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Vrtiljak poklicev 2014 
 

Kranj, četrtek, 23.10.2014 
Na tradicionalni prireditvi, ki je letos potekala v organizaciji SESGŠ in ŠC Kranj smo izbrani učitelji in dijaki Srednje 
šole za elektrotehniko in računalništvo predstavili poklice v programih Elektrotehnike, Računalništva in Mehatronike. 
Sejem bil je živ. Vzdušje na prireditvi je bilo zelo prijetno in obenem delavno. Učenke in učenci so v delavnicah pod 
vodstvom učitelja in dijakov izdelovali, sestavljali, povezovali in testirali izdelke značilne za poklice elektronik, 
energetik, računalničar in mehatronik.  
Nekaj utrinkov iz stolnice SŠER ter delavnic Elektrotehnike, energetike, elektronike. 
  

  
Dobre priprave so že pol uspeha. Leon in Žiga – priprava 
elementov za elektronski izdelek. 

Pripravljena samogradnja LED utripalnik, 50x 

 

 
Prototip; končni izdelek, ki ga bodo izdelali učenci, bo 
izgledal takole (ali pa tudi ne). 

Matevž – predstavil bo projektno nalogo, konstruiranje 
el. avtomobila (mentor Primož Kurent) 

  
Sreda 22.10, priprave na odhod. 
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Živahni začetek prireditveVrtiljak poklicev, v avli.  Vrtiljak poklicev – pogled v telovadnico;  

  
Najkoristnejši štant zagotovo – izdelava 'funštrca' - malica 
za skoraj vse prisotne. 

Žiga; predstavitev ARM razvojnega orodja – krmiljenje koračnega 
motorja; za prihodnost in razvoj dela na šoli z mikrokontrolerji se ni 
bati. 

  
Andrej (maturant) predaja izkušnje zavzetim 
prvošolčkoma (Tim in Luka). 

Ena najbolj atraktivnih predstavitev: daljinsko vodenje LEGO 
robotka (zadolžena Tim in Luka). 
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Štant elektronikov; Tim in Luka (1Re). Morda prestopita na 
elektroniko, saj sta zelo navdušena in uspešna v izdelavi 
elektronskih vezij. 

Katja – krasna poživitev na 'štantu' Elektrotehnike. 

  
Mobilni robotki učence vedno zelo pritegnejo. Iz delavnice Elektronike so bili po dogovoru dijaki vabljeni na ogled 

'štanta';  Žiga v akciji.   

  
Učenci so Lego robotka tudi sami krmilili z mobilnim 
telefonom.Tim (1Re) za tole si poskrbel maksimalno. 

V delavnici Energetike vse pod kontrolo: 
 Damjan z izbrano ekipo dijakov. 
Izvedba inštalacije razsvetljave z enopolnim stikalom. 
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Delavnica Elektronike; Brane z dijaki 2Ee (Matej,Žiga, Žan). 
Fantje so odlično in zelo potrpežljivo vseh 5 skupin 
učencev vodili pri izdelavi elektronskega izdelka. 

Pogled v delavnico. Izdelava elektronskega vezja. 

  
Zanimanje učencev – Svetleči LED božiček. Spajkanje elektronskih elementov na ploščico tiskanega vezja po 

električnem vezalnem načrtu. 

  
Žan – pomoč iz prve roke. Navdušenje učencev – izdelali svoje prvo elektronsko vezje. 
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In še vsem dela. Čestitke. Najboljše smo tudi nagradili. Donator – AX elektronika. Jure hvala 

za sodelovanje. 

  
Skupine so kar prihajale in prihajale. Prvi v čakalni vrsti. 
Tudi prvi dve dekleti. 

Takoj smo ji dodelili vlogo. Uporaba LED kazalne palice. Tina ti boš 
atraktivna 'tršica' elektronike. 

  
Fantje so se izkazali in si zaslužili med drugim tudi prijetno 
druženje z 'vodičkama'. Bravo fantje. 

Tudi literaturo, kaj se bo treba učiti, nismo pozabili pokazati. 

 
 

Nepranirano je v delavnico vstopila še ena skupina učencev in učenk. Vse pripravljene samogradnje smo že sestavili, zato smo se 
tokrat igrali kviz ter z merilcem ljubezni izmerili simpatije med prisotnimi. Deluje . 
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Na kvizu smo odčitavali upornost električnega upora.  

 

In podelili nagrado prvemu učencu s pravilnim odgovorom:  

560  5%. 
 
Ker je bilo učencev, ki so pravilno odgovorili več, je sledilo 
naslednje vprašanje: koliko znašajo tolerančne vrednosti upora 

  5%. 
Junak znan, nagrada gre v Škofjo Loko. 
 
 

 

Sledila je analiza dogodka. 
 
Preživeli smo prijeten, zanimiv, naporen in drugačen delovni dan. 
Pridobili smo nove delovne izkušnje, ki nam bodo že na naslednji 
prireditvi (Robotkov dan) še kako prišle prav. 

 

 

Za SŠER zbral in spisal: 
Brane Vrečar 


