predstavili študij zdravstvene nege, ki bi nas lahko
zamikal po končanem štiriletnem srednješolskem programu. Po končanem ogledu, ki je trajal
približno 2 uri, smo nadaljevali pot na Dunaj. Ko smo v popoldanskem času končno prispeli na
želen cilj, smo si pred nastanitvijo v hostlu ogledali glavni trg, na katerem stoji stolnica svetega
Štefana. Po ogledu cerkve in trga, smo imeli uro prostega časa, da smo lahko opravili manjše
nakupe. Po tem smo se odpravili do hostla, kjer nas je čakala večerja, po večerji pa počitek.
Naslednje jutro smo se po zajtrku, približno ob 8.00 zjutraj, najprej odpravili na ogled dveh
zanimivih muzejev. Prvi muzej je bil dunajski prirodoslovni muzej, v katerem smo bili 2 uri. Po
muzeju smo se sprehajali sami, ogledali pa smo si lahko živalske vrste z vsega sveta, prav tako pa v
posebnih sobah kamnine z vsega sveta. Po ogledu prirodoslovnega muzeja smo si ogledali stavbo,
ki ji stoji nasproti, to je bila galerija. Tam smo imeli le uro časa za oglede, saj nekaterih likovna
umetnost ni zanimala. Po ogledu galerije smo se z avtobusom odpeljali mimo Hofburga, kjer smo
lahko videli lepote arhitekture iz baročnega časa. Ko smo si ogledali zgradbe, smo šli na isto mesto
kot prejšnji dan, na trg, in tam poiskali prostor in čas za kosilo. Nato smo se odpravili na ogled
palače Belvedere in dvorca Schonbrunn, ki je na Dunaju zelo priljubljen.

2. AZ in 2. BZ na Dunaju
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Za dvorcem Schonbrunn je park, ki ga krasijo rože, nasproti parka pa je na manjšem griču še ena,
manjša zgradba. Ob dvorcu se nahaja tudi dunajski živalski vrt, ki je zelo velik in lepo urejen. Po
vseh ogledih nas je ta dan večerja čakala nekoliko bolj zgodaj, saj smo v večernih urah odšli še v
zabaviščni park Prater. V Praterju smo se zabavali približno dve uri in se nato odpeljali v hostel na
počitek. Naslednji dan, v petek, 22. aprila, smo se v jutranjih urah podali na pot proti domu. Na poti
domov pa sta nas čakala še dva ogleda, in sicer ogled Kunsthausa in pogled celotnega Dunaja z
razglednega stolpa. Po ogledih smo se odpravili proti domu, kamor smo prispeli v poznih večernih
urah.
Pripravila Petra Pavlin, 2.AZ

Strokovna ekskurzija v Bistro in Grosuplje
Bistra in Grosuplje, 21. april 2016
Dijaki 1. AS in 1. AS2 so imeli organizirano strokovno ekskurzijo. Z dijaki so odšli tudi učitelji
Robert Spačal, Aleksander Krpan in Marko Celinšek Kaličanin. Obiskali so Tehniški muzej
Slovenije v Bistri, kjer je za avtoserviserje vedno zanimiv oddelek s starimi avtomobili in motorji.
Po ogledu muzeja so se odpeljali v Grosuplje, kjer so se ustavili v podjetju Avtotransporti Kastelec.
To je podjetje, ki se ukvarja z razgradnjo avtomobilov. Dijaki so si ogledali postopek razgradnje,
predstavnik podjetja pa jim je povedal še veliko zanimivega o odsluženih avtomobilih.

Strokovna ekskurzija v Pivko in Podnanos
Pivka in Podnanos, 21. april 2016
Učitelja Bogomir Remškar in Albin Klanjšček sta spremljala dijake 2. AS in 2. AK, ki so se
odpeljali do Pivke in si tam vodeno ogledali Park vojaške zgodovine. Muzej v starih italijanskih
kasarnah predstavlja vojaško-zgodovinsko dediščino naše države, ki je vedno zanimiva tudi za naše
dijake. Po ogledu muzeja so se dijaki povzpeli tudi na vzpetino Primož, kjer je ohranjena utrdbena
zapuščina Alpskega zidu, ki ga je pred začetkom 2. svetovne vojne zgradila Italija. Zgodovinski del
ekskurzije se je s tem zaključil, sledil je še obisk uspešnega transportnega podjetja Semenič
Transport v Podnanosu.
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22. Lesarijada
ŠCNG, 21. april 2016
V četrtek, 21. 4. 2016, je na Šolskem centru Nova Gorica potekalo državno tekmovanje lesarjev v
strokovnih in športnih disciplinah.
V šestih disciplinah (ročna obdelava lesa, risanje z računalnikom, intarzija, ulična košarka, mali
nogomet in fotografija) je tekmovalo 340 dijakov iz 11 šol. Dijaki Šolskega centra Nova Gorica so
dosegli sodelovali v vseh disciplinah (24 dijakov in 6 mentorjev) in dosegli odlične rezultate ter
skupno prvo mesto.

Ekipe enajstih šol so se zbrale v telovadnici SPLŠ

Pozdravila sta jih ravnatelj SPLŠ Primož Štekar in
voditeljica uvodne prireditve Natalija Plohl

Ročna obdelava lesa

Intarzija

Strokovna komisija ocenjuje lesne vezi

Risanje v AutoCAD-u
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Turnir v malem nogometu

Ulična košarka

Najboljšo intarzijo so izdelali naši dijaki; pokal je prevzel
Tadej Dominko (v sredini)

Najboljši so prejeli lesene pokale

Na zaključni prireditvi

Pevski nastop Kristin

Rezultati zmagovalne domače lesarske ekipe
Ročna obdelava lesa, ekipno: 7. mesto; ročna obdelava lesa, posamezno, Aljaž Jug: 3. mesto;
risanje, ekipno: 1. mesto; intarzija, ekipno: 1. mesto; fotografija, ekipno: 1. mesto;
nogomet: 2. mesto; ulična košarka: 6. mesto
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Ob koncu prireditve so učitelji pripravili bilten, v njem so zapisali: »To tradicionalno strokovno,
športno in kulturno-zabavno tekmovanje je dokaz, da smo in bomo z idejami in znanjem mladih
vedno močnejši in uspešnejši. Zavedati se moramo, da ima naša lepa Slovenija le dva naravna vira:
še vedno dovolj čiste vode in lesa. To so strateške priložnosti za prihodnost ...«

Najboljši udeleženci s priznanji in pokali

Primorske novice, 3. 5. 2016, str. 23
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Goriški dnevi knjige in PopSlastice
Nova Gorica, 21. april 2016
V okviru Goriških dnevov knjige so se dijaki našega centra ter splošne gimnazije srečali z Ladom
Bizovičarjem. V sproščenem klepetu je Lado predstavil svoje gledališko in televizijsko ustvarjanje,
svoj odnos do knjig in branja ter svoj pogled na življenje, vse seveda zavito v oblak humorja.
Nasmejani in dobre volje smo v njegovi družbi uživali dobro uro in pol. Podobna srečanja s
kulturnimi ustvarjalci naj bi se nadaljevala tudi v prihodnje pod skupnim naslovom Knjižne
POPslastice.

Lado Bizovičar je bil prvi gost goriških POPslastic

Lado je navdušil nabito polno dvorano

Primorske novice, 23. 4. 2016, str. 24
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Noč knjige
Nova Gorica, 22. april 2016
Bralni klub je v okviru projekta Noč knjige na Mostovni predstavil 13. pesniško zbirko z naslovom
Poezije mladih pesnikov. Dijaki so prebirali svoje pesmi, mentorica pa je povedala nekaj besed o
delovanju bralnega kluba.

