
 

Linux/Blender 
 
Aplikacija Blender omogoča brezplačno modeliranje in teksturiranje 3D modelov ter 

renderiranje animacij. Pogledali si bomo tudi funkcijo "camera tracing" s katero 

animirani 3D model postavimo v video posnetek. Udeleženci krožka se najprej 

naučijo po načrtu zmodelirati preproste 3D modele, katere oblečejo v teksturo in jih 

zanimirajo in zrenderirajo. Končni produkt krožka je uvodni Youtube video, ki ga 

izdela vsak udeleženec zase. Krožek je primeren za udeležence s povprečnim 

znanjem angleškega jezika. Na krožek je potrebno prinesti svoje slušalke z daljšim 

kablom in 3,5mm stereo jack priključkom. 

 

Prijave: http://ziga-lausegger.lixter.com/strani/linux-blender.php 
 

 
 

Vodi: Žiga Lausegger, prof. fizike in tehnike 

 

  

http://ziga-lausegger.lixter.com/strani/linux-blender.php


Linux/C/ARM 
 
Starejši računalniki so bili vedno zgrajeni iz večh digitalnih elementov oz. integriranih vezij izmed 

katerih je vsako vezje potrebovalo tudi nekaj zunanjih, analognih elementov. Ker je bilo za sestavo 

računalnika potrebnih veliko elementov, so bili računalniki posledično veliki in dragi. A vse manjša 

velikost tranzistorjev je omogočila vse manjše elemente, ki so postali tako majhni, da jih je bilo 

mogoče vgraditi v eno samo integrirano vezje - nastal je mikrokrmilnik oz. računalnik velikosti 

enega integriranega vezja.  

 

Na krožku si bomo pogledali, kako v operacijskem sistemu Arch Linux lahko brezplačno 

programiramo NXP mikrokrmilnike z vgrajenimi ARM mikroprocesorji. Gre za trenutno najbolj 

razširjeni, zmogljivi in varčni mikroprocesor, ki bi ga moral znati programirati vsak elektronik - trend 

namreč kaže v prid digitalni in ne analogni elektroniki. Ogromno hobistov se ponaša z znanjem 

programiranja mikrokrmilnikov, kar je zmotno, saj večina zgolj uporablja gonilnike oz. funkcije 

visokonivojskih jezikov (C++, Python), ki so jih zanje v nizkonivojskih jezikih C in ARM assembly 

predhodno napisali inženirji. Tako se hobisti nevede zgolj učijo uporabe visokonivojskih 

programskih jezikov (C++, Python), medtem ko programiranje mikrokrmilnikov zanje ostane 

uganka. Na krožku Linux/C/ARM se vsega skupaj lotimo sistematično in po vrsti. Najprej dober del 

ur namenimo namestitvi in spoznavanju operacijskega sistema Arch Linux v katerem bomo delali. 

Udeleženci spoznajo vse podrobnosti o izrazih kot so bios, bootloader, fstab, initram, initcpio... Ko 

udeleženci pripravijo operacijski sistem za nadaljne delo, se začne učenje osnov nizkonivojskega 

programskega jezika C, v katerem napišemo oz. zreproduciramo nekaj pogosto uporabljenih Linux 

aplikacij. Ko tudi C programski jezik ne predstavlja več ovir, se lotimo prebiranja mikrokrmilniške 

dokumentacije in pisanja lastnih gonilnikov za ključne elemente mikrokrmilnika. Tu se udeleženci 

naučijo tudi razhroščevanja in pravilnega izdajanja programske opreme preko orodja GitHub. Po 

želji se poglobimo tudi v ARM mikroprocesor. 

 

Krožek je primeren za dijake tehniških šol, gimnazijce, študente in druge, ki se želijo naučiti 

pravilnega programiranja mikrokrmilnikov. Krožek zahteva dobro znanje angleškega jezika! 

Priporočen je nakup svojega vgrajenega sistema “LPC4088 Quickstart board” in programatorja 

LPC-Link 2, na katerih udeleženci lahko trenirajo doma. Priporočena je tudi uporaba lastnega 

prenosnega računalnika, na katerega udeleženci namestijo svež operacijski sistem - podatki na 

računalniku bodo izgubljeni.  

