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Ne moreš sanjati – brez sanj.
Ne moreš si želeti –brez želja.
Ne moreš leteti – brez kril,
a še manj – brez neba.
Matija Podbersič, 3. CE

Uvodna misel urednic

Vsi, ki delamo z mladimi, si moramo dopustiti, da se mladostniške sanje in želje dotaknejo tudi nas.
Na ta način lahko mladim sledimo, jih razumemo ali jim vsaj stojimo ob strani. Čeprav je srednja
šola velikokrat naporna tako za dijake kot za učitelje, pa je to tudi obdobje neverjetne energije, idej
in ustvarjalnosti. V pričujočo kroniko sva skušali zajeti tipične šolske dogodke (šolska tekmovanja
in prireditve, informativni dan, bralna značka …), pa tudi bolj sproščena doživetja (maturantski
ples, ekskurzije, športni dnevi, bivanje v tujini …) ali pa žalostna dejstva (smrt sodelavcev).
V kroniki je opisano dogajanje na petih enotah Šolskega centra, na Strojni, prometni in lesarski šoli,
Elektrotehniški in računalniški šoli, Gimnaziji in zdravstveni šoli, Višji strokovni šoli in na
Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Želiva si, da bi dijaki nekoč le poleteli na krilih svojih sanj in da jim je Šolski center odgrnil košček
brezmejnega neba.

Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik
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PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA V ŠOLSKEM LETU
2016/2017
Organizacijska struktura Šolskega centra Nova Gorica
Na Šolskem centru Nova Gorica deluje sedem enot:
• Elektrotehniška in računalniška šola
• Strojna, prometna in lesarska šola
• Gimnazija in zdravstvena šola
• Biotehniška šola
• Srednja ekonomska in trgovska šola
• Višja strokovna šola
• Medpodjetniški izobraževalni center
Elektrotehniška in računalniška šola (ERŠ)
Na Elektrotehniški in računalniški šoli so se v šolskem letu 2016/17 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 2016/17 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 2016/17 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 2016/17 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 2016/17 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 2016/17 izvajali trije študijski programi: informatika,
mehatronika ter upravljanje podeželja in krajine.
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Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
MIC je enota, ki
• organizira vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na vseh strokovnih področjih ter
specializirane tečaje,
• skrbi za mednarodne izmenjave dijakov in profesorjev,
• koordinira praktično usposabljanje z delom dijakov (PUD),
• ponuja storitve in izdelke,
• skrbi za trajno sodelovanje z gospodarstvom in obrtjo ter drugimi socialnimi partnerji,
• skrbi za opremljanje delavnic in laboratorijev s sodobno tehnološko opremo,
• skrbi za promocijo poklicev.
MIC je začel delovati 1. septembra 2007. V tem obdobju je dobil svoje mesto in vlogo tako znotraj
Šolskega centra Nova Gorica kot tudi v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in celo mednarodnem
prostoru. Postavljeni so temelji za prepoznavnost navzven.
Na regionalnem nivoju MIC sodeluje z naslednjimi partnerji: Letrika-Mahle, Hit Nova Gorica,
Smartech, Intra Lighting, Gostol, Salonit Anhovo, Pecivo, Gen-i, Mlinotest, Fructal, Pipistrel,
SENG, Letrika Sol, AET Tolmin, BMW, Elektro Primorska, Festo, Gonzaga, Hidria, OZS Nova
Gorica, obrtniki lesarske sekcije v Novi Gorici, obrtniki kovinarske sekcije v Ajdovščini, OZS
Ajdovščina, MONG, Regijska razvojna agencija, Tehnološki park Nova Gorica, Zavod RS za
zaposlovanje – območna enota Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, občina Goriška Brda,
občina Ajdovščina, Vipava, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, srednje šole v Goriški,
Obalnokraški ter Notranjsko-kraški regiji …
Na nacionalnem nivoju ima MIC široko mrežo partnerjev: Konzorcij šolskih centrov, Konzorcij
Biotehniških šol, Konzorcij šol za storitve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Center RS za
poklicno izobraževanje, Centralni zavod za zaposlovanje, OZS, GZS, CPU, SVRK, Inštitut Jožef
Štefan, nemško veleposlaništvo, avstrijsko veleposlaništvo, Nemška gospodarska zbornica,
Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za strojništvo, Fab Lab mreža, Univerza na Primorskem.
Tudi na mednarodnem nivoju se MIC povezuje z različnimi partnerji; srednje šole na Finskem, v
Veliki Britaniji, Italiji, Nizozemski, Nemčiji, Španiji in Turčiji, predstavniki evropske komisije,
CEDEFOP, D.G. Employment, D.G. Education, BMW, Mahle, Automotive skills Council,
McKinsey, Google …
MIC ima širok krog partnerjev, ki ga neprestano širi. Njegovo osnovno poslanstvo je partnerstvo in
mreženje med vsemi partnerji. Na ta način se oblikujejo okolje in pogoji, ki posamezniku skozi
izobraževanje omogočajo prepoznavanje talenta in razvoj sposobnosti. To vodi v uspešno zaposlitev
in zadovoljnega, odgovornega in samozavestnega posameznika.
Najpomembnejši dogodki in aktivnosti v šolskem letu 2016/2017:
● podpis pogodbe o sofinanciranju opreme z Mahle Letrika v vrednosti 50.000 €,
● projekt MIC-Goriška regija (investicija), izbrala ga je Služba vlade za primer dobre prakse,
● uskladitev sofinanciranja opreme za avtomehanično delavnico v MIC-u z občino Ajdovščina,
● obisk predsednika vlade v MIC-u,
● začetek vzpostavljanja Učnega izdelovalnega laboratorija in mreže z devetimi podjetji,
● vključitev v nacionalno Fab Lab mrežo pod okriljem Fakultete za računalništvo,
● vzpostavitev nove dejavnosti, tj. karierno svetovanje,
● sodelovanje s podjetjem Mahle,
● vzpostavljanje sodelovanja z Incomom ter priprava pogodbe o sodelovanju,
● širjenje mreže z delodajalci: HIT, Hidria, Mlinotest, Goap, Gen-i, VRC, Letrika Sol, Cosylab,
Dulc, Gostol, Golea, razna mala in srednja podjetja,
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● delavnica na temo prihodnosti dela “Future of the work” s predstavnikom nemškega dela podjetja
Mahle (na delavnici so prisostvovali: dijaki, študentje, podjetja, obrtniki, vodstvo ŠCNG,
organizatorji prakse, koordinator mobilnosti, ZRSZZ, OZS, GZS, direktor CPI),
● aktivno sodelovanje znotraj EUproVETa-EU združenje izvajalcev poklicnega in strokovnega
izobraževanja - za pripravo dokumentov za nadaljnje strategije Evropske komisije na področju
razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja,
● znotraj EUproVETa vključitev ŠCNG v delovno skupino za TEL (Technology enhanced learning)
pod okriljem CEDEFOPa in D.G. Employment Evropske komisije,
● poenotenje procesa koordinacije PUD-a na ravni Šolskega centra v odnosu do delodajalcev,
● soorganizacija Primorsko-Notranjske gazele,
● aktivno oblikovanje Skupnosti MIC-ev znotraj Zveze srednjih šol in dijaških domov,
● promocija MIC-a na CEDEFOPu v Grčiji, v Bruslju ...
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Vodstvo Šolskega centra v šolskem letu 2016/2017
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 Strojne, prometne in lesarske šole
Vesna Žele – ravnateljica Gimnazije in zdravstvene šole
Barbara Miklavčič Velikonja – ravnateljica Biotehniške šole
Inga Krusič Lamut – ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole
Miran Saksida – ravnatelj Višje strokovne šole
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 Miklavič (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)
Branko Ušaj (SPLŠ)
Matjaž Leban Šterk (ERŠ)
Jana Bavdaž (GZŠ)
Friderik Markovčič (SETŠ)
Predstavnik strateškega sveta Višje strokovne šole:
Ivana Poša
Predstavniki študentov Višje strokovne šole:
Anja Bajc
Martin Peternel
Domen Drnovšček
Predstavnika dijakov:
Mikela Ivančič
Tilen Vidmar Bevčar
4

Uvod

Zaposleni na Šolskem centru v šolskem letu 2016/17
Našteti so delavci, ki so bili zaposleni na Gimnaziji in zdravstveni šoli, Elektrotehniški in
računalniški šoli, Strojni, prometni in lesarski šoli, Višji strokovni šoli in delavci skupnih služb.
Aktiv učiteljev slovenščine
1. Bizjak Pavlica Ksenija
2. Dejak Furlan Ernesta
3. Ferjančič Ksenija
4. Figelj Majda
5. Modrijančič Reščič Bojana
6. Plohl Natalija
7. Špacapan Adrijana
8. Vovk Martina
9. Zorzut Santoro Marjetka
10. Žežlina Sonja
11. Žgur Andreja
Aktiv učiteljev tujih jezikov
1. 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 športne vzgoje
1. Čehovin Iztok
2. Franko Miran
3. Grbac Dražen
4. Jelen Jan
5. Kuk Petrovčič Branka
6. Podgornik Slavica
7. Vidmar Tomaž
8. Vogrinc Ksenija
Aktiv učiteljev logistike
1. Arčon Tanja
2. Kompara Kristina
3. Mozetič Miran
4. Štekar Primož

Aktiv učiteljev naravoslovja
1. Blažič Tanja
2. Sonja Jejčič
3. Klinec Dimitrij
4. Kurinčič Anita
5. Lestan Tanja
6. Ožbot Anuška
7. Pahor Gardi
8. Pelicon Silva
9. Pirc Mirijam
10. Rutar Irena
11. Smole Đorđević Maja
12. Ušaj Gulin Ksenja
Aktiv učiteljev matematike
1. Fiegl Vanda
2. Janežič Tanja
3. Kete Karmen
4. Klanjšček Albin
5. Komel Uroš
6. Mozetič Černe Vesna
7. Mugerli Štrosar Zdenka
8. Šuligoj David
Aktiv učiteljev družboslovja
1. De Brea Gigo
2. Gvardjančič Ana
3. Holc Melita
4. Likar Vanja
5. Malik Majda
6. Remškar Bogomir
7. Stanič Tina
8. Valič Dornik Anka
Aktiv učiteljev zdravstva
1. Cek Stepančič Daša
2. Horvat Dean
3. Kragelj Benedetič Nives
4. Kragelj Marjeta
5. Kulot Mateja
6. Morvai Manuela
7. Sitar Barbara
8. Terčon Nina
9. Trošt Mitja
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Aktiv učiteljev računalništva in informatike
1. Abolnar Simon
2. Andrlič Alen
3. Bizaj Erik
4. Blažič Leon
5. Campolunghi Andrej
6. Gec Aljaž
7. Harej Janko
8. Kompara Erik
9. Kragelj Ingrid
10. Mavri Tomaž
11. Medvešček Edi
12. Mervič Klavdij
13. Pelicon Silva
14. Pušnar Barbara
15. Vouk Boštjan
Aktiv učiteljev elektrotehnike
1. Bratina Štefanec Adrijana
2. Čebron Robert
3. Ipavec Edvard
4. Jug Vladimir
5. Kenda Mitja
6. Marušič Matjaž
7. Milić Goran
8. Pregelj Boris
9. Premrl Andrej
10. Reščič Renato
11. Vodopivec Goran
12. Zoroja Peter
Aktiv učiteljev strojništva, mehatronike,
1. Besednjak Herman
2. Čermelj Tomislav
3. Doplihar Severin
4. Jerič Branko
5. Kačič Milivoj
6. Martinčič Iztok
7. Medvešček Marko
8. Milost Igor
9. Nusdorfer Viler
10. Petrovčič Karlo
11. Pinosa Matej
12. Rodman Drago
12. Sitar Igor
14. Vermiglio Robert
15. Weber Blaž
16. Zega Mitja

Aktiv učiteljevAS-dejavnosti
1. Kavčič Branko
2. Krpan Aleksander
3. Spačal Robert
4. Štrancar Aleš
5. Zagorec Matjaž
Aktiv učiteljev lesarstva
1. Brecelj Bogdan
2. Česnik Marko
3. Erzetič Vojko
4. Kodele Andrej
5. Markovčič Evgen
6. Peršič Marko
Šolska svetovalna služba
1. Beltram Mateja
2. Frančeškin Vanesa
3. Stubelj Mojca
Šolska prehrana
1. Tanja Čefarin
Splošna in poklicna matura
1. Ušaj Hvalič Tanja
2. Vogrinc Ksenija
Šolske knjižničarke
1. Kosovel Mojca
2. Rupnik Vasilija
3. Zagožen Makuc Alenka
Učna pomoč
1. Bratina Ana
Vzdrževanje učne tehnologije
1. Gaberšček Uroš
2. Štrancar Aleš
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Skupne službe
1. Beguš Špela
2. Čermelj Lucija
3. Gabrijelčič Anđa
4. Grmek Danijela
5. Jug Alenka
6. Jakin Ingrid
7. Kodelja Martina
8. Kompara Anita
9. Močnik Tatjana
10. Murovec Doris
11. Sever Martina
12. Žagar Robert

5. Čubrilović Darinka
6. Đukić Anica
7. Miljić Anđa
8. Mišić Joka
9. Mutavčić Gordana
10. Pavlin Igor
11. Perko Mojca
12. Plazačić Radmila
13. Prah Metka
14. Prerad Radojka
15. Ribič Lilijana
16. Rupnik Irena
17. Strugalović Milka
18. Vasić Rada

Vzdrževanje
1. Bensa Marjan
2. Bizjak Iztok
3. Božić Ljubica
4. Brezavšček Denis
Na GZŠ, ERŠ in SPLŠ so, v obsegu nekaj ur, poučevali tudi profesorji drugih zavodov: Igor Brecelj
(informatika), Darja Čufer (laborantka za naravoslovje) in Staša Peršolja Bučinel (glasbena
umetnost).
Poučevale so tudi svetovalne delavke Vanesa Frančeškin, Mojca Stubelj in Mateja Beltram.
Učno pomoč je do decembra 2016 izvajalo 5 javnih delavcev, z januarjem 2017 je Zavod za
zaposlovanje odobril tri javne delavce. Dijakom s posebnimi potrebami so učno pomoč izvajala tudi
dva delavca po podjemni pogodbi (Daša Medvešček in Dejan Mir). Manca Redžić je učno pomoč
izvajala kot prostovoljka.
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Zaposleni na Višji strokovni šoli
Informatika
1. mag. Abolnar Simon
2. Blažič Leon
3. mag. Harej Janko
4. Kragelj Ingrid, mag.
5. Marčetić Slobodan
6. Pušnar Barbara
7. mag. Saksida Miran
8. mag. Sirk Saša
9. dr. Tankosić Aleš
10. mag. Vouk Boštjan
Mehatronika
1. Blažič Leon
2. Čermelj Tomislav
3. Jerič Branko, mag.
4. Kačič Milivoj
5. Kenda Mitja
6. Kragelj Ingrid, mag.
7. Milost Igor
8. Podbršček Milan
9. Pušnar Barbara
10. mag. Saksida Miran

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

Strokovni sodelavci ter ostali, ki so sodelovali pri izvajanju študijskega procesa:
1. Čotar Nives
2. Ipavec Edvard – inštruktor za področje mehatronike
3. Jug Vladimir – laborant za področje mehatronike
4. Makuc Aleš
5. Mervič Klavdij – laborant za področje informatike
6. Poša Ivana - inštruktor za področje UPK
7. Štrukelj Egon
8. Vrh Makarovič Rosana – inštruktor za področje UPK
9. mag. Žigon Polona
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Zaposleni na Medpodjetniškem izobraževalnem centru
Uprava MIC-a
1. Adrijana Hodak – vodja MIC-a
2. Milan Podbršček – projektni vodja in pomočnik vodje MIC-a
3. Denise Sirk (porodniški) – poslovna sekretarka MIC-a
4. Vesna Terčič – poslovna sekretarka MIC-a
5. Tanja Križan – finančno poslovanje MIC-a
Izobraževanje odraslih
1. Suzana Fiegl – organizator formalnega izobraževanja odraslih
2. Lavra Vermiglio – organizator formalnega izobraževanja odraslih
3. Blaž Weber – organizator neformalnega izobraževanja odraslih
4. Tatjana Krašna – organizator izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a na področju
biotehnike
5. Nataša Djuzić Kunej – organizator izobraževanja odraslih in drugih dejavnosti MIC-a na
področju ekonomije
Projektno delo
1. Martina Jejčič – projektna sodelavka MIC-a
2. Megi Rožič – projektna sodelavka MIC-a
3. Rosana Pahor – projektna sodelavka MIC-a
4. Irena Četina – projektna sodelavka MIC-a, odgovorna za izmenjave dijakov in profesorjev
5. Neža Pavzin (porodniški) – projektna sodelavka MIC-a
6. Janko Harej – projektni sodelavec MIC-a
7. Metod Štrancar – koordinator MIC-a za področje biotehnike
8. Nastja Valentinčič Al Bukhari – projektna sodelavka MIC-a za področje ekonomije
Vodji delavnic
1. Evgen Markovčič – vodja lesarskih delavnic
2. Marko Bratina – vodja kovinarskih delavnic
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Programi, oddelki in razredniki v šolskem letu 2016/17
Tehniška gimnazija
1. GA – Petra Kosovel
2. GA – Ksenija Ferjančič
3. GA – Tanja Ožbolt
4. GA – Adrijana Špacapan
4. GB – Mirijam Pirc
Zdravstveni tehnik
1. AZ – Jan Jelen
1. BZ – Ksenja Ušaj Gulin
2. AZ – Vesna Mozetič Černe
2. BZ – Dean Horvat
3. AZ – Mitja Trošt
3. BZ – Karmen Kete
4. AZ – Barbara Sitar
4. BZ – Irena Rutar
Bolničar negovalec
1. AB – Nina Terčon
2. AB – Daša Cek Stepančič
3. AB – Marjeta Kragelj
Elektrotehnik
1. AE – Edvard Ipavec
2. AE – Andreja Žgur
3. AE – Tanja Blažič
4. AE – Renato Reščič
4. BE – Tina Stanič
Tehnik računalništva
1. RA – Bojana Modrijančič Reščič
1. RB – Uroš Komel
2. RA – Anka Koršič
2. RB – Andrej Campolunghi
3. RA – Polona Žigon
3. RB – Vanja Likar
4. RA – Tomaž Mavri
4. RB – Tina Stanič
Elektrikar
1. CE – Goran Milić
2. CE – Goran Vodopivec
3. CE – Dejan Mir
Računalničar
1. RC – Erik Bizaj
2. RC – Vanesa Frančeškin
3. RC – Aljaž Gec

Tehnik računalništva PTI
1. NR – Alen Andrlič
2. NR – Edi Medvešček
Elektrotehnik PTI
1. NE – Igor Sitar
2. NE – Robert Čebron
Logistični tehnik
1. LT – Kristina Kompara
2. LT – Kristina Škibin
3. LT – Tanja Arčon
4. LT – Ernesta Dejak Furlan
Strojni tehnik
1. ST – Tanja Janežič
2. ST – Tomaž Vidmar
3. ST – Irena Janež Kenda
4. ST – Branka Kuk Petrovčič
Tehnik mehatronike
1. TM – Bogomir Remškar
2. TM – Matej Pinosa
3. TM – Maja Vogrinčič Bizjak
4. TM – Jasna Prinčič
Strojni tehnik PTI
1. NS – Herman Besednjak
2. NS – Mitja Zega
Avtoservisni tehnik PTI
1. NAS – Mitja Kenda
2. NAS – Marko Česnik
Tehnik mehatronike PTI
1. NTM – Herman Besednjak
Lesarski tehnik PTI
1. NL – Evgen Markovčič
2. NL – Marko Česnik
Oblikovalec kovin, instalater strojnih instalacij
1. CK – David Šuligoj
2. CK – Marko Peršič
3. DK – Karlo Petrovčič
Avtoserviser
1. AS – Robert Spačal
2. AS – Aleksander Krpan
3. AS – Marjetka Zorzut Santoro
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Mehatronik operater
1. ME – David Šuligoj
2. ME – Maja Smole Đorđević
3. ME – Karlo Petrovčič

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

V šolskem letu 2016/17 so bili kombinirani naslednji oddelki:
•
•
•

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

Vodje strokovnih aktivov na Šolskem centru v šolskem letu 2016/2017
Srednja šola
Slovenski jezik: Valentina Kobal
Tuji jeziki: Jasna Prinčič
Matematika: Tanja Janežič
Naravoslovje: Vitjan Juretič
Družboslovje: Melita Holz
Promet: Kristina Kompara
Strojništvo in mehatronika: Herman Besednjak
Elektrotehnika: Peter Zoroja
Informatika in računalništvo: Denise Beltram
Lesarstvo: Bogdan Brecelj
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: Rosana Vrh Makarovič
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Koordinatorji za praktično usposabljanje z delom (PUD)
GZŠ, SPLŠ, ERŠ
PUD kovinarstvo, avtoservisna dejavnost, mehatronika – Marko Bratina
PUD logistika – Kristina Kompara
PUD lesarstvo – Evgen Markovčič
PUD elektrotehnika in računalništvo – Adrijana Štefanec Bratina
PUD zdravstvo – Marjeta Kragelj
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: 113 dijakov
Zdravstveni tehnik: 211 dijakov
Bolničar negovalec: 46 dijakov
Elektrotehnik: 86 dijakov
Tehnik računalništva: 184 dijakov
Elektrikar: 70 dijakov
Računalnikar: 64 dijakov
Elektrotehnik (PTI): 36 dijakov
Tehnik računalništva (PTI): 22 dijakov
Logistični tehnik: 57 dijakov
Strojni tehnik: 102 dijaka
Tehnik mehatronike: 81 dijakov
Oblikovalec kovin, instalater strojnih instalacij: 32 dijakov
Mehatronik operater: 36 dijakov
Avtoserviser: 82 dijakov
Avtokaroserist: 1 dijak
Mizar: 36 dijakov
Strojni tehnik (PTI): 17 dijakov
Tehnik mehatronike (PTI): 8 dijakov
Avtoservisni tehnik (PTI): 22 dijakov
Lesarski tehnik (PTI): 6 dijakov
Obdelovalec lesa: 11 dijakov
V šolskem letu 2016/17 se je na srednjih šolah ŠC (brez Biotehniške ter Srednje ekonomske in
trgovske šole) izobraževalo skupaj 1343 dijakov: 390 na GZŠ, 462 na ERŠ in 491 na SPLŠ.
Višja strokovna šola
Informatika: 124 študentov
Mehatronika: 107 študentov
Upravljanje podeželja in krajine: 45 študentov
V šolskem letu 2016/17 se je na Višji strokovni šoli izobraževalo skupaj 276 študentov
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Izobraževanje odraslih
Formalno izobraževanje odraslih v letu 2016/17 (brez Biotehniške šole in Srednje ekonomske in
trgovske šole)
Formalno se je izobraževalo 377 kandidatov:
• z obiskovanjem predavanj: 196 kandidatov (v tem šolskem letu je potekalo v 7 oddelkih:
zdravstvena nega, bolničar-negovalec, splošni predmeti SPI programi, splošni predmeti PTIprogrami, strokovni moduli: elektrikar, oblikovalec kovin-orodjar in elektrikar );
• s konzultacijami: 98 kandidatov;
• odrasli, ki so opravljali le poklicno maturo: 68 kandidatov*;
• odrasli, ki so opravljali le zaključni izpit: 10 kandidatov*;
• odrasli, ki so opravljali le splošno maturo: 5 kandidatov*.
*(Zajeti so samo tisti udeleženci, ki opravljajo samo poklicno maturo, zaključni izpit ali splošno
maturo. V to evidenco niso všteti tisti udeleženci, ki so vključeni v oddelke ali skupine in so po
uspešnem zaključku izobraževalnega programa pristopili k poklicni maturi, splošni maturi ali
zaključnemu izpitu).
Neformalno izobraževanje v letu 2016/17
V okviru neformalnega izobraževanja so bili izpeljani trije programi.
V oktobru 2016 je bilo organizirano 4-urno usposabljanje za pripravo na NPK, ki ga je zaključilo 9
kandidatov.
V maju in juniju 2017 je 9 kandidatov opravilo usposabljanje za oblikovalca kovin.
V maju in juniju 2017 je 11 delavcev podjetja Mahle Letrika opravilo nadaljevalni tečaj programa
Excell.
Skupno je usposabljanje zaključilo 29 kandidatov.

Pomembne funkcije naših zaposlenih
Drago Rodman je od leta 2006 član Komisije za učbenike, ki deluje v okviru Strokovnega sveta za
poklicno in strokovno izobraževanje.
Miran Saksida je član Komisije za akreditacije višješolskih programov, ki deluje v okviru
Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, član delovne skupine za
pripravo navodil za Prilagoditev izrednega študija, član skupine za pripravo metodologije za
usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni diplomi ter član upravnega odbora Skupnosti VSŠ.
Aleš Tankosić je član Komisije za akreditacije višješolskih programov ter zunanji evalvator
v okviru NAKVIS-a.
Egon Pipan je član Komisije za izobraževalne programe pri Strokovnem svetu za poklicno in
strokovno izobraževanje. V isti komisiji je članica tudi Mojca Novak Simonič, prof. na Biotehniški
šoli.
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V Tolminu naj bi zaživela dislocirana enota ŠCNG
Na Tolminskem se je rodila ideja, da bi v svojem okolju izobraževali srednješolce za poklic
strojnega tehnika. V šolskem letu 2017/18 bi začel delovati dislociran oddelek ŠCNG. Pouk bi
potekal v Šolskem centru Tolmin, tamkajšnja gimnazija bi zagotovila učitelje splošnih predmetov,
novogoriški center pa učitelje stroke in prakse. Prakso bi dijaki opravljali enkrat tedensko v Novi
Gorici, sčasoma pa bi uredili delavnico v tolminski osnovni šoli. Idejo je podprlo tudi posoško
gospodarstvo, ki bi dijakom nudilo štipendije, možnost opravljanja prakse in kasnejšo zaposlitev.
Žal se ideja ni uresničila, saj se je v program vpisalo le 10 učencev, potrebovali pa bi jih najmanj
15. Pobudniki so bili razočarani, saj so si zelo prizadevali, da bi dislociran oddelek zaživel. Število
vpisanih dijakov je vseeno pokazatelj, da zanimanje za tehniko počasi narašča.

Primorske novice, 20. 1. 2017, str. 1
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Primorske novice, 20. 1. 2017, str. 6
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Primorske novice, 13. 4. 2017, str. 8
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Delo, 18. 4. 2017, str. 11
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PROJEKTI
Mednarodne izmenjave: Erasmus+
V okviru programov mednarodnih izmenjav so na ŠC Nova Gorica že več kot 15 let organizirane
izmenjave dijakov. Glavni namen izmenjav je praktično usposabljanje z delom, pa tudi pridobivanje
delovnih izkušenj, spoznavanje različnih kultur, spoznavanje vrstnikov v tujini, sporazumevanje v
tujem jeziku.
V šolskem letu 2016/17 je v okviru projekta Erasmus + (ime dejavnosti OLA- On the job learning
abroad) v tujini opravilo PUD 46 dijakov, z njimi je bilo 11 učiteljev, v novembru sta 2 profesorici
slovenščine imeli v tujini organizirano usposabljanje na delovnem mestu. Skupno je bilo izvedenih
59 mobilnosti, in sicer na Malti, na Poljskem in Finskem, v Španiji, Avstriji, Nemčiji, Franciji in
Estoniji. V tem šolskem letu se je ta projekt zaključil.
V tem šolskem letu smo na Šolskem centru gostili 28 gostov iz tujine, od tega je bilo 21 dijakov in
1 spremljevalec, 5 učiteljev je bilo pri nas na usposabljanju na delovnem mestu, obiskal nas je tudi
en koordinator mednarodne mobilnosti. Prihajali so s Finske, Nizozemske, iz Estonije in Francije.
Gostje so se usposabljali na področju trgovine, lesarstva in restavratorstva, turizma, računalništva,
zdravstva in vinogradništva.

Mednarodne izmenjave VSŠ
Projekt Erasmus + (tercialno izobraževanje) je 10 študentom omogočil opravljanje 3-mesečne
prakse v tujini; 5 naših predavateljev se je udeležilo strokovnega usposabljanja v tujini. Teden dni
smo gostili 5 tujih predavateljev, ki so pri nas ugotavljali pogoje za nadaljnje izmenjave.

Quali Pro Air Escort
Quali Pro Air Escort je mednarodni projekt, v katerega je vključenih 5 držav - Nemčija, kot vodilni
partner, Avstrija, Slovenija, Bolgarija in Finska. Traja od septembra 2016 do avgusta 2018.
Cilj projekta je vzpostaviti koncept, ki bo vseboval kvalifikacije in načine usposabljanja za
posameznike, ki delajo na področju tujcev, migrantov, beguncev, prosilcev za azil.
Predvideni rezultati: kvalifikacijski profil posameznika, ki dela s tujci, begunci, migranti,
prosilci za azil; razvoj 5 modulov: 2 za boljšo socialno integracijo in 3 za lažji vstop tujcev na trg
dela.

BOQua - specialist za poklicno orientacijo
V mednarodnem projektu, ki poteka od septembra 2016 do septembra 2018, in v katerem ima
vodilno vlogo Nemčija, sodeluje 5 držav; poleg Nemčije še Španija, Slovenija, Velika Britanija in
Avstrija. Projekt predvideva pripravo skupnega kvalifikacijskega koncepta za usposabljanje
zaposlenih, ki se pri svojem delu ukvarjajo s poklicno orientacijo; poimenovali so ga »Specialist za
poklicno orientacijo«.
Predvideni rezultati: razviti 5 modulov na različnih poklicnih področjih (industrijsko-tehnično
področje, obrt, trgovina, storitve, ekonomija), ki bodo testirani v pilotni fazi;
vodnik dobrih praks za izvajanje ukrepov za poklicno orientacijo s primeri rešitev iz
sodelujočih držav; ocenjevalni instrument, ki bo omogočal podjetjem, da ocenijo potencialne
kandidate, ali so bili ustrezno poklicno orientirani in na kakšen način; smernice za trajno
izvajanje novo razvite kvalifikacije v EU.
18

Uvod

Zametki projekta Alpe Adria Attitude
Decembra 2016 je vodstvo Šolskega centra v Celovcu podpisalo memorandum o sodelovanju med
našim centrom ter dvema sorodnima institucijama: HLW Caritas iz Celovca ter Istituto Tecnico
»Crossar-Da Vinci« iz Gorice. Dogovorili so se, da bodo šole sodelovale predvsem na področju
poklicnega praktičnega izobraževanja na področju elektro stroke. V januarju so se srečali v Gorici.
Dogovorili so se za začetno neformalno sodelovanje, ki bi ga v naslednjem šolskem letu tudi
formalno izvajali kot projekt Alpe Adria Attitude v okviru evropskega programa Erasmus+.

Messaggero Veneto, 31. 1. 2017, str. 23

Sodelovanje ERŠ s Tehniškim zavodom »Crossar-Da Vinci«
Na neformalni ravni se je v šolskem letu 2016/17 pričelo sodelovanje med našo Elektrotehniško in
računalniško šolo ter Tehniškim zavodom »Crossar-Da Vinci« iz Gorice. Sodelovanje je potekalo na
področju praktičnega pouka. V 6 srečanjih so dijaki ob pomoči mentorjev skupaj opravili del
praktičnega izobraževanja. V projektu je sodelovalo 16 italijanskih in 24 naših dijakov smeri
elektrikar. Sodelovanje se bo v prihodnjem letu nadaljevalo v projektu Alpe-Adria Atttitude.

Girls tech
Mednarodni projekt poteka od septembra 2016 do septembra 2018 in vključuje poleg Nizozemske,
ki je v projektu vodilni partner, še partnerje iz Velike Britanije, Portugalske, Španije, Finske,
Romunije, Estonije in Slovenije. Projekt predvideva izmenjavo dobrih praks s katerimi poskušajo
države spodbujati vključevanje deklet in žensk v izobraževanje in delo na področjih znanosti,
tehnologije in inženirstva ter matematike. V okviru projekta je predvidenih osem srečanj.
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Pure Energy
Projekt Pure Energy poteka od novembra 2016 do oktobra 2017. Poleg našega Šolskega centra so
partnerji v projektu še srednje in višje šole iz Slovaške, Češke, Bolgarije, Turčije in Estonije.
Glavna pozornost projekta je namenjena problematiki obnovljivih virov energije, ki predstavljajo
trajen vir, in energijo prihodnosti, ki ne obremenjuje omejenih virov na Zemlji.
Aktivnosti se osredotočajo na energetsko učinkovitost, inteligentne sisteme v gospodinjstvih,
naseljih in mestih, skladno z eno od prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2014-2019;
oblikovanje prihodnje politike na področju podnebnih sprememb, ki se osredotoča na
dekarbonizacijo gospodarstva in s tem postopen prehod na nizkoogljično družbo.

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 pedagoški proces, pa tudi sodobne trende stroke, podjetniško miselnost in
kulturo. Program temelji na krožni obliki zaposlovanja, saj učitelje in druge strokovne delavce v
času, ko so na usposabljanju, nadomeščajo ustrezno usposobljeni strokovnjaki iz podjetij ali pa
ustrezno usposobljene brezposelne osebe.
Cilj projekta je izboljšati kompetence za izvajanje pedagoškega procesa, predvsem kar se tiče
povezovanja učne snovi s primeri iz prakse, hkrati pa širjenje zaposlitvenih možnostih tako pri
gostujočih učiteljih oziroma strokovnih sodelavcih, kot pri tistih, ki jih bodo nadomeščali.

Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016-2022
MIZŠ je v juliju 2016 izbralo LUNG za vodilno organizacijo za izvedbo informiranja in svetovanja
ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj. Gre za šestletni projekt, ki želi
vključiti predvsem manj izobražene občane. ŠCNG in Posoški razvojni center sta v tem projektu
partnerja.
V projektu bo vseživljenjsko učenje približano čim večjemu številu zaposlenih, hkrati bodo
delodajalci spodbujani, da vključijo svoje zaposlene v dodatno izobraževanje. Namen projekta je
izboljšanje kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, to pa vodi v večjo
zaposljivost, mobilnost, osebni razvoj in delovanje v družbi. S pomočjo svetovalne podpore naj bi
spodbujali, usmerjali in spremljali zaposlene kandidate v vseživljenjsko učenje in jih vodili do
pričakovanih rezultatov svetovanja pred vključitvijo, med njo in po njej.
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 %.

Učno izdelovalni laboratorij (UIL)
V okviru projekta, ki traja od avgusta 2016 do junija 2018, bo postavljen laboratorij, namenjen
hitremu prototipiranju. V njem bi imeli obiskovalci (dijaki, študenti, zaposleni na ŠCNG in zunanji
interesenti) na voljo različne aparate za realizacijo svojih idej. Uporabljali bodo lahko zmogljive
računalnike za načrtovanje in procesiranje. Za ideje s strojnega področja bodo na voljo 3Dtiskalniki, CNC-stružnica, laserski rezalnik in drobno električno orodje. Za elektrotehnike bo na
voljo rezkalnik za tiskano vezje, stroj za pozicioniranje električnih komponent in pečica za spajanje.
Za energetike bo v laboratoriju otok za fotovoltaiko, toplotno tehniko in oprema za vodenje
pametne hiše. Na voljo bo tudi različna merilna oprema. V laboratoriju se bodo izvajale različne
delavnice, tako s področij mehkih vsebin in podjetništva kot tudi usposabljanja za delo s stroji.
Delo bodo organizirali in usmerjali mentorji.
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Inovativna pedagogika 1 : 1
Projekt Inovativna pedagogika traja od januarja 2017 do julija 2022 in nadaljuje projekte, kot so bili
E-šolstvo, E-šolska torba, EU-folio idr., ki so začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru.
Njegov namen je celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v
oblaku), ki omogočajo sodobnejši pouk in formativno spremljanje. Ob delu z novimi orodji se
razvijajo tudi nove kompetence, ki jih je prav tako potrebno upoštevati in razvijati najprej pri
učiteljih, nato pa še pri dijakih. Končni cilj projekta je razvijati in preizkusiti didaktične pristope in
pedagoške strategije za pouk prilagojen individualnim potrebam učencev in timskemu delu. V
projektu sodeluje 75 vzgojno-izobraževalnih ustanov, med njimi je tudi naša Elektrotehniška in
računalniška šola. Nosilec projekta je Škofijska gimnazija Maribor.

Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc v dolini Soče
Cilj projekta Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc, ki poteka od leta 2016 do leta 2019, je s
pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih,
ki so starejši od 45 let in imajo dokončano manj kot štiriletno srednješolsko izobrazbo, ter tako
povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše
življenje. Največji poudarek projekta je razvijanje kompetenc s področja informacijskokomunikacijskih tehnologij, oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter
promoviranje vseživljenjskega učenja. Projekt vodi Posoški razvojni center.

Usposabljanje mentorjev
V okviru projekta »Usposabljanje mentorjev« ŠC Nova Gorica organizira usposabljanje delavcev,
ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD),
oziroma študentov na praktičnem izobraževanju (PRI). Izobraževanje poteka po Programu
za usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje
študentov pri delodajalcu, ki je dostopen na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.
Splošni cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva dijakom na PUD-u in
študentom na PRI. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoškoandragoškega dela z udeleženci različne starosti ter se usposobijo za izvajanje poučevanja in
uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v resnično delovno okolje, ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo na
delovnem mestu.
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Popestrimo šolo - POŠ
Popestrimo šolo se na našem centru izvaja med leti 2016 in 2021. Namenjen je spodbujanju prožnih
oblik učenja ter podpori kakovostne karierne orientacije za šolajočo mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema. S projektom POŠ želimo mladim ponuditi strokovno podporo, ki jim bo
omogočala osebnostno rast in lažji prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela, ob tem pa bi se
razvili v smaostojne, samozavestne, odgovorne, zanesljive in pozitivno naravnane osebe.
V okviru projekta so organizirani individualno karierno svetovanje, delavnice, izobraževanja in
usposabljanja za šolajoče in strokovne delavce, pomoč pri izbiri poklica ali nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, pomoč pri iskanju dela, mreženje z delodajalci, spodbujanje
vseživljenjskega učenja.

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

NA-MA POTI - naravoslovna in matematična pismenost
Cilj projekta, ki ga vodi ZRSŠ in se je pričel januarja 2017, je razviti in preizkusiti pedagoške
pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij
pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in
drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok od vrtcev do srednjih šol. V okviru
projekta se bo analiziralo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na vzgojno-izobraževalnih
zavodih. Na podlagi rezultatov se bo razvilo in preizkusilo različne didaktične pristope in strategije
za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih
starostnih obdobjih. Projekt bo potekal do konca junija 2022.
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KROŽKI IN DEJAVNOSTI NA ŠC NOVA GORICA
Tečaj slovenščine za tujce
V šolskem letu 2016/2017 smo program izvajale profesorice Ernesta Dejak Furlan (začetni tečaj),
Marjetka Zorzut Santoro (nadaljevalna skupina) in Špela Sušanj (multiplikatorka). Novost
letošnjega leta je vključitev ŠC Nova Gorica v projekt SIMS - "Soočenje z izzivi medkulturnega
sobivanja", ki ga izvaja OŠ Milojka Štrukelj kot konzorcijska šola, ŠC pa je vključen kot sodelujoča
šola.
Dijaki so bili po uvodnem septembrskem intenzivnem tečaju in enomesečnem obiskovanju tečaja
razdeljeni v dve skupini (začetno in nadaljevalno).
Udeleženci tečaja so prihajali iz različnih šol in strok (elektro, strojna, zdravstvena, biotehniška,
ekonomska) z zelo različnim predznanjem jezika.
Izvajalke tečaja smo se odločile, da bo tečaj potekal redno enkrat tedensko ob istem času, tako da so
se dijaki navadili na redno delo (točno določen dan, ura, učilnice).
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).
V letošnjem šolskem letu nismo oblikovali skupine albansko govorečih dijakov, ampak smo se
posluževali pomoči dijakov tutorjev – starejših albansko govorečih dijakov, ki so delovali kot
prevajalci in pomočniki tako učitelju kot tečajnikom.
V sodelovanju z MIC-em smo se vključili v mednarodni projekt Quali ProAir Escort.
Pripravila mentoricaMarjetka Zorzut Santoro

Prostovoljstvo mladih
V šolskem letu 16/17 je bilo v prostovoljsko delo redno vključenih 6 dijakov. Od tega en dijak iz 1.
AB, dve dijakinji iz 1. AZ, dve dijakinji iz 2. BZ in ena dijakinja iz 4. BZ.
Proti koncu šolskega leta se jim je pridružilo še 5 dijakov: dva iz 2. AZ in tri dijakinje iz 3. AZ.
Dijaki so delo redno tedensko opravljali v zavodu CIRIUS Vipava, Materinskem domu v Solkanu,
skupnosti Vincencijeve zveze dobrote na Mirenskem gradu ter v Mladinskem centru v Novi Gorici.
Vključili so se tudi v delo ambulante Pro bono. Skupno so opravili preko 300 ur prostovoljnega
dela.
Občasno dijaki zdravstvene šole sodelujejo na raznih tematskih prireditvah v Domu upokojencev
Nova Gorica, z društvom Go-Spominčica, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Nova Gorica in
na festivalu prostovoljstva, ki ga organizira Mladinski center.
Vsakoletno pripravijo tudi dijaško krvodajalsko akcijo Gimnazije in zdravstvene šole. Po uvodnem
predavanju se je v tem šolskem letu za darovanje krvi odločilo 29 dijakov in dijakinj: en dijak iz
tehniške gimnazije in 28 dijakov in dijakinj zdravstvene šole.
V naslednjem šolskem letu načrtujem še več prostovoljskih projektov, v katere bo vključenih večje
število dijakov.
Pripravila mentorica Nives Kragelj Benedetič
23

Kronika ŠCNG 2016/17

Bralni klub
Tudi v šolskem letu 16/17 je na ERŠ uspešno deloval Bralni klub. Dijaki so izdali pesniško zbirko
Tretja domišljija. V aprilu so pesniško zbirko in drugo svojo poezijo predstavili v Noči knjige na
Mostovni. V maju so nastopili ob Tednu ljubiteljske kulture na Bevkovem trgu.
Pripravila mentorica Bojana Modrijančič Reščič

Rastem s knjigo
V šolskem letu 2016/17 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 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 Marjane Moškrič Sanje o belem
štrpedu.

