
Spoznajte 7 valilnic mladih izumiteljev pri nas 

 

7 dobrih primerov, kako se v srednjih šolah pripravljajo na četrto industrijsko revolucijo. Kaj 

vse razvijajo? 

 

Gorazd Suhadolnik  

  

Grob pogled na dogajanje v slovenskih srednjih tehničnih šolah in gimnazijah – predvsem pa 

ob njih – razkriva spodbudno dinamiko tehničnega, inovativnega in raziskovalnega razvoja. 

Šole se lahko postavljajo z dosežki prodornih dijakov. Seveda sistemskih težav ne manjka, 

vseeno pa je videti, da se je spoznanje o nujnosti spodbujanja inovativnega razmišljanja in 
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praktičnega razvijanja tehničnih spretnosti generacije, za katero bo četrta industrijska 

revolucija le še oguljena fraza, vsadilo v pomembne dele družbe.  
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Tako bo videti električni teptalnik snega dijakov Waldorfske šole Ljubljana. Mentor projekta 

Eltrak je direktor šole Iztok Kordiš, pri izdelavi teptalnika pa sodeluje tudi več podjetij. 

1. Waldorfski električni teptalnik 

Dvanajst dijakov na Waldorfski šoli Ljubljana od lanske jeseni gradi eltrak, električno 

napajani, daljinsko vodeni teptalnik snega za pripravo tekaških smučin. Do konca februarja 

nameravajo končati do okolja prijazno, tiho terensko vozilo z lahko kabino, izdelano iz 

kompozitnih materialov in z modularno zgradbo, ki bo dopuščala tudi opravljanje drugih del v 

naravnem okolju. 

Do ideje so prišli spontano, pravi mentor Iztok Kordiš, direktor šole in ikona smučarskega 

teka. Eltrak, ki ga gradijo waldorfovci, je dolg štiri metre in širok 190 centimetrov, težek okoli 

800 kilogramov, preprost za transport, da ga bo mogoče prevažati z osebnim avtom na 

navadni prikolici. Imel bo pogon z dovolj močnimi baterijami za približno 60 kilometrov vožnje 

po globokem snegu. Vsaka od obeh gosenic bo imela svoj elektromotor. 

V akcijo tudi profesorji, starši, inštitut, podjetja … 

Pri projektu sodelujejo še profesorji fizike in likovnega pouka, nekdanji dijak Blaž Habjanič, 

grafični oblikovalec, pa je pripravil programski del za oblikovanje vozila. Direktor šole je 

pridobil tudi močan krog industrijskih sodelavcev pri tem projektu: dva očeta učencev, ki 

vodita strojni in elektromotorni vidik gradnje, Kemijski inštitut, na katerem bodo dijaki 

opravili prakso in se učili izdelovanja baterij, Miro Zorič iz podjetja Stoja jim je priskrbel 

baterije, podporo sta odobrili tudi RLS merilna tehnika in Letrika Mahle, Timing pa je za 

nedoločen čas posodil frezo. Pri izdelavi kabine sodelujejo s trboveljskim podjetjem 

Aereform, start-upom bolj znanega Dewesofta, ki se uveljavlja na področju vrhunske 

tehnologije s kompozitnimi materiali. 

O komercializaciji eltraka vnaprej niso razmišljali, pravi Kordiš. »Bistveno je, da smo se lotili 

razvoja in izdelave, učenja, pozneje bomo videli, ali lahko delamo tudi posel. Zanima l nas je 

spoj tehnike, oblikovanja in ekologije, dijaki pa bodo lahko pridobljena znanja uporabili na 

marsikaterem področju.«  



 

Dijaki Gimnazije Vič so med drugim ustvarili stroj za peko palačink, ki jih bodo v prihodnjih 

dneh odnesli v pokušnjo tudi predsedniku vlade. 

2. Odmevni projekti viške gimnazije 

Na Gimnaziji Vič so dijaki pred šestimi leti pod mentorstvom profesorja fizike Roka Capudra 

v okviru projekta Vič gre v vesolje izdelali dve sondi in ju ob pomoči atmosferskega balona 
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poslali na višino 35 tisoč metrov. Predlansko pomlad so Capuder in dijaki po treh letih 

razvoja spustili v morsko globino še raziskovalno podmornico calypso z elektromotornim 

pogonom, ohišjem iz steklenih vlaken in kamerami na trupu. Zapletlo se je sicer pri krmilnikih 

za motorje in to spomlad bodo podmornico predvidoma spet potopili.  
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Če želimo, da mladi tehnologijo izboljšujejo in z njo poskušajo reševati izzive tega sveta, 

potem zanje naredimo premalo, pravi Rok Capuder, profesor fizike na Gimnaziji Vič in vodja 

Zavoda 404, prvega mladinskega tehnološko-raziskovalnega centra v Sloveniji. 