Zaključek bralne značke
ŠCNG, 25. april 2016
Tudi v tem šolskem letu se je knjižnica trudila za promocijo in popularizacijo branja. Na šoli je
potekala bralna značka, imenovana ŠC bere, oz. za tuje jezike ŠC reads, ŠC liest in ŠC legge.
Bralna značka se je zaključila konec aprila z ogledom filma za vse sodelujoče dijake. Zgodba
francoskega filma Glas družine Bélier se je dotaknila gledalcev.

Glas družine Belier; Vir: https://tinyurl.com/y8jz3oyu
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Ob začetku motoristične sezone
Nova Gorica, 30. april 2016
Miran Mozetič, učitelj strokovnih predmetov na SPLŠ in tudi predsednik Moto kluba Nova Gorica
je pred začetkom motoristične sezone spregovoril o nevarnostih, ki prežijo na motoriste.

Primorske novice, 30. 4. 2016, str. 16
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MAJ
Hitrost in posledice v prometnih nesrečah
Nova Gorica, 4. maj 2016
Na Bevkovem trgu je potekala preventivna prireditev Hitrost in posledice v prometnih nesrečah, ki
ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MONG, sodelovale pa so tudi
druge ustanove, npr. policija, gasilci, reševalna postaja, avtošole, pa tudi dijaki in učitelji prometne
šole. Na prireditvi so navzoče nagovorili predstavnik Generalne policijske uprave Robert Vehovec,
novogoriški župan Matej Arčon in smučarski skakalec Peter Prevc, ki je zaposlen v oddelku
vrhunskih športnikov v Policijski akademiji. Slednji je navzočim podal nasvete o varni vožnji z
motornimi vozili, posebej je poudaril posledice prehitre vožnje.
Na prireditvi so sodelovali tudi dijaki logisti ter njihov mentor Miran Mozetič. Prireditev so obiskali
dijaki 1. AS, 1. LT, 2. TM in 3. LT.

Delo, 5. 5. 2016, str. 8
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Primorske novice, 5. 5. 2016, str. 12
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14. Tekmovanje iz logistike
Ljubljana, 5. maj 2017
V četrtek, 5. 5. 2016, so se dijaki skupaj z ravnateljem Primožem Štekarjem in učiteljico Tanjo
Arčon udeležili državnega tekmovanja iz logistike, ki se je letos odvijalo na Srednji poklicni in
strokovni šoli Bežigrad v Ljubljani. Tekmovalo je šest srednjih šol. Strokovni odbor je pripravil
naloge za tekmovanje, ki so bile sestavljene tako, da so obsegale vse strokovne module v programu
Logistični tehnik (Tehnologija blagovnih tokov, Logistika tovornih tokov, Transportna sredstva,
Tehnologija komuniciranja, Logistika potniških tokov, Mednarodna blagovna menjava…).
Tekmovanje je potekalo na dveh nivojih: za prvi nivo so preverjali osnovna znanja in spretnosti iz
strokovnih modulov programa Logistični tehnik, za drugi nivo pa so preverjali poglobljena znanja
in spretnosti ter zmožnost povezovanja različnih teoretičnih znanj s prakso. Vsaka šola je določila
po štiri dijake za vsako stopnjo.
Na začetku srečanja je vse udeležence pozdravila ravnateljica, nato so organizatorji razložili, kako
bo tekmovanje potekalo. In že se je začelo zares. Tekmovalci so imeli na voljo uro časa za reševanje
nalog, sledil je ogled Pivovarne Union, nato pa je bilo organizirano kosilo v dijaškem domu. Po
kosilu je v šoli potekala okrogla miza o varnosti v prometu, sledila je še razglasitev najboljših in
podelitev nagrad.
Našo šolo so zastopali Kristina Keleman, Mirjam Bavcon (obe iz 1. LT), Miha Pejić, Bor Petrovčič
(oba iz 2. LT), Ardit Kokollari, Edin Lozić (oba iz 3. LT) in Stefanija Srebranova (4. LT).
Naš najboljši dijak je bil Miha Pejić, ki je v svoji kategoriji osvojil odlično 4. mesto.
Pripravila Kristina Kompara

Dijake so organizatorji seznanili s pravili tekmovanja

Člani strokovnega odbora tekmovanja

Miha Pejić ...

... in Stefanija Srebranova med tekmovanjem
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Dobrodelna prireditev dijakov SPLŠ
Nova Gorica, 6. maj 2016
Dijaki SPLŠ in mentorica Natalija Plohl so pripravili dobrodelno predstavo. Predstava je bila
organizirana v Kulturnem domu Nova Gorica in je imela dve ponovitvi, da so si jo lahko ogledali
vsi dijaki SPLŠ. Na odru so se zvrstili dijaki v vlogi pevcev, glasbenikov, plesalcev, igralcev in
recitatorjev. Njihovi nastopi so bili sproščeni, domiselni in humorni, zato niti ni bilo opaziti
kakšnega manjšega spodrsljaja. Predstava se je zaključila z ubranim duetom učiteljice Natalije Plohl
in učitelja Bogdana Breclja, ki je petje spremljal na kitaro. Požela sta glasen aplavz.
Take predstave bi lahko bile na našem centru bolj pogoste.

Dobrodelno prireditev je napovedala njena avtorica,
profesorica Natalija Plohl, dijake pa je pozdravil tudi
ravnatelj Primož Štekar

Sproščeni in uigrani voditeljici sta povezovali glasbene,
dramske in plesne točke

Solistični pevski nastop - Kristin

Rokovski trio pod vodstvom Natana

SPLŠ raperja

174... Jaka in Leurim v svoji limuzini
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Sodobna Julija & Romeo

Mergim

Romantični duet - Nik in Kristin

Nastop saksofonista Mateja

Nastop V.I.P. Dance Company

Irski step - Erik
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... Prešernova Železna cesta v interpretaciji slavistke in

Nastop presenečenja...

inženirja lesarstva

Ob koncu so se vsi nastopajoči zbrali na odru

176

Kronika – maj 201

Geografsko-naravoslovna ekskurzija v Postojno
Postojna, 6. maj 2016
V petek, 6. maja 2016, so dijaki 1. AE, 1. RA in 1. RB obiskali Predjamski grad, jamo pod gradom
in Muzej Krasa. Z dijaki so odšli tudi učitelji spremljevalci Tina Stanič, Andreja Žgur, Anka Koršič,
Andrej Campolunghi, Erik Kompara in Bogomir Remškar.

Obisk v novogoriški E-hiši
Nova Gorica, 6. maj 2016
Dijaki iz 4. AE, 4. RA in 4. RB so obiskali Hišo poskusov v Novi Gorici. Zbirka poskusov šteje čez
30 eksperimentov, ki so razporejeni v 4 okvirne kategorije: vizualne in zvočne zaznave, fizikalni
pojavi in elektrika, naravni pojavi in ekologija ter robotika in računalništvo. Dijake je spremljala
učiteljica Tanja Blažič.

Tekmovanje v atletiki
Nova Gorica, 9. maj 2016
V ponedeljek, 9. 5. 2016, je na stadionu v Novi Gorici potekalo področno posamično prvenstvo v
atletiki za osnovne in srednje šole. Prvenstva so se udeležili tudi dijaki SPLŠ. V teku na 100 m je
zmagal Andrej Gregorič (4. TM), z rezultatom 11.08. V štafeti na 4 × 100 m so si zlate medalje
priborili Andrej Gregorič, Tine Kobal, Žan Koren in Nik Masten (vsi iz 4. TM). Jan Zavadlav
(4. TM) je zasedel peto mesto v skoku v daljino.