Bralna značka
Tudi v šolskem letu 2016/17 je na Centru potekala bralna značka in sicer v štirih jezikih: v
slovenščini, nemščini, angleščini in italijanščini. Knjižničarke in profesorice jezikov so dijake
povabile k sodelovanju.
Slovenska bralna značka
Dijaki so lahko izbirali med romani iz več vsebinskih sklopov.
Angleška bralna značka
Dijaki so prebrali dve prirejeni izdaji leposlovja v angleščini.
Nemška bralna značka
Dijaki so prebrali eno prirejeno izdajo leposlovja v nemščini.
Italijanska bralna značka
Dijaki so prebrali dve prirejeni izdaji leposlovja v italijanščini.
V maju so si dijaki, ki so sodelovali pri bralni znački, v gledališki dvorani nove telovadnice ogledali
nagradni film Z dvignjeno glavo. Za uspešno sodelovanje so prejeli tudi priznanje.
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Šolska športna tekmovanja in druge športne aktivnosti
Strojna, prometna in lesarska šola
Košarka
Ekipa SPLŠ je sodelovala na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (30. 11. 2016) in dosegla 5.
mesto.
Nogomet
Ekipa SPLŠ je sodelovala medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (21. 12. 2016) in se gladko
uvrstila v nadaljnje tekmovanje, na področno tekmovanje v Tolmin (9. 2. 2017), kjer je zmagala, in
si priborila mesto v Državnem četrtfinalu.
Odbojka
Ekipa SPLŠ je sodelovala na področnem tekmovanju v Novi Gorici (24. 11. 2016).
Odbojka na mivki
Ekipa fantov je na področnem tekmovanju v Novi Gorici (7. 9. 2016) osvojila 3. mesto.
Tek podnebne solidarnosti
23. maja 2017 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, 23. 9. 2016)
Dijaki in dijakinje Gimnazije in zdravstvene šole so nastopali v osmih (fantje) oz. sedmih (dekleta)
disciplinah. Dijaki so med 10 nastopajočimi šolami zasedli 4. mesto, tudi dijakinje so bile 4.
Posamično področno atletsko tekmovanje (Nova Gorica, 11. 5. 2017)
Tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov in dijakinj. Dijaki: 5. in 6. mesto na 100 m, 9. in 10. mesto
na 1000 m, 9. in 10. mesto v daljini, 1. mesto v višini.
Dijakinje: 6. mesto na 100 m.
Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja (Maribor, 17. 5. 2017)
Finala se je iz GZŠ udeležil en tekmovalec, ki je v teku na 100 m dosegel 15. mesto.
Košarka
Ekipa GZŠ je na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (30. 11. 2016) osvojila 2. mesto, se
uvrstila na področno tekmovanje, ki je bilo v Ajdovščini (15. 12. 2016), kjer so bili prav tako drugi.
Nogomet
Fantovska ekipa GZŠ je na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (21. 12. 2016) osvojila 5.
mesto, dekliška pa prvo in se uvrstila na področno prvenstvo v Ajdovščini (2. 2. 2017), kjer so
dosegle drugo mesto.
Odbojka
Ekipa fantov je na področnem tekmovanju v Novi Gorici (24. 11. 2016) osvojila 1. mesto. Uvrstila
se je na četrtfinalno decembrsko tekmovanje v Ljubljani, kjer so osvojili 3. mesto.
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Odbojka na mivki
Ekipa fantov je na področnem tekmovanju v Novi Gorici (7. 9. 2016) osvojila 2. mesto. Na
polfinalnem tekmovanju v Portorožu (22. 9. 2016) je zmagala in se uvrstila na finalno tekmovanje,
ki je bilo v Novem mestu (5. 10. 2016), kjer so osvojili končno 4. mesto.
Rokomet
Dijaki so na področnem tekmovanju v Novi Gorici (18. 11. 2016) osvojili 6. mesto.
Europa Donna
Na Gimnaziji in zdravstveni šoli so se dijaki in profesorji zdravstvene šole 22. 10. 2016 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, 11. 5. 2017)
Najboljši rezultat je dosegel Tine Šuligoj iz 3. AE (skok v daljino), ki se je uvrstil v finale
državnega posamičnega atletskega tekmovanja.
Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja (Maribor, 17. 5. 2017)
Finala se je udeležil Tine Šuligoj (3. AE), ki je v skoku v daljino, dosegel 3. mesto.
Nogomet
Ekipa ERŠ je sodelovala na medobčinskem tekmovanju v Novi Gorici (21. 12. 2016) ter se gladko
uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Na področnem tekmovanju v Tolminu (9. 2. 2017) je dosegla drugo
mesto.
Medrazredno prvenstvo ERŠ v malem nogometu
Na Elektrotehniški in računalniški šoli je v šolskem letu 2016/17 drugič zapored potekalo
medrazredno prvenstvo v malem nogometu. Sodelovalo je 13 razrednih ekip. Odigrano je bilo 21
tekem.
Največja zanimivost je ta, da se vse tekme igrajo v glavnem odmoru in brez sodnikov, tako da dijaki
sami, ob prisotnosti vodje tekmovanja, nadzirajo potek tekme. Zmagovalec je prejel prehodni pokal,
dijaki pa so prejeli šolske diplome.
Odbojka
Ekipa ERŠ je sodelovala na področnem tekmovanju (Nova Gorica, 24. 11. 2016).
Rokomet
Ekipa ERŠ je na področnem tekmovanju (Nova Gorica, 18. 11. 2016) osvojila 3. mesto.

Mednarodno športno srečanje v Avstriji
V Avstriji, v mestu Weiz, je od 4. do 7. aprila 2017 potekalo 17. mednarodno športno srečanje
srednjih šol. Udeležilo se ga je čez 450 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. Mladi so se pomerili v odbojki, košarki, nogometu in rokometu, tako v moški,
kot ženski kategoriji. Ekipa ŠC Nova Gorica je bila letos okrnjena; sodelovali smo z rokometno
ekipo (fantje) in s posameznimi tekmovalci na turnirju badmintona. Rokometaši so med devetimi
ekipami dosegli drugo mesto.
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NAŠI UČITELJI IN DIJAKI
Vitjan Juretič, profesor fizike

Latnik, 25. 11. 2016, str. 24
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Matija Podbersič, obetavni glasbenik
Matija Podbersič, dijak 3. CE razreda, je obetaven glasbenik. Mladi trobentač je član Big Banda
NOVA, Goriškega pihalnega orkestra in skupine The Indicals.

Primorske novice, 9. 3. 2017, str. 15
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Goriška, 8. 3. 2017, str. 12

29

Kronika ŠCNG 2016/17

Žan Rijavec, motokrosist
Žan Rijavec, dijak 2. TM razreda, je obetaven tekmovalec v motokrosu. V svoji kategoriji je ob
koncu sezone državnega prvenstva skupno dosegel 3. mesto.

Primorske novice, 18. 10. 2016, str. 23
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SEPTEMBER
Dijaki logisti nadzorujejo promet
Nova Gorica, september 2016
V prvih dveh tednih septembra so četrtošolci logisti nadzorovali prehode za pešce v bližini
novogoriških osnovnih šol. Malim šolarjem so pomagali varno prečkati cesto.

Ekskurzija v Maribor in na Avstrijsko Koroško
Maribor, Koroška, 1. in 2. september 2016
Dijaki 4. AZ in 4. BZ so šolsko leto začeli nekoliko drugače. Odpeljali so se na zanimivo
ekskurzijo. Najprej so šli v Maribor, kjer so si ogledali UKC Maribor in Fakulteto za zdravstvene
vede. Z vodičem so se sprehodili po štajerski prestolnici. Že malce utrujeni so sedli na avtobus in se
odpeljali po dolini Drave do Celovca. Tam so se nastanili v mladinskem hotelu, nato se sprehodili
po parku Europa in ob Vrbskem jezeru.
Drugi dan je vodil dnevni center CŠOD Zamejstvo. Najprej so si dijaki ogledali grad Ostrovica,
Gosposvetsko polje, cerkev Gospe Svete in vojvodski prestol. Zanimiv je bil tudi ogled Celovca.
Dijake so spremljale Irena Rutar, Barbara Sitar in Manuela Morvai.

Strokovna ekskurzija v Avče in na Kosmačevo domačijo
Avče, Slap ob Idrijci, 2. september 2016
Tudi dijaki 3. CE so šolsko leto začeli s poučnim izletom, na katerem sta bila tudi učitelja Robert
Čebron in Majda Figelj. Najprej so si ogledali črpalno hidroelektrarno Avče, ki ima posebno
funkcijo v elektroenergetskem sistemu, saj v času nizke porabe in cene elektrike črpa vodo v
umetno jezero na Kanalskem Vrhu. V času visoke porabe električne energije pa voda iz jezera pada
na turbine v elektrarni in proizvaja energijo.
Po zanimivem strokovnem ogledu pa je sledil obisk rojstne domačije pisatelja Cirila Kosmača v
Slapu ob Idrijci.

Hodi neustrašno
ŠCNG, 2. september 2016
Dijaki nadaljevalnih programov 1. in 2. letnika na
SPLŠ, dijaki 3. LT in 4. TM so na drugi šolski dan
prisluhnili zanimivemu predavanju. Popotnika Agni
in Gregor sta pripovedovala o svoji poti po Franciji
in Španiji, kjer sta prehodila 3.600 kilometrov. Na
poti sta bila dvanajst mesecev, kar po njunem mnenju
ni veliko. Na začetku poti sta imela s seboj 1.000 €.
Ko sta jih porabila, sta ostala brez denarja, a sta pot
vseeno nadaljevala: spala sta zunaj na prostem ali v
domovih različnih ljudi. Prehranjevala sta se z
odpadno zelenjavo in sadjem tržnic ter starim kruhom
iz pekarn. Na poti sta se soočila z različnimi
Gregor in Agni. Vir:
težavami, obenem pa odkrila svoje življenjsko
http://arhiv.mlad.si/2016/09/hodi-neustrasnoposlanstvo in notranjo moč, na katero se lahko vedno predavanje/
zaneseta.
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Praksa dijakov ZŠ na Malti
Valletta (Malta), od 4. do 30. septembra 2016
Dijaki Kristjan Vouk, Adi Mašukić (oba 2. AB), Nika Groselj, Almedin Hasić (oba iz 3. BZ) so v
začetku septembra odšli na prakso na Malto, v glavno mesto Valletto. Dijake je prvi teden spremljal
učitelj Dean Horvat.
Dijake je partnerska organizacija, ki se sicer ukvarja z mednarodnimi izmenjavami, nastanila v
zasebnem stanovanju. Vsak dijak je imel svojo sobo, ostale prostore pa so souporabljali. Živeli so
na delu otoka, ki ni pretirano turističen, zato je bila njihova izkušnja pristnejša.
Dijaki so PUD opravljali v dveh zasebnih domovih za socialno-zdravstveno oskrbo. Bolničarji so
delali v domu odprtega tipa, medtem ko so dijaki v programu zdravstvena nega delali v domu
zaprtega tipa, namenjenega predvsem osebam z različnimi oblikami demence. V obeh primerih so
izvajali zdravstveno nego v skladu s svojimi strokovnimi kompetencami in pod vodstvom malteških
mentorjev.
Dijaki so prvi teden v prostem času večinoma spali, saj so delali 8 ur dnevno, počasi so se
prilagajali na novo okolje in klimo. Naslednje tedne so se precej bolj sprostili in prosti čas namenili
zabavi. Mediteranska hrana je bila odlična in poceni, v septembru je še pravo poletje, zato so plaže,
morje in sonce kar vabili na osvežitev. Tudi ljudje so zares prijazni.
Pa še en zanimiv pripetljaj: prvi dan smo bili dogovorjeni, da se po nastanitvi dobimo v najbolj
živahnem predelu Malte, v Sliemi. Kot spremljajoči učitelj in »stari maček Malte« sem jim hotel
razkazati predele, kjer je možno dobro in poceni jesti, si kaj kupiti v trgovini, ki ni namenjena
turistom, kje najti najbolj ugodno mesečno vozovnico in podobno. Dijakom sem povedal, na kateri
avtobus naj sedejo in koliko postaj se morajo peljati, do mesta srečanja. Seveda so storili začetniško
napako in se odpeljali v nasprotno smer. Na Malti namreč vozijo po levi.
Zapisal Dean Horvat

Valletta, glavno mesto Malte. Vir: https://www.ft.com/content/4e8967fc-1317-11e8-a765-993b2440bd73
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Praksa dijakov ZŠ v Španiji
Barcelona (Španija), od 4. septembra do 1. oktobra 2016
Praktično usposabljanje pri delodajalcu je že samo po sebi zanimivo in poučno ter polno novih
izkušenj. Ko pa imaš priložnost, da svojo prakso opravljaš v drugi državi, v milijonskem mestu, v
družbi ljudi, ki so ti tuji po kulturi in jeziku, ima praksa še doda(t)no vrednost.
Prakso sva opravljala v Španiji, natančneje v Barceloni, v bolnišnici Dos de Maig. Tja sva
odpotovala 4. 9. 2016 iz letališča v Trevizu. Prvi teden najinega bivanja v Barceloni je bila z nama
profesorica Nives Kragelj Benedetič, ki nama je pomagala urediti vse potrebno za najino bivanje v
mestu ter si z nama mesto tudi ogledala. Z nama se je odpravila tudi v bolnišnico, kjer smo spoznali
svoje delo in osebje, ki je za naju prevzelo odgovornost.
Tako sva lahko zares začela najino prakso v Barceloni ter naslednje 3 tedne hodila od ponedeljka do
petka v bolnišnico ter nabirala izkušnje. Vstajala sva ob 6.15, se uredila, pojedla zajtrk ter se
odpravila na pot. 10 minut hoje do metroja, 10 minut vožnje z metrojem ter približno 7 minut hoje
od metroja do bolnišnice; to je bila najina vsakodnevna pot. Delo sva začela ob 7.30 in končala ob
14.30.
Vedno sva ob sebi imela mentorico, ki naju je vodila skozi delo ter nama pomagala, ko sva naletela
na vprašanje ali oviro pri delu.
Ob koncu tedna ter v popoldnevih pa sva seveda odkrivala skrivnosti mesta, ki je polno umetnosti
in znamenitosti.
Zapisala Maruša Kogoj in Nejc Pahor, 3. AZ

Nejc, Maruša in mentorica Nives

Ob koncu tedna je bil čas za obisk mestnih
znamenitosti

Pisani svet arhitekta Gaudija

Nikoli dokončana Sagrada Familia
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Maruša in Nejc sta bivala v manjšem
apartmaju

Bolnišnična soba

V bolnišnici

Šola v naravi Radenci
Radenci, od 5. do 7. septembra in od 7. do 9. septembra 2016
V šoli v naravi so 3 športno obarvane dneve preživeli dijaki 2. letnikov. V prvem terminu so to bili
dijaki 2. LT, 2. AE in 2. AZ, v drugem terminu pa dijaki iz 2. RA in 2. RB.
V ponedeljek, 5. 9., smo se dijaki 2. LT, 2. AE in 2. AZ odpravili v Radence (Bela Krajina), v šolo v
naravi. Spremljali so nas prof. Kristina Kompara, Andreja Žgur, Vesna Mozetič Černe in Dražen
Grbac.
Ob 7.45 smo se zbrali na avtobusni postaji v Novi Gorici, pospravili svoje kovčke ter sedli na
avtobus. Vse je potekalo normalno, dokler ni po nekaj minutni vožnji priletel kamenček v steklo
avtobusa in ga razbil. Vsi dijaki smo se začudili, nato pa se začeli smejati … ta problem je bil
odpravljen in dobili smo nadomestni avtobus. Nismo bili preveč navdušeni nad odhodom v
Radence. No, čakala nas je 4-urna vožnja, nekaj nas je spalo, ostali pa so poslušali glasbo.
Ko smo prispeli v Radence, smo se pritoževali, saj so nam profesorji pobrali telefone. Vsi smo bili
utrujeni od vožnje. Sledilo je nameščanje po sobah in kosilo. Vodja CŠOD Radenci nam je
predstavil hišni red in aktivnosti, ki so nas čakale.
Prvi dan smo se odpravili na krajši pohod po Radencih. Po menjavi skupin smo šli na vožnjo s
kanuji. V kanuje smo se razdelili po trije dijaki in odveslali po reki Kolpi do najbližjih brzic. Tam
smo se smejali, se pogovarjali in se špricali z vodo.

Dijaki s profesorico Kristino

Priprava na spust s kanuji
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Vsi utrujeni od veslanja smo si le zaslužili večerjo ter počitek. Ker naj bi bilo spanje predvideno ob
22. uri, smo šli v sobe. Kljub utrujenosti pa smo se pogovarjali pozno v noč. Zabavno nam je bilo,
ker nismo vedeli, koliko je ura, saj nismo imeli mobilnih telefonov.
V torek smo se težko zbudili. Vsi utrujeni in neprespani smo se odpravili na zajtrk in nato pospraviti
sobe, ker so jih ocenjevali. Po zajtrku smo plezali po plezalni steni, se učili lokostrelstva in vadili
belokranjske plese, kjer smo se do solz nasmejali. Pripravili smo tudi belokranjsko pogačo. Bilo je
nekaj neresnosti ter otročarij, ampak je vse steklo, kakor je treba. Ko smo te dejavnosti opravili,
smo odšli spet na kratko vožnjo s kanuji. Potem pa pripravili krajši turnir v odbojki. Bilo je
zanimivo.

Lokostrelstvo

S kanuji po reki

Po turnirju smo večerjali ter se dogovorili za naslednji dan. Po večerji smo šli na sprehod po
Radencih. Spoznali smo tudi go. Rozo, 90–letno gospo, ki nam je zaupala zanimivosti iz svojega
življenja. Po vrnitvi v dom smo se pogostili s pogačami, ki smo jih dopoldne spekli. Nato pa smo se
spet odpravili v sobe in se družili.

Obisk pri gospe Rozi

Priprava malice

Zadnji dan zjutraj smo vse stvari pospravili v kovčke, očistili sobe in se zbrali na vhodu. Razdelili
so nam malico (hrenovke ter kruh), nato pa se odpravili na 2-urni pohod do jame Kobiljače. Po poti
do jame smo se smejali, pogovarjali … Gozdna pot je bila blatna zaradi dežja. Ko smo prispeli do
jame, smo se razdelili v dve skupini. Dijaki zdravstvene šole so odšli v jamo, ostali pa smo odšli do
ognjišča in zakurili ogenj, da smo lahko spekli hrenovke. Počakali smo skupino, da se je vrnila iz
jame. Ko smo kurili ogenj in se smejali, nam je čas hitro mineval. Že utrujeni smo si ogledali jamo,
kjer smo videli nekaj jamskih živalic ter most iz gline, nato pa smo nadaljevali pot proti CŠOD-ju.
Ko smo prispeli, smo se preoblekli, pojedli kosilo ter se odpravili proti avtobusu.
Šola v naravi mi je bila zanimiva, malo dolgočasna, ampak smo preživeli, celo profesorji so nas
pohvalili in povedali, da so zadovoljni. In tudi brez telefonov nam je bilo lepo.
Zapisala Uršula Gnezda Šuligoj, 2. LT
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Na tehniški gimnaziji izdelali CNC-stružnico
ŠCNG, 8. september 2016
Dijak Dominik Bevčič, maturant tehniške gimnazije, je v četrtek, 8. 9., predstavil CNC-stružnico, ki
jo je izdelal ob pomoči mentorjev strokovnega aktiva strojništvo. Stružnico je predstavil dijakom
tehniške gimnazije v okviru laboratorijskih vaj. Stružnica je vzbudila zanimanje tudi v širši javnosti
ter bo predstavljena na prireditvi Gazela Primorske, ki bo 22. 9. v prostorih MIC-a.

5. Rally Nova Gorica
Banjšice, 9. in 10. september 2016
V soboto, 10. 9., se je ekipa ŠC racing teama udeležila Rallyja Gorica, ki je bil letos na sporedu že
petič. Avto znamke Fiat Punto je vozil Teodor Vodopivec, njegov sovoznik je bil Bernard Žgavc
(BŠ). Avto je imel štartno številko 0, saj je na progo šel kot predvozilo z vklopljenimi utripajočimi
oranžnimi lučmi.

Voznika v spremstvu simpatičnih deklet ob svojem avtu

Zadovoljna celotna ekipa

Sponzor tega rallyja je bilo podjetje Mahle Letrika. Ob tej priložnosti je organiziralo prvo večje
srečanje voznikov električnih avtomobilov, v katere so vgrajeni motorji tega podjetja. Na
prireditvenem prostoru v Kromberku je podjetje pripravilo razstavo svojih izdelkov, pa tudi
predstavitev električnih avtomobilov, ki imajo električne motorje Mahle Letrika. Sodelovalo je 20
avtomobilov, med njimi je bil tudi smart iz Šolskega centra Nova Gorica, ki je bil izdelan leta 2013
v okviru projekta Mesa.
V to srečanje je sodilo tudi predavanje o prihodnosti električne mobilnosti in o izkušnjah predelave
avtomobilov na električni pogon, ki je bilo 9. 9. v veliki predavalnici MIC-a. Predavala sta Željko
Purgar, koordinator Sekcije trajnostna mobilnost CER in Andrej Pečjak, pionir elektromobilnosti v
Sloveniji, saj se je v mednarodnem prostoru dokazal z lastnim predelanim električnim vozilom
metron 7, na osnovi mazde 5. Z njo je postavil rekord v dosegu električnega vozila z enim
polnjenjem.
Predavanju so prisluhnili učitelji in vsi dijaki poklicne in nadaljevalne smeri avtoserviser in dijaki
3. LT.
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Global, interno glasilo skupine Mahle oktober 2016, str. 18-19
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Praksa študentov v Španiji
Madrid (Španija), od 14. septembra do 19. decembra 2016
Praktično izobraževanje sem skupaj še z dvema študentoma VSŠ (Mateja Melink in Teo Comelli)
opravljal v Španiji v Madridu, pri globalno priznanem podjetju Honeywell.
Prve dni smo bili na sedežu podjetja, kjer smo se seznanjali s politiko delovanja podjetja in
varnostjo pri delu. Sledil je začetek prakse, in sicer na letališču Adolfo Suárez Madrid–Barajas
Airport, kjer je tudi največja Honeywellova inštalacija. Prve dni na letališču smo se seznanjali s
postopki in načinom dela ter si ogledovali posamezne sklope letaliških sistemov, da smo lahko imeli
boljšo predstavo o delovanju letališča. Ko smo opravili test o pravilih in predpisih letališča, smo
dobili kartico za dostop do vseh sektorjev letališča in tako smo lahko začeli samostojno delati kot
ostali zaposleni. Kasneje smo veliko sodelovali pri opravilih na daljavo, torej z računalniki v
pisarnah preko strežnikov, na katere so povezani skoraj vsi krmilni sistemi, ki skrbijo za
protipožarno varnost, regulacijo temperature vode in zraka, ventilacijo, osvetlitev, video nadzor ...
Vsega seveda ni mogoče upravljati na daljavo, zato smo s sodelavci večkrat na dan odšli na teren,
kjer je bilo potrebno fizično odpravljati napake na krmilnih sistemih preko priključne konzole na
samem krmilniku ali na nanj priključene periferne naprave (UPS-sistemi, ogrevalni in ventilacijski
sistemi, varnostni sklopi, razni senzorji ...). Priložnost sem imel spoznati VDGS (Visual Docking
Guidance System), tj. način dela v glavnem kontrolnem centru letališča in v kontrolnem stolpu.
Sodeloval sem tudi s tujim strokovnjakom pri projektu, katerega cilj je bil zamenjava zastarele
strojne opreme, da bi zmanjšali električno porabo. Nekaj časa sem tudi delal pri izboljšavi
grafičnega vmesnika Honeywellovega programa EBI R500 (Enterprise Buildings Integrator).
Večino dni smo imeli delovnik od osmih zjutraj do petih popoldan, v petkih pa smo z delom
zaključili že ob 14.30. Delo je bilo večinoma raznoliko in na različnih lokacijah (npr. v bolnišnici,
domu za ostarele, na banki ...), kar nam je bilo zelo všeč. Dobro sem se razumel z vsemi
zaposlenimi, tako s sodelavci kot tudi z nadrejenimi.
Večino prostega časa sem preživel skupaj z dvema našima študentoma ali drugimi prijatelji, ki sem
jih spoznal v Madridu. Skupaj smo raziskovali Madrid in okoliška mesta, kot so El Pardo, San
Lorenzo de El Escorial, Toledo, Avilla, Segovia, Aranjuez, Alcala de Henares, Guadalajara ...
Transport je v Madridu zelo dobro organiziran, da smo lahko s transportno kartico (20 € na mesec)
potovali kamorkoli po Madridu ali okolici. Mesto je zelo pestro in multikulturno (še posebej v
turistični sezoni), ponuja zares praktično vse, kar si posameznik lahko zamisli. Najbolj so mi bili
všeč starejši deli mesta, ogromni parki in seveda pestro nočno življenje. Že v samem začetku sem se
pridružil organizaciji City Life Madrid, ki skrbi za hitro vključitev tujih študentov in nudi prostore
za njihovo druženje ter organizira razna potovanja in zabave. Preostali prosti čas sem večinoma
izkoristil za šport (tek, fitnes, trening borilnih veščin). Čeprav so se mi zdeli domačini sprva
zadržani, sem hitro spoznal, da so zelo odprti in prijazni do tujcev, pogoj pa je seveda, da se naučiš
vsaj osnove španskega jezika in njihove kulture, ki sta mi sčasoma postajala vedno bolj všeč.
Praksaje bila v glavnem zelo pozitivna. Pridobil sem izkušnje pri svetovno priznanem podjetju, kjer
sem imel zelo dobre sodelavce. Spoznal sem veliko novih ljudi, tako domačinov kot študentov iz
drugih držav, kot so Nemčija, Francija, Italija, Anglija, Nizozemska, Belgija, Poljska, Rusija,
Maroko, Kambodža, ZDA ...
Kmalu po prihodu v Slovenijo sem se zaposlil kot programer v italijanski Gorici in prepričan sem,
da je k temu zagotovo pripomoglo tudi priporočilo, ki mi ga je osebno napisal Ricardo Gomez
Abarracin – direktor Honeywella za celotno špansko in portugalsko področje.
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Če bi lahko še enkrat odšel na izmenjavo v tujino, bi to ponovil.
Rad bi se tudi zahvalil vodstvu šole za to priložnost, predvsem Alešu Tankosiću in Martini Kodelja,
na katera sem se vedno lahko zanesel. Ostalim študentom in diplomantom pa priporočam, da se tudi
oni odločijo za izmenjavo, hkrati pa opozarjam, da je največ odvisno od nas samih, koliko
pozitivnih izkušenj bomo na izmenjavi doživeli.
David Miletić, študent VSŠ

Študentje so na praksi imeli dovolj časa za spoznavanje Madrida in okolice

Uvodna ura v knjižnici
ŠCNG, od 19. do 22. septembra 2016
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 po navodilih poiskal dve knjigi na policah.
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Jesenski športni dnevi
20., 21. in 22. september 2016
Dijaki so se skupaj z učitelji podali na zanimive pohode. Najprej so se na jesenske pohode podali
dijaki ERŠ, nato dijaki SPLŠ, zadnji dan pa še dijaki GZŠ.
Od Opatjega sela do Kremenjaka so se podali dijaki 1. CE in 1. RC. Vodja pohodnikov je bil
Goran Milić, spremljevalca pa sta bila Erik Bizaj in Anka Dornik Valič.

Pogled s Kremenjaka proti morju

Dijaki 1. RC in 1. CE

Dijaki 1. AE, 1. RA in 1. RB so začeli svoj pohod na Cerju, pot jih je vodila mimo Borojevićevega
spomenika do Kostanjevice. Pohodnike je vodil Iztok Čehovin, spremljevalci pa so bili Edvard
Ipavec, Bojana Modrijančič Reščič in Uroš Komel.
Po zgodovinski poti na Brestovcu so se podali dijaki 2. CE in 2. RC. Vanesa Frančeškin in lokalni
vodič sta pohod vodila, spremljevalca sta bila Goran Vodopivec in Romi Češčut. Dijaki so na poti
videli ostanke 1. svetovne vojne (italijanska opazovalnica, kaverne in strelske jarke).
Po Kobariški zgodovinski poti, ki povezuje zanimive naravne in zgodovinske spomenike, so
hodili dijaki 2. AE, 2. RA in 2. RB. Vodja izleta je bila Andreja Žgur, spremljevalca pa Anka Koršič
in Alen Andrlič.
Za dijake 3. AE, 3. RA in 3. RB je bil organiziran planinski športni dan. Podali so se na planino
Polog, nato do izvira Tolminke. Od tam so se s »karukolo« peljali čez reko Tolminko. Zadnja
postaja je bila spominska cerkvica na Javorci. Dijake sta vodila lokalni vodič in Miran Franko,
spremljevalci pa so bili Polona Žigon, Vanja Likar, Peter Zoroja in Boris Pregelj.

Spominska cerkvica na Javorci

V notranjosti so na velikih lesenih ploščah izpisana
imena padlih vojakov
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Vzpetina Mengore pri Tolminu je bila cilj dijakov 3. RC, 2. NE in 2. NR. Dijake so vodili Edi
Medvešček in dva lokalna vodiča. Spremljevalca sta bila Aljaž Gec in Robert Čebron. Pot poteka po
dobro ohranjenih in obnovljenih ostalinah iz prve svetovne vojne. Tu je potekala prva avstro-ogrske
obrambna črta. Veliko je tudi jarkov, kavern, spominskih obeležij, ostanki kamnitih barak,
vodhrama. Na vrhu stoji Marijina cerkvica.
Po Ta lipi poti so hodili dijaki 4. AE, 4. BE, 4. RA in 4. RB, vodila sta jih Tina Stanič in domači
vodič. Dijake sta spremljala Renato Reščič, Tomaž Mavri.
Dijaki z zdravniškim opravičilom se pohoda niso udeležili, zanje je bila pripravljena delavnica, ki
so jo vodili Andrej Campolunghi, Janko Harej in Majda Figelj.
Dijaki 1. ML, 1. CK in 1. ME (vodja skupine Milivoj Kačič, spremljevalci Albin Klanjšček, Milivoj
Kačič, Vojko Erzetič) so se peljali do Opatjega sela, nato pa šli peš do Kremenjaka, kjer so še vidni
ostanki opazovalnic iz 1. svetovne vojne.
Dijaki 1. OL, 2. OL in 1. AS so prav tako šli na Kras. Vodja skupine je bila Tanja Čefarin,
spremljevalci pa Robert Spačal, Tanja Čefarin in Matjaž Zagorec. Pot jih je vodila od Cerja, mimo
Borojevićevega spomenika do Kostanjevice.
Na zgodovinsko pot po Brestovcu so odšli dijaki 1. ST, 1. TM in 1. LT
V torek, 20. 9. 2016, so dijaki prvih letnikov tehniških smeri na SPLŠ šli po poteh prve svetovne
vojne. Spremljali so jih: Bogomir Remškar, Kristina Kompara, Tanja Janežič in Tanja Lestan. Iz
Nove Gorice so se odpeljali proti meji z Italijo. V vasi Martinščina jih je čakal vodič Gabrijel
Sfiligoj. Najprej so se podali na Debelo Grižo, kjer so med prvo svetovno vojno potekali srditi
spopadi med avstro-ogrsko in italijansko vojsko.

Po zgodovinski poti ob...

... in po jarkih prve svetovne vojne

Z vodičem pred muzejem

Topniške postojanke
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Na vrhu so obiskali muzej. Tu je bila strateška točka avstroogrske vojske. Nato so pohodniki odšli
do kaverne, poimenovane tudi Jama Pečine. Med vojno se je v njej skrivalo od 600 do 800 vojakov.
Pot so nato nadaljevali proti Brestovcu. Pod tem vrhom, ki je visok 208 m, so minerci leta 1915
izkopali rov, kjer so imeli vojaki zatočišče. Gradili so ga starejši borci.
Od tu je pot vodila po kraški planoti do vasi Vrh Sv. Mihaela. Vodič je dijake vseskozi spodbujal in
izčrpno razlagal potek vojne na tem območju. Dijaki so sledili dobri razlagi in tudi začutili delček
grozot vojne, ki je bila za vse vojake nečloveška. Na cilju so se dijaki in spremljevalci zahvalili
vodiču za vodenje in se z avtobusom odpeljali proti domu.
Zapisala Tanja Lestan
Dijaki 2. AS, 2. CK in 2. ME so pod vodstvom Slavice Podgornik obiskali Park miru Sabotin in
prehodili kar lep kos poti po področju, kjer so potekali boji v 1. svetovni vojni. Dijake so spremljali
tudi Marko Medvešček, Iztok Martinčič in Branko Jerič.
Za dijake višjih letnikov (3. TM, 3. ST, 3. LT, 1. NAS, 1. NL, 1. NTM, 2. NAS, 2. NL, 2. NS) je bil
organiziran pohod z Grgarja na Vodice. Pohodnike je vodil Igor Milost s spremljevalci (Mitja
Kenda, Evgen Markovčič, Herman Besednjak, Mitja Zega in Vitjan Juretič).
Bogdan Brecelj, vodja dijakov iz 3. AS in 3. ML je bil odgovoren za pohod od Novela do Trstelja.
Spremljevalca pohodnikov sta bila tudi Marjetka Zorzut Santoro in Marko Česnik.
Po Kobariški zgodovinski poti so se podali dijaki iz 3. LT, 3. ST in 3. TM. Vodja pohoda so bili
Tanja Arčon in dva lokalna vodiča, spremljevalci pa so bili tudi Irena Kenda Janež, Maja Bizjak
Vogrinčič in Vanda Mervič.
V Rezijo so se odpeljali dijaki 4. LT, 4. ST in 4. TM. Po Ta lipi poti so se sprehodili pod vodstvom
lokalnega vodiča in učiteljev (Branka Kuk Petrovčič, Ernesta Dejak Furlan in Jasna Prinčič).
Dijaki z zdravniškim opravičilom se pohoda niso udeležili, zanje je bila pripravljena delavnica, ki
so jo vodili Melita Holc, Natalija Plohl in David Šuligoj.
V četrtek, 22. 9. 2016, je potekal športni dan za dijake GZŠ.
Dijaki prvih letnikov zdravstvene šole so imeli pohod od Novela do Trstelja. Vodja pohoda je bil
Jan Jelen, spremljevalci pa Mateja Kulot, Nives Kragelj, Barbara Sitar in Marjeta Kragelj.
Gimnazijci 1. letnika so se podali na Sveto goro, in sicer po jarkih 1. svetovne vojne. Pohod je
vodil Bogomir Remškar, spremljevalki pa sta bili Petra Kosovel in Ingrid Kragelj.
Dijaki 2. GA in 2. AB s šli v Kobarid in prehodili Kobariško zgodovinsko pot. Vodja pohoda sta
bila Dražen Grbac in domači vodič, Ksenija Ferjančič in Daša Cek Stepančič sta bili spremljevalki.
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Dijaki 2. letnikov zdravstvene šole so prehodili zgodovinsko pot na Brestovcu v Italiji. Vodja
skupine je bil Dean Horvat, spremljevalki pa Vesna Mozetič Černe in Mojca Stubelj.

Po zgodovinski poti na Brestovcu

Izhod iz podzemnega dela

Dijaki iz 3. AZ, 3. BZ in 3. GA so se povzpeli na Mengore pri Tolminu. Do vrha vzpetine sta dijake
vodila lokalni vodič in Tanja Ožbolt. Spremljevalca sta bila Mitja Trošt in Karmen Kete.
Gimnazijci 4. letnika so odšli v Rezijo. Ta lipa pot je očarala tako dijake kot učitelje. Vodič in
Ksenija Vogrinc sta pohod vodila, spremljevalke so bile ravnateljica Vesna Žele, Adrijana Špacapan,
in Mirijam Pirc.

Gimnazijce je Ta lipa pot vodila po Reziji

Postanek ob slapu

Profesorici Adrijana Špacapan in Mirijam Pirc

V muzeju brusačev

Dijaki z zdravniški opravičilom so ostali v šoli in sodelovali pri delavnici, ki sta jo vodili Sonja
Žežlina in Manuela Morvai.
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Teden mobilnosti
ŠCNG, 20. september 2016
V okviru tedna mobilnosti so dijaki iz 3. letnikov (3. AS, 3. ML, 3. ST, 3. TM, 1. NTM, 1. NAS in
1. NL, 3. AZ in 3. BZ), ki v tem obdobju postajajo polnoletni in nato mladi šoferji, prisluhnili
predavanju o prometu. Predavanje sodi v okvir projekta (Project European Road Safety Tunes), ki
ga izvaja AMZS. Dijaki so dve uri poslušali, kako lahko sami kot ozaveščeni udeleženci v prometu
pripomorejo k znižanju števila prometnih nesreč, kaj pomeni varna vožnja, spoznali so tudi Center
varne vožnje, ki deluje na Vranskem.

Dan brez avtomobila
Nova Gorica, 22. september 2016
V četrtek, 22. 09. 2016, so profesorji in dijaki programa logistični tehnik sodelovali na prireditvi
Dan brez avtomobila. Pripravili so dva poligona, enega za osnovnošolce, drugega pa za malčke. Za
najmlajše smo imeli pripravljene poganjalčke. Tako otroci kot učenci osnovnih šol so se z veseljem
preizkusili v spretnostni vožnji po poligonu. Prireditev so si ogledali tudi dijaki 2. ST.

Dijaki programa logistični tehnik, ki so sodelovali pri
pripravi dejavnosti

Dijaki s profesorico Kristino Kompara

Primorsko-notranjska gazela 2016
ŠCNG, 22. september 2016
V veliki dvorani MIC-a je bila organizirana podelitev nagrad gazela za Primorsko-notranjsko regijo.
Ta nagrada se podeljuje najboljšim hitrorastočim podjetjem. Taka podjetja so razmeroma
enakomerno razporejena po vsej regiji. Petina podjetij s seznama sto najhitreje rastočih podjetij v
regiji ima sedež v Kopru, 14 podjetij ima svoj sedež v Novi Gorici, sledijo še podjetja iz
Ajdovščine, Postojne, Sežane, Pirana in od drugod. Gazelo za naše območje je prejelo podjetje Oro
met iz Pivke.
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Regijske prireditve so se letos odvijale po različnih šolah, ker so se organizatorji želeli aktivno
povezati z mladimi. Na sami prireditvi so natopili mladi iz Nove Gorice, po uradnem delu pa je
sledil ogled delavnic in učilnic. Dijaki so pripravili tudi nekaj predstavitev svojih projektov.
Na zaključni prireditvi v Cankarjevem domu bo potekala dražba predstavljenih izdelkov dijakov.

Regijska prireditev se je odvijala v stavbi MIC-a

Nastop mladih pevcev

Predstavniki najbolj perspektivnih podjetij

Direktor podjetja ORO met, Jernej Pavlin

Na prireditvi so se predstavile tudi podjetniki...

