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     Krožek: Finančno opismenjevanje mladih 1 

 

Trajanje:4 x 3h=12h 

Mladim bodo posredovana nova znanja in dojemanje denarja, ki jih narekuje dandanašnji svet, ki temelji na 

principu dajati-sprejemati. Brez razumevanja in življenja mimo tega, imajo mladi in nevedni velike težave 

pri zaposlovanju, življenju ter odnosih v družbi. 

Izvedene bodo številne delavnice kot so: 

 Temelji finančnega opismenjevanja. 

 Učinkovita poraba in nakupovanja, učinkovita uporaba aplikacij, denarni zapis.  

 Kaj pomeni vlagati vase, skrbeti za zdravje, se stalno izobraževati?  

 Kaj spremeniti, da bomo imeli več denarja, kje varčevati, kje denar plemenititi?  

 Kako postati mojster, kako podjetnik, katere spremembe na sebi moramo spremljati in se 
spodbujati? 

 Katera zavarovanja potrebujemo, kako se izogniti finančnim piramidam in prevaram?  

 Zakaj in katere davke moramo plačevati?  

 Energija denarja. Kako izračunamo donose in obresti prihrankov? Kako postanemo finančno 
neodvisni in varni. Zakaj je največja sila na svetu obrestno-obrestni račun in zakaj je varčevanje tako 
zelo pomembno? 

 Kako denar vpliva na medsebojne odnose v družini, med prijatelji, sošolci in odnosu moški-ženska.  

 Kateri poklici so poklici prihodnosti in katera znanja so potrebna. Socialne in komunikacijske 
veščine.  

 Kako in kje zaslužiti? Kako izdelamo življenjepis za štipendijo ali službo. Mapa učnih dosežkov. 

 Kaj so kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni cilji?  

 Kaj pomeni imeti urejene osebne finance? Temeljna pravila ravnanja z denarjem. Kako pravilno 
upravljamo osebne finance? Kaj vpliva na upravljanje? Ali vem kam izginja naš denar? Denarni tok. 

Druge posebnosti: 
Krožek poteka v sodelovanju z revijo Moje finance. 
Ciljna skupina, učenci in učenke 8. in 9. razredov OŠ  ter dijaki in dijakinje SŠ     
K obiskovanju krožka lahko povabite tudi prijatelje in starše. 
V maju se vsako leto udeležimo tudi tekmovanja Mladi in denar v Ljubljani in morda ti uspe osvojiti lepe 
nagrade, ki jih pripravi revija Moje finance. 
 

Koordinator in izvedba: Branko Vrečar v sodelovanji z revijo Moje finance 
sept. – maj, 4x ponovitev, sreda in/ali petek 15.00 – 17.15 

 
INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici  

mailto:vrecarb@gmail.com
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KHE1 - Krožek hobi elektronike 1  

Trajanje: 12h (4 x 3h) 
 

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

elektronskih vezij ter spoznati osnovne gradnike elektronike. Poudarek bo na 

zabavni hobi elektroniki. Prejeli boste tudi veliko praktičnih načrtov z LED, ki jih 

boste lahko izdelali s pomočjo mentorja krožka. Na zaključku bomo vsi izdelali prvi 

izdelek LED Robotek STŠ Kranj. Drugi izdelki, Light Show, VU metri, LED Božiček, 

LED srček, LED Merilec Ljubezni, LED elektronska ruleta. 
 

   
                                                                                                      

Krožek vodi: Branko Vrečar, d.i.e, učitelj strokovnih modulov,  
Srednja tehniška šola 
 

Koordinator in izvedba: Branko Vrečar v sodelovanji s podjetjem AX Elektronike. 
Termin:  sreda 15.00 – 17.15,  
4x ponovitve, oktober – maj.  

 

 

 

 

 

INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici . Cena, vključuje osnovni material, orodje in merilno opremo  

 

 

Nekaj fotk iz delavnic hobi elektronike: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_ZlYyWE12QnhadXM?usp=sharing 
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_R293ZllIVVZ5enc?usp=sharing 

 

 

mailto:vrecarb@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_ZlYyWE12QnhadXM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_R293ZllIVVZ5enc?usp=sharing
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KHE2 - Krožek hobi elektronike 2, izdelek  

      
 

Trajanje: 12h  (4 x 3h),  

 

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

gradnike - integrirana vezja, s katerimi bomo izdelovali izdelke. Naučili se bomo 

uporabljati tudi sodobne merilne inštrumente in znali poiskati napake v elektronskih 

vezjih. Na zaključku bomo izdelali izdelek LED IR svetlobna pregrada (oddajno in 

sprejemno vezje). Signale bomo merili z digitalnim osciloskopom. 