Zlata štafeta SPLŠ: Tine, Andrej, Žan in Nik
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Opazovanje Sonca in Merkurja
Nova Gorica, 9. maj 2017
V ponedeljek, 9. 5. 2016, je planet Merkur
potoval pred Sončevo ploskev. Ta pojav je zelo
podoben Sončevemu mrku. Razlika je v tem, da
se je med Zemljo in Soncem znašel Merkur in ta
mrk je manj izrazit kot pri običajnih Sončevih
mrkih. Pojav je bil viden v Evropi sredi dneva,
kar je najbolj ugodno za opazovanje. V Novi
Gorici so astronomsko društvo Teleskop,
Univerza v Novi Gorici in tehniška gimnazija
organizirali javno opazovanje na Bevkovem trgu.
Za ogled pojava so bili na voljo optični teleskopi
z zaščitnimi filtri ter solarni vodikov teleskop
H-alfa. Dijaki tehniške gimnazije in učitelji fizike
so bili na voljo občanom, da so pojasnili ta
astronomski pojav in astronomsko opremo.
Zaradi oblačnosti je bil viden le začetek prehoda,
tako da je odpadlo predvideno nočno opazovanje
Lune in Jupitra. O pojavu so poročale radijske
postaje in časopisje.

Primorske novice, 6. 5. 2016, str. 6
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Ekskurzija na Dolenjsko
Novo mesto in Raščica, 9. maj 2016
Učitelji Tanja Arčon, Vladimir Jug in Tanja Čefarin so spremljali dijaki iz 3. AE, 3. BE in 2. AE na
ekskurziji po Dolenjski. Ogledali so si Novo mesto, obiskali uspešno farmacevtsko podjetje Krka,
potem pa še Trubarjevo domačijo na Raščici. V Krki so jim predstavili zgodovino podjetja, ogledali
so si robotizirano proizvodnjo linijo in lahko videli, da je v tovarni zelo strog režim glede higiene –
instrumenti iz nerjavečega jekla, sterilnost, popolna prepoved kajenja.
Kasneje so si na Raščici ogledali domačijo Primoža Trubarja - domačo hišo z mlinom in žago na
vodni pogon, galerijo Skedenj in Trubarjevo čitalnico.

Stari del mesta ob Krki

Z vodičko CŠOD pred mestno hišo

Pred farmacevtsko tovarno Krka

Na Raščici med ogledom mlina
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Taitaja 2016
Seinäjoki, od 9. do 13. maja 2016
V maju je v okviru finskega nacionalnega tekmovanja v poklicnih kvalifikacijah (Taitaja Vocational
Skills Competition), ki štejejo za Euroskills, v kraju Seinajoki potekal dvodnevni seminar ter
delavnica za koordinatorje mednarodnih izmenjav. Naslov seminarja je bil Strengthening the
Competence Based Approach in Finland – This is how we did it. Udeleženci smo bili iz evropskih
držav, pa tudi iz Brazilije, Kanade in Kitajske. Vsebina seminarja se je vezala na mednarodne
mobilnosti, kako vrednotimo in priznavamo pridobljena znanja, spretnosti in kompetence. Svoj
vidik so predstavili Finci, ki se s področjem ECVET ukvarjajo že desetletje. Prikazali so nam
konkretne predstavitvene filme ter sodelovanje v mednarodnih projektih. Na delavnici pa smo
konkretno spoznali nekaj dijakov, katerih izkušnje so na zanimiv način predstavili njihovi učitelji.
Po končanem uradnem delu smo imeli vse dni na voljo možnost ogleda tekmovanja, ki je potekalo v
treh različnih halah na prireditvenem prizorišču. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo.
Pripravila Irena Četina

Utrinki iz finskega tekmovanja v strokovnih kvalifikacijah;
elektrotehnika, ...

... šiviljstvo,...

... avtoservisna dejavnost
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Šola v naravi
Vojsko, od 11. do 13. maja 2016
Dijaki 1. BZ so preživeli tri dni v CŠOD Vojsko. Dijake sta spremljala Dražen Grbac in Dean
Horvat.

Bralnice pod slamnikom
Nova Gorica, 12. maj 2016
Sredi maja je v Goriški knjižnici v okviru festivala Bralnice pod slamnikom potekalo srečanje z
Morrisom Gleitzmanom, enim izmed najuspešnejših sodobnih avstralskih pisateljev. Osnovnošolci
in dijaki so pozorno prisluhnili predstavitvi avtorja in njegovi pripovedi. Avtor je govoril v
angleščini in mladi poslušalci so kljub temu zbrano sledili. Na koncu so mladi pisatelja zasuli s
svojimi vprašanji, na katera je zavzeto odgovarjal. Prav tako si je tudi vzel čas za podpisovanje in
fotografiranje.

Avstralski mladinski pisatelj Morris Gleitzman je v Novo
Gorico prišel v okviru natečaja Bralnice pod slamnikom

Dijakom je predstavil svoje življenje ...

... in ustvarjanje

Z veseljem si je vzel tudi čas za avtograme

181

Kronika – maj 2016

8. Forum mehatronike
Novo mesto, 12. maj 2016
Novomeški šolski center je gostil že 8. Forum mehatronike. Tekmovanje poteka v dveh kategorijah:
(mehatronik operater in tehnik mehatronike), in sicer v obliki projektne naloge, ki jo izdelajo največ
trije dijaki. Vsaka šola sodeluje z eno ekipo v vsaki kategoriji. Dijaki iz 3. TM (Nejc Klanjšček,
Aljaž Fajdiga, Tilen Tinta) so izdelali prototip pametnega vozička. Pri tem so sodelovali tudi trije
mentorji: Matej Pinosa, Herman Besednjak in Marko Bratina.
V učilnici mehatronike pri profesorju Mateju Pinosi je nekaj časa stalo delno narejeno podvozje
dvokolesnega vozila, za katerega se je dijakom porodila zamisel, da ga obnovijo in spremenijo v
pametni voziček, ki bi lahko prevažal osebo ali tovor. Vozilo bi bilo predstavljeno kot promocijski
izdelek, ki bi na informativnih dnevih šole otrokom prikazoval področje mehatronike ter s tem
nazorno prikazal interakcije med strojništvom, elektrotehniko in informatiko. Dijaki so dosegli 4.
mesto v svoji kategoriji.
Ekipa mehatronikov operaterjev iz 3. ME - Jan Rustja, Jurij Močnik, Franci Obid (mentorji Severin
Doplihar, Iztok Martinčič, Marko Medvešček) je predstavila maketo dvokrilnih dvoriščnih vrat, ki
je dejansko učilo, saj služi za učenje osnov krmilne tehnike in uporabo industrijskih krmilnikov v
praksi. Vratni krili, ki sta narejeni na CNC-rezkalnem stroju, premikata dva pnevmatska delovna
valja. Krmilje dvosmernih delovnih valjev so dijaki izvedli s pomočjo dveh pnevmatskih bistabilnih
potnih ventilov in uporabe ustreznih senzorjev. Med devetimi ekipami so se naši dijaki uvrstili na
nehvaležno 4. mesto.