... in naše šole
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Gazela 2016, posebna izdaja časopisa Dnevnik, str. 38
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Ekipno področno prvenstvo v atletiki
Nova Gorica, 23. september 2016
Dijaki ERŠ so uspešno nastopili na atletskem ekipnem področnem prvenstvu srednjih šol v Novi
Gorici in osvojili 5. mesto. Tekmovanje je potekalo v osmih disciplinah: tekih na 100 m,400 m,
1000 m, 2000 m, štafeti 4 x 100 m, skoku v višino, skoku v daljino in metu krogle, ERŠ pa je imela
predstavnike prav v vseh disciplinah
Najboljši rezultat je dosegel Tine Šuligoj v skoku v daljino – 2. mesto, štafeta pa je dosegla 4.
mesto.

Tine Šuligoj (2. mesto skok v daljino), Amadej Kobal (400
m, štafeta 4 x 100 m) in profesor Iztok Čehovin

Na podelitvi plaket

13. srečanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije v odbojki na mivki
Postojna, 23. september 2016
Že trinajsto leto zapored so se srečali dijaki in profesorji srednjih zdravstvenih šol in se pomerili v
odbojki. Letošnje tekmovanje je potekalo v Postojni. Čeprav tekmovanja navadno potekajo na
mivki, so zaradi zelo mrzlega vremena letošnji turnir izvedli v telovadnici z mešanimi ekipami; v
ekipi vsake šole so igrali trije dijaki in trije učitelji.
Tekmovanje je potekalo dopoldan, razglasitev rezultatov in piknik za udeležence pa v popoldanskih
urah v Parku mladosti pred postojnsko šolo. Podelitev sta popestrila znana slovenska akrobata. Prvo
mesto je osvojila ekipa Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, ekipa naše zdravstvene
šole, v kateri so bili dijaki Tine Feltrin (2. BZ), Maja Lutman (3. BZ), Nina Peršič (3. AZ) in
Benjamin Petrovčič (4. GA) ter profesorji Karmen Kete, Erik Bizaj in Karlo Petrovčič pa se na
žalost ni uvrstila v zaključni del tekmovanja.

Zbor ekip in pozdrav tekmovalcem

Ekipa GZŠ: Maja, Nina, Benjamin in Tine s profesorji
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Akrobatski nastop

Na zaključnem pikniku

Promocija deficitarnih poklicev v Sežani
Sežana, 15. septembra 2016
V sredo, 15. septembra 2016, smo se dijaki zdravstvene šole udeležili promocije deficitarnih
poklicev v Sežani, ki je bil organiziran v Botaničnem vrtu. Dogodek je potekal pod okriljem Obrtne
zbornice Sežana. Tri dijakinje so na dogodku predstavile program zdravstvena nega in bolničar
negovalec. Devetošolce so povabile na dan odprtih vrat in informativni dan. Izvedle so šest 15
minutnih delavnic na temo: nega dojenčka, zaustavljanje arterijske krvavitve ter merjenje krvnega
tlaka. Dogodek je obiskalo 8 osnovnih šol.
Mnenja, vtisi devetošolcev:
»Zanimive in lepo predstavljene teme«,
»Všeč nam je, ker lahko dijake povprašamo o šolskem dogajanju«,
»Najboljše je praktično kaj poizkusiti«.
Zapisali Mateja Kulot in Nina Terčon

Dijakinje ZŠ so predstavile poklic medicinske sestre

Nega otroka
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Šolsko tekmovanje iz logike
ŠCNG, 29. september 2016
Na centru je potekalo šolsko tekmovanje iz logike, sodelovali so dijaki GZŠ in SPLŠ. Mentorice so
bile Vanda Fiegl in Tanja Janežič in Maja Vogrinčič Bizjak. Najboljši so bili:
Dijak

Razred

Priznanje

Mentor

Matevž Prinčič

1. GA

bronasto, uvrščen na državno tekmovanje Vanda Fiegl

Patrik Federici

1. GA

bronasto

Vanda Fiegl

Anej Reja

1. GA

bronasto

Vanda Fiegl

Tobija Ličen

2. GA

bronasto, uvrščen na državno tekmovanje Tanja Janežič

Maj Nanut

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Lara Marušič

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Uroš Terlikar

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Žan Besednjak

3. GA

bronasto, uvrščen na državno tekmovanje Tanja Janežič

Maks Mozetič

3. GA

bronasto

Žan Gajser

4. GA

bronasto, uvrščen na državno tekmovanje Tanja Janežič

Tilen Vidmar Bevčar

1. TM

bronasto

Maja V. Bizjak

Steven Pavšič

2. TM

bronasto

Maja V. Bizjak

Kevin Pavlin

2. ST

bronasto

Tanja Janežič

Marko Fabjan

3. TM

bronasto

Maja V. Bizjak

Tanja Janežič

Dnevi strojništva
Bistra, 30. september 2016
Zadnji septembrski petek so se dijaki 2. NS, 3. ST in 4. TM udeležili Dnevov strojništva, ki se
vsako leto odvijajo v Tehniškem muzeju v Bistri. Študentje in sodelavci Fakultete za strojništvo iz
Ljubljane so pripravili številne zanimivosti o sinhronizaciji metronomov, laserskem merjenju in
samodejnem izdelovanju zahtevnih tridimenzionalnih oblik, mobilnih robotov, brezpilotnih letal, o
infrardeči termografiji, avtomatski diagnostiki, programiranju hidravličnih komponent, simulaciji
varjenja in še drugih zanimivih tehnologijah. Tudi učitelji Viler Nusdorfer, Herman Besednjak in
Milivoj Kačič so bili navdušeni nad strokovnimi predstavitvami.

Dneve strojništva organizira Tehniški muzej Slovenije

Predstavitve delovanja posameznih strojev in naprav so
bile zelo dobre
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Praksa študentov na Portugalskem
Madeira (Portugalska), od septembra do novembra 2016
Med študijem informatike na VSŠ Nova Gorica sva Tomaž Zajić in Uroš Šavelj opravila prakso v
tujini preko programa Erasmus+, s katerim sva bila zelo zadovoljna. Zaradi dobre izkušnje sva se
odločila, da pred diplomo opraviva še specializacijo v tujini in pridobiva dodatne izkušnje, znanja in
reference. Odločila sva se za podjetje TV App Agency, za katerega sva dobila kontakt preko šole.
Podjetje ima sedež v Londonu, vendar ima tudi pisarno v glavnem mestu Madeire (Funchal), kamor
sva tudi odšla.
Pred prihodom sva si seveda morala poiskati stanovanje, kar je bilo težko. Madeira je znana po
naravnih katastrofah, saj so požari in poplave dokaj pogost pojav. V poletju 2016 je bil zadnji velik
požar, ki je uničil približno 11 % otoka in s tem tudi stanovanjskih objektov.
Na Madeiro sva prispela konec septembra in si vzela nekaj prostih dni, da sva si otok ogledala in se
ustalila. Samo (glavno) mesto Funchal je podobno ostalim portugalskim mestom in je glede na
velikost otoka kar veliko, ima namreč 111.000 prebivalcev. Otok je večinoma precej drugačen od
tega, kar smo navajeni v Evropi. Otok je namreč zelo raznolik. Je vulkanskega izvora, na eni strani
je zelo naseljen in ima bolj suho podnebje, v sredini otoka lahko pa vidimo že bolj tropske rastline,
saj je od sredine otoka proti severu podnebje precej deževno in vlažno.
Narava je zelo lepa, zaradi česar je otok priljubljena destinacija starejših turistov. Cene so
razmeroma visoke, zelo malo je aktivnosti za mlade, prav tako ni nočnega dogajanja. December je
nekoliko bolj pester, saj takrat vlada božično vzdušje in je mesto živahno, z veliko stojnicami,
lučkami in z enim izmed največjih ognjemetov na svetu.
Podjetje, v katerem sva opravljala specializacijo, se ukvarja z aplikacijami za pametne televizije in
razvojem mobilnih aplikacij za iOS in Android. Midva sva bila del ekipe za razvoj aplikacij za
pametne televizije, kjer sva delala na projektih aplikacij za dostavo hrane in ogled filmov na
zahtevo. Primarno sva odpravljala pomanjkljivosti in aplikacijam dodajala nove funkcionalnosti.
Za delo sva uporabljala program WebStorm in programski jezik JavaScript (s knjižnjico jQuery) v
povezavi s HTML-jem, CSS-om in lastnim frameworkom. Za verzioniranje in varnostne kopije na
strežnik smo uporabljali program Subversion.
Med razvojem za testiranje sva uporabljala spletni brskalnik Google Chrome, saj bi v nasprotnem
primeru za direktno testiranje na televizijah porabila preveč časa, ker sva morala za testiranje na
televizijah vsakič čakati približno 5-15 min, da je »engine« generiral novo verzijo aplikacije, ki si jo
lahko zagnal na televizijah.
Začetek dela ni bil enostaven, saj je bilo veliko specifičnih stvari, za katere nismo imeli izkušenj,
vendar so nam mentorji in sodelavci vedno pomagali. Pogosto smo morali sodelovati s »QA« ekipo
za iskanje napak, grafičnimi oblikovalci za design aplikacij in z naročniki za dodatno pomoč pri
razumevanju in usklajevanju API klicev. Smernice za design smo pridobili na spletni strani oz.
programu Zeplin.
Dvakrat tedensko sva imela sestanke z interno ekipo, tedensko pa tudi sestanek med ekipo na
Madeiri in ekipo iz Londona. Tako sva poročala o svojem napredku in dobila dodatno pomoč pri
reševanju problemov. Potek dela je vključeval projektne vodje iz obeh pisarn in tudi vodjo »QA«
ekipe. Dnevno so nam dodeljevali naloge (»tickete«), glede na prioriteto. Večkrat pa sva delo dobila
tudi neposredno od naročnika.
»Tickete« smo upravljali preko programa Mantis. Za tedenska poročila o opravljenem delu smo
uporabljali program Basecamp, dnevna poročila pa smo pošiljali kar preko programa Skype.
Vzdušje v pisarni je bilo odlično. K temu so pripomogli tudi dogodki v okviru »team buildinga«.
Ob petkih smo lahko delo zaključili eno uro prej ter šli s sodelavci igrat nogomet. S sodelavci smo
šli tudi na karting. Večkrat sva se z nekaterimi sodelavci družila tudi izven delovnega časa.
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Podjetju sva hvaležna za topel sprejem in ponudbo zaposlitve po koncu Erasmus+ specializacije.
Odnesla sva veliko izkušenj in pridobila dobre reference kakor tudi nove povezave in prijateljstva.
Zahvaljujeva se tudi šoli za možnost opravljanja specializacije v tujini in podporo s finančnimi
sredstvi.
Po koncu najinih izmenjav še vedno meniva, da naj vsak, ki ima možnost izmenjave v tujini, to
izkoristi.
Zapisala Tomaž Zajić in Uroš Šavelj, študenta VSŠ

Na praksi v podjetju sta bila Tomaž in Uroš bila del
ekipe za razvoj aplikacij za pametne televizije

Madeira
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Praksa dijakov na Poljskem
Wrocław, od 1. do 23. oktobra 2016
V začetku oktobra so na tritedensko delovno prakso odšli dijaki Timi Jelinčič in Matej Koren (2.
NS) ter Patrik Božič in Matej Kobal (2. NAS). Prvi teden je bil z njimi učitelj Branko Kavčič. Za
izmenjavo je bila odgovorna posredniška agencija Aviva Poland, s katero ima naš center dobre
izkušnje. Ko so dijaki prišli v Wrocław, so se za dva dni nastanili v hostlu, nato pa so se preselili v
apartma. Naslednji dan so si ogledali mesto, ki je pomembno izobraževalno, prometno in
industrijsko središče. Mesto je veliko, ima preko 600.000 prebivalcev, zelo dobro pa je v njem
organiziran javni prevoz s tramvajem. Z njim so se fantje tudi prevažali na delovno mesto.
Dijaki so morali najprej opravili zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu, tretji dan pa so bili
dijaki sprejeti na delovno mesto (avtomobilski servis in tovarna) in se seznanili z delom, ki so ga
opravljali.

V avtomehanični delavnici

Dobri odnosi z delodajalcem

Patrik in Matej na obisku v enem izmed avtomobilskih
salonov v mestu

Po ulicah Wrocława

V prostem času so si fantje med drugim ogledali muzej BMW in servis Audi. Učitelj Branko je
obiskal in si ogledal tudi srednjo šolo za avtoserviserje, nad katero je bil prijetno presenečen.
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Timi in Matej pri delodajalcu

Na delu v tovarni

Na žalost so se sredi izmenjave med dijaki pojavila nesoglasja, napetosti in celo nasilje, zato se je
en dijak predčasno vrnil domov in bil zaradi izgreda izključen iz šole.

Filmska predstava
Nova Gorica, 4. oktober 2016
Dijaki 1. letnikov zdravstvene šole, 1. ST, 1. LT, 1. GA, 1. AE, 1. RA in 1. RB so si v mali dvorani
Kulturnega doma v Novi Gorici ogledali film Ptice selivke. To je napeta dogodivščina dveh
pogumnih prijateljic in njune račke, ki jo morata za vsako ceno rešiti pred kruto usodo in ji
pomagati pri prilagajanju na življenje z novo račjo družino.

Predstavitev knjige Lačna življenja
Nova Gorica, 6. oktober 2016
Posamezni dijaki zdravstvene šole so se v Goriški knjižnici udeležili
predstavitve knjige Lačna življenja, ki jo je napisala Anja Baš, slovenska
glasbenica. Prav glasba je avtorico v najstniških letih rešila v bitki z
bulimijo in ji pomagala pri zdravljenju te hude bolezni. Na podlagi svojih
osebnih izkušenj s to boleznijo je napisala knjigo. Z njo želi avtorica
pomagati vsem, ki se borijo s to boleznijo. V knjigi so poleg avtoričine
zgodbe predstavljene še zgodbe drugih deklet in fantov, ki so preboleli to
bolezen. Z avtorico se je o knjigi pogovarjala socialna pedagoginja Pavla
Klinar.

Avtorica je dijakom
predstavila svoj boj z
anoreksijo
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Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
ŠCNG, 6. oktober 2016
20 dijakov GZŠ in SPLŠ je tekmovalo v razvedrilni matematiki. Najboljši so bili:
Dijak

Razred

Priznanje

Mentor

Lara Marušič

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Maj Nanut

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Elian Mugerli

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Žan Besednjak

3. GA

bronasto, srebrno

Tanja Janežič

Žan Gajser

4. GA

bronasto, srebrno

Tanja Janežič

Enej Rener

2. ST

bronasto

Tanja Janežič

Strokovna ekskurzija v Ajdovščino
Ajdovščina, 7. oktober 2016
Dijaki 2. ME in 2. TM so odšli na ekskurzijo v Ajdovščino. Z dijaki so bili učitelji Matej Pinosa,
Marko Bratina in Tanja Lestan. Najprej so obiskali podjetje Fructal v okviru njihovega dneva
odprtih vrat. Ogledali so si pripravo jabolčne kaše, ki so jo tudi degustirali. Nato so odšli v prostor,
kjer iz zmrznjenega sadja ekstrahirajo vodo. Videli so tudi polnilnico za pijače, kot so Fruc,
pomarančni sok v tetrapaku in sadni sokovi v stekleničkah. Ob koncu so se dijaki pogostili s sadno
rezino Frutabela in s sadnim sokom.
Po ogledu Fructala so obiskali še kovinsko podjetje FPM Černigoj, ki proizvaja orodja za različna
podjetja, npr. Pipistrel, Valmar ipd. Za konec so obiskali še vodarno Hubelj na Fužinah.
Dijaki so izvedeli veliko novih in koristnih znanj.
Zapisala Tanja Lestan

Dijaki pred Fructalom

Profesor Matej Pinosa z dijaki na ogledu proizvodnje

Tekoči trak s končnimi izdelki

Vodarna Hubelj
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Dnevi dejavnosti na Krasu
Kras, od 10. do 12. oktobra 2016
V okviru obveznih izbirnih vsebin so se na Krasu odvijale aktivnosti za dijake 1. GA. Dijaki so
najprej obiskali Muzej Krasa v Postojni in nato Eko muzej pivških jezer v Slovenski vasi. Sledila je
vožnja do Škocjanske jame, ki so si jo ogledali, nato pa še muzejsko zbirko. Po ogledu so se
odpeljali do Pliskovice, kjer so se nastanili v mladinskem centru in se prepustili športnemu
druženju. Po večerji je učiteljica športne vzgoje Ksenija Vogrinc pripovedovala o svojih potovanjih
po svetu. Z dijaki so bili na ekskurziji Tina Stanič in Bogomir Remškar, čez noč pa sta z njimi bila
razredničarka Petra Kosovel in Ksenija Vogrinc.
Drugi dan je bil za dijake zelo pester, razdelili so se v dve skupini. Ena skupina je kolesarila, druga
pa je imela kamnoseško delavnico. Po kosilu sta se skupini zamenjali. Zvečer se je zaključil z
opazovanjem zvezd.
Tretji dan so se dijaki odpeljali v Sežano, kjer so si ogledali Kosovelovo spominsko sobo, nato pa se
peš odpravili po Kosovelovi poti do Tomaja, kjer so obiskali Kosovelovo domačijo.

Dobrodošli na Krasu

Izlet s kolesi

Ogled Pliskovice

Izdelki, ki so jih izdelali dijaki pri kamnoseku
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Cobiss - Moja knjižnica
ŠCNG, od 10. do 14. oktobra 2016
V računalniški učilnici je knjižničarka dijakom 1. AE, 1. RA, 1. RB, 1. TM in 1. ST predstavila
storitev Moja knjižnica, ki deluje v knjižničnem sistemu Cobiss. Storitev je namenjena
uporabnikom knjižnic, da lahko gradivo podaljšujejo, naročajo ali rezervirajo. Dijaki so prejeli
gesla in uporabniška imena, da lahko to storitev uporabijo v bazi šolske knjižnice.

Dijaki pri delu s tablicami

Iskanje informacij po portalu Moja knjižnica

Predavanje MAHLE
ŠCNG, 13. oktober 2016
Za dijake 3. in 4. ST, 4. LT, 1. NAS in 3. AS je bilo v veliki predavalnici MIC-a organizirano
predavanje o podjetju Mahle. Predavatelji so predstavili to podjetje. Vanj sodi tudi šempetrska enota
Mahle Letrika, ki je usmerjena v tri produktne skupine: motorno elektro opremo, pogonske sisteme
in mehatroniko.

Gledališka predstava
Nova Gorica, 14. oktober 2016
Dijaki 4. letnikov SPLŠ, ERŠ, TG in 2. NE ter 2. NR so si
v veliki dvorani SNG Nova Gorica ogledali predstavo
Draga Jelena Sergejevna. Podnaslov drame je Triler o šoli
izsiljevanja, kar dobro označi vsebino predstave. Štirje
maturanti skušajo na podel način prepričati profesorico, da
jim pokaže maturitetne naloge. Drama predstavlja mladino
brez idealov in vrednot.

Prizor iz drame. Vir: https://www.sngng.si/repertoar/ponovitve/2015061814305610/
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Predavanje Slovenci izven naših meja
ŠCNG 14. oktober 2016
V petek, 14. 10. 2016, smo se dijaki 4. AE, 4. BE in 4. RB udeležili predavanja Slovenci v
izseljenstvu in zamejstvu, ki ga je za nas organizirala profesorica Majda Figelj.
Predavatelj Dejan Valentinčič (pravnik in predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije)
nam je v dveh šolskih urah podrobno in na zanimiv način predstavil, kje in kako živijo Slovenci
izven meja matične države. Sam je v času pisanja magistrske naloge obiskal Slovence v
izseljenstvu, zato nam je z informacijami postregel iz prve roke. Z zgodbami ljudi iz različnih
koncev sveta nas je spodbudil k razmisleku o tem, kaj sploh pomeni biti Slovenec. Je pripadnost
narodu vezana le na jezik, prednike ali območje, kjer posameznik prebiva? Kje so Slovenci najbolj
narodno zavedni – doma, tik za mejo ali v izseljenstvu?
V ameriškem Clevelandu, kjer živi največja skupnost Slovencev izven Slovenije, živijo mnogi
Američani s slovenskimi koreninami. Ti si aktivno prizadevajo za ohranitev slovenske tradicije s
plesanjem in igranjem polke, petjem slovenskih pesmi in izdelavo kranjskih klobas. V tej skupnosti
so tudi številni uspešni poslovneži, zato je predavatelj predlagal, da bi lahko to povezavo izkoristili
tudi poslovno.

Profesorica Majda Figelj in gost, Dejan Valentinčič

Dijaki so prisluhnili predavanju o Slovencih, ki živijo izven
meja Slovenije

V naši bližini, tik za mejami naše države, je zgodba nekoliko drugačna. V Reziji želijo Slovenci
obdržati tako svojo kulturo kot tudi jezik. Govorijo v svojem narečju in skorajda ne uporabljajo
knjižne slovenščine. Njihovo narečje je precej samosvoje, poleg tega se v šoli ne učijo pisati v
maternem jeziku, ampak v italijanščini, kar še dodatno omejuje rabo slovenščine v tej regiji.
Dodatne polemike prinaša še sama identifikacija, saj nekateri člani te skupnosti (tudi župan regije,
čeprav govorijo domač jezik, zavračajo pripadnost slovenskemu narodu).
Na avstrijskem Koroškem je bilo do nedavnega postavljeno le manjše število dvojezičnih tabel, ki
bi po zakonu morale stati v naseljih, kjer živi slovenska manjšina. Predavatelj je izpostavil
prizadevanja odvetnika Rudija Vouka, ki se je trudil, da bi se razmere na tem področju razrešile. Na
tem območju so danes dejavni številni pevski zbori in kulturna društva, ki pripomorejo k ohranjanju
slovenskega jezika in kulture.
Zapisal Martin Bavčar, 4. RB
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22. Elektriada
Rogla, od 14. do 16. oktobra 2016
Sredi oktobra je v Zrečah potekalo srečanje elektrotehniških in računalniških šol oz. Elektriada, ki
jo je organiziral Šolski center Celje. Sodelovalo je 14 srednjih šol. Naš center je sodeloval v petih
športnih panogah (badminton, biljard, košarka, mali nogomet, odbojka, pikado, plezanje in vlečenje
vrvi). Naši tekmovalci so bili posebej uspešni pri badmintonu (3. mesto), pri košarki (2. mesto),
namiznem tenisu (2. mesto) in v pikadu (1. mesto). V skupni razvrstitvi je naša ekipa pristala na 9.
mestu.

Med tekmo v košarki

Zvesti navijači

Tekma v odbojki – v napadu Erik Kompara

Branka Petrovčič Kuk je šolo zastopala v turnirju
badmintona

Ravnatelj ERŠ Robert Peršič med tekmo v biljardu

Zmagovalca v pikadu: Lucija Čermelj in Vladimir Jug
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Naša košarkaška ekipa je dosegla 2. mesto

Zaključna pogostitev

Tehnični dan za osnovnošolce in Evropski teden programiranja – Code Week
ERŠ, od 16. do 20. oktobra 2016
Evropski teden programiranja je pobuda, s katero bi radi vsem generacijam pokazali, kako zanimivo
in uporabno je programiranje. Potekal je od 16. do 20. oktobra. Dijaki ERŠ, ki so sodelovali v tej
pobudi, so predstavili svoje izdelke. Razvijali so aplikacije in animacije, tokrat z okoljem Alice, ki
je inovativno 3D-programsko okolje. Dobili so bogate praktične nagradami in certifikat o udeležbi
in predstavitvi izdelka.
19. oktobra je na ERŠ potekal tudi tehniški dan za osnovnošolce. Prišlo je preko 150 učencev. Naši
dijaki so jim predstavili teden programiranja in jih naučili osnov programiranja.

Evropski teden programiranja je potekal na ERŠ

Dijaki med uvodnim predavanjem

Izdelava animacij

Zadovoljni ob podelitvi priznanj in nagrad
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26. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Sloveniji
Otočec, 20. in 21. oktober 2016
20. in 21. oktobra je na Otočcu potekalo 26. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, v okvir
katerega sodi tudi državno tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja.
Letos je prejemnik priznanja Zlata diplomska naloga 2016 v kategoriji višjih strokovnih šol inženir
mehatronike Jernej Puc, diplomant naše VSŠ. Nagrado je dobil za diplomsko nalogo z naslovom
Montažni stroj za sestavo bovdenov. V diplomski nalogi je nadgrajeno znanje, ki ga je Jernej
pridobil v okviru priprav na tekmovanje, opisal in dokumentiral razvoj omenjenega stroja. Opisal je
sestavo strojnih delov, projektiranje pnevmatike, vključno s pnevmatsko shemo ter pripravo vse
potrebne dokumentacije po zahtevi naročnika, podjetja TBP d. d. iz Lenarta. Sama izdelava je bila
zaupana podjetju TEN d. o. o. iz Tomaja. Mentor je bil Tomislav Čermelj.

Na Otočcu je potekalo že 26. posvetovanje vzdrževalcev

Udeležence je pozdravil tudi Miran Saksida, ravnatelj
naše VSŠ

Nagrado za najboljšo diplomsko nalogo je prejel naš
študent, Jernej Puc

Predstavniki komisije in nagrajeni diplomanti
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Vzdrževalec, oktober 2016, str. 58
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Vzdrževalec, december 2016, str. 16
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Tek in hoja za upanje
Nova Gorica, 22. oktober 2016
Že kar tradicionalno je tudi letos ekipa zdravstvene šole v soboto, 22. 10. 2016, pod mentorstvom
profesorice Daše Cek Stepančič sodelovala na dogodku Tek in hoja za upanje, s katerim so
organizatorji (društvo ko-RAK, Europa Donna in nekateri drugi) želeli opozoriti na pomen
zgodnjega odkrivanja raka dojk in prostate. Pestro dogajanje, namenjeno gibanju, druženju in
številnim preventivnim aktivnostim, so dijakinje pospremile z edukacijo udeleženk o pravilnem
načinu samopregledovanja dojk. Pri dogodku so sodelovale dijakinje iz 3. letnika zdravstvene šole
Sabrina, Marlen, Kristina, Eva, Patricija, Azra in Aneja.

Dekleta zdravstvene šole so pred občinsko stavbo
pripravile stojnico z zgibankami, s katerimi so mimoidoče
seznanjale s preventivnimi aktivnostmi na področju
preprečevanja raka

Dijakinje z mentorico Dašo Cek

Delo s priročniki in projekt Rastem s knjigo
ŠCNG, od 24. oktobra do 18. novembra 2016
Za dijake 1. letnikov sta bili organizirani dve dejavnosti v dveh terminih:
ogled splošne knjižnice in delo s priročniki. Vsak razred se
je razdelil v dve skupini: ena skupina je ostala v šolski knjižnici,
spoznavala priročnike in reševala delovne liste. Druga skupina dijakov
pa je obiskala Goriško knjižnico Franceta Bevka – ta obisk sodi v projekt
Rastem s knjigo. Projekt zajema sedmošolce in dijake 1. letnika.
Knjižničarji iz splošne knjižnice dijakom knjižnico opišejo, predstavijo
storitve za uporabnike in jih vodijo po stavbi. Ob koncu vsak dijak dobi
knjigo, letos je to roman Sanje o belem štrpedu Marijane Moškrič.

Dijaki prvih letnikov so v okviru
projekta Rastem s knjigo 2016 v
dar prejeli knjigo Sanje o belem
štrpedu
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Ekskurzija v München
München, od 26. do 28. oktobra 2016
Dijaki 3. in 4. ST ter 2. NS so se podali na ekskurzijo v bavarsko prestolnico. Spremljali so jih
učitelji Branka Kuk Petrovčič, Severin Doplihar, Iztok Martinčič in Tomaž Vidmar. Na pot so iz
Nove Gorice krenili v večernih urah. Po prihodu so si najprej ogledali koncentracijsko taborišče
Dachau, nato pa še znamenitosti mesta. Drugi dan je bil namenjen ogledu tovarne BMW v
Dingolfingu, ki je 100 km severno od Münchna. Dijaki so bili razdeljeni v dve skupini, vsaka
skupina je imela vodiča. Ogledali so si proizvodnjo avtomobilov in tudi zgodovino te tovarne. Po
končanem ogledu so si ogledali tudi znamenito Allianz areno. Tretji dan ekskurzije je bil namenjen
ogledu Tehničnega muzeja, za konec so se odpeljali do prestižnega muzeja BMW Welt. Nazorno so
spoznali prikaz delovanja avtomobilov, se preizkusili v simulatorjih in spoznali celotno ponudbo
BMW proizvodnje. Po tem ogledu je ostala le še vožnja proti domu, kamor so prišli v večernih
urah.

Tovarna BMW ima bogato zgodovino

Pred Alianz Areno

Deutsches Museum so dijaki obiskali tretji dan

Enigma
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Kuha stereotipov na VSŠ
ŠCNG, 26. oktober 2016
V sredo, 26. 10. 2016, smo se z Maxom Zimanijem iz Zavoda Global podali iz Afrike v Slovenijo in
iz Slovenije v Afriko. Kaj so naše prve asociacije na ti dve besedi in kako se razlikujeta glede na to,
od kod prihajamo ? Če so ljudstva v Afriki plemena – zakaj plemen ne najdemo v Evropi? Kako se
počutimo, ko pride tujec v našo deželo? Kako pa tujec vidi nas in naše običaje, velikokrat nas opiše
s podatki, s katerimi se sicer strinjamo, a so zgolj kanček tistega, kar menimo, da smo?
Nasmejali smo se »afriški predstavitvi Slovenije za Afričane« in se zamislili. Našo zeleno,
geografsko pestro majhno deželico se da predstaviti tudi kot »deželo starajočih in (iz)umirajočih…,
ki se še vedno prerekajo glede druge svetovne vojne … s takšnimi narodnimi nošami … in takšnimi
kurenti ... ki ga radi pijejo ... so nagnjeni k korupciji … in samomorom.«
Naša družba se spreminja, pretok različnih ljudi je večji kot nekoč, vedenje in poznavanje njihovih
okoliščin in kultur pa ostaja v okviru stereotipov, ki so lahko privzgojeni ali splošno veljavni.
Premike v smeri osveščanja in ozaveščanja Slovencev o globalnem jugu v Ljubljani že vrsto let
premošča socialno podjetje Skuhna, ki se trudi izboljšati zaposlitvene možnosti migrantov preko
kulturno-izobraževalnih dogodkov in delavnic za vse zainteresirane. Skuhna je restavracija, v kateri
vsak teden kuhajo hrano iz druge dežele (egipčanska, maroška …). Nov teden, nova dežela, nov
obraz Afrike, ki ga razkrije prostovoljec iz posamezne dežele. Afrika je ogromna celina in ima
veliko kultur.
Kaj pa plačilo prostovoljcem? Kje je meja med pomočjo in izkoriščanjem ljudi v socialnem
podjetništvu? »Ta meja je tanka,« priznava Max Zimani, direktor Skuhne, možnost delovanja je pač
vpeta v okvire realnih danosti. In vendarle – če etični kompas kaže v pravo smer, družba to
prepozna kot dobro in jo podpre.

Gosta je sprejel ravnatelj VSŠ

Max Zimani je študentom predstavil delovanje socialnega
podjetja Skuhna

S stereotipi pa so se poigrali...

... tudi naši študentje
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Ekskurzija v München
München, od 27. do 28. oktobra 2016
Učitelji Tina Stanič, Renato Reščič in Tomaž Mavri so spremljali dijake 4. RA, 4. RB, 4. AE in
4. BE na dvodnevni ekskurziji na Bavarsko.
Na prelepo in hladno četrtkovo jutro smo se 27. oktobra dijaki zadnjih letnikov Elektrotehniške in
računalniške šole odpravili na strokovno ekskurzijo v München. Tja smo se odpravili, da bi spoznali
mesto in si ogledali njegove znamenitosti.
Naše potovanje se je začelo že navsezgodaj, ob 5. uri zjutraj. Pot smo začeli v Novi Gorici, sledila
je 7 ur dolga vožnja čez Slovenijo, preko Italije, Avstrije do Nemčije.
Ob prihodu v mesto, kjer domuje eden največjih avtomobilističnih proizvajalcev, smo najprej
krenili v koncentracijsko taborišče Dachau. Tam nam je vodič predstavil taborišče in nam večkrat
poudaril, naj se spodobno obnašamo. Taborišče je bilo ogromno, ob koncu 2. svetovne vojne pa so
ga porušili do temeljev in čez nekaj časa ponovno zgradili v turistične namene. Število smrti v
taborišču ni bilo tako visoko kot v Auschwitzu, saj taborišče ni bilo namenjeno množičnemu
pobijanju, pač pa je služilo kot delovno in ne uničevalno taborišče. Kljub vsemu pa je bilo
zabeleženih uradno približno 30.000 mrtvih. Osvobodile so ga ameriške sile, in sicer 29. aprila
1945.
Osebno ne maram obiskovati takih krajev in menim, da nisem edini. Ko se o tem učiš v šoli ali
gledaš dokumentarec ali se pogovarjaš z nekom, gledaš na vse to iz drugačnega zornega kota – je
nekje daleč, se te ne tiče neposredno … Ko pa tak kraj obiščeš in si fizično tam, je drugače. Namreč
tam, kjer stojiš, so pred približno 70 leti ljudi trpinčili in z njimi ravnali kot z živino. Po obisku
takega kraja se zamisliš in lahko si »vesel«, da se to ni zgodilo tebi.
Naša naslednja postaja je bila obisk Allianz arene. Tam sta nam dva lokalna vodiča iz prve roke
predstavila zanimivosti dvorane in statistiko. Razložila sta nam, koliko dela je potrebnega za
pripravo vsake tekme. Izvedeli smo, da tak ogromen objekt ne more delovati brez pravih ljudi in da
zahteva dobro organizacijo.
Zadnja točka prvega dne je bila za nas dijake najbolj zanimiva. Ogledali smo si BMW-jev tehnično
zelo dovršen muzej. V muzeju je bila predstavljena celotna zgodovina najbolj znane bavarske
znamke. Najbolj sta me navdušili dve formuli, saj obožujem Formulo 1. Prav tako so bile zanimive
BMW klasike v dirkanju, kot je na primer BMW 3.0 CSL.
Po ogledu muzeja smo končno prišli do zasluženega počitka v hostlu, kjer smo imeli okusno
večerjo. Večerji je sledil prosti čas, ki smo ga izkoristili za druženje in odšli ven. Žal nismo imeli
pojma, kje smo in ker o Münchnu nismo vedeli nič, smo po petnajstminutni hoji izbrali prvi lokal,
ki se je izkazal za dobro odločitev. Sprostili smo se ob biljardu, namiznem nogometu ali pikadu.
Ker nismo vedeli, kaj bi igrali, smo igrali kar vse troje.
Po neprespani noči smo imeli ob 7. uri zajtrk, temu pa je sledil takojšen odhod iz hostla. Avtobus
nas je peljal v center mesta in nas tam odložil. Od 8.30 do 11.00 smo se sprehajali po mestu in
obiskali najzanimivejše točke. Najprej smo si ogledali največjo katedralo na Bavarskem, ki velja za
simbol Münchna. Zgrajena je bila v 15. stoletju in sodi v gotiko. Ob sprehajanju po mestu smo
videli še razne dovršene arhitekturne objekte, olimpijski park, ki je bil zgrajen za olimpijske igre
leta 1972. Največ časa smo namenili staremu mestnemu jedru. Tam smo imeli tudi enourni premor,
da smo malicali.
Okrog 12. ure smo prispeli do zadnje točke naše ekskurzije, ki je bila hkrati najpomembnejša –
ogled tehniškega muzeja. V muzeju si žal nismo mogli vsega ogledati, saj je Deutches Museum
eden največjih tehniških muzejev na svetu. Kljub temu smo videli veliko, med drugim podmornico
v skoraj polni velikosti, hodili smo skozi rudnik, opazovali fizikalne pojave, občudovali tehniko
strojev in še marsikaj drugega. Večini je bil najbolj zanimiv oddelek fizike, ker je najbolj
interaktiven in si lahko večino poizkusov sam testiral. Prav tako so nam bili zanimivi oddelki
glasbe, informatike, pomorstva in letalstva. Muzej je res vreden ogleda in ga priporočam vsakomur.
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Iz muzeja smo prišli utrujeni in se ob 15.30 napotili domov. Sledila je spet dolga vožnja, tokrat
domov.
Ekskurzija je bila zame nepozabna, saj smo prvič v času šolanja bili kot razred skupaj zunaj in se
družili. Prav tako mi je bil zanimiv celoten program, ki smo si ga ogledali. Edina stvar, ki nas je
motila, je bil čas. Tega smo imeli bistveno premalo, saj je bila naša ekskurzija dvodnevna in kar 14
ur smo prebili v avtobusu.
Zapisal Nejc Božič, 4. RB

Deutsches Museum je bil s svojimi zanimivimi zbirkami
glavni cilj ekskurzije

Pred taboriščem Dachau
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Ogled Gorice
Gorica (Italija), 28. oktober 2016
Zadnji oktobrski petek so dijaki iz različnih razredov (2. AE in 2. LT, 2. RA, 2. RB, 2. AZ, 2. BZ in
2. GA) obiskali sosednjo Gorico in si ogledali nekatere mestne znamenitosti, nato pa so si v
Kinemaxu ogledali dokumentarni film Niso letele ptice. V filmu pripovedujejo še zadnje priče 1.
svetovne vojne, pred gledalcem zaživijo njihovi spomini na začetek vojne, begunstvo in vračanje v
porušene domove. V filmu so prikazane tudi različne družinske fotografije iz tistega časa, članki iz
časopisja in arhivski posnetki porušene Gorice in okoliških vasi. Skupaj z dijaki 2. AZ in 2. BZ so
bile Marjetka Zorzut Santoro, Vesna Mozetič Černe in Sonja Žežlina.
Dijakinje zdravstvene šole so opisale ta dan takole:
V petek, 28. 10. 2016, smo si v Gorici ogledali Trg Evrope, Gorišček, sinagogo, palačo Attems ter
spominsko ploščo Primožu Trubarju. Na koncu smo si še ogledali film Niso letele ptice. Celoten
dan mi je bil zelo všeč, ker sem videla veliko lepih reči.
Elena Mihelj, 2. BZ
V petek smo učenci 2. BZ obiskali »Staro« Gorico. Tam smo videli številne znamenitosti in
spomenike. Ob njih nam je profesorica Sonja Žežlina povedala veliko zanimivega: kako so nastali
ter zakaj in komu so namenjeni. Izvedeli smo veliko novega, med drugim tudi to, da je bila pred
tremi tedni pomembna obletnica, odkar so odprli železniško postajo v današnji Novi Gorici. Ob
koncu smo si tudi pogledali zgodovinski film »Niso letele ptice« in tako zaključili prijeten dan.
Gaja Pregelj, 2. BZ
V petek, dan pred krompirjevimi počitnicami, smo odšli na kulturni ogled po Novi Gorici in Gorici.
Najprej smo se sprehodili po aleji slavnih in se ustavili pri kipu Lojzeta Bratuža in njegove žene
Ljubke Šorli.
Lojze Bratuž je bil za Slovence zelo pomemben, saj je z vodenjem slovenskih pevskih zborov
pomagal ohranjati slovenščino na naših tleh v času fašizma. Pred njegov kip in pred kip Ljubke
Šorli smo položili cvetje. Pot smo nadaljevali proti železniški postaji, kjer smo si ogledali trg
Evrope, ki je simbol sobivanja dveh Goric, pa tudi simbol evropskega združevanja in simbol
odpravljanja meja. Kasneje smo odšli do mesta, kjer sta živela Simon Gregorčič - Goriški slavček in
Maks Fabiani, pomemben arhitekt. Simon Gregorčič je tukaj preživel zadnja leta svojega življenja,
pomagal študentom slovenskega rodu in tukaj tudi umrl. Nadaljevali smo pot do palače Attems, kjer
so živeli grofje Attemsi, nato pa smo si ogledali še judovsko četrt. Judje so tu imeli postavljena
železna vrata, ki so se vsak večer zaprla ob deveti uri. Prav to jih je obvarovalo pred izbruhom
kuge. Njihovo pokopališče imamo danes na slovenskem ozemlju v Rožni Dolini.