 

Prijave: http://ziga-lausegger.lixter.com/strani/linux-c-arm.php 

 

 
 

Vodi: Žiga Lausegger, prof. fizike in tehnike 

 
  

http://ziga-lausegger.lixter.com/strani/linux-c-arm.php


Linux/EAGLE 
 
Celotna elektrotehnika temelji na komunikaciji med inženirji, tehniki in operaterji - komunikacija 

poteka v računalniški obliki v kateri si pošiljamo e-pošto, da lahko sprejemamo naročila strank. 

Naročilo v elektroniki pogosto zajema preračun in risanje elektronske sheme, projektiranje 

tiskanine (PCB), izdelava kosovnice materiala (BOM) in izdajanje gerber datotek, gkode in 3D 

modelov za izdelavo prototipnega vezja skupaj z ohišjem. Zgornji koraki se nato ponavljajo dokler 

vezje ni dokončno razvito in preživi tudi standardne električne teste, ki jih v Sloveniji izvaja 

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. 

 

Na krožku si bomo pogledali, kako na prosto dostopnem operacijskem sistemu Arch Linux preko 

aplikacije EAGLE CAD najprej narišemo elektronsko shemo, sprojektiramo PCB in izvozimo 

gerber datoteke na katerih opravimo 2D/3D kontrolo. Nato gerber datoteke izvozimo kot gkodo, 

katero lahko uvozimo v nekatere CNC rezkarje, ki hitro izdelajo PCB prototip. Na krožku bomo 

rezkanje le simulirali na prosto dostopnem orodju LinuxCNC. EAGLE projekte bomo pretvorili tudi 

v prenosljivi 3D STEP format, katerega bomo uvozili v prosto dostopno CAD aplikacijo in dodali 

mankajoče elektronske komponente - 3D modele. Slednje v nadaljevanju pošljemo strojniku, ki 

izdela tesno prilegajoče ohišje ali pa zgolj njegov prototip - pogosto se uporabi 3D printer. 

 

Krožek je primeren za vsakogar, ki se želi naučiti brezplačne in profesionalne produkcije PCB. Za 

motivacijo je spodaj priloženih nekaj slik in 3D model vezja na skrajni desni.  

 

Prijave: http://ziga-lausegger.lixter.com/strani/linux-eagle.php 

 

 
 

Vodi: Žiga Lausegger, prof. fizike in tehnike 

 

  

http://ziga-lausegger.lixter.com/strani/linux-eagle.php


ARDUINO 
 
Arduino je razvojna plošča, ki temelji na Atmelovem mikrokrmilniku. Za Arduino je značilna 

enostavna uporaba, ugodna cena ter prosto dostopno programsko okolje. 

 

           

                                                                    

Uporabljali bomo osnovno različico Arduina, t.j. Arduino UNO. Spoznali bomo uporabo digitalnih in 

analognih vhodov/izhodov, serijsko komunikacijo ter prikazovanje podatkov na računalniku s 

pomočjo programskega okolja Processing. 

Z Arduinom bomo izdelali preproste aplikacije, ki bodo vključevale LED, tipke, senzorje, 

motorje,…Prvi del bo namenjen spoznavanju osnov, v drugem delu pa bo možno realizirati tudi 

lastne ideje. 

Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima programiranje in elektronika. Zaželeno je osnovno 

poznavanje glavnih elektronskih elementov ter volja do učenja. 

Več informacij o krožku in prijave na albreht.jaka@gmail.com. 

 
Vodi: Jaka Albreht, univ. dipl. inž. el. 
 
  



Krožek Mladi in denar, finančna pismenost mladih (za 
vse letnike, programe in poklice) 

 

Trajanje: 40h 

Mladim bodo posredovana nova spoznanja in dojemanje denarja, ki temelji na 

odnosu do samega sebe. Izvedene bodo številne akcije opismenjevanja od 

varčevanja za cilje, do učinkovite porabe, nakupovanja, vlaganja, kaj spremeniti, da 

bodo imeli več denarja, kje varčevati, kje denar plemenititi, kako postati mojster, 

kako podjetnik, katera zavarovanja potrebujemo, kako se izogniti finančnim 

piramidam in prevaram, zakaj in katere davke moramo plačevati ... 

Krožek poteka v sodelovanju z revijo Moje finance. 

V maju-zaključek se bomo udeležili tudi foruma Mladi in denar v Ljubljani in poskusili  

svojiti nagrade.  

Dandanes samo ZNANJE šteje. 