Projekt Grow – zaključek predavanj
ŠCNG, 13. maj 2016
V okviru mednarodnega projekta GROW – (Develpoment of woman self – help gorup in teh area of
Multufunctional Farming), v katerem Šolski center sodeluje kot partner, smo 13. 5. 2016 zaključili s
predavanji, ki smo jih kot partner v projektu izvajali na področju podjetništva in s podjetništvom
povezanih vsebin. Predavanja s področja večnamenskega kmetijstva so izvajali predvsem
predavatelji s Kmetijske zadruge v povezavi z nekaterimi zunanjimi izvajalci.
Udeleženci so bili z našimi predavanji zelo zadovoljni – kar 67 % se popolnoma strinja s trditvijo,
da so bile teme predavanj dobro izbrane in so uresničila njihova pričakovanja, ostalih 33 %
udeležencev se s trditvijo strinja, nihče pa ni obkrožil možnosti, da se s trditvijo ne strinja oz. sploh
ne strinja. Vsi udeleženci so se v skupini počutili sproščeno in so bili motivirani za delo in menili
so, da pridobljena znanja lahko uporabijo v vsakdanjem življenju.
V nadaljevanju projekta bo sledila priprava dokončnih gradiv skupaj s partnerji iz Italije in
Madžarske v angleškem jeziku (Handbook) in priprava predloga za vključevanja izvedenih
programov v šolski kurikul in v plane lokalnega ter regionalnega razvoja.
Naš skupni cilj je podpirati ženske s podeželja za pridobivanje znanja in kompetenc, potrebnih za
njihov osebni razvoj, zaposljivost in vključenost na trg dela ter vzpostaviti skupino žena za
samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva (multifunctional farming).
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Likovni natečaj Zdrav dih za navdih
ŠCNG, 14. maj 2016
V soboto, 14. maja 2016, se je zaključilo tekmovanje pod geslom Zdrav dih za navdih, ki ga
organizira društvo Pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. V okviru tekmovanja sodi natečaj
likovnih literarnih del, raziskovalnih nalog, predstavitev in filmov. Letošnji temi tekmovanja sta bili
Kajenje tobaka in vpliv na dihala ter Onesnaževanje zraka in posledice na dihalih. Na likovnem
delu tekmovanja so sodelovali tudi dijaki zdravstvene šole pod mentorstvom Anke Dornik Valič.
Dijaki iz 1. AZ Dejan Jandrić, Mihaela Janežič in Nina Miklavec so osvojili priznanje zlato trstiko.
Naslikali so dva plakata, ki sta bila ocenjena z najvišjim številom možnih točk.

Tvegaš? - Dejan Jandrić

Koga pelješ … - Mihaela in Nina
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Športne igre zaposlenih
Nova Gorica, 14. maj 2016
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi
zvezami je organiziralo Športne igre zaposlenih 2016. Namen tega projekta je bil spodbuditi
poslovno javnost k športni aktivnosti ter preko športne aktivnosti, druženja in zabave krepiti vez
med gospodarstvom in športom. Športne igre zaposlenih 2016 predstavljajo tekmovanje v petih
olimpijskih športnih panogah: mini nogomet, košarka (3X3), odbojka, tenis in tek. Projekt je
zasnovan kot tekmovanje ekip zaposlenih v podjetjih na slovenskem trgu.
V Novi Gorici se je tekmovanj udeležilo 144 posameznikov iz 13 podjetij, javnih ustanov in drugih
organizacij. Zaradi neugodne vremenske napovedi se je dogodek odvijal v Športnem centru HIT v
Šempetru, kjer je vse sodelujoče pozdravil tamkajšnji župan. Prireditev je vodil znan športni
novinar Ervin Čurlič. ŠCNG je sodeloval z mešano odbojkarsko ekipo, žal je bila ekipa Mahle
uspešnejša, zato so naši pristali na 2. mestu.

Mešana odbojkarska ekipa ŠCNG je zasedla 2. mesto

Primorske novice, 31.05. 2106, str. 21
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Državno prvenstvo v nogometu za srednje šole
Nova Gorica, 17. maj 2016
Na finalnem turnirju državnega prvenstva srednjih šol v malem nogometu, ki je potekal 17. 5. 2016
v Novi Gorici v organizaciji naše Elektrotehniške in računalniške šole, so poleg domače ekipe
tekmovale še ekipe Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, Srednje ekonomske, storitvene in
gradbene šole (ŠC Kranj) in Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja (ŠC Celje)
Prvo mesto je osvojila Gimnazija Maribor. Ekipa ERŠ je v tekmi s Srednjo gradbeno šolo in
gimnazijo Maribor izgubila z izidom 1 : 2. Drugo tekmo je igrala z ekipo ŠC Celje in izgubila z
rezultatom 1 : 3. Naši nogometaši so torej pristali na nehvaležnem 4. mestu. S tem so ponovili
uspeh, dosežen leta 2009. Ekipo so sestavljali Luka Beltram, Mark Birsa, Mare Ćernuta, Jurij
Kikelj, Patrik Kravanja, Nik Logar, Žan Perše, Adrian Rrahmani, Tilen Pirih, Dani Tronkar, Leon
Maxi Žižek in Jan Žnidarčič.

Ekipa ERŠ z mentorjem Iztokom Čehovinom in ravnateljem Robertom Peršičem skupaj z gosti tekmovanja
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Finale državnega prvenstva v atletiki
Domžale, 18. maj 2016
V sredo, 18. 5. 2016, je v Domžalah potekal finale posamičnega prvenstva v atletiki za srednje šole.
Na državno prvenstvo so se uvrstili tudi dijaki SPLŠ. V teku na 100 m si je bronasto medaljo
priboril Andrej Gregorič (4. TM). Štafeta 4 × 100 m (Andrej Gregorič, Tine Kobal, Žan Koren in
Nik Masten, vsi iz 4. TM) se je uvrstila na 4. mesto. Jan Zavadlav (4. TM) je v skoku v daljino
zasedel 16. mesto.

Andrej Gregorič (desno) si je priboril bronasto medaljo v
teku na 100 m

V štafetnem teku pa so fantje pristali na nehvaležnem 4.
mestu

Z doseženimi rezultati so bili dijaki SPLŠ zadovoljni (od leve): Andrej, Tine, Nik, Jan in Žan
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Sončnica na rami
Ljubljana, 18. maj 2016
V dvorani Knjižnice Otona Župančiča je bila 18. 5. 2016 podeljena nagrada »Sončnica na rami« za
spodbujanje veselja do branja, ki jo podeljuje KUD Sodobnost International. Nagrada je namenjena
pedagoškim delavcem, knjižničarjem in vsem, ki se ukvarjajo s spodbujanjem branja med otroki.
Nominiranke 2016 so bile dve osnovnošolski učiteljici in profesorica Bojana Modrijančič Reščič iz
ŠCNG. Žirija v sestavi dr. Milena Mileva Blažić (predsednica), Jana Bauer in dr. Marijanca Ajša
Vižintin je podelila nagrado sončnica na rami 2016 Marti Grkman Repolusk, knjižničarki na OŠ
Toma Brejca Kamnik. Ostali dve nominiranki pa sta prejeli priznanje. V utemeljitvi priznanja za
našo profesorico slovenščine je pisalo: Bojana Modrijančič Reščič poučuje v programih srednjega
strokovnega izobraževanja in srednjega poklicnega izobraževanja. In tam se je vse začelo z bralnim
klubom. Za začetek z osmimi dijaki, danes jih je več kot 50. Že desetletje si vrata ŠCNG podajajo
pisatelji in pesniki, znani in še neuveljavljeni. Dijaki v bralnem klubu preprosto uživajo in
odkrivajo, da je bralec stvaritelj in potovalec po lastnem bralnem zemljevidu. Da so možnosti
neomejene in da lahko vsakdo najde knjigo zase. Toda kako naj se srednješolec, zdavnaj razočaran
nad knjigami, ki mu jih je desetletja ponujal zastarel šolski načrt, spet vrne k branju? In to v času,
ko branje izgublja tekmo z interaktivnim svetom računalniškega zaslona? Bojana Modrijančič
Reščič si je priznala, da dijake spodbuditi k branju ni mačji kašelj. Zato je v veljavni učni načrt
vnesla dodatek: mladinska dela, ki odražajo življenje mladostnikov, njihov vsakdan in njihove
težave. In bodoči bralci so ji hvaležno sledili. Odtrgali so se od interneta, odšli v knjižnico, vzeli v
roke knjige in brali do poznih nočnih ur. Priznali so, da se jim kaj takega še ni zgodilo. In
profesorica Modrijančič Reščič jim je kmalu lahko ‘podtaknila’ tudi kak klasični roman.
Nagrada je spodbuda vsem, ki dijake spodbujajo k branju.