Tabernakelj, Aron ha-kodeš, kjer se hrani zvitke tore

Empore-ezrat našim, prostor namenjen ženskam in
otrokom
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Obiskali smo tudi cerkev sv. Ivana, ki je za Slovence danes zelo pomembna, videli smo kip znanega
judovskega filozofa, Trubarjevo ploščo, vodnjak na travniku in ploščo, ki spominja na usmrtitev
glavnih vodij tolminskega punta. Prav na koncu smo si ogledali še film z naslovom Niso letele
ptice, ki na zelo zanimiv način pokaže, kakšno je bilo življenje med vojno in kakšne so bile njene
posledice. Vseh teh grozot si sami ne moremo predstavljati, se jih ne zavedamo, ker sami tega
nismo doživeli. Polni novih spoznanj smo zaključili ogled, se vrnili v Novo Gorico ter bogatejši za
novo doživetje začeli počitnice.
Katja Bizjak, 2. BZ

Cerkev sv. Ivana

Vodnjak na travniku

Obisk migrantov na ŠCNG
ŠCNG, 28. oktober 2016
V Sloveniji se je začel enoletni projekt za integracijo begunskih otrok brez spremstva. Ta izkušnja
bo lahko čez eno leto model za sistemsko reševanje težav z otroci begunci, ki jih sprejema naša
država.
V avgustu so v Novo Gorico prišli mladostniki – migranti, ki so izhajali iz različnih kulturnih in
družbenih okolij (največ iz Afganistana). Nastanjeni so bili v dijaškem domu, obiskovali pa so
osnovno šolo za odrasle na LUNG-u. Konec oktobra so migranti in njihovi zastopniki obiskali naš
center in si ogledali učilnice, delavnice in knjižnico.
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NOVEMBER
Projektno delo za 3 nizozemske dijake restavratorje
ŠCNG, od 5. do 28. novembra 2016
Na tritedenski delovni praksi so na našem centru Shannon, Jeremy in Marit Anna, dijaki iz
nizozemskega šolskega centra Horizon College.
Njihov mentor je Damijan Koradin, ki je v sodelovanju z našim centrom ter učitelji lesarstva zanje
pripravil program. Dijaki so se seznanili s kulturnozgodovinskim, etnološkim ter umetniškim
okoljem Goriške in Kraške regije ter s podrobnejšo analizo s področja posvetne in sakralne
umetnosti.
V uvodnem delu usposabljanja so si ogledali potek restavriranja v vili Bartolomei, kjer so
restavratorske delavnice Goriškega muzeja, obiskali so vilo Corronini ter dvorec Lanthieri v Vipavi.
Obiskali so tudi cerkvi sv.Tilna (Sveto pri Komnu) in sv. Lovrenca (Kazlje na Krasu), predstavljena
jim je bila Škrateljnova hiša v Divači.
V drugem delu usposabljanja je bilo njihovo delo organizirano v lesarski delavnici našega šolskega
centra. Vsak dijak je dobil nalogo, da v procesu restavriranja obnovi manjši pohištveno-dekorativni
kos. Vsak kos je bil različen po času nastanka, namembnosti, tehnologiji izdelave in površinski
obdelavi.
Dijaki so pridobili znanje o različnih materialih, orodjih ter tehnikah dela. Zadnji dan so pripravili
predstavitev svojega dela ter zaključno poročilo.
Zapisala Irena Četina

Drugi del usposabljanja so dijaki
preživeli v šolskih delavnicah

Vsak je restavriral po en izdelek
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Računalniško tekmovanje Bober
ŠCNG, od 7. do 11. novembra 2016
Mednarodno tekmovanje Bober je namenjeno učencem in dijakom, ki jih
zanimajo teme z različnih področij računalništva. Poudarek ni na
programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in
reševanju problemov s tega področja. Vsako leto se šolskega tekmovanja
udeleži približno 25 dijakov 2., 3. in 4. letnika tehniške gimnazije, smer
računalništvo, pa tudi posamezni dijaki drugih smeri. Tretjina tekmovalcev je
dosegla bronasto priznanje, Matevž Prinčič iz 1. GA pa je dosegel srebrno
priznanje in se uvrstil v nadaljnje tekmovanje. Mentorici dijakov sta bili
Barbara Pušnar in Ingrid Kragelj.
Bronasto priznanje je
prejela tretjina naših
tekmovalcev

Ekskurzija v München
München, od 9. do 11. novembra 2016
Dijaki 3. GA, 3. TM in 4. TM so imeli organizirano ekskurzijo na Bavarsko. Z njimi so potovali
tudi učitelji Tanja Ožbolt, Herman Besednjak, Irena Rutar in Robert Čebron.
Štartali so že zgodaj zjutraj in prvi postanek je bil Dachau, kjer so si ogledali koncentracijsko
taborišče iz 2. svetovne vojne. Pot so nadaljevali do Münchna. Mesto so si ogledali med
panoramsko vožnjo, nato pa se ustavili v zelo zanimivem Prometnem muzeju. Sledil je ogled
olimpijskega stadiona in razglednega stolpa, od koder so imeli izvrsten pogled na ta del mesta. Prvi
dan je bil kar naporen.

Z razglednega stolpa se je dijakom odprl...

... krasen razgled na mesto

Na nogometnem stadionu Alianz Arena

V BMW muzeju
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Na simulatorju je skoraj kot v pravem avtomobilu

V muzeju transporta

Dijake so spremljali Robert Čebron, Herman Besednjak ...

... Tanja Ožbolt in Irena Rutar

Naslednji dan je bil na vrsti ogled tovarne BMW, ki je bil za naše dijake zelo zanimiv in pester.
Sledil je prav tako zanimiv obisk stadiona Allianze Arena. Ob koncu dneva je sledil še sprehod po
središču mesta München, vodič je dijake opozoril na mestno hišo, stolnico, univerzo in rezidenco
bavarskih vladarjev.
Zadnji dan je bil namenjen ogledu Tehniškega muzeja, ki je eden največjih tovrstnih muzejev na
svetu. Ker je muzej zelo velik, je bil celodnevni obisk upravičen. Ob koncu dneva je izletnike
čakala le še vožnja do doma.

Žal se kamniti lev ne premika

Odhod proti domu
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Društvo Ozara
ŠCNG, 10. november 2016
V četrtek, 10. 11. 2016, sta 4. letnik zdravstvene šole med poukom obiskala predstavnika društva
Ozara. Gospod Dimitrij in gospa Lidija sta predstavila potek in način izvajanja dela v društvu,
povedala, kje se nahajajo vsi centri ter komu vse pomagajo.
Ozara je nacionalno združenje za kakovost življenja, ki je nastalo iz potrebe po organiziranih
dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Društvo Ozara ima več kot 20 enot, ki so
razpršene po Sloveniji.
Programi in storitve društva lajšajo vključenim uporabnikom prehod iz ustanove v domače okolje in
s tem prispevajo k njihovi samostojnosti in h kakovostnejšemu življenju. Ko se uporabniki vrnejo v
domače okolje, jim predstavniki društva pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, z njimi grejo na
sprehode oz. v trgovino … Ga. Lidija je omenila, da so njej npr. pomagali tudi pri izdaji knjige.
Ozara zaposluje veliko strokovnih delavcev in sodelavcev, izvedba vseh aktivnosti in programov ne
bi bila mogoča brez pomoči prostovoljcev. Storitve društva je v 18 letih delovanja koristilo več kot
3.700 uporabnikov in 1.300 svojcev uporabnikov.
Dnevni centri Ozara ponujajo strokovno svetovanje in različne oblike strokovnega dela, ki razvijajo
in krepijo individualnost vključenih oseb, razrešujejo njihove osebne stiske ter jim pomagajo pri
vključevanju v aktivno življenje. Služijo tudi različnim oblikam preživljanja prostega časa,
družabnemu življenju in skupinskim dejavnostim. Vključenim osebam so na voljo različne
ustvarjalne delavnice. Dnevni centri omogočajo nadaljevanje rehabilitacijskega procesa v
sproščenem okolju. Pomagajo premagovati krizna stanja, kar ohranja in krepi njihovo telesno in
duševno zdravje.
Gosta sta predstavila tudi
stanovanjske skupine. To so manjše
bivalne enote za tiste ljudi z
dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, ki potrebujejo občasno ali
stalno podporo pri bivanju in
organiziranju življenja.
Stanovanjske skupine se nahajajo v
običajnem okolju, v njih v
povprečju bivajo trije do štirje
stanovalci, ki imajo svoje sobe,
skupen dnevni prostor, kuhinjo in
sanitarije.
G. Dimitrij in ga. Lidija sta na
kratko predstavila bolezni, ki jih
imajo osebe, vključene v društvo.
Dijake sta obiskala predstavnika društva Ozara
Pogoste bolezni so shizofrenija,
depresija ter anksiozne motnje.
Veliko duševnih bolezni nastane zaradi stresa in pritiska, ne glede na to, ali smo v šoli ali službi.
Tudi sami lahko marsikaj naredimo za njihovo preprečevanje.
Zapisal Matej Švagelj, 4. BZ

74

November

Obisk agencije AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve)
Nova Gorica, 10. november 2016
Podjetništvo spoznavamo v šoli pri posebnem predmetu, zelo pa je dobrodošlo, da svoje znanje
dopolnimo s praktičnimi znanji. V četrtek, 10. 11., smo dijaki 4. letnika ZŠ obiskali AJPES.
Tam smo se srečali z go. Tanjo Pavlovič, samostojno strokovno sodelavko, ki nam je nazorno
prikazala postopek Registracije poslovnih subjektov (samostojnega podjetnika). Registracijo
samostojnega podjetnika lahko opravimo v pisni in elektronski obliki. Mi smo si ogledali prijavo v
elektronski obliki, pri kateri se je potrebno najprej prijaviti na spletni portal, na stran, na kateri se
bomo registrirali in jo vodi AJPES. Ob vpisu preverijo omejitve in če nam odobrijo, lahko
nadaljujemo s prijavo oz. kliknemo naprej. Pojasnila nam je, kaj vse navedemo za vpis v Poslovni
register.Ko je podjetnik vpisan v poslovni register, lahko začne opravljati dejavnost. V postopku
prijave se podjetnik vpiše in prijavi še na DURS in ZZZS.
Vse to in še veliko drugega smo izvedeli na tem obisku, ki je zelo popestril naš običajni šolski dan.
Zapisala Vika Plemeniti, 4. AZ

Obisk Sejma Ambient in Sejma Dom plus
Ljubljana, 10. november 2016
Vsi dijaki lesarske šole so si v Ljubljani ogledali sejem pohištva in druge notranje opreme ter sejem
stavbnega pohištva in montažnih hiš Dom plus. Dijake so spremljali učitelji Ernesta Dejak Furlan,
Bogdan Brecelj, Andrej Kodele, Marko Peršič in Marko Česnik.
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Knjižne POPslastice, Dejan Zavec
Nova Gorica, 16. november 2016
Knjižne Popslastice so namenjene mladostnikom, da se srečajo z različnimi gosti, znanimi
osebnostmi in z njimi poklepetajo o življenju in delu. Poseben poudarek je na knjigah in branju.
Tudi Goriška knjižnica že drugo leto prireja tovrstna srečanja. Tokrat je bil gost Popslastic izjemen
športnik in najboljši slovenski boksar vseh časov Dejan Zavec. Dijakom je spregovoril o strasti in
ljubezni do dela, o vztrajnosti in trmi, ki je potrebna, da človek doseže cilj.

Dejanu Zavcu je prisluhnila polna dvorana dijakov in
učencev

Slovenski boksar je spregovoril tudi o svoji biografiji
Trdobojec

Uspeh rokometašev ERŠ na področnem prvenstvu
Nova Gorica, 18. november 2016
V petek, 18. 11. 2016, se je v športni dvorani Balon odvijalo področno prvenstvo srednjih šol za
dijake v rokometu, kjer so tekmovali tudi dijaki ERŠ.
V predtekmovanju so naši dijaki dosegli eno zmago proti šolski ekipi SETŠ in en poraz proti
Biotehniški šoli ter se uvrstili v »mali finale«. V tekmi za tretje mesto so se pomerili proti ekipi
Gimnazije Nova Gorica. V borbenem in izenačenem srečanju so si naši dijaki priborili zmago, sploh
prvo zmago proti temu večnemu rivalu. Ekipo so sestavljali kapetan Rok Hrovatin (4. AE), Jakob
Sartori (1. AE), Alan Krečič (1. RB), Mark Birsa (3. AE), Aleks Štrancar, Rok Stibilj, Enes Fejzoski
in Edis Fejzoski (vsi 2. RA).

Rokometna ekipa ERŠ z mentorjem Iztokom Čehovinom
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Gledališka predstava
Nova Gorica, 21. november 2016
Dijaki 2. in 3. GA so si ogledali predstavo Ondina, tragikomično pravljico o vodni vili. Zgodba
govori o siromašnih starših, ki živita ob jezeru. Na obrežju najdeta nenavadno deklico, ki jo
imenujeta Ondina. Impulzivno, čarobno bitje je muhasto in povzroča staršema veliko skrbi. Ko
pride vitez v oklepu, pa se vse spremeni. Ondina se zaljubi in se poroči. To je začetek ljubezenske
zgodbe, v kateri pravljično bitje trči ob človeške zdrahe. Drama se dotakne eksistencialnih in
družbenih vprašanj.

Profesorici na izmenjavi v Avstriji
Avstrijska Koroška, od 21. do 25. novembra 2016
Prof. Ernesta Dejak Furlan in Sonja Žežlina sva bili od 21. do 25. 11. 2016 na izmenjavi v Avstriji.
Izmenjava je potekala pod okriljem programa Erasmus + job shadowing. Obiskali sva Višjo šolo za
gospodarske poklice Št. Peter v kraju Št. Jakob v Rožu.
Šola je postavljena v mirnem okolju, v eni od znamenitih koroških dolin, v Rožu, v prijetnem
naravnem okolju. Višja šola za gospodarske poklice je privatna dvojezična katoliška šola konventa
šolskih sester, ki ima pet- in enoletni program. Učna jezika sta oba deželna jezika, slovenščina in
nemščina. Učijo se tudi italijanščino in angleščino (izbirna predmeta: ruščina, latinščina). Predhodni
izpit iz kuharstva in strežbe opravljajo po 4. letniku; šolanje zaključijo z dvojezičnim zrelostnim
izpitom (slovenski, nemški), ki je priznan v državah članicah EU. Absolventi so usposobljeni za
takojšen vstop na delovni trg, predvsem v prostoru Alpe-Jadran. Le redki se še naprej šolajo, saj je
povpraševanje po njihovih poklicih veliko.
Vključujejo se v različne projekte, prirejajo »jezikovne kopeli«, ponujajo jezikovno asistenco in
individualno učenje. Na šoli se pogosto zglasijo različni gostje, s katerimi dijakom širijo obzorje.
Dobro imajo razvito timsko delo, pa tudi druge metode poučevanja: učenje v naravi, kooperativno
učenje, ekskurzije, izmenjave, medpredmetno učenje, bralna vzgoja. Pri pouku uporabljajo sodobno
tehnologijo. Gastronomski predmeti potekajo v specialnih učilnicah. Dijaki imajo možnost, da
napredujejo tudi z izobraževalnimi potovanji in se prijavijo na natečaje. Dijaki so v šoli od jutra do
poznega popoldneva, zato imajo v šoli organizirano tudi prehrano.
Najino gostovanje sva začeli z ogledom šole, nato pa sva se srečali skoraj z vsemi učitelji in
strokovnimi delavci na šoli, ki so nama predstavili svoj predmet in njegove posebnosti. Profesorji in
ostali delavci šole so bili prijazni in so se nama zelo posvetili. Šola je sicer vključena v različne
projekte, a so se prvič srečali s takim gostovanjem, zato so bili vsi pripravljeni na sodelovanje in so
se navdušeno odzivali tudi na predloge o nadaljnjem sodelovanju. V razredu sva izpeljali
samostojno uro o Trubarju, prisostvovali sva pri peki peciva in izdelavi adventnih venčkov za
dobrodelni bazar. Ker je bilo težišče najine izmenjave spoznavanje jezikovnega pouka, sva odkrivali
dvo- in večjezičnost v prostoru in učenje slovenščine kot tujega jezika. V 1. letniku je težišče
jezikovnega tedna slovenski oz. nemški jezik. Zato gredo učenci, začetniki pri določenem jeziku,
meseca februarja za en teden v Ljubljano ali v Celovec, da bi bolje osvojili jezik soseda oz. drugi
deželni jezik. Program poteka tako, da imajo dopoldan kvaliteten in intenziven pouk, popoldan pa
različne dejavnosti (ogled mesta, znamenitosti, obisk gledališča, kina, športne aktivnosti …).
Pomembno mesto v njihovem učnem okolju predstavlja kultura. V stavbi imajo veliko dvorano, v
kateri dramska skupina vsako leto uprizori predstavo, šolski pevski zbor poje ob spremljavi mladih
glasbenikov. Imajo t. i. literarno kavarno, ob različnih priložnostih pripravijo kulturne prireditve.
V popoldanskem in večernem času sva se udeleževali izobraževalnih in kulturnih prireditev, ki so
pomembne za razumevanje slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem: Občni zbor
KKZ s predstavitvijo dela krovne kulturne organizacije Slovencev na Koroškem,
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bile sva na likovni razstavi, udeležili sva se prireditve Okno v svet s številnimi uglednimi
predstavniki javnega življenja dežele Koroške na čelu s podpredsednikom deželnega zbora
Rudolfom Schobrom, članom deželne vlade Rolfom Holubom in vojaškim poveljnikom Koroške
brigadirjem Walterjem Gitschthalerjem, slovenske narodne skupnosti in medijev, med gosti pa je
bila tudi svetovna znana mezzosopranistka Bernarda Fink Inzko. Gostitelj je bil generalni konzul
Milan Predan, obiskali sva Inštitut Urbana Jarnika in domovanje Mohorjeve družbe.
V prijetni družbi Nužeja Tolmajerja sva si ogledali nekatere pomembne kraje in ustanove na
avstrijskem Koroškem: Celovec, Vetrinj, Radiše, Tinje …
Pred odhodom domov sva navezali stike s šolo za socialne poklice in se dogovorili za ekskurzijo v
programu bolničar-negovalec spomladi 2017.
Za naju je bila to čudovita izkušnja, ki jo bova z veseljem delili s sodelavci, v aktivu in tudi v
Slavističnem društvu Nova Gorica. Dobro je včasih pogledati »čez planke«, se zavedati dobrih
stvari našega sistema in prenesti primere dobre prakse od drugod. Za naju, ki se že daljše obdobje
ukvarjava s poučevanjem slovenščine dijakov tujcev, je bila to tudi zelo koristna izkušnja, saj sva
izvedeli veliko novega, zanimivega. Veseli sva bili, da so tudi najine izkušnje sprejeli. Ko si sam
tako obdarjen, je prijeten občutek, da si lahko nekoga obogatil. Navezali sva stike tudi za v bodoče.
Navdihujoče je tudi spoznanje, s kolikšno ljubeznijo ohranjajo slovenščino Slovenci na avstrijskem
Koroškem.
Zapisala Sonja Žežlina

Sonja Žežlina z ravnateljem Višje šole za gospodarske
poklice

Peka peciva v šolski kuhinji za šolski bazar
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Strokovna ekskurzija v Nuklearno elektrarno Krško
Krško, 22. november 2016
Dijaki 4. GB so odšli skupaj z učiteljema Mirijam Pirc in Karlom Petrovčičem v Krško. Pred
vstopom v nuklearko so morali vsi pokazati osebni dokument. Ogled nuklearke se je začel s
predstavitvenim filmom, nato pa so se dijaki z vodičem sprehodili po elektrarni. Med ogledom so
veljali strogi varnostni ukrepi.

Strokovna ekskurzija v Kolektor in Hidrio Rotomatiko
Idrija, 24. november 2016
Dijaki 4. letnika tehniške gimnazije, ki so izbrali smer strojništvo, in študenti mehatronike na VSŠ
so si skupaj s profesorjema Igorjem Milostom in Robertom Vermigliem ogledali podjetji Kolektor
in Hidrio Rotomatiko. Koncern Kolektor je eno največjih slovenskih podjetij v elektropredelovalni
dejavnosti in hkrati eden največjih koncernov na Slovenskem. V Spodnji Idriji deluje Hidria
Rotomatika, ki so jo prav tako obiskali. Dijaki in študenti so imeli možnost spoznati tehnološke
procese, ki jih bodo lahko pri svojem delu potrebovali oz. z njimi upravljali.

Dijaki in študenti pred podjetjem Hidria. Spremljala sta jih mentorja Robert Vermiglio in Igor Milost
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Področno tekmovanje v odbojki
Nova Gorica, 24. november 2016
V športni dvorani balon v Novi Gorici je potekalo področno tekmovanje v odbojki za dijake.
Sodelovale so ekipe iz GNG, Gimnazije Tolmin, Škofijske gimnazije Vipava in naše ekipe – ekipa
ERŠ, ekipa SPLŠ in ekipa GZŠ. Zmagala je ekipa GZŠ, ki se je uvrstila v četrtfinale državnega
tekmovanja, na 2. mestu pa je bila ekipa SPLŠ.

Odbojkarska ekipa ERŠ

Zmagovalna odbojkarska ekipa GZŠ se je uvrstila v
četrtfinale državnega prvenstva

Filmska predstava
Nova Gorica, 24. november 2016
Za dijake 4. GA in 4. GB, 4. AZ in 4. BZ ter 4. ST, 4. LT in 4. TM je bil v novogoriškem Kulturnem
domu predvajan film Zenit. Film prikazuje tri zgodbe o prepovedani ljubezni med hrvaškim fantom
in srbskim dekletom, zgodbe so postavljene v tri zaporedna desetletja v sosednji vasi z dolgo
zgodovino medetičnega sovraštva. V Cannesu je film dobil posebno nagrado, dobil pa je tudi
nagrado festivala Darka Bratine, ki ga prireja Kinoatelje iz Gorice.
Pred predstavo je dijakom spregovoril tudi režiser Dalibor Matanović.

O filmu je dijakom spregovoril režiser Dalibor
Matanović

Pred pričetkom ogleda
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Strokovna ekskurzija v Prago
Praga (Češka), od 24. do 25. novembra 2016
V četrtek, 24. 11. 2016, smo se dijaki 3. AS, 1. NAS, 2. NAS ter 1. NTM ter spremljevalci Matjaž
Zagorec, Robert Spačal in Marko Česnik odpravili sredi noči na strokovno ekskurzijo na Češko.
Naš glavni cilj je bil ogled avtomobilskega podjetja Škoda v mestu Mlada Boleslav.
Pot nas je vodila preko Italije in Avstrije do Prage, češke prestolnice. Tam smo si v spremstvu
lokalne vodičke Martine ogledali dvorec Hradčany, stolnico sv. Vida ter se sprehodili čez znameniti
Karlov most v Staro mesto, kjer smo si na starem trgu ogledali rotovž z znamenito astrološko uro.
Dan smo zaključili z večerjo v hotelu.
Naslednji dan smo po približno uri vožnje proti poljski meji prispeli do mesta Mlada Boleslav, kjer
smo obiskali tovarno Škoda. Tam smo si v spremstvu vodičev ogledali muzej ter proizvodni proces
izdelave motorja ter karoserije. Pogrešali smo ogled linije za lakiranje, sestavo menjalnika in
montažo celotnega avtomobila. Ugotovili smo, da bi zato potrebovali še dodatne 4 ure, kar pomeni,
da bi morali ostati v Pragi še en dan. Po ogledu je sledila pot domov, kamor smo srečno prispeli v
zgodnjih sobotnih jutranjih urah.
Zapisal Marko Česnik

Pred znamenito praško stolnico
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Podjetno v podjetništvo
ŠCNG, 26. november 2016
V sredo, 26. 11. 2016, nas je pri pouku podjetništva obiskala podjetnica Polona Vegelj. Polona je
nekdanja dijakinja zdravstvene šole, ki ji ni bilo usojeno, da bi se ukvarjala z zdravstvom.
Obiskovala je zdravstveno šolo, vendar so bili njeni cilji in želje popolnoma drugačni: želela si je
biti kozmetičarka. Zdoma je odšla že kot mlada, morala se je preživljati sama. Najprej je delala v
gostinstvu, da je lahko zbrala denar za šolanje v kozmetični šoli.
Nekaj časa je delala v kozmetičnem salonu, vendar ji odnosi med sodelavkami niso bili všeč. Ko se
je že obupano odločila, da tega ne bo več počela, je dobila poslovno priložnost od dobavitelja iz
Italije, ki ji je ponudil delo. Dolga leta dela, pridobivanje izkušenj ter izobraževanja v Milanu ter
povsod v svetu so jo pripeljali do tega, kar je danes: samostojna podjetnica kozmetičnega salona,
mati 8-letne deklice ter mentorica v srednji kozmetični šoli. Je uspešna poslovna ženska, je pa tudi
uspešna kot oseba, ker je duhovita, prijazna, pozitivna in zanimiva, je realna, prizna svoje napake in
jih želi odpraviti. Polona je vsem v razredu pustila dober vtis. Lahko bi nam bila vzor. Veseli smo
bili njenega obiska.
Zapisala Sabrina Sulejmanovič, 4. AZ
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6. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah
Bled, 30. november 2016
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ je organizirala 6. konferenco Kakovost v višjih strokovnih
šolah. Konferenca je potekala na Bledu. Moto letošnje konference se je glasil 'Razvoj sistemov
vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah'. To je tudi bila tema predstavljenih referatov. Letos je
plenarni del otvoril Alojz Razpet, predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol, ki je predstavil razvoj
višješolskega izobraževanja v Sloveniji Po predavanjih je sledila okrogla mizo z razpravo s
predstavniki MIZŠ, NAKVIS-a, Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ, projekta Impletum ter
študentov. Konferenca se je zaključila s predstavitvijo rezultatov Razpisa za podelitev diplome
Skupnosti VSŠ za odličnost. ŠCNG, Višja strokovna šola je prejela pohvalo za vzpostavljen pristop
k odličnosti; vseh sodelujočih šol je bilo 49. Pohvalo smo pridobili na osnovi analize in ocenjevanja
poročila o poslovni odličnosti. Poročilo je nastalo kot plod sistematičnega dela na področju
kakovosti na VSŠ. Pripravljeno poročilo so analizirali trije eksperti na področju kakovosti po
modelu poslovne odličnosti za Višje strokovne šole.
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Dan odprtih vrat na SPLŠ, ERŠ in VSŠ
ŠCNG, 30. november 2016
Konec novembra so tri enote našega centra organizirale dan odprtih vrat. V goste so večinoma prišli
učenci osnovnih šol, ki jih zanimajo poklici, za katere izobražujemo pri nas. Prireditev se je na
SPLŠ začela s pozdravom ravnatelja, potem pa je potekal ogled vseh šolskih prostorov. Vsi
udeleženci so si ogledali vse delavnice in učilnice.
Prireditev na ERŠ se je začela v avli MIC-a, kjer je ravnatelj pozdravil obiskovalce, nato pa je bil
organiziran ogled specializiranih učilnic.
Registrirani obiskovalci na ERŠ:
Področje

Število obiskovalcev

Računalništvo

43

Elektrotehnik

16

Neopredeljeni

1

Skupaj

60

Na SPLŠ obiskovalcev obiskovalcev niso beležili po smereh. Skupno se je dneva odprtih vrat na tej
šoli udeležilo 60 učencev.

Šolsko tekmovanje v košarki
ŠCNG, 30. november 2016
V dvorani Gimnazije Nova Gorica je potekalo šolsko tekmovanje v košarki za dijake. Pomerilo se
je 6 ekip: GZŠ, SETŠ, BŠ, SPLŠ, ERŠ in GNG. Zmagala je ekipa GNG, 2. mesto pa so zasedli
dijaki GZŠ. V nadaljnje področno tekmovanje sta se uvrstili najboljši dve ekipi. Področno
tekmovanje bo predvidoma v Tolminu sredi decembra.
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DECEMBER
2. Posvet o varni mobilnosti
Bled, 2. december 2016
Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov s področja logistike so aktivno sodelovali na drugem
Posvetu o varni mobilnosti. Tokratna tema posveta je bila Krepitev znanja in veščin za večjo
prometno varnost otrok v vrtcih in šolah. Cilj posveta je širjenje kulturnega vedenja v prometu in
sobivanja. Posvet se je odvijal v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Predavali so predstavniki MIZŠ in UIRS-ja; dotaknili so se aktivne mobilnosti, ki
se začne že zelo zgodaj v otroštvu, spregovorili so o psihološkem vidiku preventivnih aktivnosti za
večjo varnost otrok in mladostnikov, predstavili pa so tudi razvojni načrt varne mobilnosti do leta
2020.
Po plenarnem predavanju so sledili primeri prakse za vrtce, OŠ in SS. Učitelji Miran Mozetič, Tanja
Arčon in Kristina Kompara so udeležencem predstavili primere povezovanja prometne vzgoje in
varne mobilnosti z vsakdanjim življenjem.
Zapisala Kristina Kompara

Start up izziv za dijake
ŠCNG, od 5. do 8. decembra 2016
Od 5. do 8. 12. je v Medpodjetniškem izobraževalnem centru potekal Sturt up izziv za dijake, ki ga
je Šolski center organiziral skupaj s Primorskim tehnološkim parkom. Dijaki so v štirih dneh
aktivnega druženja pod mentorstvom izkušenih podjetnikov razvijali svoje podjetniške ideje in jo
poskusili implementirati na trg. Naučili so se, kako preveriti svojo idejo po metodologiji vitkega
podjetništva, kako govoriti s potencialnimi kupci in analizirati uspešnost. Skozi praktično delo so
pridobili veliko znanja in veščine vitkega podjetništva, s katerimi bodo znali življenjske ovire
spremeniti v izziv.
Med osmimi ekipami je strokovna komisija izbrala zmagovalno ekipo Bike Heater, ki so jo
sestavljali dijaki iz 4. RA: Vanja Stefanovič, Jakob Sukič, Erik Maček in Miha Blažič.

Zmagovalna ekipa 4. RA z mentorji
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Gregorčičeva pot in Dom upokojencev Gradišče
Gradišče nad Prvačino, 7. december 2016
V sredo, 7. 12. 2016, smo se dijaki 3. AZ in 3. BZ odpravili na ekskurzijo v Gradišče nad Prvačino.
Prva naša postojanka je bila v domu za ostarele v Gradišču nad Prvačino. Tam smo imeli predavanje
o demenci ter ogled in predstavitev celotnega doma. Izvedeli smo, kakšne so možnosti za delo v
domu, kako se v domu počutijo ostareli, osebje itd. Po končanem ogledu smo odšli na pot,
poimenovano po znanem slovenskem pesniku Simonu Gregorčiču. Bil je lep sončen dan. Ko smo
prispeli do Gradišča, nas je tam pričakala vodička Melanija Krševan. Bila je zelo prijazna. Najprej
smo si ogledali spomenik padlim borcem. Nato smo se odpravili naprej do cerkve. Na poti do
cerkve smo na hiši v bližini opazili ploščo, na kateri je pisalo »Pod trto bivam zdaj v deželi rajsko
mili, srce pa gor mi sili, nazaj v planinski raj: - Zakaj nazaj? Nazaj v planinski raj!« Potem smo se
odpravili v cerkev, kjer smo izpolnili učne liste. V cerkvi smo izvedeli tudi mnogo drugih stvari o
Simonu Gregorčiču. Proti koncu naše ekskurzije smo se odpravili še na vrh Gradišča, kjer stoji kip
Simona Gregorčiča in kjer je pesnik stanoval. Tam smo izvedeli še nekaj zanimivosti. Po ekskurziji
smo se odpravili do avtobusa, ki nas je že čakal v Renčah. Nato smo se odpravili na malo daljšo pot,
od Gradišča do Renč, skozi Arčone in čez Rabatovec. Gregorčičeva pot je opremljena z osmimi
panoji - informacijskimi tablami, ki v strnjeni obliki pomagajo obiskovalcu razbrati pomen in
razloge za nastanek te poti. Preko tabel se lahko ljudje poučijo o Simonu Gregorčiču in o poti. Pot
so otvorili oktobra 2010. Gregorčič je na Gradišču živel enaindvajset let. Tu je dočakal izid svoje
najpomembnejše pesniške zbirke Poezije I (1882) ter izdal Poezije II (1888) in Poezije III (1902).
Na Gradišču je pisal in prevajal, maševal in kmetoval, sprejemal čestitke in se bojeval s kritiki.
Ekskurzija, ki jo vsako leto za dijake tretjih letnikov pripravi profesorica Sonja Žežlina, lepo
združuje vsebine zdravstvene nege in slovenščine, zato je lepa popestritev dela v razredu oz.
bolnici.
Zapisal Kris Peršič, 3. BZ

Ob Gregorčičevem spomeniku v Gradišču

Dijaki med reševanjem delovnih listov
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Šolsko tekmovanje IATEFL v znanju angleščine
ŠCNG, 7. december 2016
V sredo, 7. 12. 2016, je bilo na šoli organizirano tekmovanje iz angleščine IATEFL za dijake 3.
letnika srednjih strokovnih šol in gimnazije. Tekmovanja se je udeležilo 42 tekmovalcev. Najboljši,
ki so se uvrstili tudi na regijsko tekmovanje, so bili:
kategorija A (gimnazijci):
Marko Pegan, 3. GA
Staš Bucik, 3. GA
Jure Kompara, 3. GA
kategorija B (dijaki strokovnih šol):
Leon Rijavec, 3. RA
Nik Klavžar, 3. RA
Doroteja Hervatin, 3. AZ
Bor Petrovčič, 3. LT
pripravile profesorice angleščine

Predavanje o petardah
ŠCNG, 7. december 2016
Zloraba pirotehničnih sredstev postaja v predprazničnem času vedno večji problem. Policist s
policijske postaje v Novi Gorici in profesor zdravstvene šole Dean Horvat sta dijakom 1. letnikov
pripravila kratko predavanje o posledicah nepremišljene uporabe pirotehnike. Posebej so bile
predstavljene kazni kršiteljev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih. Fotografije, ki so
nazorno prikazovale telesne poškodbe zaradi pirotehničnih sredstev, so bile dovolj zgovorne in
resen opomin vsem dijakom.
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Naši učitelji na smučarskem izpopolnjevanju
Rogla, od 7. do 9. decembra 2016
V okviru strokovno-permanentnega pedagoškega izobraževanja je v organizaciji Fakultete za šport
na Rogli potekal smučarski seminar za učitelje športne vzgoje. Med tridesetimi udeleženci sta bila
tudi profesorja športne vzgoje ŠCNG Tomaž Vidmar in Iztok Čehovin.
Tema seminarja je bila Sodobni didaktični pristopi učenja alpskega smučanja v okviru šolskih
športnih aktivnosti. Predstavljeno je bilo nekaj tehničnih in metodično-didaktičnih novosti, kot npr.
da se v začetni in osnovni fazi učenja spet uči plužno zaustavljanje in klinasto plužni zavoj s
postopnim prehodom prenosa teže telesa na robnike, in tako postopen prehod na klasični osnovni in
paralelni zavoj. Zelo pomembna je tudi didaktična novost omogočanja smučarju začetniku večjo
svobodo pri izboru tehničnih rešitev in samega ritma - dinamike smučanja, kar vsakemu
posamezniku omogoča, da lažje uporablja in izkoristi svoje individualne sposobnosti.
Ob tej priložnosti lahko vsi učitelji pridemo do iste ugotovitve: samo dobro motiviran in s
sodobnimi didaktičnimi pristopi seznanjen pedagog lahko naredi učni proces bolj kakovosten in za
dijake zanimiv.
Zapisala učitelja športne vzgoje

Na smučarsko izpopolnjevanje sta odšla Tomaž Vidmar in Iztok Čehovin

Šolsko tekmovanje iz astronomije
ŠCNG, 8. december 2016
Na šoli je potekalo tekmovanje iz astronomije, ki sta se ga udeležila Žan Besednjak (3. GA) in
Vasja Drnovšček (4. GB). Osvojila sta bronasto priznanje in s tem možnost za udeležbo na
državnem tekmovanju, ki bo januarja 2017 v Ajdovščini.
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Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
ŠCNG, 9. december 2016
V okviru krovne teme tekmovanja Na odru domišljije in resničnosti so dijaki srednjega poklicnega
izobraževanja brali dramo Vladimir Matjaža Zupančiča, dijaki 1. in 2. letnika srednjega
strokovnega izobraževanja in gimnazije pa za šolsko tekmovanje komediji Toneta Partljiča Ščuke
pa ni in Ščuke pa ne, za območno tekmovanje komedijo Williama Shakespearja Beneški trgovec, za
državno pa vsa razpisana literarna besedila. Šolsko tekmovanje je potekalo 9. decembra 2016.
Pod mentorstvom prof. Majde Arčon so tekmovale dijakinje Arta Bajramaj (iz 1. AB) ter Alja
Alispahić, Naomi Cvetko in Vesna Simonič (vse iz 1. BZ). Arta Bajramaj in Vesna Simonič sta na
šolskem tekmovanju osvojili bronasto priznanje, obe sta se uvrstili na območno tekmovanje, ki bo v
januarju 2017.
Pod mentorstvom prof. Ksenije Ferjančič so tekmovali dijaki 2. GA: Matej Faganeli, Matija
Kodelja, Lara Marušič in Dominik Petrovčič. Na šolskem tekmovanju sta prejela bronasto priznanje
Matija Kodelja in Lara Marušič, ki se je uvrstila tudi na območno tekmovanje.
Zapisala Ksenija Ferjančič

Gledališka predstava
Nova Gorica, 12. december 2018
Vsi dijaki 1. letnikov tehniških smeri (SPLŠ, ERŠ in GZŠ) in učitelji spremljevalci so si v
gledališču SNG Nova Gorica ogledali Molièrovo satirično komedijo Tartuffe. Domači gledališki
ansambel je to klasično delo zaigral v modernejši različici in dijake nasmejal.

Dan odprtih vrat na GZŠ
GZŠ, 13. december 2016
V torek, 13. 12. 2016, smo imeli na zdravstveni šoli in tehniški gimnaziji dan odprtih vrat.
Zdravstvena šola je začela dan odprtih vrat s predstavitvijo programov ob 16. uri v MIC-u. Bodoče
dijake in starše smo po predstavitvi razdelili v 3 skupine, ki so si ogledale predstavitve negovalnih
intervencij. Po koncu so imeli starši in bodoči dijaki možnost, da so za dodatne informacije vprašali
prof. Deana Horvata. Tudi vsi ostali sodelujoči, dijaki in profesorji smo bili na razpolago za
pogovor. Dijaki smo se na predstavitve pripravljali veliko časa. Na koncu nam je s pomočjo
profesorjev uspelo narediti odlično predstavitev: prikazali smo utrinke iz prve pomoči, zdravstvene
nege in nege otroka. Tehniška gimnazija pa je imela malo drugačen program. Začeli so v šolski avli
ŠC-ja, nadaljevali pa so z raziskovalnimi delavnicami po učilnicah. Po mnenju obiskovalcev so bile
delavnice zelo zanimive. Dogodek se je zaključil ob 18. uri.
Zapisala Leni Stevanovič, 2. BZ
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Strokovna ekskurzija v Vipavo in Vipavski Križ
Vipava, Vipavski Križ, 13. december 2016
V torek, 13. decembra 2016, smo se dijaki 2. AZ in BZ odpravili na strokovno ekskurzijo v Center
za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo (CIRIUS) v Vipavo. Z avtobusne postaje v Novi
Gorici smo se odpravili ob 7.50, vrnili pa smo se okrog 13. ure. Spremljali so nas profesorji Vesna
Mozetič Černe, Daša Cek Stepančič, Bogomir Remškar in Karmen Kete. V CIRIUSU smo spoznali
njihov program, način dela in zdravstveno nego tamkajšnjih učencev, kar nam je bilo seveda najbolj
zanimivo. Ogledali smo si tudi njihove prostore ter spoznali nekatere učence. Zatem smo se
odpravili še v Vipavski Križ, kjer smo si ogledali jedro starega mesta. Pred dobrim letom je bilo
naselje celovito obnovljeno (tlaki, razsvetljava, infrastruktura …), da je sedaj zares vredno ogleda.
Zapisala Nina Miklavec, 2. AZ

Cesta ni komedija
ŠCNG, 14. december 2016
Projekt European Safety Tunes je namenjen spodbujanju varne vožnje med mladimi udeleženci v
prometu. Ciljna skupina projekta so mladi od 16. do 24. leta, ki veljajo za drugo najbolj ogroženo
skupino glede prometne varnosti. V projekt je vključenih pet srednjih šol.
Že v septembru je bil na naši prometni šoli predstavitveni dogodek, ki je vključeval predavanje
inštruktorja varne vožnje in nastop stand-up komika Pižame.
V decembru pa je bila pri nas organizirana delavnica, na kateri so dijaki 3. LT pripravljali komične
skeče na temo svoje varne udeležbe v prometu. Najboljši skeči bodo prijavljeni na finalno
prireditev, ki bo maja na Vranskem. Najboljši ideji sta imeli Kristin Rebek Amboželj in Anamarija
Mozetič.