Drugi izdelki, Light Show, VU metri, LED Božiček, LED srček, LED Merilec Ljubezni, 

LED elektronska ruleta…) 
                                                                                                     

Krožek vodi: Branko Vrečar, d.i.e, učitelj strokovnih modulov, Srednja tehniška šola 
 

 
Termini: sreda 15.00 – 17.15 
4x ponovitve, oktober – maj.  

 

INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici. Cena, vključuje osnovni material, orodje in merilno opremo  

 
Nekaj fotk iz delavnic hobi elektronike: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_ZlYyWE12QnhadXM?usp=sharing 
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_R293ZllIVVZ5enc?usp=sharing 

  

mailto:vrecarb@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_ZlYyWE12QnhadXM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B5N3M5jHUdK_R293ZllIVVZ5enc?usp=sharing
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KPM - Kratka šola programiranja mikrokontrolerjev – 
izdelava mobilnega robotka  

 

Trajanje 4x3h=12h 

 

   

Učenci bodo spoznali mikrokontroler AVR, ki bo brez težav vklapljal LED diode, 

releje, sprejemal signale iz različnih senzorjev in tipk, signale obdeloval s 

pomočjo LCD prikazovalnika.  Naučili se bodo osnov programiranja v 

programskem jeziku Basic. Na koncu bodo sestavil svoj prvi mobilni robotek, ki 

bo našel pot iz labirinta. 

Krožek vodi: Branko Vrečar, d.i.e, učitelj strokovnih modulov, Srednja tehniška šola 

v sodelovanju s podjetjem AX elektronika 
 
Termini: srede in/ali petek 15.00 – 17.15 
4x ponovitve, oktober – maj.  
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici 
 
INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 
  

mailto:vrecarb@gmail.com
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KHE3 - Krožek hobi elektronike 3, učni mobilni komplet 
EMORO 

  

Trajanje 8x3h=24h, 2 meseca, 
 

         
 

 

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

Spoznali bomo nove gradnike integriranih  vezij - programirljiva vezja 

mikrokontroleje, s katerimi bodo izdelali izdelek mobilni robot. Potrebna je nabava 

učnega kompleta EMORO, kjer je priložena tudi licenčna prog. oprema. V tečaju se 

bodo učenci seznanili s številnimi naprednimi možnostmi programiranja 

mikrokontrolerjev na vgrajenem sistemu, ki je priložen kompletu. 

 
Krožek vodi:  Branko Bradeljica, podjetje S5tehnika.net  in Branko Vrečar 
Trajanje 8x3h=24h, 2 meseca, 40€/mesec 
 
Termini: srede in/ali petek 15.00 – 17.15 
4x ponovitve, oktober – maj.  
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici 

 

INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 
 

 

mailto:vrecarb@gmail.com
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    Začetni tečaj načrtovanje el. shem in projektiranja tiskanih 

vezij s programskim CAD/CAM orodjem EAGLE  

 
 
Trajanje 3x4h=12h 
 
Kandidati se bodo naučili risati preproste el. načrte za elektronske izdelke ter 

projektirati ploščico tiskanega vezja za izbrani izdelek. Uporabljati bodo znali modul 

Schematic, Board, Autorouter. Svojo prvo ploščico bodo izdelali s CONRAD 

kompletom – jedkalni komplet. 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 
 
Termini: srede in/ali petek 15.00 – 17.15 
4x ponovitve, oktober – maj.  
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici 

 

INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 
  

mailto:vrecarb@gmail.com
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Nadaljevalni tečaj načrtovanja el. shem in projektiranja 
tiskanih vezij s programskim CAD/CAM orodjem EAGLE 

  

Trajanje 3x4h=12h, 
 

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

projektirati ploščico tiskanega vezja za izbrani izdelek. Ploščico bodo izdelali s CNC 

rezkalnikom ali pa bomo izdelane filme dali izdelati izdelovalcu TIV. Izdelali boste 

svoje prvo profesionalno izdelano tiskano vezje za izbrani izdelek. 

   

 

Krožek vodi: Branko Vrečar, dipl. inž. 