Za spodbujanje branja med dijaki je bila v letu 2016 nominirana tudi Bojana Modrijančič Reščič (v sredini)
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22. slovensko državno tekmovanje v gradbeni mehaniki za srednješolce
Ljubljana, 18. maj 2016
V sredo, 18. 5. 2016, je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani potekal finale 22.
slovenskega državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki. Tekmovalo je 78 dijakov. Dijaki so
reševali naloge s področja statike, trenja, preračunavali so nosilce in stabilnost konstrukcij. Letos se
je v finale tekmovanja uvrstil tudi dijak našega centra, Kevin Švara iz 3. GA razreda Tehniške
gimnazije. Med močno konkurenco dijakov gimnazij in tehniških šol večinoma gradbene stroke je
dosegel srebrno priznanje.
Pripravil Karlo Petrovčič

Obisk Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici
Nova Gorica, 19. maj 2016
Dijaki 1. AZ so si v okviru knjižničnih informacijskih znanj ogledali Škrabčevo knjižnico na
Kostanjevici.

Maturantska parada
Nova Gorica, 20. maj 2016
Maturantska parada je plesna prireditev, ki že od leta 2001 združuje maturante v plesanju četvorke
na mestnih ulicah. Ples poteka v maju ne glede na vremenske razmere v slovenskih mestnih
središčih in v tujini. Letos je parada potekala 20. maja točno opoldne. Plesalci so že tradicionalno
zaplesali na Straussovo četvorko iz operete Netopir. Tudi maturanti ŠCNG so se letos pridružili
paradi na Bevkovem trgu. Dijaki so od Plesne zveze prejeli v dar enake majice in dežnike.

Zaključno srečanje maturantov ob Soči
Bovec, 20. maj 2016
Dijaki 4. GA so se odločili, da se bodo raje kot na maturantski ples in maturantsko parado odpravili
na rafting po Soči. S svojo razredničarko Ksenijo Vogrinc so tako preživeli adrenalina poln dan na
brzicah, ki se je nadaljeval na pikniku v Bovcu, kjer so se jim pridružili njihovi starši. Dan je tako
potekal izven ustaljenih maturantskih tirnic, a je navdušil tako dijake, kot starše. Druženje v naravi s
sošolci in starši se je vsem zdel veliko bolj pristen in prijeten kot maturantska parada in maturantski
ples.
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Fantje, pripravljeni na spust po Soči

Z raftom proti reki

Reka je od fantov zahtevala kar veliko spretnosti

Usklajena posadka

S starši na zaključnem pikniku v Bovcu
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Ekskurzija VSŠ
Kranj, 27. maj 2016
Konec maja je bila za zaposlene na VSŠ organizirana strokovna ekskurzija v Kranj. Z dvema
kombijema so še pred 7. uro odrinili na pot proti Gorenjski. Ob 8.30 so imeli ogled tovarne Sava
Tires, ki je trajal tri ure. To podjetje je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik v jugovzhodni Evropi
in ima dolgoletne izkušnje v gumarski industriji. Podjetje je od leta 2004 v lasti družbe Goodyear
Dunlop. Tovarna v Kranju je usmerjena v proizvodnjo visoko zmogljivih potniških in poltovornih
pnevmatik. Tovarna je zgled dobro organiziranega varstva pri delu in okoljevarstva. Učitelje je
vodič peljal skozi proizvodnjo in v izobraževalni center.
Po ogledu so se zapeljali v Ljubljano do Centra kulinarike in turizma Kult316, ki je uspešen primer
sodobnih izobraževanih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. V novih
prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana deluje tudi javna restavracija, kjer so
udeleženci ekskurzije pojedli okusno kosilo.

Obletnica mature
Kekec, 27. maj 2016
Nekdanji dijaki našega centra so se po 50. letih spet srečali v gostišču na Kekcu. V prijetnem okolju
so obujali spomine.

Primorske novice, 9. 6. 12016, str. 23
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Ogled Livarne Gorica (LIGO)
Solkan, 30. maj 2016
Dijaki 1. CK in 1. ME so se že zjutraj zbrali pred delavnicami in odšli v Solkan. Skupaj z učiteljema
Blažem Webrom in Iztokom Martinčičem so obiskali podjetje Livarna Gorica, ki je hčerinsko
podjetje skupine Zürn Group iz Münchna.

Strokovna ekskurzija v Stari trg pri Ložu
Stari trg pri Ložu, 30. maja 2016
Dijaki 2. ST so obiskali podjetje Kovinoplastika v Starem trgu. Dijake sta spremljala Marko Bratina
in Viler Nusdorfer. Ogledali so si proizvodnjo pomivalnih korit in stavbnega okovja.

Ekskurzija v Gorico
Gorica, Kostanjevica, 30. maj 2016
Dijaki 1. AB in 2. AB so se sprehodili po Gorici in spoznavali njene znamenitosti. Potem pa so
obiskali tudi skupnost Srečanje na Kostanjevici. Dijake so spremljale učiteljice Daša Cek Stepančič,
Barbara Sitar in Mateja Kulot.

Strokovna ekskurzija v Gradec in Prekmurje
Gradec, Prekmurje, od 30. do 31. maja 2016
Dijaki 3. GA in 3. GB ter spremljevalki Petra Kosovel in Adrijana Špacapan so že zgodaj zjutraj
štartali iz Nove Gorice. Prvi daljši postanek so imeli v Vitanjah, kjer so obiskali Kulturno središče
evropskih vesoljski tehnologij (KSEVT) in si ogledali film o Suniti Wiliams – ameriški astronavtki
s slovenskimi koreninami. Sledila je vožnja v Avstrijo, do Gradca. Dijaki so si mesto ogledali z
izkušenim vodičem, ki jih je vodil mimo nekdanje cesarske rezidence Burg, katedrale, do vzpetine
Schlossberg. Prečkali so tudi most čez Muro (t. i. Murinsel), šli mimo muzeja moderne umetnosti
(Kunsthaus) in po glavni mestni ulici (Herrengasse). S tem se je zaključil obisk Gradca. Dijaki so se
vrnili v Slovenijo in se nastanili v penzionu v Veržeju.
Tudi naslednji dan je ponujal veliko zanimivega. Že dopoldan so dijaki imeli lončarsko in kovaško
delavnico. Po kosilu pa so raziskovali Prekmurje. Na poti proti Lendavi so se ustavili v vasi Lipa,
kjer so spoznali prekmursko »cimprano« hišo in prekmurski lik Pozvačin, ki je v preteklosti vabil
svate. V Lendavi je bil zanimiv ogled sinagoge in kulturnega doma. Na poti proti Murski Soboti so
se ustavili še v Bogojini, kjer stoji znamenita Plečnikova cerkev. S tem je bila ekskurzija
zaključena, ostala je še pot domov.
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Izmenjava Avstrija
Weiz (Avstrija), od 30. maja do 10. junija 2016
Dijaki iz 2. GA (Žan Besednjak, Staš Bucik, Urban Pegan, Jakob Marušič, Benjamin Petrovčič in
Matic Kolenc) so odšli na dvotedensko izmenjavo v srednjo šolo v avstrijskem mestu Weiz (Hohere
Technische Bundeslehranstalt Weiz). Bili so pri pouku splošnih in teoretičnih predmetov, ki je
potekal v angleškem in nemškem jeziku, praksi pa so le prisostvovali. Ker se tudi avstrijski dijaki
učijo angleško, naši pa nemško, so se lahko preizkusili v sporazumevanju med seboj. Dijake sta
spremljala profesorja Tanja Ožbolt v prvem tednu, v drugem pa Karlo Petrovčič.

Pri elektrotehniki, ...