Upokojil se je sodelavec Davorin Budihna
ŠCNG, 15. december 2016
Sodelavec Davorin Budihna, član učiteljskega zbora na SPLŠ, je dopolnil pogoje za upokojitev. Ob
slovesu je v zbornici pripravil pogostitev za sodelavce.

Davorin Budihna je v zbornici SPLŠ pripravil poslovilno
druženje

Pogovor med sodelavci
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Praznična potica
ŠCNG, 19. december 2016
Dijaki tujci, ki se izobražujejo na našem centru, se skupaj z mentoricami v decembru zberejo za
praznično obloženo mizo, ter drugim učiteljem in pedagoškim delavcem predstavijo svoje delo v
okviru tečaja slovenskega jezika.

Dijaki, ki obiskujejo tečaj slovenščine so se zbrali pri
praznični decembrski uri

Predstavili so svoje znanje

Novoletna zabava za zaposlene
Solkan, 22. december 2016
V gostišču Primula v Solkanu je bila organizirana praznična zabava ob koncu leta za vse zaposlene
in upokojence ŠCNG. Večer se je začel z direktorjevim nagovorom, nato pa sta sledila okusna
večerja in ples.

Direktor centra Egon Pipan

Med sproščenim klepetom
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Zadnji šolski dan v koledarskem letu
ŠCNG, 23. december 2016
Zadnji delovni dan so učitelji in dijaki preživeli malce bolj praznično. Dijaki so imeli najprej dve
uri pouka po urniku, sledila je malica, nato pa različne predstave.
Dijaki ERŠ so se po malici zbrali pred šolo in v spremstvu učiteljev odšli v Gorico. V kinodvorani
Kinemax so si ogledali švicarski film Prosti pad, ki govori o težavnem obdobju najstništva in kako
ga preživeti.
Za dijake GZŠ je bila v novogoriškem gledališču odigrana predstava Pašjon, ki jih je nasmejala in
razvedrila. Dijakinja Katja Bizjak (2. BZ) je zapisala poročilo o predstavi:
V petek, 23.12. 2016, dan pred začetkom novoletnih počitnic, smo si učenci Gimnazije in
zdravstvene šole ogledali predstavo Pašjon v SNG v Novi Gorici. Ta je nadomeščala proslavo ob
dnevu neodvisnosti in enotnosti. Predstava je delo slovenskega kantavtorja in gledališkega igralca
Iztoka Mlakarja, ki je znan predvsem kot avtor domiselnih in hudomušnih šansonov. Pašjon
upodablja zgodbe iz Svetega pisma, ki so predstavljene z narečnim govorom. Mlakar izpisuje
Kristusovo življenje, delovanje in trpljenje na komičen način, a pri tem spoštuje svetopisemska
besedila. V Pašjonu avtor nastopa tudi sam in to v vlogi hudiča. Lik je kot ustvarjen zanj. Na
zanimiv način je predstavljeno to, da je na svetu vse omejeno razen človeške neumnosti, ki pa se
seveda v tej igri na komičen način (raz)pase. Upanje v svetu ostaja, dokler je v človeku še živ
humor, kar je sporočilo celotne predstave. Po ogledu smo se sproščeni in zadovoljni odpravili na
zaslužene počitnice.
Za dijake iz 3. ST, 3. LT, 3. TM, 3. ML, 4. LT, 4. ST in 4. ST je bil v gledališki dvorani prikazan
francoski film Vesel božič, ki opisuje trenutke miru na zahodni fronti med 1. svetovno vojno.
Dijaki iz razredov 1. CK, 1. ME, 1. LT, 1. ML, 1. OL, 2. OL, 2. ME, 2. ML, 1. ST in 1. TM so si v
predavalnici na MIC-u ogledali poljski film slovenskega režiserja z naslovom Pisma sv. Nikolaju, ki
je pričaral praznično vzdušje.
Dijaki 1. AS, 3. AS, 3. AK, 1. NAS, 1. NL, 1. NS, 1. NTM, 2. NS, 2. LT, 2. ST in 2. TM so po
malici šli v Kulturni dom, kjer so si ogledali slovenski film Nika. Film predstavlja glavno junakinjo,
voznico gokarda, njeno odraščanje ob preskrbni mami in med dobrimi prijatelji.
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Občina Nova Gorica naj bi finančno podprla izobraževanje
Nova Gorica, 7. januar 2017

Primorske novice, 7. 1. 2017, str. 1
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Primorske novice, 7. 1. 2017, str. 6
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Praksa dijakov v Avstriji
Weiz (Avstrija), od 9. do 27. januarja 2017
V januarju so Mitja Zorn, Jure Širok, Anže Povšič in Matevž Ribič (vsi iz 3. ST) opravljali prakso v
Avstriji, in sicer na šoli "Höhere Technische Bundeslehranstalt Weiz" (Technical College Weiz).
Prvi teden je bil z njimi tudi učitelj Viler Nusdorfer.
Dijaki in spremljevalec so se do Gradca odpeljali s prevoznikom Go Opti, od tam pa odšli z vlakom
do Weiza. Nastanjeni so bili v dijaškem domu. Prvi dan jih je sprejel predstojnik šole, g. Harald
Maher, ker je bil koordinator izmenjave, g. Hannes Grünbichler, na bolniški. Prvi teden so imeli
težave pri organizaciji kosila za dijake, a to se je sčasoma razrešilo. Prijazni učitelji so dijakom
predstavili delo v delavnicah, včasih je bilo sporazumevanje težavno, ker niso vsi govorili angleško.
Ko se je koordinator vrnil, so naredili načrt za delo v delavnicah in nato je delo steklo brez večjih
težav.

Pogled na zimski Weiz

Središče kraja

»Trije tedni so minili, kot bi mignil, vendar smo v tem času pridobili kar nekaj novih izkušenj in
znanj. Glede dela v šoli je bilo zelo dobro poskrbljeno, tako da smo bili polno zaposleni. Profesorji
so bili zelo prijazni in so nam skušali čim več razložiti. Ker je šola zelo dobro opremljena, smo
imeli možnost spoznati veliko novih strojev ter postopkov dela (litje, kovanje, preoblikovanje
umetnih mas, rezanje s plazmo, merjenje ...). Tudi bivalni prostori so bili lepo urejeni in udobni. V
vsakem nadstropju sta bili dve kuhinji, vendar v njih ni bilo nobene posode. Tudi z ostalimi stvarmi
sem bil zadovoljen in mislim, da mi bodo pridobljene izkušnje prišle prav v življenju.«
Matija Zorn
»Kar me je zanimalo pred prihodom je bilo to, kako dobro bodo opremljene šolske delavnice in
kakšen je njihov šolski sistem. Zdaj, ko je praksa za mano, lahko povem, da je šola odlično
opremljena in zelo velika. Profesorji so bili prijazni in so se radi pošalili. Skoraj vsi so znali dobro
angleško, razen nekaterih starih "mačkov", ampak smo se tudi z njimi hitro ujeli. Tudi osebje v
domu lahko pohvalim.«
Anže Povšič

Načrt za izdelavo kladiva v šolski delavnici

Izrezovanje pločevine
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»Na izmenjavi je bilo vse super. Delo je bilo dobro organizirano, tako da nam ni bilo dolgčas, razen
prve dni. Za bivanje je bilo dobro poskrbljeno, izjema je bila neopremljena kuhinja. V šoli smo
kovali, vlivali in oblikovali plastiko.«
Jure širok
»Na izmenjavi je bilo zelo dobro, delali smo na frezalnih strojih, stružnicah, kar že znamo in
poskusili veliko novih postopkov, kot recimo oblikovanje plastike, kovaštvo, vlivali smo tudi v
pesek. Naredili smo tudi vsak svoj izdelek. V domu je bila slabost neopremljena kuhinja, saj nismo
imeli niti lonca niti pribora.«
Matevž Ribič

Programiranje CNC-stroja

V šolskih delavnicah pri rezkalnih strojih
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Znanje za moje sanje, Pot k etični vzgoji - mednarodna konferenca
Rogaška Slatina, 12. januar 2017
V četrtek, 12. 1. 2017, smo se učiteljice, ki se na ŠC ukvarjamo s poučevanjem slovenščine za tujce,
kljub slabemu vremenu odpravile v Rogaško Slatino. Tam je Tanja Fajon, poslanka v Evropskem
parlamentu, s svojimi sodelavci in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
priredila mednarodno konferenco z naslovom Na poti k odprtemu in vključujočemu etosu v vzgoji –
dobre prakse v izobraževanju beguncev in migrantov. Na konferenci so sodelovali visokošolski
predavatelji ter predstavniki vladnih institucij in nevladnih organizacij iz Slovenije in tujine. Med
pomembnejšimi gosti je bil dr. Anwar Kawtharani iz Libanona (Lebanese International University LIU, Bejrut).
Vpliv spremenjenih političnih razmer na kulturno izobraževalne sisteme je močan, včasih se ne
znajdemo prav dobro, potrebno se je prilagajati razmeram, se trajno izobraževati, prisluhniti vsem
dobrim primerom, da bi jih tako lahko prenesli v svoje delovno okolje. Pomemben prispevek k
razumevanju novonastalih razmer v poučevanju tujcev, ki so vključeni v naš šolski sistem, so
konkretne izkušnje učiteljev in vzgojiteljev. Na konferenci smo predstavile svoje delo, ki smo ga
naslovile Delo z dijaki priseljenci/tujci na ŠC Nova Gorica«. Z nami je bila tudi Špela Sušanj, ki z
nami sodeluje preko projekta SIMS. Vesele smo bile, da so nam prisluhnili in pokazali veliko
zanimanje za naše izkušnje. Ob odhodu smo bile Ernesta Dejak Furlan, Marjetka Zorzut Santoro in
Sonja Žežlina zadovoljne s predstavitvijo, še bolj pa z opravljenim delom pred tem, saj je
napredovanje in zadovoljstvo naših dijakov - tujcev ter vseh, ki se z njimi srečujejo, najboljša
potrditev kakovostnega dela.
Zapisala Sonja Žežlina

Tanja Fajon, slovenska poslanka v Evropskem parlamentu Med razpravo
je v Rogaški Slatini pripravila posvetovanje Znanje za moje
sanje

Naše mentorice v pogovoru s poslanko

Po posvetu so se izmenjave izkušenj nadaljevale
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Državno tekmovanje iz astronomije
Ajdovščina, 14. januar 2017
Državno tekmovanje za jugozahodno regijo je potekalo na SŠ Veno
Pilon v Ajdovščini. Tekmovala sta Žan Besednjak (3. GA) in Vasja
Drnovšček (4. GB). Pripravljala sta se s pomočjo lanskih in
predlanskih zapiskov. Po njunem mnenju naloge na tekmovanju niso
bile ravno težke. V veliko pomoč pri pripravah na tekmovanje jima
je bila profesorica Sonja Jejčič. Državno tekmovanje se je začelo z
govorom predstavnika DMFA. Oba dijaka sta osvojila Srebrno
Dominkovo priznanje.

Srebrno priznanje sta dosegla
Žan Besednjak in Vasja
Drnovšček

Strokovna ekskurzija
Obala, 16. januar 2017

Dijaki 1. ST in 1. TM so se skupaj z učitelji Tanjo Janežič, Tino Stanič, Slavico Podgornik in
Bogomirjem Remškarjem odpravili na ekskurzijo na slovensko Obalo. Najprej so obiskali Luko
Koper, naše obmorsko pristanišče. Potem so se odpeljali v Strunjanski krajinski park in se skozenj
sprehodili. Nazadnje so obiskali tudi obmorsko mesto Piran in si ga ogledali z vodičem.

Praksa študentov v Španiji
Španija (Valencija), od 16. januarja do 13. marca 2017
S trimesečno Erasmus+ prakso v Valencii sem skupaj s sošolcem Martinom Kranjcem začel 16.
januarja 2017. Prve tri dni sva bila nastanjena v študentskem domu Galileo Galilei, ki se nahaja v
kampusu UPV (Politehniška univerza v Valencii). Lokacija je bila idealna, saj je bila v bližini
delovnega mesta in zelo blizu mesta. Cene prenočišč so v Valencii dražje kot pri nas, zato sva si s
sošolcem hitro poiskala novo nastanitev. Stanovanje ni bilo idealno, a lahko bi bilo še slabše.
Največji problem je bila oddaljenost od delovnega mesta – 45 minut hoje v eno smer.
Na delovnem mestu, na sedežu podjetja MundoArti, nama je direktorica predstavila delovanje
podjetja, ki si prizadeva, da umetniki lažje prodajo svoja dela inštitucijam ali podjetjem, ki si želijo
svoje prostore popestriti z umetniškimi deli. Najina zadolžitev je bila izdelava spletne strani ali
mobilne aplikacije, oboje pa naj bi služilo kot nekakšno oglaševalno orodje (linkedin) za umetnike
in podjetja. Ob prvem srečanju z mentorjem sva dobila navodila in vaje, ki naj bi jih opravila v
naslednjih nekaj dneh, da se seznaniva z okoljem, v katerem izdelujejo spletno stran. Sam sem imel
le minimalne izkušnje z izdelavo spletnih strani, zato je bil vodič, ki sem mu prvih nekaj dni sledil,
zelo dobrodošel. Vaje sem opravil brez večjih težav in pri določenih mi je pomagal izkušen
sodelavec. Po opravljenih vajah nam je mentor dal dostop do git repozitorija spletne strani. Celotna
spletna stran je bila v primerjavi z vodičem in vajami tako velika, da nisem vedel, kje začeti. Z
Martinom naj bi izdelala le socialni/družabni del (ki naj bi izgledal kot facebook). Kmalu sem
spoznal, da je velikost spletne strani zanemarljivo majhen problem. Vse spremenljivke so bile v
španščini (vse, kar ni sintaksa). Sam obvladam italijanščino in računal sem na podobnost jezikov, a
pri prevajanju posameznih besed je to znanje pretežno neuporabno.
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Zaradi vseh teh dejavnikov je bilo delo zelo počasno. Treba je bilo delati v skladu z navodili, kar je
seveda normalno, a ta navodila so se spreminjala iz dneva v dan, saj ni bilo nobenega konkretnega
načrta, npr.: stvari in izgled, ki sem jih naredil po ukazih direktorice, sem moral spreminjati, ker je
mentor imel druge ideje (in obratno). To je pomenilo, da sem moral sam večkrat iskati neko srednjo
rešitev, ki bi zadovoljila oba. Delo je bilo tudi časovno potratno, saj je bilo treba uporabljati stile in
ideje z drugih delov spletne strani in vsi ti so bili v španščini. Večkrat se je zgodilo, da sem za
iskanje rešitve porabil nekaj dni in na koncu opazil, da je ta stvar že nekje implementirana. Na
mentorjevo pomoč tudi nisem mogel dosti računati, saj je na delovno mesto prišel dvakrat na teden,
le za nekaj ur in še takrat je bil zelo zaposlen. Seveda ni bilo vse tako slabo – med iskanjem rešitev
sem se ogromno naučil in zdi se mi, da je najpomembnejša lekcija urejenost in nadzor. Brez tega ni
načrta dela, brez tega sem moral (zaradi nesoglasij) dan pred rokom objave spletne strani preurediti
celotno prvo stran, brez tega sem se lahko le držal za glavo, ko je direktorica omenila, da naj
uporabniki ne bi imeli omejitev nalaganja na spletno stran, strežnik pa je imel le 5 GB prostora.
Prosti čas je bila popolnoma druga zgodba. V stanovanju sva z Martinom živela še z Mehičanom
Hernandezom in Italijanom, ki ga nisem maral. Mehičan je bil tu že od prej, zato nama je lahko
pokazal in razložil mnogo zanimivih stvari.
Zvečer sva Martin, Mehičan in jaz hodila po raznih klubih spoznavala ljudi in prijateljevala z
drugimi študenti na izmenjavi. Kmalu sem spoznal, da so domačini zelo zaprti in do neke mere
vzvišeni, še posebej če z njimi ne govoriš špansko. To me seveda ni motilo, svojo pozornost sem
namenil študentom na izmenjavah, saj so bili dosti bolj odprti. Mogoče se takšni ljudje prej odločijo
za izmenjave in prakse v tujini ali pa je svoje naredila izolacija od prijateljev in znancev.
Celotna izkušnja je bila odlična priložnost za spoznavanje življenja v drugačnem svetu, z
drugačnimi ljudmi. Na delovnem mestu sem opazil ogromno napak in pomanjkljivosti, ki bi se jih
dalo enostavno odpraviti, a najpomembnejša stvar, ki sem jo tam izkusil, je skrb in pozornost do
sočloveka.
Zapisal Andrej Leban, študent VSŠ

Projekt Rastem s knjigo za dijake poklicnih smeri
Nova Gorica, od 16. do 25. januarja 2017
Za dijake 1. letnikov poklicnih smeri (SPLŠ in ERŠ) je bil organiziran ogled Goriške knjižnice v
okviru projekta Rastem s knjigo. Dijaki so se zbrali v šolski knjižnici, nato pa skupaj z knjižničarko
in učiteljem odšli v Goriško knjižnico. Tam so se razdelili v dve skupini, ki sta ju vodili tam
zaposleni knjižničarki. Dijaki so si v garaži ogledali v bibiobus, arhivska skladišča in vse javno
dostopne oddelke knjižnice. Na koncu ogleda so dijaki dobili v dar knjigo Sanje o belem štrpedu.

Šolsko tekmovanje iz zgodovine
ŠCNG, 19. januar 2017
Sredi januarja je na šoli potekalo tekmovanje iz zgodovine, ki se ga je udeležilo 25 dijakov. Na
tekmovanju so reševali naloge o slovenskem naselitvenem prostoru od 10. do 15. stoletja. Rezultati
niso bilo najboljši, saj ni nihče dosegel bronastega priznanja, torej se tudi na regijsko tekmovanje ni
nihče uvrstil. Mentorica Vanja Likar z rezultatom ni bila zadovoljna.
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Sebastjan uspešno zaključil šolanje
ŠCNG, 19. januar 2017
Konec januarja je uspešno zaključil šolanje za mehatronika operaterja Sebastjan Bahur, ki je po
nesreči z motorjem ostal prikovan na invalidski voziček. Šolanje je ob pomoči učiteljev SPLŠ
nadaljeval med rehabilitacijo v Stari Gori.

Primorske novice, 20. 1. 2017, str. 32
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Delavnice »V dialogu«
Nova Gorica, od 23. do 31. januarja 2017
V Mladinskem centru Nova Gorica so za dijake iz 1. letnikov ERŠ, GZŠ in SPLŠ potekale dveurne
delavnice na temo nasilja. Dijake so do Mladinskega centra spremljali učitelji, po delavnici so se
vrnili k pouku. Mentorice želijo opozoriti dijake na problem nasilja in jih spodbuditi, da razmišljajo
o nasilnežih in žrtvah nasilja. Posebej poudarijo nasilje, ki izhaja iz stereotipov, predsodkov in
socialne izključenosti. Skozi delavnico udeleženci spoznajo različne vrste nasilja, vzroke za nasilno
vedenje in medvrstniško nasilje ter mrežo pomoči, ki je na voljo v Novi Gorici. Dijake tudi
spodbujajo k strpnosti in razvijanju empatije.

Državno tekmovanje Videl, premislil, odklenil!
Želimlje, 24. januar 2017
V torek, 24. januarja 2017, je v prostorih Gimnazije Želimlje potekalo razburljivo tekmovanje v
odpiranju sefov s fizikalno ključavnico. Na tekmovanje se je uvrstilo devet srednješolskih skupin.
Svoje sefe so skupine snovale, izdelale in preizkušale že nekaj mesecev pred tekmovanjem, tako da
so dijaki in dijakinje po prihodu na kraj tekmovanja in po obilnem kosilu sefe po potrebi umerili
zaradi spremembe zunanjih pogojev.
Po pripravah so (večinoma) štirje člani skupine odpirali izžrebane sefe treh skupin. En član skupine
je ostal na domačem terenu in budno nadziral skupine, ki so skušale rešiti fizikalne uganke, s čimer
bi jim uspelo "vdreti" v sef.
Po tekmovanju so skupine ocenile sefe drugih šol, nato pa so se skupaj s člani komisije prepustili
veselju utemeljevanja izbranih ugank in njihovega teoretične ozadja.
Med zasedanjem članov komisije so po končanih zagovorih skupine svoje sefe prenesle iz učilnic
na hodnik. Tam so se s sefi lahko spoprijeli tudi obiskovalci tekmovanja.
Po prijetnem kodranju sivih celic smo se zbrali na razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj: prvo
mesto je dobila ekipa iz Novega mesta, drugo mesto sta si delili ekipi šole gostiteljice in Šolskega
centra Škofja Loka.
Sodelovale so tudi skupine iz Litije, Celja, Maribora in dve ekipi iz Nove Gorice (ŠCNG in GNG).
Ekipa naše tehniške gimnazije (Žan Besednjak, Staš Bucik, Thomas Bavdaž, Urban Pegan in Matej
Oprešnik, vsi iz 3. GA) je svoj sef poimenovala Ognjena kletka. Njihova mentorica je bila Mirijam
Pirc, spremljal pa jih je tudi Herman Besednjak.
Na mednarodno tekmovanje v Izraelu sta se uvrstili skupini iz Novega mesta in Želimelj.

Mentorji tekmovalnih ekip; med njimi tudi Herman
Besednjak in Mirijam Pirc

Naša ekipa z metorjema
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Knjižne POPslastice, Vid Valič
Nova Gorica, 24. januar 2017
V Goriški knjižnici so organizirali tretje Popslastice, to je srečanje dijakov z znano osebnostjo.
Tokrat so v goste povabili igralca, televizijskega voditelja in stand up komika Vida Valiča. Srečanja
so se udeležili dijaki 3. AZ, 3. GA in nekaj posameznikov ZŠ. Gost je spregovoril o svojem delu,
svoji poklicni poti, beseda pa je tekla tudi o knjigah in branju.

Vid Valič v pogovoru z dijaki

Vid z našimi dijakinjami

Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Ajdovščina, 25. januar 2017
Območnega tekmovanja so se udeležili Lara Marušič (2. GA), Arta Bajramaj (1. AB) in Vesna
Simonič (1. BZ). Srebrno priznanje je osvojila Vesna Simonič in se uvrstila na državno tekmovanje
v marcu. Njena mentorica je bila Majda Arčon.

Zimski športni dan
24., 25. in 26. januar 2017
Konec januarja je bil organiziran zimski športni dan. Vsak dijak se je sam odločil, kako ga bo
preživel. Izbiral je lahko med smučanjem in drugimi športnimi dejavnostmi.
V torek, 24. 2. 2017, je bil športni dan za SPLŠ.
Smučanje je bilo organizirano v kraju Mokrine (Avstrija) in na Krvavcu.
V športnem centru Magma X so se dijaki razdelili v tri skupine za tri dejavnosti: bowling, fitnes in
specialna vadba. Skupine so se zamenjevale, da so vsi dijaki poizkusili vse tri dejavnosti.

Na sobnih kolesih

Kdo je boljši pri sklecih?
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Tudi Športni center Hit je odprl vrata za naše dijake. Tu so lahko igrali badminton, namizni tenis,
frizbi, odbojko, nogomet in se preizkusili v borilnih veščinah. Dijaki so se razdelili v skupine, vsaka
skupina je zasedla eno dejavnost, ki je trajala približno pol ure, nato so se skupine zamenjale.
Nekateri dijaki so izbrali dejavnosti v organizaciji ŠD Mavrica. Tam so se oblikovale tri skupine za
tri dejavnosti: kegljanje, zumba in fitnes, po približno slabi uri ene dejavnosti, so se skupine
zamenjale.
Za dijake – navdušence plezanja – je bilo organizirano plezanje na umetni plezalni steni v OŠ
Šempeter.
Dijaki, ki jim je bolj všeč plavanje, so odšli v ljubljanski Atlantis. V bazenih so preživeli dobri dve
uri.
V sredo, 25. 1. 2017, je bil športni dan za GZŠ. Tudi ti dijaki so izbirali med istimi športnimi
aktivnostmi kot dijaki SPLŠ, torej: smučanje, plavanje, dejavnosti v Magmi X, v ŠD Mavrica in v
Hit šport centru.
V četrtek, 26. 1. 2017, je potekal športni dan za ERŠ, ki je ponujal iste dejavnosti, le s to razliko, da
so dijaki lahko smučali na Mokrinah ali na Črnem vrhu nad Cerknim.
Dijaki z zdravniškim opravičilom so imeli dejavnosti na šoli.

V fitnesu

Pri telovadbi
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Obisk sejma IFAM v Celju
Celje, 26. januar 2017
Dijaki 1. TM, 1. ME in 4. ST so obiskali Mednarodni sejem za avtomatiko, robotiko in mehatroniko
(IFAM). Spremljevalni učitelji so bili Matej Pinosa, Marko Medvešček, Tomislav Čermelj in
Vladimir Jug. Sejem IFAM vsako leto privabi razstavljalce s področij industrijske avtomatizacije,
robotike, mehatronike in elektronike.
Ob povratku so se ustavili na Vranskem, kjer so obiskali Muzej motociklov, ki nudi eno največjih
zbirk motociklistične zgodovine na svetu. Poleg muzeja je tudi delavnica, kjer motocikle
restavrirajo in obnovijo.

Temeljni postopki oživljanja in prva pomoč
ŠCNG, od 26. do 30. januarja 2017
Diplomirani medicinski sestri iz novogoriškega zdravstvenega doma sta izvajali preventivne
delavnice o prvi pomoči. Delavnice so bile organizirane v učilnici na MIC-u in so trajale 2 šolski
uri, udeležili so se jih dijaki 3. letnikov tehniških smeri (SPLŠ, GZŠ in ERŠ).

ŠCNG postal član združenja INNOTECS
ŠCNG, januar 2017
V januarju 2017 je ŠCNG postal član mednarodnega združenja Innotecs (The International Network
of Technical Schools) in je edini predstavnik iz Slovenije. Združenje povezuje tehniške šole vseh
ravni (poklicne, srednje, višje in visoke). Namenjeno pa je povezovanju ravnateljev in direktorjev
teh šol, da bi sodelovali in reševali izzive, ki jih postavlja evropski trg dela.
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FEBRUAR
Krvodajalska akcija
Šempeter, 3. februar 2017
V petek, 3. 2. 2017, smo se dijaki četrtih letnikov zdravstvene šole udeležili krvodajalske akcije, ki
je potekala v šempetrski bolnišnici. Kot zdravstveni delavci se dobro zavedamo pomena takih akcij,
saj vemo, da v Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Če bi hoteli zagotoviti zadostno
količino krvi, bi vsak dan moralo kri darovati vsaj 400 ljudi. Ob prihodu v bolnišnico smo najprej
izpolnili vprašalnik o prebolelih boleznih v preteklosti in o svojem življenjskem slogu. Sledilo je
merjenje krvnega tlaka, hemoglobina ter ugotavljanje krvne skupine. Za tem je sledil pregled pri
zdravnici, ki nam je zastavila nekaj vprašanj. Nato smo skozi drsna vrata vstopili v prostor za
odvzem krvi. Sestre so bile z nami prijazne in so se med odvzemom z nami pogovarjale, da bi
preusmerile našo pozornost stran od gromozanske igle. Po odvzemu krvi je sledil najboljši del:
malica. Malo smo še posedeli in se družili ter se nato odpravili domov.
Darovanje krvi je v Sloveniji prostovoljno in brezplačno. Lahko se ga udeleži vsak polnoleten
državljan. Dijaki zdravstvene šole želimo s svojim zgledom spodbuditi druge, da bi nas posnemali.
Zapisala Zoja Koželj, 4. BZ

Dekleti zdravstvene šole v majicah, ki promovirajo krvodajalstvo
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Praksa dijakov na Finskem
Ähtäri, od 5. do 17. februarja
Dijaki 1.NE Žiga Vodopivec, Kevin Leban, Matej Kukovec in Jure Cigoj so odšli za tri tedne na
prakso na Finsko. Prvi teden jih je spremljal Robert Čebron.
Najprej so leteli od Benetk do Münchna, tam so presedli na drugo letalo, s katerim so leteli v
Helsinke. Po prihodu v finsko glavno mesto so si ga ogledali in zvečer tu v hostlu tudi prespali.
Naslednji dan so z vlakom potovali do cilja. To je bil manjši kraj v bližini mesta Seinäjoki.

Let proti Finski

Z vlakom iz Helsinkov do cilja

Nastanili so se v naselju hišk z apartmaji. V istem mestu deluje tudi šola, ki izobražuje za različne
poklice (zidar, tesar, mizar, keramičar, električar, avtoserviser …). Šola je moderno opremljena
(računalniki, orodje, avtoservisna oprema, službena vozila …). Naši dijaki so v okviru te šole delali
na terenu. Šola organizira praktični pouk na zanimiv način: šola kupi parcelo, uredi vso
dokumentacijo in na njej postavi hišo »na ključ«. Pri delu sodelujejo učitelji in dijaki. Na koncu
hišo prodajo in pol dobička ostane šoli za naprej. Dijaki so se pri delu zelo izkazali. Ker so dijaki
delali z domačini, so se pri delu lahko primerjali. Ugotovili so, da imajo več znanja in obvladajo več
veščin.
Vreme je bilo zelo mrzlo, okrog -25 oC, večinoma je bilo jasno in zasneženo. Ceste so bile slabo
splužene, saj vozniki uporabljajo posebne gume – ježevke za lažjo vožnjo po snegu. Narava je čisto
drugačna kot pri nas: ravnina, jezera, gozd, sneg, tišina. Na Finskem poteka vse bolj počasi,
prilagojeno podnebju (promet, delo …). Ker se popoldan hitro stemni, je tudi večerja že ob 16. uri.
Naši dijaki so zato kasneje jedli še en obrok. Gostitelji so pripravili tudi nočni pohod po jezeru in
gozdu, ki je trajal dve uri. Na koncu so zakurili kres in se družili ob ognju. Sporazumevanje je
potekalo v angleščini, nivo njihovega znanja tega jezika pa je približno enak našemu.

Spremljevalni učitelj Robert Čebron z dijaki

Zime na Finskem so mrzle, a lepe
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Spremljevalec Robert Čebron je prosti čas izrabil za dolge sprehode v naravo, o tem je zapisal svoje
razmišljanje: »Temen smrekov gozd se z vseh strani razprostira okoli jezera. Veter nežno brije po
kampu, kjer bivamo. Gluha tišina vlada nad to deželo. Sam od sebe se ponuja mir, čas za
razmišljanje. Vse je tako spokojno tiho.«

Praksa v tujini je tudi priložnost, da se med dijaki spletejo
bolj prijateljske vezi

Izmenjave so tudi dobra priložnost za spoznavanje
gostiteljske države

Jutro v gozdu

Nočni pohod se je končal s piknikom

Varno in odgovorno na spletu
ŠCNG, 6., 13. in 24. februarja 2017
Za dijake 2. letnikov (SPLŠ, ERŠ in GZŠ) so bile organizirane preventivne delavnice o internetu.
Izvajali so ga predstavniki Zavoda MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije)
v sodelovanju z Mladinskim centrom iz Nove Gorice in Mestno občino Nova Gorica. Skozi
delavnico so dijaki osveščeni o varni rabi interneta in o novih tehnologijah.
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Tekmovanje v malem nogometu
Tolmin, 9. februar 2017
Področno tekmovanje v malem nogometu je potekalo 9. 2. 2017 v Tolminu. Po končanem
medobčinskem tekmovanju sta se na področno uvrstili dve ekipi našega centra, in sicer ekipi SPLŠ
in ERŠ. Pomerili sta se z ekipami iz Tolmina, Ajdovščine, Vipave in Idrije. V finale tekmovanja sta
se uvrstili obe ekipi našega centra, zmagali pa so dijaki SPLŠ in se uvrstili v naslednji krog.

Nogometna ekipa SPLŠ z mentorico Slavico Podgornik

Nogometna ekipa ERŠ z mentorjem Iztokom Čehovinom

Po poteh kulturne dediščine
Gorenjska, 10. februar 2017
Dijaki 2. AZ in 2. BZ so se podali po Poteh kulturne dediščine. To je krožna pot, ki poteka po vaseh
v občini Žirovnica, kjer stojijo rojstne hiše Matije Čopa, Frana Saleškega Finžgarja, Janeza Jalna,
Franceta Prešerna ter čebelnjak Antona Janše. Pot so dijaki začeli v Čopovi hiši v Žirovnici, nato
obiskali Jalnovo domačijo v Rodinu ter domačijo Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah, končali
pa v Prešernovi hiši v Vrbi. Z dijaki so bile tudi učiteljice Sonja Žežlina, Marjetka Zorzut Santoro,
Elizabeta Murenc Savarin in Tanja Čefarin.

Pod lipo pri Prešernovi domačiji

V Jalnovi domačiji
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Informativni dan
ŠCNG, 10. in 11. februar 2017
Vsako leto sta drugi petek in sobota v februarju namenjena informativnemu dnevu na srednjih in
visokih šolah. Naš center so obiskali učenci osnovnih šol, naši dijaki iz 4. letnikov pa so obiskali
fakultete, višje- in visokošolske ustanove. Ob 9. uri se je začela prireditev, ravnatelji so pozdravili
obiskovalce, na kratko opisali potek dogajanja na posamezni šoli. Obiskovalci so se razporedili po
učilnicah glede na smeri, ki so jih zanimale. Izvedeli so informacije o predmetniku, ocenjevanju in
o možnostih za nadaljnje izobraževanje. Za obiskovalce so bile na voljo tudi zgibanke o
posameznem izobraževalnem programu. Na tokratnem informativnem dnevu je bilo skupno več
obiskovalcev kot lani (2016: 401 obiskovalec, 2017: 423 obiskovalcev).
Področje (SPLŠ)

Število
obiskovalcev

Strojni tehnik

45

Tehnik mehatronike

27

Logistični tehnik

19

Avtoserviser

27

Avtokaroserist

3

Mehatronik operater

11

Oblikovalec kovin

8

Inštalater str.
instalcij

2

Mizar

16

Obdelovalec lesa

2

Področje (GZŠ)

Število
obiskovalcev

Tehniška gimnazija

28

Zdravstveni tehnik

69

Bolničar negovalec

9

Področje (ERŠ)

Dijaki in starši so se zbrali v avli SPLŠ

Obiskovalce so pozdravili dijaki in ravnatelj SPLŠ Primož
Štekar

Število
obiskovalcev

Elektrikar

11

Elektrotehnik

30

Računalnikar

14

Tehnik računalništva

51

Neopredeljeni

51
Pevski nastop
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Praksa dijakov v Nemčiji
Stuttgart, od 11. februarja do 11. marca 2017
Dijaki Nejc Klanjšček, Marko Fabjan, Gregor Gaberšečk, Jan Poje iz 3. TM so na prakso odšli v
Nemčijo.
Najprej so s kombijem potovali do Münchna, nato z vlakom do Stutgarta. Prvi teden prakse je
dijake spremljal Matej Pinosa. Nastanjeni so bili v mednarodnem študentskem hostlu. Že takoj
drugi dan so se javili na podjetju Mahle, kjer so jih lepo sprejeli in jih popeljali na ogled podjetja.
Opravili so tudi preizkus iz varnosti pri delu.

Dijaki z mentorjem na ogledu podjetja Mahle in muzeja v Dijaki so morali opraviti test iz varstva pri delu
njem

Ob motorju tekmovalnega avtomobila

Delo je potekalo v različnih oddelkih

Med 4-tedensko prakso so si dijaki ogledali različne oddelke tovarne, npr. proizvodnjo plastičnih
delov za avtomobile, laboratorij za testiranje olj, rezervoarje za kisline, delavnico za preizkus
testnih motorjev, merilne naprave, orodjarno ... Ogledali so si tudi tovarno Mahle v Fehlbachu, kjer
so kasneje tudi delali nekaj dni.

V tovarni Mahle v Fehlbachu

Na sejmu Didacta
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Dijaki so opravljali različno delo, npr. sestavljanje konektorjev, testiranje aktutatorjev, programirali
so industrijske krmilnike ipd. Včasih so se pri delu razdelili v pare in vsak par je imel svojo
zadolžitev.

Dijaki pri delu

S sodelavci so se dobro razumeli

Nekajkrat pa jim je bilo tudi dolgčas, ker mentorji niso imeli pripravljenega dela zanje.
Prosti čas so izkoristili za ogled sejma Didacta (občudovali so predvsem učne pripomočke za
strokovne šole), ogled živalskega vrta, Marcedesovega muzeja, Porschejevega muzeja, povzpeli so
se na televizijski stolp in občudovali večerno panoramo mesta.

V Mercedesovem ...

... in Porschejevem muzeju

Večerja v mestu

Sprostitev v živalskem vrtu

V podjetju so imeli tudi predstavitev izmenjave pred šefom, vodjema oddelkov in koordinatorko
izmenjave. Opisali so delo, ki o ga opravljali, pa tudi, kako so izkoristili prosti čas. Po predstavitvi
so sledila še vprašanja. S predstavitvijo so bili poslušalci zelo zadovoljni, dijakom so izročili
simbolično darilo kocke Lego Mindstorms.
Dijaki so se domov vrnili z letalom, kar je bila tudi dobra izkušnja, kako se znajti v taki situaciji.
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Regijsko tekmovanje iz angleščine IATEFL
Nova Gorica, 13. februar 2017
Na Gimnaziji Nova Gorica je sredi februarja potekalo regijsko tekmovanje v znanju angleščine
IATEFL, ki je namenjeno dijakom tretjih letnikov gimnazij in srednjih strokovnih šol. Letošnjega
tekmovanja se je udeležilo 69 dijakov srednjih šol primorske regije. Naš najboljši dijak na tem
tekmovanju je bil Leon Rijavec iz 3. RA (mentorica Polona Žigon), ki se je uvrstil na državno
tekmovanje (Ljubljana, 20. 3. 2017).

Delavnice Vzgoja za zdravo spolnost
ŠCNG, od 13. do 16. februarja 2017
Za dijake 2. letnikov (SPLŠ, ERŠ in GZŠ) so bile organizirane preventivne delavnice o zdravi
spolnosti, vodili sta jih diplomirani medicinski sestri iz novogoriškega zdravstvenega doma.

Ekskurzija v Trst in Tomaj
Trst, Tomaj, 15. in 17. februar 2017
V februarju sta bili kar dve ekskurziji v Trst. Najprej so se v to obmorsko mesto odpravili dijaki
2. ST in 2. TM. Z njimi so bili učitelji Tomaž Vidmar, Bogomir Remškar in Viler Nusdorfer.
Drugi termin ekskurzije pa je bil namenjen dijakom iz 3. AE in 3. RB, s katerimi so bili učitelji
Vanja Likar, Tanja Lestan, Iztok Čehovin in Aljaž Gec.
Obakrat sta ekskurzijo vodila Violeta Lovko in Franci Malečkar iz Dnevnega centra CŠOD
Ljubljana. Ogled je vključeval naslednje mestne znamenitosti: ulica sv. Frančiška (sinagoga,
Narodna in študijska knjižnica, Slovenski raziskovalni inštitut), Ljudski park (kip Srečka Kosovela),
Akvadoto (ulica, po kateri je potekal rimski vodovod), rimski amfiteater, katedrala sv. Justa –
rimska bazilika, Borzni trg z Borzno palačo Maksa Fabianija, v kateri je meridian za določanje časa,
Oberdankov trg in Slovenski narodni dom, rojstna hiša Žige Zoisa, Veliki kanal (kip Jamesa Joyca,
Terezijanska četrt, oznaka 0 m n. m.), Veliki trg (fontana, ki ponazarja le štiri kontinente), Rižarna
(edino nemško koncentracijsko taborišče s krematorijem v Italiji, postavljeno takoj po kapitulaciji
Italije l. 1943).

Z vodičem Francijem Malečkarjem po tržaških ulicah

Ob rimskem amfiteatru
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Po končanem ogledu so se dijaki 3. AE in 3. RB odpeljali še v Tomaj na domačijo Srečka Kosovela.
Sprejela jih je prijazna ga. Dragica Sosič. Zelo tankočutno je odstirala zgodbe zelo zavedne
slovenske družine Kosovel.
Z mislijo na lep dan, ki so ga preživeli skupaj, so se vrnili v Novo Gorico.
Zapisala Tanja Lestan

Ogled hiše Srečka Kosovela

Gospa Sosič je dijakom povedala marsikatero zanimivost iz
življenja slovitega pesnika

Cesta ni komedija
ŠCNG, 21. februar 2017
Že v decembru pa je bila pri nas organizirana delavnica, na kateri so dijaki 3. LT pripravljali svoje
komične skeče na temo svoje varne udeležbe v prometu. Tokrat so dijaki pilili skeče, da bodo čim
boljši na finalni prireditvi v maju na Vranskem. Najboljši ideji sta imeli Kristin Rebek Amboželj in
Anamarija Mozetič.