 
Termini: srede in/ali petek 15.00 – 17.15 
4x ponovitve, oktober – maj.  
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici 
 

INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 

  

mailto:vrecarb@gmail.com
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Mladi energetski upravitelj    

 

Trajanje 4x3h=12h 
 

S priročnikom "EYEManager Guide", ki ga bodo udeleženci prejeli bodo posredovana znanja in 

vsebine: 

- Izdelki, ki porabljajo energijo, ter kako jih čim bolj učinkovito namestiti in 

uporabljati. Predstavljena bo maketa SeltronHome. 

- Vedenjske navade pri varčevanju z energijo z nasveti dijakom o potrebnih 

znanjih za varčevanje z energijo v vsakdanjem življenju. 

- Potek energetskega pregleda so navodila kako zbrati podatke, ki se 

nanašajo na porabo energije, emisije ogljikovega dioksida ter učinkovitost 

naprav, zgradb in opreme. 

- Priprava načrta varčevanja z energijo, ki vodi dijake skozi izbiro 

varčevalnih ukrepov na izbranem primeru, z namenom izboljšanja 

energetske učinkovitosti, ter ocenitev stroškov, povezanih z izvedbo 

varčevalnih ukrepov in s tem povezan vpliv na denarne prihranke. 

 

Udeleženci pridobijo tudi osnovna znanja o termografiji, zajemanje in obdelava termografskih 

posnetkov SmartView ter osnovno rokovanje s termografijsko kamero. 

  
 

Krožek vodi: Branko Vrečar, d.i.e, učitelj strokovnega modula OVE – obnovljivi viri 
energije v sodelovanju s podjetjem SELTRON d.o.o in MICOM d.o.o. 
 
Termini: srede in/ali petek 15.00 – 17.15 
4x ponovitve, oktober – maj.  
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici 

 

INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 
 

  

mailto:vrecarb@gmail.com
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OPR - Osnove projektiranja  

Trajanje 4x3h=12h,  

C IL J I  IZ OB RA ŽE V AN JA  

 načrtovanje lastnega dela 

 uporaba programskih orodij za načrtovanje v elektro stroki in izdelava potrebnih načrtov za 
projektno dokumentacijo 

 načrtovanje projektne naloge v skladu s standardi, normativi un tehniškimi predpisi 

 sprejemanje informacij o delovnem procesu, prejetih nalogah in zastavljenih ciljih 

 komuniciranje z elektronsko pošto v delovnem timu in s partnerji v projektu 

 iskanje vseh potrebnih informacij za izdelek oz. storitev s pomočjo spleta in strokovne literature  

 uporaba urejevalnikov besedil za pripravo različnih dokumentov 

 priprava in urejanje pisnih navodil z uporabo IKT tehnologije 

 izdelulovanje projektne tehnične dokumentacije (izdelava in branje načrtov ter drugo tehnično 
dokumentacijo) 

 uporaba strokovne literaturo za izbran projekt 

 spremljanje razvoja konkurenčnih izdelkov 

 načrtovanje postopkov za izdelavo in konstruiranje  izdelka ali storitve ter iskanje optimalne rešitve 

 risanje skic, delovnih skic, pomožnih skic 

 seznanjanje  z zaščitami informacijskih tehnologij in sistemov 

 obvladovanje postopkov načrtovanja elektronskih vezij in podsklopov z uporabo ustrezne IKT 
tehnologije 

 obvladovanje zahtev in pravil za risanje načrtov za izbrani projekt 

 izvajanje potrebnih meritv in pravilna uporaba merilnih inštrumentov 

 izdelovanje merilnih protokolov po opravljenih meritvah 

 izdelava kalkulacij vseh stroškov projekta 

 izdelava pregleda tehnoloških postopkov, vrednotenje in ocenitev celotnih stroškov dela za izdelavo 
izbranega projekta 

 razvijanje čuta natančnosti, vestnosti in odgovornosti pri delu 

 
Izobraževanje je primerno za dijake višjih (zaključnih) letnikov srednje tehniške šole. Z znanjem bodo 
strokovno in pravilno izdelali projektno nalogo za 4. predmet poklicne mature. 
 
Termini: srede in/ali petek 15.00 – 17.15 
4x ponovitve, oktober – maj.  
cena 40€, plačate pred začetkom 1. srečanja  po položnici  
 
INFO in prijava na:  
(Navedi naslov krožka, ime, priimek, razred, mail in telefon) 
branko.vrecar@sckr.si 

 

mailto:vrecarb@gmail.com