… sociologiji, ...

... fiziki

V delavnicah so fantje pouk lahko le opazovali

Šolska kovačnica

Po ogledu kovačnice so si gimnazijci ogledali še šolsko
livarno
192

Kronika – maj 201

Žan je o izmenjavi povedal:
»Ker kot gimnazijci nimamo praktičnih znanj, nismo mogli sodelovati pri praktičnemu pouku, pač
pa smo le spremljali ure kovanja, litja in varjenja. Pri splošnih naravoslovnih predmetih, kot so
fizika, matematika in kemija smo po večini lahko sledili snovi. Pri družboslovnih predmetih je bil
ovira jezik, saj nemščine ne govorimo še dovolj dobro, da bi lahko sodelovali. Zato pa smo se toliko
bolj izkazali pri angleščini. Zanimivo je bilo spoznati potek učnega tedna v tuji šoli. Učenci imajo
namreč enkrat tedensko ure, pri katerih prek raznih iger krepijo medsebojne odnose, debatirajo o
raznih problemih, sodelujejo v ekipah.
V tamkajšnji šoli so tudi izključno za nas pripravili dva ogleda v bližnjih tovarn. Obiskali smo
podjetji Siemens in Andritz Hydro. Šola je organizirala tudi izlet v tovarno čokolade in živalski vrt.
V času bivanja v Weizu smo bili nameščeni v dijaškem domu, ki se nahaja poleg šole in v bližini
mestnega centra. Nedaleč od dijaškega doma je tudi vodni park, kamor smo šli tudi v sklopu športne
vzgoje. V lastni režiji in v spremstvu prof. Petrovčiča smo za konec tedna obiskali še Gradec, ki je
čisto blizu Weiza.
Izkušnja je bila zelo pozitivna, čeprav se nam želja, da bi sodelovali pri praktičnem pouku, žal ni
uresničila.«

Fantje z gospodom Gamillschkom (od leve): Benjamin, Matic, Jakob, Urban, Staš in Žan
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Wissenhat Zukunft, 19. Jahresbericht 2015/16, str. 62
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Literarni natečaj Glas ženske
Nova Gorica, maj 2016
Pokrajina Gorica razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica literarni natečaj »Glas
ženske« na temo Socialna omrežja povezujejo ali ločujejo ljudi? Natečaj poteka v dveh kategorijah:
srednješolke in ženske, starejše od 30 let. Komisija je sestavljena iz predstavnic italijanskega in
slovenskega kulturnega življenja. Eno izmed nagrad je za pesem Socialna omrežja osvojila
Veronika Marc, dijakinja 2. RA.
Socialna omežja
Osamljenost.
Prijatelji? Glej glej, nikjer jih ni.
Kje si ti?
Na drugi strani ceste?
(Ne, vendar si to želim.)
Zdi se mi kot 1537 kilometrov proč.
Ding.
“Hi!” :D
Ding. Ding.
Ding.
Na tej strani sem jaz
in na oni strani si ti
Daleč proč, a nikoli tako, prav zares.

Rekli so mi, da ni to prav.
Nisi resnična, so trdili.
Kako resnični so tvoji prijatelji,
sem jih spraševala.
Prav tako kot moji.
Obrazi niso le tisti, ki jih lahko ti vidiš
pred seboj.
Moja resničnost je drugačna od tvoje.
Živim v svojem svetu.
Našla sem ljudi, ki jim je mar
in to niste vi.
Nikoli niste bili vi,
nikoli se niste potrudili.
Zato sem bom oddaljila.
Svoj svet v resničnost spremenila.
S tem vas poteptala.
In njih v svojem srcu vedno obdržala.

Ana Bratina, svetovalna delavka
Nova Gorica, maj 2016
Časopis Goriška je predstavil delo Ane Bratina, pedagoginje, svetovalne delavke, ki na našem
centru vodi učno pomoč dijakom. Kot psihoterapevtka se poslužuje integrativne psihoterapije,
poslužuje pa se tudi dela z zvokom – pri terapijah uporablja gong, tibetanske posode in zveneče
vilice.
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Goriška, 11. 5. 2016, str. 9
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JUNIJ
Podelitev diplom
ŠCNG, 3. junij 2016
V začetku junija je v dvorani MIC-a potekala slavnostna podelitev diplomskih listin VSŠ 41 novim
inženirjem in inženirkam treh višješolskih programov: informatika (21), mehatronika (16) in
upravljanje podeželja in krajine (4). Prisotne najprej pozdravil podžupan MONG Marko Trebušon,
nato pa še Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na MIZŠ. Pred
samo podelitvijo je ravnatelj VSŠ Miran Saksida v govoru razmišljal o vrednosti in pomenu
diplome. Za glasbeno popestritev dogodka sta poskrbela kitarist David Šuligoj in sopranistka
Polona Žigon.

Diplomante je pozdravila tudi vodja sektorja za višje
šolstvo pri MIZŠ, Katja Dovžak

Ravnatelj VSŠ Miran Saksida

Za najboljšega diplomata je bil po mnenju članov komisije za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti razglašen inženir mehatronike Jernej Puc. Diplomiral je pod mentorstvom Tomislava
Čermelja z nalogo, ki nosi naslov Montažni stroj za sestavo bovdenov.

Najboljše diplomsko delo je bila diploma mehatronike
Jerneja Puca

Jernej Puc se je šoli in predavateljem zahvalil v svojem in
imenu vseh diplomantov
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Diplomanti generacije 2015/16

Skupaj z ravnateljem VSŠ Miranom Saksido in predstavnico MIZŠ Katjo Dovžak
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Obisk VDC Stara Gora in VDC Nova Gorica ter ogled filma
Nova Gorica, 8. in 16. junija 2016
Dijaki 2. AB so v prvem terminu obiskali varstveno delovni center v Stari Gori, čez en teden pa še
novogoriški VDC. Zaposleni so jim predstavili delo v tej organizaciji. Po ogledu centra so si dijaki
pogledali še film Srečen za umret.

Dnevi dejavnosti na Krasu
Kras, od 13. do 15. junija 2016
V juniju je bila v okviru obveznih izbirnih vsebin izpeljana tridnevna dejavnost za dijake 1. GA. To
je bila nekakšna šola v naravi, ki je združevala naravoslovno-geografsko in kulturno področje. Z
dijaki sta v Pliskovici bivala učitelja Andrej Campolunghi in Tanja Čefarin.
Dijaki so se že zjutraj odpeljali na Notranjsko. Najprej so si v Slovenski vasi ogledali Eko-muzej
Pivških jezer, nato pa še Pivška jezera sama. Potem jih je pot vodila do Kopra, natančneje v
Škocjanski zatok, ki je naravni rezervat in postajališče ptic selivk. Rezervat je izjemnega pomena
zaradi pestrosti rastlinskih in živalskih vrst. Od tam so se odpeljali na Kras in se ustavili najprej v
Tomaju, kjer so si ogledali Kosovelovo domačijo. V Pliskovico so prispeli pozno popoldne.
Namestili so se v mladinskem hotelu, se sprostili s športom in ogledom filma. Prvi dan sta dijake
spremljali tudi učiteljici Ksenija Ferjančič in Tina Stanič.