Predstavitev radiologije
Šempeter, 21. februar 2017
Dne 21. 2. 2017 smo se dijaki 3. letnikov zdravstvene šole po praktičnem pouku v šempetrski
bolnici odpravili na Radiološki oddelek bolnišnici. Na hodniku sta nas sprejela vodja Radiološkega
oddelka in njegova pomočnica. Po predstavitvi smo se razdelili v dve skupini, in sicer po razredih.
Razred A si je najprej ogledal sobo, v kateri se snema koronografija (radiološka preiskava ožilja),
pokazali so nam razna barvila, ki jih prejme pacient, da so žile lažje vidne. Nato smo se odpravili
proti sobi, kjer se snema preiskava z imenom CT. Vodja oddelka nam je tu povedal veliko zanimivih
podatkov o tovrstnem snemanju (npr. naprava slika pacienta »po rezinah«) in kako se moramo kot
zdravstveni delavci zaščititi, če nudimo pomoč pri CT-slikanju. Ko smo končali ogled CT-ja, smo se
odpravili na ogled magnetne resonance. Izvedeli smo, da je to preiskava, ki povzroča največ sevanja
ter ima zelo stroge varnostne ukrepe, ki se jih mora strogo držati vsak zdravstveni delavec.
Po končanem ogledu smo se vsi zbrali v bolnišnični knjižnici, kjer je imel vodja bolnišničnega
oddelka predstavitev preiskav. Slišali smo nekaj zanimivih stvari o zgodovini radiologije,
preiskavah in o standardih, ki jih morajo poznati zdravstveni delavci radiološkega oddelka. Pokazal
nam je tudi dozimeter, to je pripomoček, ki pove, koliko sevanja prejme oseba, prisotna pri
preiskavi. Pove pa tudi, ali se je oseba pravilno zaščitila (svinčen slinček, predpasnik …).
S tem predavanjem smo prakso za ta dan končali in se vrnili v šolo k pouku.
Zapisala Tjaša Kobal, 3. AZ
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Obisk Plečnikove hiše in Hiše eksperimentov
Ljubljana, 21. februar 2017
Dijaki 2. GA so s profesoricama Ksenijo Ferjančič in Anko Dornik Valič najprej obiskali
Plečnikovo hišo na Karunovi 4 v Ljubljani. Vanjo se je mojster naselil leta 1921 in tu živel
odmaknjeno in samosvoje življenje do pozne starosti. V hiši so si dijaki ogledali opremo in osebne
predmete, pa tudi modele različnih projektov, njegovo osebno knjižnico in risarsko orodje.
Sprehodili so se skozi vežo, hodnik, kuhinjo, spalnico s kopalnico, sprejemnico, okroglo stopnišče,
atelje in zimski vrt.
Iz Trnovega so dijaki nato pešačili do Hiše eksperimentov na Trubarjevi ulici, kjer so si ogledovali
in preizkusili zanimive fizikalne eksperimente.

V Plečnikovi hiši

Med poskusi v hiši eksperimentov

Po Prešernovih stopinjah
Ljubljana, Kranj in Vrba, 22. februar 2017
Dijaki vseh nadaljevalnih razredov SPLŠ so se podali po Prešernovih stopinjah. Kulturni dan se je
začel z vodenim sprehodom po ljubljanskih ulicah. Začeli so na Prešernovem trgu, zaključili pa v
Trnovem. Vodička je pred stavbami, v katerih je živel in deloval France Prešeren, povedala
marsikatero zanimivost. Nato so se dijaki z avtobusom odpeljali v Kranj, kjer so si ogledali
Prešernovo hišo, njegov spomenik in obiskali Prešernov gaj, kjer je slavni poet pokopan. Zadnja
postaja Prešernovih stopinj je bila Vrba, pesnikov rojstni kraj, kjer so si ogledali njegovo rojstno
hišo.
Z dijaki so bile učiteljice Natalija Plohl, Marjetka Zorzut Santoro in Mitja Kenda.

Strokovna ekskurzija v Dekane in Koper
Dekani, Koper, 24. februar 2017
Dijaki 2. TM in 2. ME so imeli strokovno ekskurzijo na koprsko. Najprej so obiskali podjetje Lama
– Titus. To je podjetje, ki izdeluje pohištveno okovje. V Kopru so obiskali Kompetenčni center
Industrijska avtomatizacija, kjer ustvarjajo celovite rešitve za avtomatizacijo proizvodnih procesov.
Dijake sta spremljala Matej Pinosa in Vitjan Juretič.
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Praksa dijakov v Estoniji
Rakvere, od 5. do 25. marca 2017
Dijaki Aleksandar Gadzhov, Veronika Marc, Alan David Poljšak (vsi iz 3. RA), Matic Trpin in Miha
Markočič (oba iz 3. RB) so odšli v začetku marca na prakso v Estonijo. Letos je praksa prvič trajala
tri tedne, prvi teden je dijake spremljal Janko Harej. Praksa je potekala v treh različnih
organizacijah. Dijakinja je bila dodeljena v računalniško podjetje, dva dijaka v bolnišnico in dva
dijaka na bližnjo fakulteto.
Dijaki so zapisali kratka poročila o praksi:
Preživeli smo tri izjemne tedne. Dom, kjer smo bili nastanjeni, je bil v redu. Imeli smo problem z
internetom, a smo to hitro in poceni rešili. Med sabo smo se dobro razumeli ter smo si gospodinjsko
delo pravično razdelili. Vsak dan je nekdo skuhal, drugi pomil, tretji pospravil. Tudi ostali delavci
doma so bili prijazni.
Delo v bolnišnici sem si malo drugače predstavljal. Sprva sem mislil, da bomo popravljali različne
naprave in bo delo zelo dolgočasno. Pa ni bilo tako. Mentor nam je vsak dan omogočil, da sami
povemo, kaj bi delali ter kaj bi se radi naučili. Tako sem v treh tednih dobil odlično odskočno desko
za programiranje mikrokontrolerjev, saj sem to sam izbral. Mentor je imel za nas zelo malo časa, saj
so imeli veliko dela v novem delu bolnice. Vseeno sem ga lahko karkoli vprašal, če česa nisem znal.
To je moje tretje praktično izobraževanje in verjetno tudi najboljše do sedaj.
Država Estonija je zelo lepa. Motilo me je to, da v tem delu Estonije zelo malo ljudi govori
angleško. V Tallinnu, glavnem mestu, pa je popolnoma drugače. Dobro bi bilo, če bi se lahko
srečali z estonskimi dijaki, da bi nam oni razkazali okolico.
Izmenjava je bila odlična izkušnja. Mogoče v bodoče, bi bilo boljše, če bi se izbrala boljša lokacija
za prosti čas.
Zapisal Aleksandar Gadzhov, 3. RA

V šolskih delavnicah

Ogled šole

Bivanje v domu je bilo zabavno zaradi mojega sostanovalca in stanovanje se mi je zdelo zelo
majhno za 5 ljudi. Dela je bilo bolj malo, ampak kadar je bilo, sva ga z Alanom opravila brez večjih
problemov. Preden sem šel na prakso me je najbolj zanimalo, kako se bom razumel z mentorjem in
na koncu smo se dobro ujeli.
Svojo izkušnjo bi opisal v dveh točkah. Prva je bolj življenjska: to je bila zanimiva izkušnja, ker
smo si morali vse sami organizirati in sami živeti. Druga točka pa je izkušnja na delu, ki ni nič
posebnega, saj mi mentor ni ponudil nobenega novega dela in sem opravljal stvari, ki jih že znam.
Delo bi bilo lahko boljše in bolj inovativno, kot pa le da smo bili tehnična podpora na univerzi.
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Najbolj všeč mi je bil mednarodni teden, ko so prišli študenti iz drugih držav (Francija, Velika
Britanija in Finska) in sva se jim z Alanom kar pridružila in opravljala naloge skupaj z njimi.
Lokacija, torej kraj Rakvere, mi ni bil všeč, ker se tam ni nič dogajalo.
Zapisal Matic Trpin. 3. RB

Ostanki srednjeveškega gradu Rakvere

Grad nad Talinom

Nad domom, kjer smo prebivali, nimam nobenih pripomb, saj so bili do nas vsi prijazni in nam
pomagali, ko smo kaj potrebovali.
Za delo moram reči, da sem zadovoljna. Vendar moram priznati, da je normalen urnik, 8 ur kar
mučen. V službo sem prišla ob 9. uri in do 11. ure, ko je prišla v službo Mirell, moja šefica, nisem
imela nobenega dela. Ljudje v mojem podjetju so bili res zapičeni v tisti urnik in 8 ur dela, medtem
ko so drugi imeli vsaj bolj fleksibilen urnik. Glede dela moram priznati, da sem se naučila nove
stvari in obnovila stare. Toda da sem delo dobila, je kar trajalo in sem morala nadrejene priganjati;
če jih ne bi vprašala za delo, bi 3 tedne tam sedela in njih to ne bi zanimalo. No, vsaj tako je
izgledalo.
Občasno smo imeli probleme s hrano, oz. dogovorom, kdaj bomo kuhali, fantje so prišli v dom že
okrog 14. ure, jaz pa kasneje.
Glede celotne Estonije nas je najbolj motilo vreme, saj smo imeli v 3 tednih samo 3 dni sonca,
ampak to je nekaj, na kar ne moremo vplivati. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo lahko šli ven, v
Tallinn ali drugam in mislim, da smo tam sami največ spoznali, in sicer njihovo kulturo, ljudi. Po
mojem bi lahko dijakom omogočili tudi kakšen petek brez službe, da bi raziskovali deželo.
Lani se je dijakom zdelo, da sta bila dva tedna prakse premalo, sama pa bi rekla, da so bili trije
tedni mogoče vseeno preveč. Dobro bi bilo, da bi imeli nekoga, ki bi nam lahko pokazal okolico.
Razmišljali smo, da bi bilo zelo zanimivo, da bi bili estonski dijaki prvi teden z nami, da bi nam
pokazali okolico, ko bi pa oni prišli v Slovenijo, bi lahko mi naredili enako zanje.
Zapisala Veronika Marc, 3. RA
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Obisk predsednika vlade
ŠCNG, 6. marec 2017
V okviru vladnega obiska na Goriškem smo v MIC-u gostili predstavnike vlade, gospodarstva ter
mladih. Tema javne tribune je bila prihodnost dela, izobraževanja, kadrovanja, spodbujanje
ustvarjanja novih in kakovostnih delovnih mest. Hkrati smo izpostavili potrebo po ustvarjanju
takega okolja, ki bo pritegnilo mlade, da bodo ostali tukaj, na voljo morajo biti dostopni
izobraževalnimi programi za pridobivanje sodobnih zaposlitvenih kompetenc. Predstavniki
Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport so izpostavili že
obstoječe programe in razpise ter poudarili pomen povezovanja. Mladi so izpostavili problematiko
hitro spreminjajočih zahtev na trgu dela, kot so digitalizacija, mehke veščine ter strokovne
kompetence, ki jim šolski sistem težko sledi. Predstavniki gospodarstva so poudarili pomen brisanja
mej med šolstvom in gospodarstvom, saj bomo le tako lahko sledili zahtevam sodobne družbe.
Mladi so gostom predstavili nekaj uspešnih projektov ter izdelkov, ki so jih razvili ali izdelali v
okviru učnega procesa. To so bili dobri primeri, ki kažejo na pravo smer razvoja.

Matej Pinosa je gostoma predstavil laboratorij za
mehatroniko

V lesarskih delavnicah

Mehatroniki med predstavitvijo svojega projekta

S predsednikom vlade in ministrom za gospodarstvo
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Gledališka predstava Peter Kušter
Nova Gorica, 6. in 28. marec 2017
V začetku marca so si dijaki 2. in 3. GA, ter 4. AE, 4. RA, 4. RB in 4. BE v gledališču ogledali
bizarno opereto Peter Kušter, ki pripoveduje o slabem vedenju otrok in možnih nevarnih posledicah,
npr. otrok, ki noče jesti, vse bolj hujša, dokler ne umre; drugi ne pazi, kod hodi, zato pade vodo in
skoraj utone; deklica se igra z vžigalicami in na koncu zgori … V zgodbah se strah uporablja, da bi
otroci postali ubogljivi, ta način je poimenovan kot črna pedagogika.
Konec marca pa so si isto predstavo ogledali tudi dijaki 4. GA in 4. GB.

Po poti kulturne dediščine
Gorenjska 8. marec 2017
Učiteljice Majda Figelj, Polona Žigon in Miran Franko so spremljali dijake 3. AE in 3. RA. Odšli so
na Gorenjsko, kjer so se hodili Po poti kulturne dediščine. Ustavili so se v Vrbi, Doslovčah,
Rodinah in Žirovnici. Ogledali so si rojstne hiše pomembnih slovenskih literatov (Čop, Finžgar,
Jalen, Prešeren) in Janšev čebelnjak.

Knjižnična znanja COBISS
ŠCNG, 8., 15. in 13. marca 2017
Dijaki 1. GA, 2. LT, 2. RA, 2. RB, 2. AE, 2. ST in 2. TM so v dveh šolskih urah spoznavali sistem
COBISS. Knjižničarki sta predstavili sistem, ki omogoča iskanje podatkov o knjižničnem gradivu
slovenskih knjižnicah, nato so dijaki sami reševali delovne liste.

Maturantski ples
Nova Gorica in Šempeter, 10. marec 2017
Dijaki zaključnih letnikov so se zavrteli na maturantskem plesu. Nanj so se pripravljali s plesnimi
vajami. Pripravili so tudi predstavitvene filmčke posameznih razredov. Dijaki SETŠ in SPLŠ (4. LT,
4. TM in 4. ST) so ples imeli v telovadnici v Novi Gorici, dijaki GZŠ in ERŠ pa v Hit šport centru v
Šempetru. Organizator plesa v Novi Gorici je bila Plesna šola Rebula, v Šempetru pa Plesna šola
Miro.

Vabilo na maturantski ples 2017
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Direktor Egon Pipan je pozdravil zbrane maturante in
njihove starše

Nastop plesne skupine fantov

Tudi maturantje so zaplesali

Dijaki 4. LT z razredničarko Ernesto Dejak Furlan

Četvorka

Obrat v levo
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Praksa tujih dijakov pri nas
ŠCNG, od 10. marca do 9. junija 2017
V začetku marca sta v okviru projekta Erasmus+ izmenjave študentov k nam pripotovala dva
študenta iz Madrida. Trimesečno prakso sta opravljala v podjetju GOPAN, kjer sta programirala in
testirala njihove naprave. V času njihove prakse je naš center obiskalo tudi 5 njihovih predavateljev.
Ogledali so si naš center, obiskali 7 okoliških podjetij, kjer bi njihovi študentje lahko opravljali
prakso. Gosti so si ogledali tudi glavne turistične zanimivosti Slovenije.

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Ljubljana, 11. marec 2017
Državnega tekmovanja iz slovenskega jezika se je udeležila Vesna Simonič iz 1. BZ (mentorica
Majda Arčon). Svoje razumevanje, doživljanje in vrednotenje prebranega (Partljič, Shakespeare) ter
ustvarjalnost je tudi na tej stopnji tekmovanja izkazala s pisanjem eseja, ki je bil tako dober, da je
prejela zlato priznanje.

Čajanka za upokojene profesorice
ŠCNG, 13. marec 2017
Knjižničarki sta v šolski knjižnici ob dnevu žena in ob prihodu pomladi pripravili čajanko za
upokojene profesorice SPLŠ in ERŠ. Vabilu se je odzvalo sedem upokojenk. Ob toplem čaju in
pecivu je stekel pogovor o vsakdanjem življenju. Vsaka upokojenka je povedala par besed o sebi in
o delu, s katerim se ukvarja sedaj in jo posebej veseli (potovanja, varstvo vnukov, lektoriranje,
pisanje člankov ipd.). Vse so bile zadovoljne, da so se družile in poklepetale. Tudi knjižničarki sta
bili veseli srečanja z upokojenkami, ki še vedno izžarevajo mladostno energijo.

Upokojenke so veselo poklepetale ob čaju

Knjižnica je nudila prijeten prostor za čajanko

Bralno tekmovanje iz nemščine Epi Lesepreis
ŠCNG, 15. marec 2017
Na ŠCNG je potekalo bralno tekmovanje iz nemščine, ki se ga je udeležilo 8 dijakov tehniške
gimnazije. 7 dijakov je prejelo srebrna priznanja. Mentorica je bila Tanja Ožbolt.
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Projekt Finance za mlade
ŠCNG, 15. marec 2017
Dijaki 3. ST, 3. TM, 2. LT in 4. BZ so se udeležili delavnice o
finančnem opismenjevanju mladih. Delavnice pripravlja revija
Moje finance (neodvisna revija za upravljanje osebnega
premoženja) v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki in učitelji
in je namenjena mladini. Izkušnje kažejo, da je pri nas znanje o
upravljanju denarja zelo slabo. Cilj projekta finančnega
opismenjevanja za mlade je izboljšati to znanje, mladim razložiti
področje osebnih financ in finančnega poslovanja.
V sklopu projekta je izšlo gradivo, ki
so ga prejeli učitelji

Ekskurzija v Trst in Sežano
Trst, Sežana, 16. marec 2017

Dijaki 4. GA in 4. GB, razredničarka Adrijana Špacapan in knjižničarka Vasilija Rupnik so se
odpravili na ekskurzijo v Trst. Z vodičem in vodičko so hodili po mestu in se ustavili pri
pomembnejših točkah, npr. pred sinagogo, se sprehodili skozi Ljudski park, kjer je kip Srečka
Kosovela, se ustavili ob rimskem amfiteatru, v Tržaškem knjižnem središču, na Borznem trgu z
Borzno palačo, na trgu Oberdan, pred Slovenski narodnim domom, ob Velikem Kanalu in na
Velikem trgu z znamenito fontano. Zadnja postaja v Trstu pa je bila Rižarna, nemško
koncentracijsko taborišče na robu mesta.

Na trgu Oberdan

Dijaki so si ogledali tudi Tržaško knjižno središče

Ob rimskem amfiteatru

Vodnjak štirih celin na Trgu Unità
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Iz Trsta so se nato zapeljali do Sežane, kjer so obiskali Kosovelovo spominsko sobo v stari šolski
stavbi. Spominska soba ima moderno arhitekturno zasnovo v konstruktivističnem slogu. Tam so se
posedli po klopeh in blazinah ter si ogledali film o Kosovelu ter prisluhnili njegovim verzom. V
razstavnih vitrinah so si nato ogledali še Kosovelova pisma, zvezke, fotografije in celostenski kolaž
Kosovelovega življenja.

Regijsko tekmovanje iz fizike
Šempeter, 16. marec 2017
Letošnje regijsko tekmovanje iz srednješolske fizike je potekalo na Biotehniški šoli v Šempetru.
Tekmovalo je 129 dijakov iz Postojne, Vipave, Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Idrije.
Iz ŠCNG je tekmovalo 36 dijakov. Devet dijakov iz tehniške gimnazije je prejelo bronasto
priznanje: Matej Faganeli, Tobija Ličen, Dominik Petrovčič (vsi iz 2. GA), Benjamin Petrovčič (4.
GA), Matej Oprešnik, Staš Bucik, Žan Besednjak (vsi iz 3. GA) ter dijaka ERŠ Gašper Peljhan (4.
AE) in Jernej Kodele (4. BE). Benjamin Petrovčič je dosegel največ točk v II. tekmovalni skupini,
ki zajema znanje s področja termodinamike, elektrike in magnetizma. S tem dosežkom se je uvrstil
na državno tekmovanje, ki bo aprila v Mariboru. Mentorici najboljših dijakov sta bili Tanja Blažič
in Mirijam Pirc.

Tekmovanje Kenguru
ŠCNG, 16. marec 2017
Šolsko tekmovanje iz matematični kenguru je tudi tokrat potekalo na vseh šolah našega centra.
Dijaki so razporejeni v 3 kategorije: A – gimnazijski oddelki, B – tehniški oddelki in c – poklicni
oddelki.
Šolskega tekmovanja kategorije A se je udeležilo 23 tekmovalcev. Priznanja so prejeli:
Dijak

Razred

Priznanje

Mentor

Matevž Prinčič

1. GA

bronasto

Vanda Fiegl

Maj Nanut

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Lara Marušič

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Dominik Petrovčič

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Elian Mugerli

2. GA

bronasto

Tanja Janežič

Žan Besednjak

3. GA

srebrno

Tanja Janežič

Benjamin Petrovčič

4. GA

bronasto

Tanja Janežič

Šolskega tekmovanja kategorije B se je udeležilo 68 tekmovalcev. Priznanja so prejeli:
Dijak

Razred

Priznanje

Mentor

Tadej Skok

1. ST

zlato

Tanja Janežič

Sašo Tratnik

1. ST

srebrno

Tanja Janežič

Samoel Červ

1. TM

bronasto

Maja Vogrinčič Bizjak

Danijel Mokrin

1. LT

bronasto

Maja Vogrinčič Bizjak

Enej Rener

2. ST

bronasto

Tanja Janežič
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Rok Grmek

2. ST

bronasto

Tanja Janežič

Franci Obid

1. NTM

bronasto

Vanda Fiegl

Marko Fabjan

3. TM

bronasto

Maja Vogrinčič Bizjak

Matija Zorn

3. TM

bronasto

Vanda Fiegl

Rok Filipčič

4. TM

bronasto

Karmen Kete

Eva Sluga

1. BZ

srebrno

Vesna Mozetič Černe

Simona Velikonja

1. BZ

srebrno

Vesna Mozetič Černe

Andreja Cej

1. AZ

bronasto

Vesna Mozetič Černe

Raimondo Savić

1. AZ

bronasto

Vesna Mozetič Černe

Vesna Simonič

1. BZ

bronasto

Vesna Mozetič Černe

Klavdij Ivančič

1. BZ

bronasto

Vesna Mozetič Černe

Luka Rusjan

1. BZ

bronasto

Vesna Mozetič Černe

Elena Mihelj

2. BZ

bronasto

Karmen Kete

Anže Kretič

3. AZ

bronasto

Karmen Kete

Matevž Bone

4. AZ

bronasto

Vesna Mozetič Černe

Šolskega tekmovanja kategorije C se je udeležilo 10 tekmovalcev. Priznanja so prejeli:
Dijak

Razred

Priznanje

Mentor

Patrik Baša

1. AS

bronasto

Albin Klanjšček

Thomas Majcen

1. CK

bronasto

Albin Klanjšček

Sandi Nascivera

2. AS

bronasto

David Šuligoj

Uroš Sulič

3. DK

bronasto

Albin Klanjšček

Državno tekmovanje iz angleščine IATEFL
Ljubljana, 20. marec 2017
V Ljubljani na Srednji zdravstveni šoli je potekalo državno tekmovanje iz angleščine. Nanj se je
uvrstilo 113 dijakov iz cele Slovenije, ki so bili najboljši na regijskih tekmovanjih. Dijak Leon
Rijavec iz 3. RA (mentorica Polona Žigon) se je udeležil tega tekmovanja, pomembnejšega
rezultata ni dosegel.
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Strokovna ekskurzija v Podgorico in na Golovec
Podgorica, Golovec, 20. marec 2017
Dijaki 4. letnikov ERŠ so obiskali Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča,
Astronomski geofizikalni observatorij in Seizmološki laboratorij na Golovcu pri Ljubljani.
Dijake so spremljali Tanja Blažič, Tina Stanič, Dimitrij Klinec in Boštjan Vouk.
Glavne naloge izobraževalnega centra so usposabljanje na področju jedrskih tehnologij in varstva
pred sevanji, izvajanje mednarodnih tečajev s področja jedrske tehnologije in informiranje javnosti
o jedrski energiji.

Otvoritev masažnega salona Tople roke
ŠCNG, 21. marec 2017
Na zdravstveni šoli so dijaki smeri bolničar ob mentorskem vodstvu odprli poskusni masažni salon
tople roke.

Masažni salon v eni izmed učilnic

Dijaki smeri bolničar z mentorico

Šolsko tekmovanje PIKO 2017
ŠCNG, 22. marec 2017
22. marca je na SPLŠ poteklo tekmovanje iz projekcij in kotiranja. Najboljši so se uvrstili na
državno tekmovanje, ki bo 19. aprila v Krškem. To so Matic Kolenc (4. GA), Žan Besednjak (3.
GA), Franci Obid (1. NS), Iztok Kodelja (4. ST). Bronasto priznanje pa so prejeli tudi Matijaž
Hrabrić in Benjamin Petrovčič (oba iz 4. GA), Kevin Pavlin (2. ST) in Patrik Gleščič (3. ST).
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Nagrada za najboljše srednješolsko literarno glasilo
Celje, 22. marec 2017
Prebliski, šolsko glasilo ERŠ, so bili na
letošnjem natečaju za najboljša glasila, ki
ga razpisuje Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, nagrajeni s prvim mestom v
kategoriji srednješolska glasila.
Mentorice in sodelujoči dijaki so se tega
zelo razveselili. Utemeljitev za nagrado pa
se glasi takole: »Glasilo prinaša pregled
celoletne ustvarjalnosti in je tematsko
pestro, v ospredju so izpovedi liričnih duš
in zapisi mladostniških refleksij. Bodoči
elektrotehniki
in računalničarji pišejo o sebi, zakaj so
se odločili za študij, o spregledanem
Naslovnica revije
človeku, popisujejo prakso v tujini in
Priznanje
sobivanju ter prijateljstvih z drugimi dijaki
iz Evrope, opisujejo potovanja in v novinarskem kotičku predstavijo Tinkaro Kovač. Drugo
polovico glasila zapolnjujejo zgodbe, spomini, doživljaji in publicistična besedila na temo vojne ter
zapisi spominov starih staršev.«

Filmska predstava Nika
Nova Gorica, 22. in 23. marec 2017
Skoraj 400 dijakov našega centra si je v Kulturnem domu ogledalo slovenski film Nika. Film
prikazuje najstnico, ki tekmuje v gokardu, njen odnos z zaščitniško mamo in s prijatelji.

Ekskurzija po Italiji
Rimini, San Marino, 23. in 24. marec 2017
V zgodnjih jutranjih urah so dijaki - mešana skupina dijakov logistov iz 2., 3. in 4. letnika, ter dijaki
1. NR in 2. NE, ter učitelji (Kristina Kompara, Tanja Arčon in Miran Mozetič) krenili na pot. Prvi
postanek na njihovi ekskurziji je bilo letališče Marco Polo v Benetkah, kjer so si ogledali potek
prijave leta (check in), pristanek in vzlet letal. Preden so znova odrinili na pot, so še pomalicali.
Nato so se ustavili v Riminiju in si ogledali največji muzej letalstva v Italiji. Od tam so šli v bližnji
San Marino, ki je ena najmanjših državic na svetu. Z vodičem so si ogledali mesto San Marino in si
privoščili kosilo. Nato so si ogledali dirkališče, poimenovano po Marcu Simoncelliju, tragično
umrlem motoristu. Dijaki in učitelji so si z zanimanjem ogledali trening na dirkalni stezi, nato pa še
novinarsko središče, od koder komentatorji spremljajo tekmo. Sledil je ogled muzeja starih
motocklov Benelli, ki je v bližini, v kraju Pesaro. V večernih urah so se utrujeni vrnili v hotel in
povečerjali. Sledil je družaben večer s harmoniko in plesanjem kola na plaži.
Naslednji dan po zajtrku so odšli v Imolo, kjer so si ogledali spomenik Ayrtona Senne. Ogledali pa
so si tudi muzej Ferrarija v Maranellu in muzej Maserattija v Modeni. Žal tovarne Ducati v Bologni
niso obiskali, ker je bila vstopnina predraga. Za konec pa so si v Bologni ogledali še muzej
Lamborghinija.
V večernih urah so se vrnili v Novo Gorico.
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12. državno tekmovanje iz angleščine Poliglot
Ljubljana, 25. marec 2017
V Ljubljani, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je 25. marca 2017 potekalo 12.
državno tekmovanje Poliglot iz angleškega jezika, ki je namenjeno dijakom 3. letnikov srednjih
strokovnih šol. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 79 dijakov iz cele Slovenije. Na tekmovanju
je sodelovalo tudi pet naših dijakov. Nik Klavžar in Leon Rijavec iz 3. RA sta pod mentorstvom
Polone Žigon osvojila srebrno priznanje.

12. Državno tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Ljubljana, 25. marec 2017
Dijaki iz programa tehnik računalništva so se marca udeležili tekmovanja iz računalništva in
informatike. V kategoriji izdelave spletnih aplikacij je Niki Bizjak (4. RB) dosegel prvo mesto,
Uroš Koritnik drugo, Marko Žele pa četrto mesto (oba 4. RA). V kategoriji Off-line naloge, v kateri
sodelujejo tudi študenti, je Uroš Koritnik dosegel prvo mesto. Mentorja dijakom sta bila Boštjan
Vouk in Tomaž Mavri.

Šola v naravi Radenci
Radenci, od 27. do 29. marca 2017 in od 29. do 31. marca 2017
V prvem terminu so v Radencih bili dijaki 1. AE in 1. LT (spremljevalci Kristina Kompara, Edvard
Ipavec in Iztok Čehovin), v drugem termin pa dijaki 1. TM s spremljevalcema Bogomirjem
Remškarjem in Slavico Podgornik.
Dijaki 1. AE in 1. LT so se zjutraj zbrali na avtobusni postaji. Vožnja v Radence je trajala kar štiri
ure, nekateri dijaki so dremali, drugi pa s slušalkami v ušesih poslušali glasbo. Ko so prispeli v
CŠOD Radenci, so se namestili po sobah, vodja doma je predstavil hišni red in urnik. Učitelji so
dijakom pobrali telefone. Dijaki so se razdelili v dve skupini, ki sta se izmenjavali na različnih
dejavnostih. Prvi dan popoldan so spoznavali kulturno dediščino Radencev, nato pa s kanuji
odveslali po Kolpi do prvih brzic. Po aktivnem popoldnevu je sledila večerja in športne igre na
igrišču ob domu.
Drugi dan se je začel z zajtrkom in po njem je sledilo ocenjevanje sob. Dopoldan je hitro minil, saj
je bilo na vrsti plezanje po plezalni steni in lokostrelstvo. Posebej pa je bilo zabavno učenje
belokranjskih plesov, pri katerem so se vsi nasmejali do solz. Torkovo popoldne je bilo namenjeno
kolesarjenju po bližnji okolici. Zvečer so se sprehodili po kraju Radenci in obiskali 90-letno gospo
Rozo, ki jim je povedala nekaj zanimivosti iz svojega življenja. Tudi drugi večer so bile po večerji
na vrsti športne igre.
Zadnji dan so dijaki že zjutraj pospravili prtljago in očistili sobe. Potem so se podali na pohod do
jame Kobiljače. Dve uri hoje sta hitro minili ob smehu in pogovoru. Prva skupina si je ogledala
jamo, ki je edinstvena jama na območju Krajinskega parka Kolpa, v njej prebiva endemična vrsta
jamske kozice. Druga skupina pa je zakurila ogenj in na njem spekla hrenovke. Potem sta se skupini
zamenjali. Ko so se vrnili v Radence, so se preoblekli, pojedli kosilo in se odpeljali proti Primorski.
Šele na avtobusu so učitelji dijakom vrnili telefone.
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Strokovna ekskurzija
Cerknica, 29. marec 2017
Dijaki 2. AE so obiskali dve podjetji v Cerknici. Podjetje Elgoline izdeluje tiskana vezja, podjetje
Proplace pa ta tiskana vezja nadgradi in prilagodi specifičnim željam kupcev. Dijake je spremljal
učitelj Boris Pregelj.

Strokovna ekskurzija
Celje, 29. marec 2017
Vsi dijaki lesarske smeri (razen dijakov iz 3. ML, ki so bili na praksi) so v Celju obiskali podjetje
Merkscha Furnirnico. Dijake so spremljali učitelji strokovnih predmetov Bogdan Brecelj, Andrej
Kodele in Marko Česnik.
To družinsko podjetje nudi kvalitetne lesarske storitve, npr. skladiščenje in namakanje hlodovine,
les žagajo na najnovejših tračnih žagah in s furnirskimi noži.

Ekskurzija v Pivko
Pivka, 30. marec 2017
Dijaki 2. CE in 2. RC so si ogledali Park vojaške zgodovine v Pivki. Spremljala sta jih razrednika
Vanesa Frančeškin in Goran Vodopivec. Muzej in vojaška tehnika sta za dijake vedno zanimiva.
Skrbno so si ogledovali razstavljena vozila (tanki, džipi, letala …) in orožje.

Ogled 24. Avtomobilskega salona Slovenije
Ljubljana, 31. marec 2017
Dijaki 2. AS in 1. NAS so v Ljubljani obiskali 24. Avtomobilski salon Slovenije, ki je po več kot
desetletju spet organiziran v Ljubljani. Dijaki so si v 11 dvoranah ogledali 260 novih vozil. Novost
je bila tudi predstavitev aktualnih vsebin, kot so varna vožnja, avtomobilska oprema, avtoakustika,
električna mobilnost, oprema za vzdrževanje in varnost ipd. Dijake so spremljali učitelji strokovnih
predmetov Miran Mozetič, Aleksander Krpan, Matjaž Zagorec in Robert Spačal.
Naši dijaki so sejemsko vzdušje popestrili z glasbenimi nastopi (trije harmonikaši in kitarist) ob
različnih stojnicah in tako poskrbeli za prepoznavnost naše šole.

Naši dijaki so popestrili dogajanje na stojnici AMZS ...

… in na stojnici slovenske Zveze za avtošport ter drugod

127

Kronika – ŠC Nova Gorica 2016/17

Prireditev SETŠ in ZŠ
Nova Gorica, 31. marec 2017
V petek, 31. 3. 2017, so dijaki in učitelji SETŠ in GZŠ imeli skupno prireditev, namenjeno spominu
na Franceta Prešerna in obeležitvi minulega kulturnega praznika. Scenarij sta pripravili Majda
Arčon in Tanja Mervič, ki sta predstavo tudi režirali, nastopali pa so dijaki obeh šol. Predstava z
naslovom Povodni mož je bila v Kulturnem domu v Novi Gorici.
Zgodba je prestavitev Povodnega moža v sodobni čas, le s to razliko, da ima srečen konec. Zgodba
poteka takole: Urška bi se morala za domačo nalogo naučiti Prešernove pesmi, a to opusti, saj jo
prijateljica povabi na šolsko prireditev s plesom, kjer naj bi spoznala fanta po svojem okusu. Vendar
Urški nobeden od nastopajočih ni všeč, dokler ne nastopi fant sumljivega slovesa. Ta jo po nastopu
zapelje v svet omame, iz katere jo reši prijateljica.
V predstavi so nastopali Gaja Pregelj in Katja Bizjak (obe iz 2. BZ) kot prijateljici, Žan Šavli (1.
BZ) in Nuša Klaut (SETŠ) kot povezovalca šolske prireditve. Na prireditvi so nastopali, Žan
Besednjak (3. GA), ki se je predstavil s čaranjem, glasbene točke so prispevali Rok Lojk (3. AZ),
Matevž Bone (4. AZ) skupaj s Patricijo Bizjak in Urško Humar (obe SETŠ), Benjamin Šfiligoj v
spremstvu Tinkare Manfreda ter Anel Ičanović (vsi SETŠ) v vlogi povodnega moža. Larisa Matežič
(1. BZ) je s svojo plesno skupino poskrbela za plesne točke.
Za video predstavitev je poskrbela prof. Denise Beltram, risbe je prispevala Marina Bratina (1. AB).
Za tehniko so skrbeli Marko Stopar, Tjaš Bucik, Nejc Skrt in Urban Pegan (vsi iz 3. GA).
Nastopajoči so pokazali veliko poguma, izvirnosti in sposobnosti medsebojnega sodelovanja.
Publika jih je nagradila z bučnim aplavzom.
Zapisala Majda Arčon

Dijaki SETŠ in ZŠ so kulturni dan obeležili na skupni
prireditvi

Voditelja prireditve Nuša in Žan

Med predstavo

Glasbeni nastop
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APRIL
Predavanje Varnost v prometu
ŠCNG, 3. in 10. april 2017
Dijakom iz 3. GA, pa tudi dijakom 3. CE, 3. AE je bilo namenjeno predavanje o varnosti v prometu.
Predaval je Miran Mozetič. Opisal je pravilno obnašanje voznikov, sopotnikov, pešcev, motoristov
in kolesarjev prometu. Posebej je razložil, kako velike sile se sproščajo ob trku vozil in ob tem
posebej poudaril funkcijo varnostnega pasu. Razložil je tudi, kako izgleda pravilno pospravljena
prtljaga v prtljažniku avtomobila. Ker so ekološke teme vse bolj pomembne, se je dotaknil tudi
varčne porabe goriva v avtomobilu. Nekateri dijaki imajo že šoferski izpit in si kupujejo
avtomobile. Predavatelj jih je opozoril, na kaj naj bodo pozorni pri nakupu rabljenega vozila. Sledil
je ogled Muzeja prometne varnosti, ki deluje na šoli.

Učitelj na izobraževanju v Grčiji (Erasmus)
Volos (Grčija), od 3. do 7. aprila 2017
Slobodan Marčetić, učitelj na VSŠ, je bil v Grčiji na izobraževanju (Staff Mobility – Staff Training
Week Univesity of Thessaly, Volos). O tej pozitivni izkušnji je zapisal:
V začetku aprila sem se udeležil izobraževanja za učitelje (Erasmus Staff Week program) na grški
državni univerzi v mestu Volos. Mesto Volos se nahaja ob Egejskem morju, severno od Aten in je
največje mesto v pokrajini Tesalija (cca. 150.000 prebivalcev). Univerza Thessaly je bila osnovana
1984. leta, prve študente je sprejela v akademskem letu 1988/89. Administrativni center in del
univerze se nahaja v mestu Volos, dislocirani oddelki univerze pa so v mestih Larissa (glavno mesto
pokrajine Tesalija) ter v mestih Trikala in Kardisa. Vsako leto sprejme 13.000 študentov na
visokošolski študij in 3.500 študentov na magistrski in doktorski študij. Na univerzi je mogoč študij
humanističnih ved, kmetijstva, strojništva, arhitekture, elektrotehnike, informatike, medicine,
veterine, biotehnologije, fizike, športa …
Največji del izobraževanja za učitelje se je izvajal v osrednjem administrativnem in univerzitetnem
središču, na prekrasni lokaciji ob morju. Udeleženci smo bili iz Portugalske, Španije, Italije,
Nemčije, Danske, Norveške, Francije, Poljske, Češke, Slovaške, Romunije, Turčije in Slovenije. Z
nami je bila tudi predstavnica iz državne univerze Nebraska (ZDA), s katero grška univerza tesno
sodeluje. Vseh udeležencev nas je bilo 26. Program je bil obsežen in pester. Prvi dan srečanja, po
registraciji, je vse udeležence pozdravil predstavnik rektorata univerze, sledila je predstavitev
posameznih udeležencev in šol.

Poslopje univerze

Na srečanju so se zbrali učitelji iz 14 evropskih držav
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Drugi dan je bil namenjen predstavitvi grške kulture in jezika. Spoznali smo del bogate grške
zgodovine, kulture in osnove grškega jezika, kar nam je prišlo prav pri komunikaciji z domačini. V
popoldanskih urah smo obiskali arheološki muzej mesta ter univerzitetno knjižnico.