 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 
Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 
 
 
 

 

  

mailto:vrecarb@gmail.com


Krožek hobi elektronike 1  

 

Krožek je namenjen vsem, ki želijo osvojiti osnovna znanja načrtovanja enostavnih 

elektronskih vezij ter spoznati osnovne gradnike elektronike. Na zaključku bomo 

izdelali prvi izdelek LED Robotek STŠ Kranj. 

 

Trajanje: 32h (8 x 4h) 

 

 
                                                                                                      

 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 
  

mailto:vrecarb@gmail.com


Krožek hobi elektronike 2, izdelek  

 
 

Trajanje: 32h  (8 x 4h) 

Krožek je namenjen vsem, ki želijo nadaljevati znanja iz KHE1. Spoznali bomo 

gradnike - integrirana vezja, s katerimi bomo izdelovali izdelke. Na zaključku bomo 

izdelali izdelek LED IR svetlobna pregrada (oddajno in sprejemno vezje).  

                                                                                                     

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 
 

 
  

mailto:vrecarb@gmail.com


 

Krožek elektronike 3, izdelek mobilni robotek  

 

        
 

 

Trajanje: 40h (10x4h) 

Krožek je namenjen vsem, ki želijo nadgraditi znanja elektronike iz KHE1 in KHE2. 

Spoznali bomo nove gradnike integriranih  vezjij - programirljiva vezja 

mikrokontroleje, s katerimi bomo izdelali izdelek mobilne robote, ki bodo našli pot iz 

labirinta. 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 
 

mailto:vrecarb@gmail.com


 
Dopolnili pouk za modul IEVp - izdelava elektronskih 
vezij,  
 
Trajanje: 3 - 30h 

Po potrebi se v popoldanskem času za vse, ki niso opravili vaj oz. izdelkov modula 

IEVp izvedejo dodatne ure za izdelava manjkajočih vaj za 1 letnike SPI programa 

(Računalnikar, Elektrikar). 

 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 

 
Začetni tečaj načrtovanje el. shem in projektiranja 
tiskanih vezij s programskim CAD/CAM orodjem 
EAGLE 

 
Trajanje: 20h (5x4h) 

 
Kandidati se bodo naučili risati preproste el. načrte za elektronske izdelke ter 

projektirati ploščico tiskanega vezja za izbrani izdelek. 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 

mailto:vrecarb@gmail.com
mailto:vrecarb@gmail.com


 
 
 

Nadaljevalni tečaj načrtovanja el. shem in projektiranja 
tiskanih vezij s programskim CAD/CAM orodjem 
EAGLE 
 

Trajanje: 32h (2 meseca … 8x4h) 

Kandidati se bodo naučili risati zahtevnejše el. načrte za elektronske izdelke ter 

projektirati ploščico tiskanega vezja za izbrani izdelek. 

 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 
 

 

Osnovni tečaj TERMOGRAFIJE 

 

 
 

Trajanje 16h 

Kandidat pridobi osnovna znaja o termografiji, zajemanje in obdelava termografskih 

posnetkov SmartView ter osnovno rokovanje s termografijsko kamero. 

 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 
  

mailto:vrecarb@gmail.com
mailto:vrecarb@gmail.com


Osnove projektiranja – izdelava razvojnih projektnih 
nalog 

Kandidati se bodo po standardih  naučili pravilno izdelati razvojne projektne naloge, 

ki jo predstavijo ali na srečanjih mladih raziskovalcev ali pa na Zaključnem izpitu ali 

4. predmetu poklicne mature Izdelek oz. zagovor. 

Tečaj je namenjen dijakom in dijakinjam mladim raziskovalcem in vsem v zaključnih 

letnikih.  

Teme: 

 načrtovanje in organiziranje lastnega dela in dela drugih v skladu s 
terminskim planom izdelave projekta 

 spoznavanje veljavnih standardov in predpisov s področja elektrotehnike 

 poznavanje pojmov atestov, standardov, normativov in tehniških predpisov 

 zagotavljanje kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju v skladu s 
standardi 

 razvijanje motivacije za stalno izpopolnjevanje ter navade za spremljanje 
razvoja tehnologij 

 uporabljanje  programske, strojne in tehnične opreme za izvajanje različnih 
delovnih nalog za izbrani projekt 

 kalkulacija stroškov izbranega projekta  
 

Trajanje 4x3h 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 

Ostale INFO in prijava na: 
vrecarb@gmail.com 
 

mailto:vrecarb@gmail.com