Dijaki, zbrani pred mladinskim hotelom v Pliskavici

Sprostitev pri kartah

Naslednji dan so se dijaki razdelili v dve skupini: za prvo skupino je bila organizirana kamnoseška
delavnica, ki jo je vodil domači kamnosek; druga skupina pa je imela naravoslovno delavnico, ki jo
je vodila laborantka Tanja Lestan. Popoldan so dijaki kolesarili, imeli pa so še zanimivo predavanje
o matematiki. Zvečer sta Sonja Jejčič in Dimitrij Klinec pripravila opazovanje zvezd.
Zadnji dan je etnologinja iz Zavoda za varovanje kulturne dediščine Krasa predavala o Krasu in
varovanju njegovih značilnosti. Po kosilu so dijaki pospravili sobe in se z avtobusom odpravili do
Štanjela, nato pa z vlakom do Nove Gorice.
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Pri kamnoseku

Dijaki so izdelali vsak svoj izdelek

Na naravoslovni delavnici

Dijaki so se podali tudi na kolesarski izlet po okolici
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Podelitev spričeval zaključnega izpita
ŠCNG, 15. junij 2016
Ravnatelja SPLŠ in ERŠ sta sredi junija dijakom poklicnih programov podelila zaključna
spričevala. Podelitev je potekala v dvorani MIC-a. Najboljši dijaki so prejeli knjižno nagrado.
5 točk na zaključnem izpitu so dosegli:
Mergim Gollopeni, 2. OL
Jan Rustja, 3. ME
Luka Cotič, 3. DK
Gregor Škrlj, 3. CE
4,5 točke na zaključnem izpitu so dosegli:
Peter Volk, 3. ML
Manuel Rakušček, 3. ML
Žan Umek, 3. AS
Matej Kukovec, 3. CE

Dijaki poklicnih smeri so se zbrali v dvorani MIC-a,
kjer so prejeli spričevala zaključnega izpita

Ravnatelja SPLŠ in ERŠ Primož Štekar in Robert
Peršič

Najboljši dijaki SPLŠ...

... in ERŠ so prejeli knjižno nagrado
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Ogled podjetja Gostol Gopan
Nova Gorica, 16. junij 2016
Dijaki 3. GA in 2. ME so obiskali podjetje Gostol Gopan, z njimi so bili tudi učitelji Karlo
Petrovčič, Herman Besednjak in Albin Klanjšček.

Elektrika, prostor in e-mobilnost
Nova Gorica, 16. junij 2016
RRA Severne primorske, GOLEA in Goriška lokalna energetska agencija so bili organizatorji
prireditve, ki je potekala v hotelu Perla v Novi Gorici. Predstavljene so bile nove usmeritve s
področja e-mobilnosti. Tema srečanja je bila varčevanje in upravljanje z energijo. Ves čas prireditve
so bili na voljo električni avtomobili, da so jih udeleženci lahko preizkusili. Med njimi je bil tudi
naš E-car.

Dan tehnične kulture
Nova Gorica, 16. junij 2016
Na Bevkovem trgu se je predstavilo devet različnih organizacij, od radioamaterjev, jadralnih
padalcev, potapljačev, letalcev, modelarjev pa do astronomov in organizacij, ki proučujejo
naravoslovje in tehniko. Namen dogodka je bil prikazati najrazličnejša področja tehnične kulture, ki
so zanimive za vse generacije, predvsem pa za mlade.
Po lanskem vzoru so se društva povezala in se tokrat odločila za predstavitev svojih aktivnosti v
četrtek v popoldanskem času, saj si želijo privabiti predvsem šolarje. Na dogodku so bila
predstavljena terenska vozila, jadralna padala, potapljaška oprema, eksperimenti. Dijaki 1. TM in 3.
LT so se udeležili delavnic na tem dogodku.

Dobrodelna prireditev
Bilje, 18. junij 2016
V soboto, 18. 6. 2016, so se učitelji strokovno-teoretičnih predmetov s prometne šole udeležili
dobrodelne prireditve v Biljah. Prostovoljne prispevke se je zbiralo za Andreja Krivca, ki je imel
prometno nesrečo s hujšimi telesnimi poškodbami. S skuterjem in očali so naši učitelji poskušali
udeležencem pokazati, kako je za voznika pomembna zbranost v prometu. Merili so tudi reakcijske
čase.
Pripravila Kristina Kompara
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Tek podnebne solidarnosti
ŠCNG, 23. junij 2016
V juniju je bil na SPLŠ organiziran Tek podnebne solidarnosti pod okriljem slovenske Karitas.
Glavni namen tega teka je, da ljudje tečemo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice
globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav s svojim načinom življenja najmanj
vplivajo na podnebje. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli našega
planeta.
Teka v Panovcu so se udeležili dijaki in učitelji SPLŠ.

Dijaki, čakajoči na štartu

V žaru boja

Med hitrejšimi tekači je bil tudi ravnatelj Primož Štekar

Druga skupina udeležencev teka je bila malce
počasnejša

Proti cilju - profesor Miran Mozetič

Tudi pohodniki so počasi, a zanesljivo prišli do cilja
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Umrl je dolgoletni delavec na ŠCNG Zvonko Mavrič
Šempeter, 28. junij 2016
28. junija smo se poslovili od dolgoletnega učitelja strokovnih predmetov Zvonka Mavriča. Kot
učitelj se je na našem centru zaposlil še v času študija in tu ostal do upokojitve. Opravljal je tudi
funkcijo vodje sindikata.

Primorske novice, 3. 8. 2016, str. 6
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Srečanje združenja poklicnih in strokovnih šol – EUproVET
ŠCNG, od 26. do 28. junija 2016
Od nedelje, 26. 6., do torka, 28. 6. 2016, smo na ŠCNG gostili predstavnike organizacije
EuproVET, ki je ena izmed štirih najmočnejših evropskih združenj poklicnih in strokovnih šol.
Najpomembnejša naloga te organizacije je sodelovanje pri oblikovanju evropskih strategij v
poklicnem izobraževanju. Od leta 2015 je član te organizacije tudi Konzorcij šolskih centrov
Slovenije, v katerega je vključen tudi ŠCNG.

Vodja MIC-a Adrijana Hodak s predstavniki organizacije EUproVET
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Prenova stavbe novogoriške splošne gimnazije
Nova Gorica, junij 2016
Takoj po zaključku pouka so se začela intenzivna dela pri prenovi dotrajane stavbe novogoriške
splošne gimnazije. Ker dela do začetka šolskega leta 2016/17 ne bodo v celoti zaključena, bo pri
organizaciji pouka pomagal tudi naš center. Tako bodo v prostih učilnicah SPLŠ jeseni gostovali
tudi sosednji gimnazijci.

Primorske novice, 29. julij 2016, str. 7
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JULIJ IN AVGUST
Podelitev spričeval poklicne mature
ŠCNG, 4. julij 2016
Podelitev spričeval poklicne mature je potekala v dvorani MIC-a. Dijake in učitelje je nagovoril
direktor centra Egon Pipan. Podelitev je s petjem popestrila dijakinja prometne šole. Po pevski točki
so ravnatelji posameznih šol podelili spričevala najboljšim maturantom in jim izročili knjižno
nagrado. Po tej prireditvi so dijaki odšli v učilnice s svojimi razredniki, ki so podelili še ostala
spričevala. Sledilo je le še slovo in dolge poletne počitnice.

Dijaki in profesorji med slovensko himno

Prireditev je vodila Natalija Plohl, profesorica
slovenščine

Glasbeno točko je pripravila dijakinja 2. LT Kristin

Maturante je nagovoril in jim čestital tudi direktor centra
Egon Pipan

Na ERŠ so bili najboljši maturanti:
21 točk: Bine Melink, 4. AE
20 točk: Mare Černuta (4. AE), Matjaž Rupnik (4. RA), Nejc Stopar (4. RA), Klemen Odar (4. RB)
19 točk: Tine Masič (4. AE), Žan Mahnič (4. AE), Tomaž Uršič (4. RA) in Tadej Hmeljak (4.RA)
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Ravnatelj ERŠ podeljuje knjižne nagrade najboljšim.
Bine...

... in Matjaž

Na ZŠ so bili na maturi najbolj uspešni:
23 točk – diamantna maturantka: Karmen Kovšca
21 točk: Eva Bras, Meta Zorman
20 točk: Ana Lipovec in Klara Podveršič

Ravnateljica GZŠ čestita diamantni maturantki Karmen ...