V arheološkem muzeju

Uvodno predavanje o grški kulturi in jeziku

Tretji dan je bil posvečen različnim delavnicam in okroglim mizam, kjer smo spoznali primere
dobre prakse na področju izmenjave študentov kot tudi probleme in načine, kako se jih razrešuje.
Ugotovili smo, da se izmenjavi študentov posveča velika pozornost tako na nekaterih univerzah kot
tudi v državah in mestih, v katerih so univerze. Vedno več študentov se odloča, da del študija opravi
v tujini (največkrat en semester). Univerza lahko izvaja programe tudi v angleščini, študenti iz
tujine imajo odlične pogoje za nastanitev in različne druge možnosti (kampusi, športni objekti …).
Še posebej so ugodne ponudbe univerz v nekaterih vzhodnih državah (npr. Romunija), kjer imajo
tuji študenti odlične in poceni pogoje za bivanje, pa tudi možnost brezplačnega železniškega
prevoza, da lahko spoznajo celotno državo. To je očitno zelo dobra tržna niša, ki jo nekatere
univerze in mesta že izkoriščajo. Podoben trend sem zaznal že pri prejšnjih izobraževanjih v okviru
Erasmusa, v Fleisburgu (Nemčija) in v Logronu (Španija). To sta študentski mesti, ki na ta način
privabljajo tudi visoko tehnološka podjetja, ki nudijo odlične pogoje za delo.
Še posebej bi izpostavil prijaznost domačinov, ki so mi omogočili, da spoznam delo na Fakulteti za
informatiko. Spoznal sem učni program, videl pa sem tudi računalniške učilnice, se seznanil njihovo
strojno in programsko opremo, ki jo uporabljajo pri delu in pouku, ter projekte, ki se financirajo iz
evropskih sredstev.
Četrti dan je bil predviden za izlet na goro Pelion
in obisk tradicionalnih grških vasic Makrinitsa in
Portaria. V poznih popoldanskih urah, po
skupnem kosilu, so nam študentje fakultete za
šport priredili presenečenje in predstavili
tradicionalno grško glasbo in plese. To tradicijo
gojijo na fakulteti kot predmet.
Zadnji dan smo strnili svoje vtise ter se v prijetni
in sproščeni atmosferi pogovarjali, na koncu pa
izrazili željo, da bi se še srečali.
Druženje na izletu

Zapisal Slobodan Marčetić
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Mednarodno športno srečanje srednjih šol
Weiz (Avstrija), od 4. do 7. aprila 2017
V Avstriji, v mestu Weiz, je od 4. do 7. aprila potekalo 17. mednarodno športno srečanje srednjih
šol. Udeležilo se ga je čez 450 dijakov in njihovih mentorjev iz Italije, Avstrije, Poljske, Španije,
Francije, Hrvaške in Slovenije. Našo državo so zastopali dijaki in mentorji ŠCNG.
Poleg tekmovanja v različnih športih je namen srečanja druženje med mladimi ter spoznavanje
kulturnih znamenitosti gostujoče države. Dijaki, ki prihajajo iz različnih držav, so preživeli skupaj
skoraj teden dni, se spoprijateljili in si ogledali znamenitosti Weiza, bližnjega Gradca ter okolice.
Najpomembnejši del srečanja so bila tekmovanja. Mladi so se pomerili v odbojki, košarki,
nogometu in rokometu, tako v moški kot ženski kategoriji. Ekipa ŠCNG je bila letos maloštevilna;
sodelovali smo z rokometno ekipo (fantje) in s posameznimi tekmovalci na turnirju badmintona.
Rokometaši so se odlično odrezali, saj so med devetimi ekipami dosegli drugo mesto. Igralci
badmintona so v močni konkurenci zasedli mesta na sredini lestvice.
Dijaki so se domov vrnili s športnimi uspehi ter z mnogimi lepimi vtisi in spoznanji. Najbolj
pomembno pa je, da so mladi med seboj stkali mednarodna prijateljstva, ki jih bodo bogatila vse
življenje.
Zapisala Branka Kuk Petrovčič

Dijaki z mentoricama Nadico Vidmar in Branko Kuk Petrovčič
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Na uvodni slavnostni prireditvi

Uradno zastavo 17. mednarodnega turnirja so prinesli
mladi v tradicionalnih oblačilih

Rokometaši so dosegli 2. mesto

Na podelitvi priznanj

Primorske novice, 18. 4. 2017, str. 23
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Razstava Kocke – igrača za vse življenje
ŠCNG, od 4. do 14. aprila 2017
Od 4. do 14. je bila v avli MIC-a razstava o Lego kockah. Na razstavljenih plakatih so obiskovalci
prebrali zgodovino kock, predstavitev umetnih mas, iz katerih so kocke narejene, v vitrinah pa so
bili razstavljeni modeli iz kock, ki so jih za razstavo posodili dijaki.

V avli MIC-a so dijaki pripravili razstavo o lego kockah Tovornjak iz kock

Ekskurzija na Dunaj
Dunaj, od 5. do 7. aprila 2017
Dijaki 2. GA in spremljevalca Anka Dornik Valič in Simon Abolnar so preživeli lepo tridnevno
ekskurzijo. Imeli so odličnega vodnika Klemna Koširja. Ogledali so si naravoslovni muzej, tehniški
muzej, astronomski observatorij, likovno razstavo v Belvederu, Hofburg, Shönnbrunn, glasbeno
hišo in Hundertwasserjevo hišo. Vreme je bilo hladno in zadnji dan tudi zelo deževno. Dijake so
ogledi pritegnili in tudi nastanitev je bila odlična.

Vodič z dijaki na dunajskih ulicah

Del skupine s profesorjem Abolnarjem
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Ekskurzija v Italijo
San Marino, Pesaro, Padova, od 5. do 7. aprila 2017
V sredo, 5. 4. 2017, smo se dijaki 3. AZ in 3. BZ v spremstvu profesorjev zdravstvene nege Mitje
Trošta in Manuele Morvai, razredničarke Karmen Kete in profesorja športne vzgoje Jana Jelena
odpravili na pot v Italijo. Najprej smo vstopili dijaki iz Ajdovščine in nadaljevali pot proti Novi
Gorici, kjer so se nam pridružili še ostali dijaki. Sledila je vožnja do San Marina, ki velja za
najstarejšo evropsko republiko s približno 27.000 prebivalci. Najprej smo si ogledali trdnjavo La
Cesta, cerkev Sv. Frančiška in vladno palačo, ki se nahaja na glavnem mestnem trgu. Sledil je ogled
bazilike Sv. Martina, v kateri so shranjene relikvije ustanovitelja mesta. Nato smo se sprehodili med
številnimi trgovinicami in uličicami, ki ponujajo turistom pravo italijansko vzdušje. Nato smo se
zapeljali proti mestu Rimini, kjer smo se najprej sprehodili. Naslednji dan smo se po zajtrku
odpravili do mesta Pesaro, v katerem je bil rojen operni skladatelj Gioacchino Rossini. Sledil je
sprehod po mestnem jedru z glavnim trgom, ob katerem stoji Vojvodska palača. Nato smo si
ogledali trdnjavo Rocca Costanza in se med vračanjem ustavili v srednjeveški Gradari. Zadnji dan
naše ekskurzije smo v Padovi obiskali cerkev Sv. Antona Padovanskega, si ogledali Donatellov kip,
ki ga je posvetil vojščaku Gottamelatu. Sledila je vožnja do Ravenne, kjer smo si ogledali
znamenito grobnico pesnika Danteja Allighierija. V popoldanskem času je sledil odhod proti domu
in s tem konec naše ekskurzije. Tako smo zaključili prijetno druženje med dijaki in učitelji v poznih
večernih urah. Polni novih spoznanj smo se prijetno utrujeni srečno vrnili domov.
Zapisala Rifeta Burzić, 3. BZ

Dijaki 3. letnika zdravstvene nege na ekskurziji po Italiji
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Naravoslovni dan
Ljubljansko barje, 6. april 2017
V četrtek, 6. aprila 2017, so dijaki 1. AE in 1. RA ter spremljevalci Tina Stanič, Edvard Ipavec, Erik
Bizaj in Tanja Lestan odšli na ekskurzijo na Ljubljansko barje, ki se razprostira na pragu slovenske
prestolnice. To so močvirske ravnice, njive, travniki, jarki in meje, ki nudijo življenjski prostor
mnogim živalim in rastlinam. Intenzivno kmetijstvo, onesnaževanje okolja pa povzročajo izginjanje
teh habitatov. Zaradi ohranitve biotske raznovrstnosti je Ljubljansko barje del zaščitenega območja
Natura 2000, od leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park. Poleg naravnih vrednot je tam bogata
tudi kulturna dediščina.
Najprej so si v Črni vasi ogledali Plečnikovo cerkev sv. Mihaela. Nato so odšli na Ig v muzej
koliščarjev. Sledil je ogled jezera v Podpeči, Barjanskih oken in okolice cerkvice sv. Lovrenca.
Cerkev stoji na vzpetini, s katere je zelo lep razgled od Vrhnike do Ljubljane. Na koncu so si
ogledali še Retovje; to je eden izmed izvirov Ljubljanice na južnem delu Ljubljanskega barja.
Polni lepih vtisov so se v popoldanskih urah vrnili v Novo Gorico.
Zapisala Tanja Lestan

V Plečnikovi cerkvi na Barju

Ob Ljubljanici
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24. Srečanje strojnih šol
Novo mesto, 6. april 2017
V četrtek, 6. aprila 2017, je na Šolskem centru Novo mesto potekalo srečanje strojnih šol. Udeležilo
se ga je 230 udeležencev iz 22 slovenskih srednjih šol. Letošnja glavna tema srečanja je bila
Inovativne tehnologije v strojništvu. Dijaki so v okviru te teme predstavili zanimive naloge, ki so
jih izpeljali ob pomoči svojih mentorjev. Dijak 4. ST Iztok Kodelja je predstavljal avtonomno
kosilnico, Vuga Erik (2. NS) pa dinamometer. Mentorja sta bila Igor Milost in Viler Nusdorfer. Po
koncu predstavitev nalog je sledil ogled delavnic Šolskega centra Novo mesto. Letos so se dijaki v
okviru srečanja prvič pomerili tudi v nogometu. Srečanje je bilo tudi priložnost za pogovor med
ravnatelji, ki so skupaj ugotovili, da vpis dijakov v strojne šole narašča.

Iztok Kodelja s plastično maketo kosilnice

Pri predstavitvi svojega projekta

Vuga Erik z dinamometrom

Iztok z mentorjem Igorjem Milostom

Erik z mentorjem Vilerjem Nusdorferjem
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Dijaki na Primorskih slovenističnih dnevih
Bovec, 7. april 2017
V petek, 7. 4. 2017, so v Bovcu potekali 27. Primorski slovenistični dnevi, ki so bili letos
posvečeni Soči – reki, ki navdihuje. Organiziralo jih je Slavistično društvo Nova Gorica. Pri
organizaciji in izvedbi so aktivno sodelovali tudi dijaki ŠCNG. Luka Rot in Blaž Trebše (oba iz 3.
TM) sta poskrbela za brezhibno delovanje IKT, dijaki biotehniške šole pa za izvrstno postrežbo.
Predsednica Slavističnega društva Nova Gorica in naša profesorica Ernesta Dejak Furlan je srečanje
vodila.

Med udeleženci so bili tudi naši učitelji - Sonja Žežlina, Na slovenističnih dnevih so sodelovali tudi naši dijaki
Majda Arčon in Špela Sušanj

Obisk sejma Forma tool
Celje, 7. april 2017
Dijaki 2. CK, 3. ME in 1. NS so obiskali strokovni sejem orodjarstva Forma tool v Celju. Z dijaki
so bili tudi Severin Doplihar in Iztok Martinčič.

Državno tekmovanje iz fizike
Maribor, 8. april 2017
V Mariboru na Prvi gimnaziji je potekalo državno tekmovanje iz fizike. Nanj se je uvrstil Benjamin
Petrovčič, dijak 4. GA. Na tekmovanju je dosegel srebrno priznanje.
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Kolesarski izpit na OŠ Milojke Štrukelj
Nova Gorica, 10. april 2017
Dijaki logisti velikokrat pomagajo pri izvedbi kolesarskih izpitov na osnovnih šolah. V začetku
aprila so petošolci na OŠ Milojke Štrukelj vadili vožnjo s kolesom po poligonu. Dijaki in učitelj
Miran Mozetič so na šolskem športnem igrišču postavili kolesarski poligon, nato pa nadzirali
vožnjo učencev.

Poligon za osnovnošolce so postavili naši dijaki logisti

Projekt Rastem s knjigo za ZŠ
Nova Gorica, 10., 12., 24. april 2017
V aprilu so dijaki zdravstvene šole v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Goriško knjižnico.
Knjižničarka jim je na kratko predstavila knjižnico in vse storitve, ki jih nudi. Skupaj so se
sprehodili po stavbi, na koncu pa so si ogledali kratek predstavitveni filmček o knjigi (Sanje o
belem štrpedu), ki so jo na koncu prejeli v dar.

Dijaki v okviru projekta spoznajo knjižnico v kraju, v
katerem se šolajo

V Bevkovi sobi
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17. natečaj za najboljši haiku
Ljubljana, 11. april 2017
V Cankarjevem domu je 11. aprila 2017 potekala podelitev nagrad za
najboljši haiku v različnih kategorijah in predstavitev zbirke Haiku
2017. Natečaja, ki ga vsako leto organizira Gimnazija Vič, se je
udeležilo 400 dijakov iz 37 srednjih šol. Podeljenih je bilo 51 nagrad.
Letos se je natečaja udeležilo 11 dijakov ERŠ pod mentorstvom
Bojane Modrijančič Reščič. Žal noben haiku ni bil nagrajen, 13 pa jih
je bilo objavljenih v zborniku.

V letošnjem zborniku je bilo
objavljenih 13 haikujev dijakov
ERŠ

RoboFEST
Velenje, 13. april 2017
Dijaki ERŠ so s svojimi pametnimi robotki v Velenju tekmovali v prvi tekmi slovenske RoboLige
2017. Robotki so morali prevoziti določeno progo na posebnem poligonu. Tekmovalo je 24 dijakov
iz treh elektro šol. Naši dijaki so ponovili lanski rezultat. Najboljši so bili Klemen Zadel, Matej
Vrban in Erik Matijašec (vsi iz 3. AE), tekmovali so še trije drugi dijaki iz istega razreda. Njihov
mentor je bil Peter Zoroja.

Predstavitev Slovenske vojske
ŠCNG, 14. april 2017
Na šolskem parkirišču je ves dopoldan potekala predstavitev vozil in orožja Slovenske vojske.
Dijaki višjih letnikov SPLŠ in ERŠ so imeli tudi predavanje o Slovenski vojski in ogled
predstavitve tudi na šolskem urniku.
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Obisk Zdravstvene enote Slovenske vojske v vojašnici Moste
Ljubljana, 14. april 2017
Dne 14. 4. 2017 smo se dijaki 3. letnikov zdravstvene šole v Novi Gorici odpravili na strokovno
ekskurzijo v ljubljansko vojašnico. Odhod je bil predviden z avtobusne postaje v Novi Gorici ob
7.30, med potjo pa smo se ustavili še na postajališču v Ajdovščini. V Ljubljano smo prispeli
približno ob 9.30. Morali smo biti točni, saj se tam držijo ur za razkazovanje svojih prostorov. Ko
smo prispeli, nas je pri vhodnih vratih sprejel vodja zdravstvene enote vojakov v Ljubljani. Najprej
nas je peljal v večnamenski prostor, ki je izgledal kot učilnica. Tam nam je približno eno uro
teoretično razlagal funkcije in dolžnosti vojaškega zdravstvenega delavca. Naučili smo se veliko in
slišali marsikaj novega. Povedal nam je tudi, kako lahko pridemo do takšnega naziva, in če čutimo,
da smo iz pravega testa za takšno delo, smo pri njih vedno dobrodošli.
Po predavanju je sledil obhod po manjšem delu vojašnice ter ogled vozil, ki jih uporabljajo na
terenih. Razdelili smo se v tri skupine in se nato izmenjevali na ogledih. Naša skupina si je najprej
ogledala tamkajšnjo ambulanto, kamor pripeljejo osebe, ki se ranijo na terenu, tam vojake tudi
cepijo proti raznim boleznim, opravljajo potrebne preglede ter jim pomagajo pripraviti opremo za
teren. Nato smo si ogledali oklepno vozilo, v katerem je bilo veliko opreme. Dovolili so nam tudi,
da vanj vstopimo in si od blizu ogledamo nosila, maske itd. Povedali so nam, da je to vozilo težko
voziti ter da ima v notranjosti malo prostora za prevažanje velikega števila ranjencev. Nazadnje smo
si ogledali še vojaški rešilec, ki je zaradi kamuflaže obarvan v rjavozelene barve. Ima bolj
izpopolnjeno opremo kot navaden rešilec, pa tudi več prostora kot prej omenjen oklepnik.
Nazadnje je sledil čas za vprašanja in malico. Približno ob 12.30 smo se odpeljali proti domu in v
Novo Gorico prispeli okoli 14.30.
Zapisala Petra Pavlin, 3. AZ
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Tekmovanje PIKO 2017
Krško, 19. april 2017
V sredo, 19. 4. 2017, je na Šolskem centru Krško-Sevnica potekalo že 4. državno tekmovanje iz
projekcij in kotiranja. Udeležilo se ga je 48 dijakov iz 25 srednjih šol. Tekmovanja so se udeležili
tudi dijaki ŠCNG. Žan Besednjak (3. GA) in Franci Obid (1. NS) sta bila med 14 najboljšimi in sta
si prislužila zlato priznanje, Iztok Kodelja (4. ST) in Matic Kolenc (4. GB) pa sta prejela srebrno
priznanje.

V letošnjem šolskem letu je tekmovanje v kotiranju gostil
krško-sevniški šolski center

Dijaki med tekmovanjem

Naši tekmovalci in njihov mentor Igor Milost
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POPslastice, Jonas Žnidaršič
Nova Gorica, 19. april 2017
V aprilu so v Goriški knjižnici Franceta Bevka potekali že 11. Goriški dnevi knjige. Za dijake so
pripravili Popslastice, to je srečanje z znano osebnnostjo. Tokrat je to bil Jonas Žnidaršič, igralec,
televizijski in radijski voditelj, ki je bil zelo popularna medijska osebnost pred desetimi leti in več.
Knjižničarka se je z njim pogovarjala o njegovi uspešni voditeljski karieri, o računalnikih, s
katerimi se je veliko ukvarjal v svoji mladosti, pa tudi o branju. Dijaki gosta žal niso dobro poznali,
zato tudi niso postavljali vprašanj. Izbira gosta tokrat ni bila najboljša.

Gost tokratnih Popslastic je bil Jonas Žnidaršič

Z našimi dijaki

Primorske novice, 22. 4. 2017, str. 23
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23. Lesarijada
Novo mesto, 20. april 2017
Dijaki iz enajstih lesarskih srednjih šol so se zbrali na 23. lesarijadi. Pomerili so se v različnih
strokovnih veščinah (ročna obdelava lesa, intarzija, risanje projekcij, lesarski kviz) in v dveh
športnih disciplinah (ulična košarka in mali nogomet). V izdelavi intarzij je bil Peter Volk najboljši
in je dobil priznanje. Poleg tekmovalnega dela je zelo pomembno druženje med dijaki, med
mentorji pa izmenjava strokovnih znanj in primerov dobre prakse. Naša lesarska šola je dosegla
skupno 4. mesto.

Lesarji so se zbrali na Šolskem centru Novo mesto

Tekmovanje v tehniškem risanju

Izdelava vezi

Izdelava intarzij

Ocenjevalna komisija

Mentorji
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Robomiš
ŠCNG, 20. april 2017
Na ERŠ že sedemnajst let gojijo tradicijo izdelave robotkov, ki sami najdejo pot skozi labirint, in
tekmovanje, na katerem se ti robotki pomerijo med seboj. Dijaki se na to tekmovanje dobro
pripravijo. Tekmovanje Robomiš je eno od treh tekmovanje v slovenski Roboligi (RoboERŠ,
Robomiš, RoboT). Letošnjega tekmovanja se je udeležilo kar 7 dijakov iz 3. AE, ki so pometli s
konkurenco in zasedli prvih šest mest. Ker na teh tekmovanjih sodelujejo tudi študentje, je ta
rezultat še toliko bolj pomemben. Šolo so zastopali: Erik Matjašec, Matej Vrban, Miha Pregelj na
prvih treh mestih, ostala pa so zasedli Klemen Zadel, Tine Šuligoj, Klemen Zabukovec in Matjaž
Jug. Njihov mentor je bil Peter Zoroja.

Strokovna ekskurzija v podjetje Mahle
Šempeter pri Gorici, 20. april 2017
Dijaki 1. ME so obiskali podjetje Mahle v Šempetru. Njegovi najbolj znani izdelki so alternatorji,
zaganjalniki, električni motorji oz. pogonski sistemi. Svoje izdelke dobavljajo proizvajalcem
avtomobilov, proizvajalcem kmetijske in gradbene mehanizacije, električnih transportnih sredstev
in drugim. To podjetje zaposluje tudi poklice, za katere izobražuje naš center, zato je za naše dijake
tak obisk primeren.

Noč knjige na Mostovni
Nova Gorica, 21. april 2017
Mentorica Bojana Modrijančič Reščič in dijaki bralnega kluba so bili povabljeni na Mostovno, kjer
so ob prireditvi Noč knjige prebirali svojo poezijo, največ iz zadnje pesniške zbirke z naslovom
Tretja domišljija. Pesniške zbirke so začele izhajati že pred desetimi leti in letošnja je 14. po vrsti.
Branje poezije v živo je za dijake vedno zanimiva izkušnja.

Vir: https://tinyurl.com/y5ztumts
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Ekskurzija na Dunaj
Dunaj, od 24. do 26. april 2017
Za dijake 2. AZ in 2. BZ je bila v letošnjem šolskem koledarju načrtovana tudi poučna ekskurzija. V
razredu smo se dogovorili, da obiščemo avstrijsko prestolnico Dunaj. Dobili smo ponudbo za
tridnevno ekskurzijo, tja smo se odpravili v ponedeljek, 24. 4. 2017, tik pred prvomajskimi
počitnicami.
Odhod je bil iz Nove Gorice okrog 5.30 zjutraj, četrt ure kasneje pa smo se jim ostali priključili v
Ajdovščini. Pot smo nadaljevali vse do Črne na Koroškem, kjer smo obiskali CUDV Črna. To je
Center za usposabljanje, delo in varstvo otrok z motnjo v duševnem razvoju. Videli in spoznali smo
veliko novih stvari. Tam smo se zadržali do poldan, ko so nam postregli s kosilom. Za tem smo po
dolgi vožnji zvečer le prispeli do Dunaja, kjer smo najprej večerjali in ob koncu dneva obiskali
zabaviščni park Prater. Po zabavnem, ampak napornem dnevu, smo že vsi veseli čakali ključe sob,
da bi legli in zaspali na udobnih posteljah. Nam pa je bilo v takih okoliščinah in v tako dobri družbi
težko zaspati, saj smo se zelo zabavali. Naslednje jutro smo vstali že zgodaj zjutraj, pred seboj smo
namreč imeli dolg dan. Prva destinacija je bil dvorec Schönbrunn, ki smo si ga ogledali le od zunaj.
Za dvorcem se je skrival prelep park, ki ga je na koncu krasila fontana, imenovana Neptun. Ob
straneh parka so se prepletale poti, po katerih smo se povzpeli na vrh griča, na katerem je srebrna
dvorana Gloriette. Dvorec Schönbrunn je znan tudi po živalskemu vrtu, ki smo ga tudi obiskali.
Tam smo se zamotili za nekaj ur, nato pa avanturo nadaljevali v mestu. Spoznali smo nekaj
zgodovine habsburške monarhije, ogledovali smo si znamenite stavbe in na koncu dneva ponovno
obiskali zabaviščni park Prater.
Naslednji dan je bil zadnji: že zgodaj zjutraj smo si ogledovali notranji blišč dvorca Schönbrunn. Po
ogledu smo se z avtobusom zapeljali do Prirodoslovnega muzeja. S tem se je naša ekskurzija
končala, domov pa smo prispeli v večernih urah.
Na Dunaju mi je bilo zelo lepo. Najbolj sem bila navdušena nad mestom in urbano arhitekturo. S
svojim in paralelnim razredom smo spletli še malce močnejše vezi in se še bolje spoznali. Ker rada
potujem, verjamem, da bom še kdaj v prihodnosti obiskala avstrijsko prestolnico.
Zapisala Nina Ukmar, 2. BZ

Pogled na mogočno katedralo

Pred Mozartovim spomenikom
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Učiteljica na izobraževanju v Lizboni
Lizbona (Portugalska), od 24. do 28. aprila 2017
Čez 80 udeležencev iz evropskih višješolskih ustanov smo se od 24. do 28. aprila potikali po
lizbonski Politehniki in šolah, ki delujejo znotraj nje. Pretežno so to bili predstavniki različnih
univerz, med njimi tudi 3 kolegice z Univerze v Ljubljani (Pedagoška fakulteta, Upravna fakulteta,
Ekonomska fakulteta) ter knjižničarji.
Prvi dan je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju ter dobrodošlici in predstavitvi portugalskega
jezika in kulture, drugi dan pa mreženju in ogledu Lizbone. Tretji dan so bili na vrsti individualni
obiski na šolah - meni je bil dodeljen ISCAL in ure poslovne angleščine. Še s 3 kolegicami iz
Latvije, Poljske in Romunije smo se seznanile z Erasmus prakso te šole, kjer letno gostijo kar okrog
150 tujih študentov. V druge države gre nekoliko manj njihovih študentov, ker je na voljo manj
štipendij. Pouk izvajajo dvojezično, vsak se sam odloči ali bo poslušal predavanja v portugalščini
ali angleščini. Kolegici iz partnerskih šol sta imeli predavanja iz poslovne angleščine za študente.
Sledil je ogled šole in predstavitev načrtov za naprej. Nam sorodne inštitucije so portugalske
politehnike - a se s poklicnim višjim izobraževanjem ukvarjajo pretežno izven Lizbone in Porta, ker
se morajo tam bolj truditi za vpis in nuditi širši nabor možnosti večjemu razponu populacije. Četrti
dan so bile predstavitve dobre prakse različnih univerz, peti dan pa še sklepni del in slovo. Kolegica
iz Romunije je povabila k raziskovanju možnosti sodelovanja - na nivoju poučevanja ali opravljanja
delovne prakse. Program je nudil obilo priložnosti za medsebojne izmenjave - krasno bi bilo, če bi
med udeleženci našli več inštitucij, kakršna je naša. Tam je bilo tudi veliko Erasmus koordinatorjev,
ki z veseljem vzpostavijo kontakt naprej za nas, če želimo razširiti našo mrežo Erasmus.
Zapisala Saša Sirk

Na srečanju visokošolskih učiteljev v Lisboni

Zaključek bralne značke
ŠCNG, 25. april 2017
Šolska bralna značka deluje na našem centru že več let, na ta način šolska knjižnica skrbi za
promocijo in popularizacijo branja. Šolska bralna značka obsega tekmovanje v branju slovenskih,
angleških, nemških in italijanskih knjig, zato ima tudi različne naslove (ŠC bere, ŠC reads, ŠC liest
in ŠC legge). Bralna značka se je zaključila konec aprila z ogledom filma za vse sodelujoče dijake.
Francoski film Z dvignjeno glavo je ganljiva drama, ki zagovarja misel, da družba nima pravice
obupati nad nobenim mladostnikom, kar velja tudi za tiste najbolj nasilne in izgubljene.
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Koncert Skupaj v ritmu burje
Vipava, 25. april 2017
25. 4. 2017 smo se dijaki 3. letnikov zdravstvene šole v Novi Gorici po praktičnem usposabljanju v
bolnišnici s profesorico Nives Kragelj Benedetič ter s profesorjema Mitjo Troštom in Janom
Jelenom odpravili na koncert v Vipavo. Koncert so pripravile osebe s posebnimi potrebami ob
pomoči mentorjev. Koncert z naslovom Skupaj v ritmu burje je potekal v Škofijski gimnaziji v
Vipavi. Ko smo prispeli tja, so nas napotili v njihovo telovadnico, kjer smo se posedli. Nato nas je
voditeljica proslave s toplim nagovorom sprejela ter nam predstavila prve nastopajoče - zbor De
Rolantino's. Dirigentka zbora Annelise Kars je predstavila delovanje in zgodovino zbora na
Nizozemskem. Nizozemski pevci so bili gostje Ciriusa štiri dni. De Rolantino's so nam odigrali tri
skladbe, pri zadnji z naslovom »Naša mati kuha kafe«, pa se jim je pridružila tudi Inštrumentalna
skupina iz vipavskega zavoda. Po končani skladbi so glavno besedo dobili otroci iz Ciriusa, ki so se
predstavili še s tremi skladbami. Z izvrstno izvedbo pa so nas presenetili tudi otroci iz MPZ
Osnovne šole Danila Lokarja. Koncert je povezovala Ana Kodelja. Na koncu so se na odru
pridružili še otroci iz plesne skupine Vrtiljak. Po končani proslavi smo se z avtobusom okrog 12.45
vrnili v Novo Gorico.
Glasba je svet, ki ne pozna meja. Tokrat je povezala nizozemsko glasbeno skupino oseb s posebnimi
potrebami in njihovimi spremljevalci, številne učence osnovnih in srednjih šol, s katerimi Cirius že
dolgo sodeluje in se redno povezuje, ter vse, ki v sebi nosijo brezmejno ljubezen.
Zapisala Eli Makorič. 3. BZ

Nastop nizozemskega orkestra. Vir:
https://tinyurl.com/y4uf3lk4

Inštrumentalna skupina iz vipavskega zavoda. Vir:
https://tinyurl.com/y4uf3lk4
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Ekskurzija na Dolenjsko
Novo mesto, 26. april 2017
V sredo, 26. 4. 2017, so dijaki 1. AZ in 1. BZ obiskali Dolenjsko. Spremljali so jih Tina Stanič, Jan
Jelen, Bogomir Remškar in Tanja Lestan.
Ekskurzijo je vodila vodička iz CŠOD Dolenjska. Najprej so si ogledali tovarno zdravil Krka d. d. v
Novem mestu. Glavne dejavnosti so: razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept (82
%), izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. V ponudbi imajo tudi Terme Krka.
Po proizvodnji v obratu Notol 2 (to je kratica in pomeni Novi obrat trdnih oblik Ločna) jih je vodil
sodelavec iz oddelka za stike z javnostjo. Obrat je bil zgrajen leta 2014 in dopolnjuje obrat Notol 1.
Tu proizvajajo zdravila trdnih oblik za srce in ožilje, prebavila in presnovo, proti okužbam in
boleznim osrednjega živčevja. Razvijajo tudi generična zdravila z dodano vrednostjo. To pomeni,
da sintetizirajo lastne inovativne postopke, oblike in tehnologije. Generična zdravila vsebujejo iste
učinkovine kot originalna zdravila, ki jim je patentna zaščita potekla ali pa je sploh ni bilo.
Dijaki so se po ogledu tovarne sprehodili po starem mestnem jedru Novega mesta (kapitelj sv.
Nikolaja, kandijski most čez Krko, mestna hiša, zasebni teater Antona Podbevška). Po malici so se
odpeljali do romskega naselja Bršlin in nato do izvira reke Krke - Krške jame, ki se nahaja nad
izvirom. To je 200 m dolga jama, iz katere ob visokem vodostaju buči voda. Na koncu je sifonsko
jezero. Lokalni vodič je lepo vodil in opisal izvir, ki bo v mesecu maju tudi inspiracija in prizorišče
snemanja nove »limonade« POP TV-ja.
Po tem ogledu so se vodičema zahvalili in polni lepih vtisov Dolenjske odpeljali proti domu.
Zapisala Tanja Lestan

Vodiča sta dijakom predstavila Novo mesto

Kapiteljska cerkev je ena najpomembnejših zgodovinskih
znamenitosti mesta ob Krki

Spomenik Leonu Štuklju

Ob izviru Krke
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Ekskurzija v Firence
Firence, od 3. do 5. maja 2017
V sredo, 3. maja, smo dijaki 1. GA in šest dijakov zdravstvene šole ob 6. zjutraj zapustili Novo
Gorico in se odpravili proti Firencam. V bližini mesta smo se vkrcali na vlak in se pripeljali do
centra ter si tam ogledali razne firenške znamenitosti. Nato smo se odpravili z vlakom nazaj proti
avtobusu ter nadaljevali enourno pot do hotela, kjer smo se namestili in povečerjali. Ob 23. uri je
sledil počitek. Vstali smo ob 7. uri in pojedli zajtrk ter se hitro odpravili proti Firencam, kjer smo si
ogledali Vincijev muzej, palačo Pitti ter njene vrtove, Medičejske kapele in razne znamenite stavbe.
Nato smo se vkrcali na avtobus in si ogledali panoramo Firenc. Vrnili smo se v hotel. Naslednji dan
smo vstali malce prej, saj nas je čakala dolga pot do Siene, kjer smo si ogledali zelo dobro
ohranjeno tipično srednjeveško mesto. Po ogledu Siene in njenega muzeja znanih stenskih poslikav
je sledil povratek domov s postankom v Vicenzi.
Z dijaki sta bili tudi učiteljici Petra Kosovel in Anka Dornik Valič.
Zapisal Gašper Spagnolo, 1. GA

Z vodičko po ulicah Firenc

V Da Vincijevem muzeju

Dobra volja je najbolja

Dijaki 1. GA s profesoricama Anko Dornik Valič in Petro
Kosovel
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Šola v naravi
Bohinj, od 3. do 5. maja 2017; od 8. do 10. maja 2017; od 10. do 12. maja 2017
V Bohinju so šolo v naravi imele kar tri skupine naših dijakov. V prvem terminu so bili dijaki 1. ST
in spremljevalca Tanja Janežič in Tomaž Vidmar, v drugem terminu so bili dijaki 1. BZ
(spremljevalki Tanja Lestan in Ksenja Ušaj Gulin), v tretjem pa dijaki 1. AZ in 2. AB
(spremljevalca Jan Jelen in Mateja Kulot). Dijaki so preživeli tri športno obarvane dni. Preizkusili
so se v veslanju, vožnji kanuja, lokostrelstvu, plezali so po naravni plezalni steni. Podali so se tudi
na pohod do korit Mostnice – najbolj pogumni so celo skočili v mrzlo vodo.
Spremljevalka Tanja Lestan je o šoli v naravi zapisala: dijaki 1. BZ so se v Bohinj odpravili v
ponedeljek, 8. 5. 2017. Ko so z vlakom prišli v Bohinjsko Bistrico, so se od tam odpeljali z
avtobusom do jezera. Nekaj dijakov je v dom prišlo pozneje, saj je prometna nesreča povzročila
zastoj prometa. Prvi dan so se dijaki razdelili v dve skupini. Prva skupina je s kanuji veslala po
Bohinjskem jezeru, skupina, v kateri sem bila jaz, je streljala z loki, vendar je začelo deževati, zato
smo z aktivnostmi zaključili. Naslednje dopoldne smo v dveh čolnih veslali čez jezero na drugo
stran. Od tam smo se odpravili na daljši sprehod po Triglavskem narodnem parku. Popoldne smo se
(kot prva skupina prejšnji dan) razdelili v trojice in se preizkusili v krmarjenju v kanujih. Veslanje v
tako mirnem okolju je bilo pomirjujoče. Zadnji dan smo plezali po 20 metrov visoki skalni steni in
večini je uspelo priti do vrha. To je bila zadnja športna aktivnost v Bohinju in že je napočil čas za
odhod, prispeli pa so že dijaki 1. AZ in 2. AB, ki so ta dan začeli svojo šolo v naravi.
Dijakinja iz 1. AZ je o šoli v naravi zapisala: Takoj po prihodu smo si privoščili krajši sprehod ob
jezeru. Nato smo se namestili v sobe, sledilo je kosilo. Ko smo pojedli, smo se razdelili v dve
skupini. Ena skupina je imela popoldan lokostrelstvo, druga pa se je s kanuji popeljala po jezeru. Po
večerji smo se odpravili v Ribčev Laz, kjer smo si privoščili sladoled, nato pa smo se vrnili v dom
in se pripravili za naslednji dan. Drugi dan se je začel z jutranjo telovadbo. Vreme nam je bilo
naklonjeno, zato smo šli na plezanje. Izmenoma sta se skupini povzpeli tudi na razgledno točko,
kjer se nam je odprl lep pogled na Bohinj. Popoldne sta imeli skupini spet lokostrelstvo in vožnjo s
kanuji, le da je bil ta dan bolj pester, saj nas je na jezeru ujel dež. Večer smo zaradi dežja preživeli v
domu, kjer smo se družili in zabavali. Zadnji dan smo si privoščili malo več spanja, ker je zunaj
deževalo. Tudi pohod, ki bi ga morali imeti ta dan, je bil zaradi dežja odpovedan. Namesto v živo
smo Bohinj spoznali na predavanju, potem smo se še malo razvedrili ob različnih družabnih igrah in
tako je naš čas v Bohinju minil.
Zapisali Tanja Lestan in dijakinja 1. AZ

Najbolj vročekrvni so se zagnali tudi v jezero ...

... čeprav je bila temperatura vode v maju kar nizka
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Ogled Kostanjevice
Kostanjevica nad Novo Gorico, od 5. do 8. maja 2017
Dijaki 1. letnikov zdravstvene šole in knjižničarka so se peš odpravili na Kostanjevico. Ogledali so
si baročno cerkev, grobnico Bourbonov, Škrabčevo knjižnico in rožni vrt. Ogled sodi v okvir
knjižničnih informacijskih znanj.

Predavanje Varnost v prometu
ŠCNG, 8. in 10. maj 2017
Dijakom iz 3. DK, 3. ME, 3. AB, 3. TM in 3. ST je bilo namenjeno predavanje o varnosti v
prometu. Predaval je Miran Mozetič. Opisal je obnašanje udeležencev v prometu, pa naj bo to
voznik, sopotnik, pešec, motorist, kolesar ali kdo drug. Posebej je razložil, kako velike sile se
sproščajo ob trku vozil in ob tem posebej poudaril funkcijo varnostnega pasu. Razložil je, kako je
potrebno v avtomobilu pospraviti prtljago. Ker so ekološke teme vse bolj pomembne, se je dotaknil
tudi varčne porabe goriva v avtomobilu. Ker dijaki tudi že kupujejo svoje avtomobile, jih je
opozoril, na kaj naj bodo pozorni pri nakupu rabljenega vozila. Sledil je ogled Muzeja prometne
varnosti, ki deluje na šoli.

15. državno tekmovanje logistov
ŠCNG, 9. maj 2017
Letos je državno tekmovanje iz logistike organizirala naša šola. Tekmovanja se je udeležilo pet šol
(Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Celje in Nova Gorica). Srečanje se je začelo v predavalnici
MIC-a. Najprej je prisotne pozdravil direktor ŠCNG Egon Pipan, nato pa še ravnatelj SPLŠ Primož
Štekar. Dijakinja Kristin Ambroželj Rebek (3. LT) je pripravila pevsko točko. Nato pa je že sledilo
tekmovanje v znanju, in sicer na dveh nivojih (1. in 2. letnik skupaj ter 3. in 4. letnik skupaj). Dijaki
so odgovarjali na vprašanja o Stanku Bloudku, Jožefu Resslu, o begunski krizi, podjetju Pipistrel in
o podjetju Mahle Letrika. Mentorji in spremljevalci so si med tekmovanjem ogledali Muzej
prometne varnosti. Po tekmovanju je morala komisija teste pregledati in oceniti, v tem času so
udeleženci šli na kosilo v šolsko jedilnico in nato na ogled podjetja Jung, ki se ukvarja z razgradnjo
odsluženih avtomobilov.

Zbrane tekmovalce sta nagovorila direktor Egon Pipan ...

... in ravnatelj SPLŠ Primož Štekar
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Popoldan se je v avtoservisnih delavnicah odvijal še zabavni del srečanja. Dijaki so se pomerili v
spretnostni vožnji s kolesi, v hoji z alko-očali in v družabni igri spomin – nekoliko drugače. Nato so
se udeleženci vrnili v predavalnico, kjer je bila podelitev nagrad. Za sproščeno vzdušje so poskrbeli
mladi glasbeniki (harmonikarja Manuel in Andraž, ter kitarista Vasja Božič, 2. OL in Steven Pavšič,
2. TM) in plesalca (Nik Oblak, 4. TM in Anej Hrobat, 1. NR). V tekmovanju na prvem nivoju je 2.
mesto zasedla Mirjam Bovcon (2. LT), na drugem nivoju pa je bil najboljši Bor Petrovčič (3. LT). V
zabavnem tekmovanju so slavili dijaki iz Celja.
Učitelji logistike (Kristina Kompara, Tanja Arčon, Miran Mozetič in Primož Štekar) so tekmovanje
dobro organizirali in uspešno vodili. Prihodnje leto bo srečanje v Murski Soboti.