… in ostalim najboljšim - Meta

Na SPLŠ so najboljši uspeh na maturi dosegli:
21 točk: Andrej Kenda in Žiga Sorta (4. ST), Matic Ferjančič in Erik Vidmar (4. TM)
20 točk: Natan Ožbolt (4. ST)
19 točk: Stafanija Srebranova (4. LT), Miha Skrt (4. TM), Luka Kravanja in Jernej Čebron (4.ST)

Ravnatelj SPLŠ in najboljša mehatronika - Erik...

... ter Matic
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Zapustil nas je sodelavec Bojan Kovačič
Nova Gorica, 4. julij 2016
Vse zaposlene je pretresla vest, da je tragično odšel sodelavec Bojan Kovačič, učitelj lesarstva in
gonilna sila tega programa. Njegovo odsotnost smo vsi močno občutili.
Nekdanja ravnateljica lesarske šole Darinka Kozinc se je v imenu vseh sodelavcev od Bojana
poslovila z besedami:
Dragi Bojan, dolgoletni sodelavec, inženir, profesor in stanovski kolega!
Slovo od tebe je boleče. Bolečina je toliko večja, ker je ta sloves nepričakovan, nenaden in grobo
posega v vsakdanji tok življenja.
Odšel si prezgodaj, prepoln energije, načrtov s prisotno skrbjo, kako bo z vpisom, kako bo s
programi, kako bo z dijaki, kako bo z urami za sodelavce. Bil si lesar s srcem, zapisan inženirskemu
poklicu, kar si spretno združeval s pedagoško predanostjo pri vzgoji mladine.
Prišel si iz tolminskih hribov v mesto, kjer si se v šolskem letu 1970/71 vpisal na Srednjo lesarsko
šolo Jože Srebrnič v program lesarski tehnik. Tvoja pot se je nato nadaljevala v Ljubljani na
Biotehniški fakulteti, smer lesarstvo. Po diplomi si se zaposlil najprej kot mlad inženir v Lipi v
Ajdovščini in se leta 1983 vrnil na srednjo lesarsko šolo, tokrat kot učitelj strokovno teoretičnih
predmetov. Nekdanji profesorji, ki so postali sedaj tvoji kolegi v zbornici, so ti pomagali pri prvih
korakih poučevanja. Kmalu si spoznal, da ti je delo z mladino všeč in si izzive iskal znotraj
pedagoškega poklica. Trudil si se odkrito pristopiti k mladim ljudem, odnos z njimi si gradil na
zaupanju.
Veliko lepega si doživel v šoli, prebroditi pa je bilo potrebno tudi marsikatero težavo. Trudil si se,
da bi dijake motiviral pri obvladovanju načrtovanih učnih vsebin. Ni bilo vedno lahko iskati znanje
in opozarjati na pomanjkljivosti, povedati bistvo, navajati na samostojno razmišljanje in sklepanje,
spregledati majhne spodrsljaje.
Veliko zadovoljstvo si občutil kot mentor izven rednega pouka pri raziskovalnih nalogah, pohodih,
planinarjenju, saj si ob tem spoznaval dijake z druge plati, ustvarjal si nove vezi in poglabljal
zaupanje; pikniki z dijaki, ki si jim bil razrednik, so ob zaključku šolskega leta na tvoji domačiji v
Stopniku postali tradicionalni.
Veselil si se uspehov svojih dijakov, njihovi spodrsljaji ali izigravanja so te užalostili, toda trudil si
se biti pošten in dosleden, učil si jih sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja.
Tudi sam si se soočil z osebnimi težavami, ki si jih ob pomoči sodelavcev na Srednji lesarski šoli
prebrodil in iz njih izšel bolj zrel in razumevajoč za probleme drugih.
Kot učitelj si znal povedati marsikatero pikro na račun poseganja v učne procese in uvajanja
sprememb zaradi sprememb.
Zapisal si se v zgodovino lesarskega izobraževanja, ki si jo z razvijanjem predmetnika, pisanjem
učbenikov, člankov in drugih strokovnih gradiv gradil tudi sam.
Uspeh naših dijakov na letošnji Lesarijadi v Novi Gorici te je zelo razveselil, saj si ob njem tudi
sam dobil priznanje za dobro delo in strokovnost.
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Bojan, slovo od tebe je zelo težko. Hvala ti za vse, kar si storil za dijake, hvala za trud pri
posredovanju strokovnega znanja in ljubezni do lesa, hvala za čas, ki si ga vložil pri prenavljanju
programov, hvala za sodelovanje pri vzpostavljanju NPK rezbar in restavratorski sodelavec, hvala ti
za ohranjanje lesarske kulturne dediščine, hvala za sodelovanje na Lesarijadah in sejmih, hvala za
vodenje PUD-a in hvala za vodenje in sodelovanje v različnih domačih in mednarodnih projektih.
In ne nazadnje, hvala za tvojo pripravljenost priskočiti pomoč tam, kjer smo jo potrebovali. Imel si
veliko srce, izjemno delovno vnemo in tega ne bomo nikoli pozabili!
Počivaj v miru, v slovenski zemlji, ki si jo tako ljubil!

Primorske novice, 16. 7. 2016, str. 22
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Zaključna konferenca in piknik
Miren, 8. julij 2016
Na zaključni konferenci, ki je potekala na MIC-u, je direktor centra predstavil preteklo šolsko leto
in se ozrl v prihodnost. Po konferenci so bili vsi zaposleni povabljeni na piknik v Miren. Kuharji iz
BŠ so poskrbeli, da želodčki niso ostali prazni.

Podelitev spričeval splošne mature
ŠCNG, 11. julij 2016
V dvorani MIC-a je potekala podelitev spričeval za dijake tehniške gimnazije. Ravnateljica je
dijakom namenila nekaj uvodnih besed, jih pohvalila in zaželela uspešen študij. Najboljšim dijakom
je izročila knjižni dar.

Voditeljica prireditve Natalija Plohl

Popotnica za nove izzive - Egon Pipan

Najboljšim petim dijakom je ravnateljica GZŠ Vesna Žele
podelila knjižno nagrado. Benjamin ...

... in Peter
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Najboljši maturantje letošnjega leta so bili:
•
•
•
•
•

Martin Berce Čeligoj
Dominik Bevčič
Filip Marušič
Miha Pahor
Jan Pelicon

Zadovoljni maturantje 2016 z razredničarko Ksenijo Vogrinc
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Umrl je upokojeni sodelavec Marjan Nardin
Šempeter, 31. julij 2016
Tragično je preminil upokojeni učitelj praktičnih predmetov na SPLŠ Marijan Nardin.

Primorske novice, 10. 8. 2016, str. 21
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Start up za učitelje
Nova Gorica, od 23. do 25. avgusta 2016
Primorski tehnološki park je v sodelovanju z MONG, javno agencijo Spirit in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo organiziral Start up izziv za učitelje, profesorje in vodstva šol.
Tridnevna delavnica podjetniških znanj je potekala v dvorani MONG pod vodstvom podjetniških
mentorjev. Po svetu je to precej pogost način izobraževanja učiteljev, ki se med delavnico
usposobijo za pomoč mladim pri razvijanju podjetniških idej in njihovi implementaciji.
Učitelji iz novogoriških osnovnih in srednjih šol so bili razdeljeni v skupine in skozi delavnico
razvijali osem konkretnih podjetniških idej. Na ta način so pridobili lasno izkušnjo pri razvoju
podjetniške ideje.
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Nova Gorica praznuje, posebna izd. Primorskih novic, 9. 9. 2016, str. 24-25
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Kroniko sta napisali in uredili 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 februarju 2018