Tekmovalci in njihovi mentorji

Pred tekmovanjem

Glasbeni nastop naših dijakov

Spretnostna vožnja s kolesom v zabavnem delu srečanja

Najboljši tekmovalci na prvem nivoju; med njimi tudi
Mirjam Bovcon iz 2. LT, ki je dosegla drugo mesto

Najboljši tekmovalci na drugem nivoju; med njimi Bor
Petrovčič, iz 3. LT, ki je dosegel prvo mesto
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9. Forum mehatronike
Maribor, 9. maj 2017
Na TŠC Maribor je v torek, 9. maja 2017, potekal 9. Forum mehatronike, ki se ga je udeležilo 13
srednjih strokovnih šol iz Slovenije. Tudi letos se je foruma udeležila SPLŠ z ekipo v tekmovalni
kategoriji Mehatronik operater in eno ekipo v tekmovalni kategoriji Tehnik mehatronike. Ekipo
Mehatronik operater so zastopali dijaki iz 3. ME: Jaka Gorup, Aljaž Flajs in Nejc Kemper. S
predstavitvijo učila z naslovom Naprava za kokice je ekipa zasedla 3. mesto in prejela zlato
priznanje. Drugo ekipo Tehnik mehatronike pa so zastopali dijaki 4. TM: Aljaž Fajdiga, Rok
Filipčič in Tilen Tinta. S predstavitvijo naprave za peko palačink Palačinkar so prejeli srebrno
priznanje.
Forum mehatronike predstavlja neke vrste dodatni izziv za dijake in mentorje, saj poleg prijetnega
druženja in izmenjave izkušenj ponuja še tekmovalno plat. Tako so dijaki še bolj motivirani za delo,
saj uspeh na takem tekmovanju pomeni priznanje za vložen trud in dokaz, da se z ustreznim
znanjem lahko marsikaj doseže.
Nadejamo se, da bodo uspehi naših dijakov pritegnili pozornost in navdušili še več mladih za
tehniko, ki zna biti ne samo zahtevna, ampak tudi zabavna in koristna.
Zapisala mentorja Matej Pinosa in Herman Besednjak

Tekmovanja sta se udeležili dve nai ekipi - ekipa poklicne
šole s strojem za pripravi kokic, ekipa tehnikov pa s
palačinkarjem

Demonstracija delovanja naprav

Ocenjevalna komisija

Jaka, dva Aljaža, Nejc, Rok in Tilen ob svojih napravah
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Šola v naravi Fara
Fara, od 10. do 12. maja 2017
Dijaki 1. RA (spremljevalca Goran Vodopivec in Erik Kompara) so v Fari na Dolenjskem imeli šolo
v naravi. Kraj leži v odmaknjenem kraju, ob gozdu in ob reki Kolpi. Dijaki so se spuščali s kanuji
po Kolpi, odšli so na sprehod do lončarske delavnice in si jo ogledali. Posebej je bil zanimiv pohod
s poudarkom na preživetju v naravi. Zvečer so se družili ob tabornem ognju.

Počitek na pohodu v naravi

Priprava malice ob ognju

Ogled Livarne Gorica (LIGO)
Solkan, 11. in 12. maj 2017
Dijaki 1. ST, 1. CK in 1. ME so obiskali podjetje Livarna v Solkanu. Razdeljeni so bili v dve
skupini: prva skupina je odšla na ogled že zjutraj, druga pa po malici. Dijake so spremljali učitelji
Severin Doplihar, Iztok Martinčič, Marko Medvešček in Aleš Štrancar. V livarni so si ogledali
proces reciklaže odpadnih kovin in izdelavo novih izdelkov. Kovine se segreje na visoke
temperature, ob tem izgorijo odpadne snovi, kovine pa se utekočinijo. Nato sledi ulivanje v prej
izdelane kalupe, kjer se novi kovinski izdelki počasi ohladijo. Kalupe nato razbijejo in dokončno
pobrusijo ulitke. Dijaki so spoznali, da je delo v livarni zaradi vročine in strupenih hlapov zelo
težko; v prihodnosti naj bi proces avtomatizirali.
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Sodelovanje ERŠ z italijansko šolo
ŠCNG, 11. maj 2017
Dijaki naše poklicne elektro šole so v letošnjem šolskem letu sodelovali z dijaki italijanske šole
Državni zavod R. M. Cossar Leonardo da Vinci iz Gorice. V šestih srečanjih, tako na tej, kot na
drugi strani meje, so sodelovali pri praktičnem pouku. Izdelovali so inteligentne inštalacije za
pametne hiše. Ker je sodelovanje zelo dobro potekalo, se šoli dogovarjata, da bi sodelovanje
naslednje leto ponovili, takrat v okviru širšega mednarodnega projekta.

Primorske novice, 12. 5. 2017, str. 6
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Novi Glas, 18. 5. 2017
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Il Piccolo, 16. 4. 2017. str. 23

Il Piccolo, 25. 5. 2017, str. 23
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Bralnice pod slamnikom
Nova Gorica, 12. maj 2017
Goriška knjižnica je v okviru festivala Bralnice pod slamnikom gostila pisateljico Marjolijin Hof.
Srečanja so se udeležili novogoriški osnovnošolci in dijaki ERŠ. Pisateljica je spregovorila o
nastanku knjige Pravilo treh, o svojih pisateljskih izkušnjah, o bivanju na Islandiji in še o marsičem.
Udeleženci so na koncu postavljali veliko vprašanj, kar je pisateljico zelo razveselilo.

Na festivalu Bralnice pod slamnikom so v Goriški knjižnici Srečanja z njo so se udeležili učenci osnovnih in dijaki
srednjih šol
Franceta Bevka gostili islandsko pisateljico

Teden ljubiteljske kulture 2017
Nova Gorica, 12. maj 2017
Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo
ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske
kulture v sodobni družbi. Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni dogodki, ki
se po vsej Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in prek
območnih izpostav JSKD pripravljajo skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi zvezami,
kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi. Na Bevkovem trgu je bila 12. maja 2017 zvečer otvoritev
Tedna ljubiteljske kulture. Poleg različnih glasbenih, plesnih in mladih literarnih ustvarjalcev
skupin se je predstavil tudi Bralni klub Elektrotehniške in računalniške šole z mentorico. Nastopili
so trije dijaki s svojimi pesmimi.
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RoboLiga 2017
Maribor, 16. maj 2017
V maju je potekalo zadnje tekmovanje robotkov v vožnji po labirintu. Odvijalo se je v Mariboru na
Fakulteti za računalništvo. Dijaki iz 3. AE (mentor Peter Zoroja) so bili uspešni že v dveh
tekmovanjih pred tem in so imeli dobro izhodiščno mesto. Po razburljivem tekmovanju so dosegli
odlične rezultate. Matej Vrban je bil drugi, Tine Šuligoj je bil tretji, 4. in 5. mesto sta zasedla Erik
Matijašec in Klemen Zadel.

Finale v atletiki za SŠ
Maribor, 17. maj 2017
V sredo, 17. maja 2017, je na prenovljenem atletskem stadionu Poljane v Mariboru potekalo
srednješolsko državno prvenstvo v atletiki za posameznike. Na finalnem tekmovanju so nastopili
najboljši dijaki in dijakinje, ki so si pravico nastopa v finalu pridobili na osnovi rezultata s
področnega tekmovanja. Organizacija in izvedba tekmovanja je bila zaupana AK Poljane Maribor,
ki se je tudi tokrat izkazal kot odličen organizator.
V zelo dobrih vetrovnih pogojih in lepem vremenu je bilo doseženih veliko odličnih rezultatov,
postavljeni so bili tudi trije srednješolski rekordi. Tine Šuligoj (3. AE) je osvojil 3. mesto v
disciplini skok v daljino.

Tine Šuligoj (na desni), dijak 3. AE, je osvojil tretje mesto v skoku v daljavo
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Sejem Avto in vzdrževanje
Celje, 19. maja 2017
Dijaki 1. NAS in učitelj prakse Matjaž Zagorec so se s šolskim kombijem odpeljali v Celje na sejem
Avto in vzdrževanje, ki ga je tokrat soorganizirala sekcija avtoserviserjev pri Obrtni zbornici
Slovenija. Sejem je namenjen vsem avtomehanikom, vulkanizerjem, avtoličarjem oz. vsem, ki jih
zanimajo avtomobili. Sejem je priložnost, da se seznanijo z novostmi in aktualnimi temami s
področja avtomobilskega vzdrževanja. Na sejmu je bilo 140 razstavljalcev, ki so predstavili 400
svetovnih blagovnih znamk s področja avtomobilizma.

Delavnica Lego serious play
ŠCNG, 22. maj 2017
Za dijake 2. ST, 2. RC, 2. GA in 3. GA je bila v MIC-u organizirana triurna delavnica na temo
metodologije spodbujanja skupinskega dela, ustvarjanja in razmišljanja. Delavnica je inovativna in
izkustvena metoda za podjetja ali druge skupine, katerih cilj skozi proces razmišljanja,
komunikacije in reševanja konkretnih problemov iz znanega okolja. Vsak udeleženec sestavlja
svoje 3D-modele in pri tem uporablja posebej izbrane LEGO® kocke. 3D-modeli iz kock so osnova
za pogovor med udeleženci, pretok znanja in informacij, reševanje problemov in sprejemanje
odločitev.
Organizacijo in izvedbo delavnice je omogočil Luka Manojlović, inženir informatike, z
Microsoftovim nazivom MVP (Most Valuable Player).

Maturantska parada
Nova Gorica, 19. maj 2017
Maturanti so v petek, 19. maja, točno opoldne zaplesali četvorko na ulicah slovenskih mest. Ob
spremljavi Starussove melodije so se zavrteli v osmih slovenskih mestih. V Novi Gorici je bil ples
organiziran na Bevkovem trgu. Udeležili so se ga tudi dijaki srednjih šol iz ŠCNG.

Maturantska parada 2017 je ob lepem, sončnem vremenu Udeležili so se je tudi naši dijaki
potekala na Bevkovem trgu
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Primorske novice, 20. 5. 2017, str. 32
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Tek podnebne solidarnosti
Nova Gorica, 23. maj 2017
Na SPLŠ je bil že petič organiziran tek podnebne solidarnosti. Glavni namen tega teka je zavedanje,
da so ljudje v Afriki najbolj prizadeti zaradi našega načina življenja. S pretečenimi kilometri
gradimo simbolične kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja.
Dijaki in učitelji so se po odmoru za malico preoblekli v športno opremo in odšli v Panovec. Tek se
je začel ob strelišču, tekli ali pa hodili so po krožni trasi. Med dijaki je bil prvi Tine Fabčič (3. TM),
od učiteljev pa je slavil ravnatelj Primož Štekar.

Dijaki SPLŠ zbrani na štartu

V pričakovanju tekme

Zmagovalec teka je bil Tine Fabčič iz 3. TM

Drugouvrščeni Matija Košuta iz 2. LT

Kmalu za njima so v cilj pritekli tudi njuni zasledovalci

Dobra volja na cilju
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Primorske novice, 20. 6. 2017, str. 24
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Ogled Kostanjevice
Kostanjevica, 29. maj 2017
Dijaki iz 1. RC so se odpravili na Kostanjevico. Ogledali so si cerkev in obiskali Skupnost Srečanje,
kjer živijo fantje, ki so se odločili, da zapustijo življenje odvisnosti od drog. V skupnem življenju, z
medsebojno pomočjo, trdim delom in močno voljo se navajajo na red in odgovornost, da bodo
nekoč pripravljeni zapustiti komuno in samostojno živeti. Dijake sta spremljali Bojana Modrijančič
Reščič in Natalija Plohl.

Ogled knjižnice Damirja Feigla
Gorica (Italija), 29. maj 2017
Dijaki 2. AZ in 2. BZ so v spremstvu učiteljic in knjižničark najprej obiskali slovensko knjižnico v
Gorici. Direktorica knjižnice Luisa Gergolet je zanimivo predstavila vsakdanje življenje Slovencev
v Gorici, slovenske ustanove in razmere v mestu. Slovenska knjižnica je za zamejce zelo
pomembna za ohranjanje jezika in kulture, pomeni tudi stik s Slovenijo. Po obisku knjižnice so
odšli še v Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič. Tu jih je pričakala vodja doma in jim razložila,
da je dom zasebno vzgojno-izobraževalna ustanova, ki deluje že od leta 1945. Učencem šol s
slovenskim učnim jezikom v Gorici nudijo bogato izbiro zunajšolskih obveznosti in kvalitetno
varstvo do večernih ur. Učencem nudijo tudi prevoz iz različnih šol v dom ter prehrano.

Dijakom je knjižnico predstavila direktorica Luisa
Gergolet

Opisala jim je tudi položaj slovenske manjšine v Gorici

Ogled knjižnice

Knjižnica je zelo pomembna za ohranjanje slovenske
skupnosti
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Strokovna ekskurzija v Kovinoplastiko
Stari trg pri Ložu, 29. maj 2017
Dijaki 2. ST ter učitelja Mitja Zega in Milivoj Kačič so obiskali podjetje Kovinoplastika v Starem
trgu. Ogledali so si proizvodnjo pomivalnih korit in stavbnega okovja.

Strokovna ekskurzija v Bistro in Grosuplje
Bistra, Grosuplje, 29. maj 2017
Dijaki 1. AS so imeli organizirano strokovno ekskurzijo. Z dijaki sta šla učitelja Branko Kavčič in
Robert Spačal. Najprej so obiskali 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 podjetje razgrajuje stare avtomobile. Dijaki so
si ogledali postopek razgradnje, predstavnik podjetja pa jim je povedal še veliko zanimivega o
odsluženih avtomobilih.

Interaktivna delavnica Prisluhni mi
Ljubljana, 29. maj 2017
Dijaki 1. TM in 1. GA so se v ponedeljek, 29. 5. 2017, udeležili delavnice z naslovom Prisluhni mi
v Narodni galeriji. Problematiko migracij so obravnavali preko ustvarjanja z lego kockami in ob
spoznavanju likovnih del Ivane Kobilce, Jožefa Petkovška in Zorana Mušiča. Dijaki so iz kock
sestavili dogodek iz svojega življenja. Čeprav so vsi uporabljali enake kocke, je bil vsak model
videti drugače. Skupaj so ugotavljali podobnosti in razlike med modeli. Vodja delavnice potem
postavi vsem dijakom izziv, da skupaj iščejo rešitve. Dijaki morajo poslušati drug drugega in se
potruditi, da se postavijo v položaj nekoga drugega.
V drugem delu delavnice so si ogledali stalno zbirko slike. Vodja delavnice je posebej izpostavil tri
slovenske slikarje, ki so prav tako odšli v tujino. Ivana Kobilca je petintrideset let preživela v tujini.
Zoran Mušič je bil v otroštvu begunec, po prihodi iz koncentracijskega taborišča pa je živel v
Benetkah in Parizu. Jože Petkovšek, slovenski slikar, je tudi velik del svojega življenja preživel v
tujini. Ob njihovih slikah se lahko sprašujemo, zakaj so se selili? Kaj so pustili za seboj? Kako jih je
tujina spremenila? Kako bi se vedli mi v podobni situaciji. Ob takem razmišljanju, postanejo
likovna dela bolj razumljiva, prav tako pa lahko bolj razumemo preteklost, sodobnost in same sebe.
Delavnica je bila zabavna in poučna za dijake, pa tudi za učitelje Adrijano Špacapan, Bogomirja
Remškarja in Anko Dornik Valič.

Dijaki so se udeležili delavnice v Narodni galeriji

Dijaki so morali iz kock sestaviti dogodek iz svojega
življenja
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Ekskurzija na Kras
Kras, 29. maj 2017
Kraški rob so obiskali dijaki 1. LT in 1. RB. Z njimi so bili Tina Stanič, Kristina Kompara, Branka
Kuk Petrovčič in Uroš Komel. Dijake sta pri gradu Socerb počakala vodiča iz CŠOD. Tu se odpira
razgled na Tržaški zaliv in Kraški rob. Vodiča sta predstavila tipe obal, razvoj ozemlja in opisala
rabo prostora, razvoj površja severozahodne Istre. Sledil je ogled Svete jame, potem pa so peš
nadaljevali preko Socerbsko-podgorskega krasa do kraškega polja Kastelec, opazovali rastje ob
poti, kamnito dediščino, kal in druge kraške pojave.

Obisk muzeja kovaštva
Lokovec, 29. in 30. maj 2017
Dijaki 2. CK so se razdelili v dve skupini in si v dveh dneh ogledali Muzej kovaštva. Prvo skupino
je spremljal Marko Medvešček, drugo pa Iztok Martinčič. V kletnih prostorih lokovškega župnišča
je urejen mali muzej kovaštva. Vanj so dijaki vstopili skupaj s kovačem, ki jim je v kovačiji
predstavil tradicionalni način kovanja. V kovanju so se dijaki preizkusili tudi sami.

Lokavški muzej se nahaja v kletnih prostorih župnišča

Kovaški izdelki

Ogled podjetja Gostol Gopan
Nova Gorica, 31. maj 2017
Dijaki 3. GA so skupaj z učiteljema Barbaro Pušnar in Karlom Petrovčičem obiskali podjetje Gostol
Gopan, ki izdeluje stroje za opremo industrijskih pekarn. Pekarske stroje prodajajo po celem svetu.

Dijaki med ogledom tovarne

Eden od zaposlenih je dijakom predstavil tudi poslovanje
podjetja
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Predavanje o kajenju
ŠCNG, 31. maj 2017
Predstojnik NIJZ Nova Gorica doc. dr. Marko Vudrag je s sodelavci in učiteljicama Dašo Cek
Stepančič in Barbaro Sitar organiziral delavnico o preprečevanju kajenja. Delavnico smo izvedli za
dijake 1. in 2. letnikov zdravstvene šole. V tem obdobju mladostniki začenjajo posegati po
cigaretah.
Predavatelj je najprej govoril o pojavnosti raka v Sloveniji. Nanizal je nekaj statističnih podatkov.
Med drugim je povedal tudi, da se število kadilk zvišuje. Kajenje tudi do 30-krat poveča tveganje za
nastanek raka ter je skoraj v 80 % vzrok za nastanek pljučnega raka. Dijakom je prikazal filmček,
kako spremenjene in mutirane telesne celice prevarajo imunski sistem in delovanje bioloških,
tarčnih zdravil.
Naslednja predavateljica je bila Petra Kravos iz NIJZ. Dijakom je govorila o kadilskih mitih.
Nekateri miti so ljudem splošno znani, npr. umrl bom v vsakem primeru, tudi če ne kadim ali
kajenje sprošča, kajenje elektronske cigarete je neškodljivo …
Iz povedanega so dijaki spoznali, da so nekatere spremembe, ki pri mladostniku nastanejo zaradi
kajenja, trajne in da predstavlja kajenje velik javnozdravstveni problem: povzroča tudi gubanje
kože, porumenelost zob in bolezen dlesni.
Tretji predavatelj je bil Luka Šolmajer, mag. farm, nacionalni predstavnik v ENSP, ki je predstavil
Proctorjevo knjigo Zlati holokavst. Dijake je šokiral z izjavami, da so cigarete regulirane manj kot
pasja hrana. Povedal je, da je izjava, da se cigarete ne
oglašujejo mladim, napačna in da se napačne informacije
o kajenju širijo načrtno. Poskusil je predstaviti kajenje z
vidika kulturno povzročene nevednosti ter vpliv medijev
in reklamiranja tobačnih izdelkov. Na ljudi, ki se
z zdravjem ne ukvarjajo profesionalno, imajo velik vpliv
mediji. Sharon Stone v filmu Prvinski nagon reklamira
kajenje. Mediji ljubijo zgodbe, vendar je bila smrt treh
vrhunskih športnikov, olimpijcev v medijih, vključno s
Slovencem Iztokom Pucem, omenjena bežno. Vzrok
smrti (kajenje) pa ni bil izpostavljen.
O kajenju se zelo malo govori. Del denarja od prodaje
tobačnih izdelkov se steka v državno blagajno, zato je
preprečevanje kajenja dolgotrajen in težaven proces.
Dijake je pretresel video z izpovedjo bivše kadilke in
pokojnega igralca Yula Brynnerja.
Na koncu je doc. dr. Vudrag pokazal še modela zdravih
in kadilskih pljuč, da so se dijaki lahko prepričali o
škodljivosti kajenja. Nad izvedbo delavnice so bili dijaki
navdušeni, zavzeto so poslušali in sodelovali. Spraševali
so o telefonski številki za pomoč pri odvajanju kajenja,
o izvedbi podobnih akcij za zmanjševanje uporabe
Knjiga, ki je zbudila veliko pozornosti po celem
svetu
alkohola, ipd. Tudi v prihodnje upamo na uspešno
sodelovanje z NIJZ Nova Gorica.
Zapisala Barbara Sitar
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Šolsko prvenstvo v malem nogometu na ERŠ
ŠCNG, maj 2017
V maju se je zaključilo medrazredno prvenstvo v malem nogometu, ki je potekalo celo šolsko leto
na ERŠ. Sodelovalo je 13 razrednih ekip, odigranih je bilo 21 tekem. Pobudnik in vodja tega
prvenstva je bil Iztok Čehovin. Tekme so se odvijale v glavnem odmoru v športni dvorani Balon.
Posebnost teh tekem je v tem, da so se igrale brez sodnikov, tako da so dijaki sami nadzirali potek
tekme.
V polfinalu med 3. AE in 4. AE je bila tekma »borbena«, da jo je moral profesor Iztok Čehovin
prekiniti in obe ekipi izključiti iz tekmovanja. Samo na ta način lahko poteka vzgoja športnega
obnašanja. Celotno tekmovanje je bilo zelo kvalitetno, zanimivo in brez telesnih poškodb.
Zmagovalec je postala ekipa 3. RA, ki je prejela prehodni pokal, vsi dijaki tekmovalci pa so prejeli
šolske diplome.

Pokal čaka na zmagovalce

Prvo mesto so na turnirju osvojili dijaki 3. RA razreda

Dijaki, igralci obeh finalnih ekip, in mentorja
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Podelitev diplom VSŠ
ŠCNG, 2. junij 2017
Na višji strokovni šoli je v petek, 2. 6. 2017, potekala slavnostna podelitev diplomskih listin.
Diplomsko listino je prejelo: 15 inženirk/inženirjev informatike, 15 inženirjev mehatronike in 5
inženirk/inženirjev podeželja in krajine. Vse prisotne so nagovorili: Katja Dovžak, vodja Sektorja
za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno
izobraževanje, Andrejka Markočič Šušmelj, svetnica Mestnega sveta MONG.
Diplomske naloge so se potegovale tudi za najboljšo nalogo. V ožji izbor se je letos uvrstilo
dvanajst diplomantov in sicer pet informatikov, pet mehatronikov ter dve nalogi s področja
kmetijstva in krajine. Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje strokovne šole, ki jo
vodi dr. Aleš Tankosić (komisijo sestavljajo še predavatelji Janko Harej, Ingrid Kragelj, Vojko Cej
in Igor Milost ter predstavnika študentov Adam Čehovin in Tomaž Zajić), je pretehtala predloge in
se odločila, da priznanje za letošnjega najboljšega diplomanta podeli inženirki kmetijstva in krajine
Sari Spačal. V nalogi se Sara Spačal ukvarja z introdukcijskim nasadom češenj v drevesnici
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v Biljah. Teoretičnemu opisu sledi aplikativni del, ki
zajema spremljanje zorenja ter analizo plodov različnih vrst češenj. Rezultati meritev in opazovanj
bodo vključeni v zaključno poročilo večletnega preučevanja sort češenj. To naj bi bilo v pomoč
pridelovalcem pri izboru najustreznejših sort za saditev in pridelavo v primorskih pedoklimatskih
razmerah. Priznanje je študentki izročil direktor ŠCNG Egon Pipan.
Na prireditvi je zaigrala na diatonično harmoniko študentka kemijske tehnologije Iris Saksida,
lanska dijakinja Biotehniške šole.
Na koncu je sledila še pogostitev v avli in skupinsko fotografiranje.

Letos je diplomiralo 35 diplomantov

Prireditev je vodila ena izmed študentk

Prisotne sta pozdravila Katja Dovžak ...

... in Elido Bandelj
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Andrejka Markočič Šušmelj, predstavnica MONG

Avtorica najboljše diplomske naloge je bila Sara Spačal

Nastop Iris Saksida

Slavnostna zakuska po podelitvi

Diplomanti z ravnateljem VSŠ Miranom Saksido in gosti

170

Junij

Manjši požar
ŠCNG, 1. junij 2017
V začetku junija je pritisnila huda
vročina, kar je verjetno botrovalo
okvari v električni omarici ob šolski
stavbi na Erjavčevi ulici. V omarici je
zagorelo, gasilci pa so požar
pravočasno pogasili.

Primorske novice, 1. 6. 2017, str. 11

Zaključna prireditev projekta Cesta ni komedija
Vransko, 2. junij 2017
V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem so
prvi petek v juniju dijaki petih srednjih
strokovnih šol predstavili skeče na temo
prometa in prometne varnosti, ki so jih v tem
šolskem letu pripravili pri projektu Cesta ni
komedija. Na prireditev je iz naše šole odšlo 8
dijakov. Spremljala jih je Tanja Lestan.
Dijakinji Anamarija Mozetič in Kristin Rebek
Ambroželj (obe iz 3. LT) sta bili naši
tekmovalki. Dijaki so predstavili svoje skeče
pred komisijo, ki so jo sestavljali komik
Boštjan Gorenc – Pižama, Marta Novak,
predstavnica Zavoda RS za šolstvo in dva
predstavnika AMZS. Komisija se je odločila,
da je imel najboljši nastop dijak iz Srednje šole
za oblikovanje Maribor. Ta bo odšel v Varšavo
na evropsko srečanje.

Motorevija, november 2017, str. 39
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Anamarija in Kristin, dijakinji 3. LT

Zmagovalec si je priboril udeležbo na evropskem srečanju v Varšavi

Pouk likovne umetnosti malo drugače
Nova Gorica, 6. junij 2017
6. junija 2017 so dijaki 1. NAS, 1. NTM in 1. NS imeli malo drugačno uro likovne umetnosti. S
profesorico so se dobili na železniški postaji. Tam jim je dala navodila za risanje oz. ustvarjanje.
Vsak dijak je dobil podlogo, da je lažje risal. Dve šolski uri sta minili, kot bi mignil.

Pouk likovne umetnosti v naravi

Dijaki so risali muzejsko lokomotivo

Promocija zdrave prehrane in gibanja
ŠCNG, 9. junij 2017
Študentski domovi iz Ljubljane izvajajo že nekaj let poseben projekt, s katerim želijo mladim
približati fitnes vadbo. Predstavniki so obiskali tudi naš center in organizirali predavanje o zdravi
prehrani, nato je v telovadnici SPLŠ sledila demonstracija vadbe na fitnes napravah, na koncu pa je
potekala skupinska vadba. Predavanja in rekreacije so se udeležili dijaki iz naslednjih razredov: 1.
RA, 1. ST, 1. TM, 1. GA, 1. BZ, 1. AB, 2. RB, 2. TM, 2. ME, 2. ST, 2. AZ, 2. BZ in 2. CE.
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Ekskurzija v Ljubljano
Ljubljana, 14. junij 2017
Dijaki 2. RC in 2. CE so se odpeljali v slovensko glavno mesto. Z njimi so bili tudi Vanesa
Frančeškin, Ana Gvardjančič, Erik Bizaj in Aljaž Gec. Najprej so obiskali Državni zbor. Ob vstopu
so morali opraviti varnostni pregled. Nato so si skupaj z vodičem ogledali zgodovinsko fresko v
preddverju velike dvorane ter zgodovino poslopja Državnega zbora. Veliko dvorano so videli le z
balkona. Vodič jim je tudi predstavil delovanje Državnega zbora. Po ogledu te stavbe so odšli na
Kongresni trg in vstopili v čisto drug svet, saj so obiskali Muzej iluzij. Znašli so se v vrtincu iluzij,
ki ga ustvarja Vortex predor, v obrnjeni sobi, uživali so v zbirki hologramov, gledali so foto-iluzije,
optične iluzije ipd. To je bilo pravo doživetje.

Podelitev spričeval zaključnih izpitov
ŠCNG, 14. junij 2017
Dijaki poklicnih smeri, ki so uspešno opravili zaključni izpit, so iz rok ravnateljev prejeli zaključna
spričevala. Najboljši so bili:
ERŠ
Žan Abram, 3. CE
Deni Komac, 3. CE
Tadej Škrlec, 3. CE
Matija Podbersič, 3. CE
David Uršič, 3. RC
ZŠ
Jasmina Koren, 3. AB
Andrej Leban, 3. AB
Aljaž Makovec, 3. AB
Adi Mašukić, 3. AB

SPLŠ
Vasja Božič, 2. OL
Miha Pregelj, 2. OL
Rok Filipič, 2. OL
Sandi Mikuž, 3. AS
Veronika Manfreda, 3. AS
Aljoša Rupnik, 3. AS,
Rok Tinta, 3. AS
Luka Černe, 3. AS
Jaka Gorup, 3. ME
Nejc Kemper, 3. ME

Ekskurzija VSŠ
Goriška Brda, 16. junij 2017
Zaposleni na VSŠ so se odpeljali v Goriška Brda. Obiskali so Klet Brda, kjer jih je sprejel Joško
Zamar (nekdanji sodelavec) in jim razkazal vinsko klet, posebej so bili zanimivi veliki hrastovi sodi
in bogat vinski arhiv. Potem so se spustili do potoka Kožbanjšček, ki je v apnenec izdolbel zelo
slikovita korita, pod prvim koritom je slikovit naravni most Krčnik, ki je lepo zaobljen, saj ga je z
brušenjem ustvarila deroča voda. Most je zavarovan naravni spomenik. V tolmunih potoka kletarji
Kleti Brda hranijo vino v steklenicah, da pod vodo zori.
Naslednja postaja je bila cerkev sv. Križa v Kojskem, o kateri je lokalni vodič povedal nekaj
zanimivosti. V cerkvi je dragocen gotski krilni oltar iz srede 16. stoletja. Ob cerkvi stoji zvonik, ki
je podoben grajskemu stolpu.
Udeleženci, polni vtisov, so si na koncu privoščili še okusno kosilo na Gradu Dobrovo.
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Ekskurzija v Verono
Verona, 16. junij 2017
V petek, 16. 6. 2017, smo imeli dijaki 2. letnika zdravstvene in ekonomske šole ekskurzijo v Italijo,
katere organizator je bila turistična agencija Marco Polo.
Namen ekskurzije je bil ogled ZOO safarija in raziskovanje prečudovitega mesta Verone. Najprej
smo odšli v ZOO safari, kjer smo si iz avtobusa ogledovali prostoživeče živali iz različnih predelov
Afrike in Azije. Živali so bile zelo zanimive, saj so se lahko svobodno in prosto gibale okoli našega
avtobusa. Ogledali smo si tudi živalski vrt, v katerem je veliko različnih vrst živali. Tam nam je
ostal v lepem spominu tropski gozd, v katerem so bili metulji, krokodili, ribe … Nato smo odšli v
prečudovito romantično mesto Verona, kjer smo si ogledali stari mestni trg, pot smo nadaljevali do
znamenitega Julijinega balkona, kjer je bilo kljub gneči zelo lepo, saj smo videli na stotine
ljubezenskih sporočil in ključavnic, s katerimi si pari obljubijo večno ljubezen. Pravzaprav je kar
zanimivo videti ljudi, kako »padejo« v zgodbo o Romeu in Juliji. Po ogledu Julijinega balkona smo
odšli do veronske arene, v kateri se odvijajo razni koncerti svetovno znanih glasbenikov.
Ker smo imeli v Veroni nekaj prostega časa, smo ga porabili za različne stvari. Punce so največ časa
izkoristile za nakupe, kasneje smo se še slikali in skupaj pomalicali.
Ekskurzija v Italiji nam bo vsem ostala v lepem spominu, saj smo imeli možnost spoznati nekaj
novega in odkriti nov delček sveta. Na tej ekskurziji smo se kot razred še bolj povezali in že vsi
nestrpno pričakujemo nove skupne izlete, ki bi jih lahko bilo prihodnje leto še več.

V tropskem vrtu

Verona, mesto Romea in Julije

Po slikovitih ulicah

Ob Juliji

Ključavnice, s katerimi si pari
obljubijo večno ljubezen

Dijaki so bili z izletom zelo
zadovoljni
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Podjetje Mahle Letrika je doniralo sredstava Šolskemu centru
ŠCNG, 21. junij 2017
21. junija 2017 sta direktor ŠCNG Nova Gorica Egon Pipan in direktor podjetja Mahle Letrika
Edvin Sever podpisala pogodbo o donaciji, s katero bo podjetje Mahle centru namenilo sredstva za
nakup učne opreme. Donacija znaša 50.000 evrov. S tem denarjem bo šola kupila učno opremo za
avtoserviserje, mehatronike, kovinarje, elektrotehnike in simulacijsko orodje. Z donacijo bodo
lahko izvedli tudi nekatere učne situacije in projekte, izdelali učila, didaktične modele.
Nabava nove učne opreme bo tako pripomogla k razvoju in izpopolnjevanju znanja s področja
tehnologij, k doseganju višjega nivoja strokovnega znanja in izkušenj ter poklicnih kompetenc
mladih.

Vodstvo šolskega centra Nova Gorica s predstavniki podjetja Mahle
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Primorske novice, 22. 6. 2017, str. 24
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Predavanje o Delu z ukazno vrstico PowerShell v Windows okolju
ŠCNG, od 26. do 30. junija 2017
V predavalnici na MIC-u je Luka Manojlović zadnji teden v juniju organiziral zanimivo predavanje
za informatike. Aleksandar Nikolić, eden izmed najboljših strokovnjakov na tem področju, je
predaval o delu z ukazno vrstico PowerShell v Windows okolju. Predavatelj, ki prihaja iz Srbije, je
eden izmed največjih svetovnih avtoritet s področja dela z ukazno vrstico PowerShell in
soustanovitelj strokovne revije Powershell Magazine, ki obravnava omenjeno tematiko. Predavanja
je poslušalo okrog 30 slušateljev, med njimi je bilo 7 učiteljev informatike iz ŠCNG in zunanji
gostje (celo s Hrvaške).

Predavatelj Aleksandar Nikolić

Predavanja so se udeležili tudi nekateri naši učitelji in
študentje

Otvoritev novega dela Muzeja prometne varnosti
ŠCNG, 28. junij 2017
Učitelj Miran Mozetič je pripravil nov razstavni prostor muzeja prometne varnosti. V prostoru pod
zunanjimi stopnicami je razstavljen poškodovan avto Renault laguna, na katerem so v ADAC-ovem
centru izvedli varnostni test: avto se je zaletel v togo oviro pri hitrosti 80 km/h. Avto bo razstavljen
in bo namenjen osnovnošolcem in dijakom ob predavanjih o varstvu v prometu, ki ga naša šola
izvaja že vrsto let.

Otvoritev je popestrila tudi glasbena točka

Muzej prometne varnosti je pridobil nove dodatne prostore
ter nov razstavni eksponat
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Javna predstavitev zaključnih nalog lesarjev in razstava
ŠCNG, junij 2017
V avli MIC-a so dijaki zaključnih letnikov lesarske smeri postavili na ogled izdelke, ki so jih
izdelali za svojo zaključno nalogo. V dvorani MIC-a so dijaki zaključnega letnika lesarski tehnik
predstavili projektno dokumentacijo in izdelek; dijaki zaključnega letnika programa mizar pa so
predstavili izdelke, ki so jih naredili za zaključni izpit. Razstava je bila na ogled še nekaj dni.

Salamoreznica

Postelja - detajl

Omara

Dijaki in učitelji so si lahko ogledali tudi dokumentacijo
razstavljenih izdelkov
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JULIJ IN AVGUST
Podelitev spričeval poklicne mature
ŠCNG, 5. julij 2017
Podelitev spričeval je potekala v veliki dvorani MIC-a. Na začetku je direktor centra na kratko
spregovoril nekaj besed o šolanju na ŠCNG in izrazil upanje, da je bil to čas, ki se ga bodo radi
spominjali. Dijakom je zaželel lepe počitnice in uspešno šolanje naprej. Nato je Polona Žigon
zapela ob spremljavi kitare (David Šuligoj). Potem so ravnatelji posameznih šol podelili spričevala
najboljšim maturantom in jim obenem izročili knjižno nagrado. Prireditev se je zaključila s pevskim
duetom Matevža Boneta (4. AZ) in Patricije Bizjak (SETŠ), nato so dijaki odšli v učilnice, kjer so
se še zadnjič srečali z razredniki, vsi dijaki so prejeli spričevala. Sledilo je slovo in dolge poletne
počitnice.
Na ERŠ so bili najboljši:
Niki Bizjak, 4. RB, zlati maturant
Gašper Peljhan, 4. AE
Jernej Kodele, 4. BE

Na ZŠ so bili najboljši:
Ana Marc, 4. AZ, zlata maturantka
Matevž Bone, 4. AZ
Nika Masten, 4. AZ

Na SPLŠ je bil najboljši:
Iztok Kodelja, 4. ST

Maturantje so se zbrali na podelitvi spričeval

Podelitev je vodila in povezovala Anika Velišček

Zbrane je pozdravil direktor centra Egon Pipan

Plesni nastop
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Nastop Polone Žigon

Najboljšim dijakom z ERŠ je spričevala podelil ravnatelj
Robert Peršič ...

... najboljšim dijakom ZŠ ravnateljica Vesna Žele,

... najboljšim iz SETŠ ravnateljica Inga Krusič Lamut,

... najboljšim iz SPLŠ pa ravnatelj Primož Štekar

Za slovo še glasbeni nastop maturantov
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Zaključna konferenca in piknik
ŠCNG, 7. julij 2017
Na zaključni konferenci je direktor podal kratko statistiko naše šole (90 oddelkov, od tega je 60
čistih, ostali so kombinirani). Na šoli se je šolalo čez 2.000 dijakov v 34 programih. Omenil je učni
izdelovalni laboratorij, ki je prototip delavnice in nudi možnost realizacije projektov (npr. zaključna
naloga, krožek …)
S podjetjem Mahle je bila sklenjena pogodba za 50.000 €.
Omenil je še investicijska sredstva, vajeništvo (v novem šolskem letu bo steklo na nekaterih
slovenskih šolah izobraževanje v vajeniškem sistemu), delovni čas učiteljev.
Direktor je omenil tudi nove upokojece: Andrej Campolunghi (14 let na ŠCNG), Slobodan Marcetić
(24 let na ŠCNG) in Vojko Cej (40 let na BŠ). Mojca Novak Simonič pa je obeležila 30 let dela v
šolstvu.
Po konferenci je sledil piknik v Mirnu.

Podelitev spričeval splošne mature
ŠCNG, 19. julij 2017
V dvorani MIC-a je potekala podelitev spričeval za dijake tehniške gimnazije. Prireditev je vodila
Anika Velišček, nekdanja dijakinja SETŠ. Na začetku je spregovoril direktor Egon Pipan in dijakom
čestital ter zaželel lepe počitnice, nato pa uspešno nadaljevanje šolanja. Za njim je spregovorila
ravnateljica Vesna Žele, ki je dijake pohvalila in jim zaželela uspešen študij. Nato je ob spremljavi
kitare zapela dijakinja Patricija Bizjak (SETŠ). Ravnateljica je vsem dijakom izročila spričevala,
najboljšim pa tudi knjižne nagrade.
Najboljši so bili:
Benedikt Klanjšček, 4. GA
Blaž Pahor, 4. GA
Jakob Marušič, 4. GA
Benjamin Petrovčič, 4. GA
Matjaž Bizjak, 4. GB
Jan Ferjančič, 4. GB
Posebno nagrado je dobil dijak 4. RB, sicer maturant poklicne mature, Niki Bizjak, ki pa je pri
petem predmetu iz splošne mature dosegel vse možne točke.

Maturante splošne mature sta nagovorila direktor Egon
Pipan in ...

... ravnateljica GZŠ Vesna Žele
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Glasbeni nastop Patricije Bizjak

Spričevala sta podelila direktor ...

... in ravnateljica

Najboljši maturantje

Maturantje z ravnateljico Vesno Žele in razredničarkama Adrijano Špacapan in Mirijam Pirc
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Primorske novice, 18. 7. 2017, str. 12
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Uvodna konferenca GZŠ v Čadrgu
Čadrg, 16. avgust 2017
Konec avgusta je zanimiv čas. Zaključuje se staro šolsko leto, hkrati pa se že pričenjajo priprave na
novo. Kolektiv Gimnazije in zdravstvene šole se jo odločil, da bo uvodno konferenco za prihajajoče
leto združil s strokovno ekskurzijo v Čadrg. Tja so se odpravili z dvema kombijema in osebnimi
vozili. V Čadrgu so najprej imeli uvodno konferenco in manjšo pogostitev. Nato so si ogledali
skupnost Srečanje, ki je takrat štela 4 člane. Vodja je najprej predstavil, kako poteka njihovo
življenje in delo. Vsak je predstavil svojo zgodbo.
Sledil je pohod do razgledne točke, od koder se je odprl čudovit razgled. Nato so se odpeljali do
Tolminskih korit in si jih ogledali. Dan se je zaključil v prijetnem vzdušju ob okusni hrani.

Kolektiv GZŠ je uvodno konferenco organiziral v Čadrgu

Na razgledni točki

Pred Tolminskimi koriti

Ob Soči
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Kroniko sta napisali, uredili in oblikovali Mojca Kosovel in Vasilija Rupnik
Fotografije: Aleš Štrancar, udeleženci posameznih dogodkov, galerija na spletni strani
ŠCNG
Računalniške zadrege je reševal Andrej Campolunghi

Izdano na Šolskem centru Nova Gorica v marcu 2019