Mladim je treba pokazati, kaj pomeni ustvarjati 

Bi bile lahko povezave z gospodarstvom boljše, kaj bi bilo za to treba storiti? »Mladim je 

seveda treba pokazati uspešna slovenska podjetja, ki jim bodo lahko pri njihovi poklicni poti 

cilj in vzor. Podjetja pa morajo razumeti, da je treba vlagati v razvoj, da je iskanje kadrov 'iz 

šole v podjetje' preživeto,« odgovarja Rok Capuder in dodaja, da dobri in uspešni 

posamezniki svoje kompetence kažejo s svojim delom. »Če želijo podjetja dolgoročno 

zaposlovati dober kader, naj mladim ponudijo izzive – bolj ko bodo nori, bolje bodo sprejeti,« 

pravi Capuder. »Bolj kot krepiti vezi z gospodarstvom pa je treba mladim pokazati, kaj 

pomeni ustvarjati. Dati jim moramo možnost, da poskusijo svoje ideje uresničiti, in jih 

podpirati tudi, če jim ne uspe.« Tehnični poklici bodo v prihodnosti čedalje bolj cenjeni in tisti, 

ki se bodo reševanja tehničnih problemov lotevali z veliko kreativnosti, bodo najbolj uspevali, 

pravi Capuder. 

3. Zavod 404, kjer je samo lani »razgibavalo« možgane 1.600 mladih 

Capuder, ki je lani vodil gradnjo atmosferskih sond v treh srednjih šolah v Čilu, je že pred 

dvema letoma in pol je ustanovil Zavod 404, v katerem se trenutno 200 dijakov iz 15 srednjih 

šol posveča 15 tehnološkim projektom. Med zanimivejšimi so izdelava replike včasih zelo 

priljubljene naprave za igranje arkadnih iger, v dveh projektih se ukvarjajo z naprednimi 

sistemi za nadzor nad čebelami v panjih, skupina dijakov pa razvija grow box – zaprto okolje 

za gojenje rastlin. Ena ekipa gradi hovercraft (amfibijsko vozilo z motorjem, ki omogoča 

plovbo po vodi in vožnjo po kopnem), nekaj dijakov, ki jih bolj zanima biokemija, pa raziskuje 

svet mikrofluidike.  



 

Bionična roka, ki so jo dijaki Gimnazije Poljane deloma stiskali s 3D-tiskalnikom. 

Največji projekt – pametna ulična svetilka 

»Naš največji dijaški projekt, pri katerem sodelujejo štiri srednje šole, je Inteligentna ulična 

svetilka, ki ob minimalnem svetlobnem onesnaženju ponuja najboljšo osvetlitev. Z različnimi 

senzorji za zaznavanje svetlobe iz okolice in drugih vrednosti iz okolja bo prilagajala moč 
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osvetlitve,« pravi Capuder. 

»Veliko časa posvečamo tudi izobraževanju osnovnošolcev, v letu 2016 se jih je v naše 

programe vključilo več kot 1.600,« še pravi vodja Zavoda 404.  
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Dijaki Gimnazije Poljane so v Zavodu 404 izdelali cepelin, ki ga uporabljajo za oglaševanje.  

Tehnologijo znati obvladati, ne le uporabljati 

Manj optimističen je Capuder pri vprašanju, ali se srednješolska generacija dobro pripravlja 

na četrto industrijsko revolucijo, saj meni, da so mladi najboljši uporabniki novih tehnologij, 

zasnovanih za intuitivno uporabo, brez potrebe po znanju o njihovi zgradbi, načinu delovanja 

in morebitni koristnosti zunaj predvidene uporabe. »Če želimo postati narod uporabnikov, 

potem s tem ni nič narobe. Če pa želimo, da mladi tehnologijo obvladujejo, jo izboljšajo in z 

njo poskušajo reševati poslovne in tehnične izzive tega sveta, potem zanje naredimo 

premalo,« pravi viški profesor fizike.  

 

Dijaki Vegove Ljubljana so izdelali električni avtomobil foton in e-pony. 
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4. Na Vegovi vre od idej in projektov 

Ena od šol, ki sodeluje v Zavodu 404, je tudi Vegova, Elektrotehniško-računalniška strokovna 

šola in gimnazija Ljubljana. Kot pravi Uroš Breskvar, profesor računalništva in mentor, imajo 

vsako leto več odmevnih izdelkov. V tem šolskem letu so v eni od nalog naredili primerjavo 

med zmogljivostmi alkalnih AA-baterij na slovenskem trgu (test baterij so izvedli v 

sodelovanju z oddelkom za razvoj novih vrst baterij na Kemijskem inštitutu), v drugi so se 

lotili razvoja cenovno sprejemljive alternative funkcijskega generatorja, ena skupina pa je 

razvila prilagoditev sistema za zaklepanje vrat, ki omogoča dijakom dostop do posebnih 

razredov z dijaško izkaznico. 

Poceni baterija, harfa brez strun 

Dijak Luka Hrastovec je s pomočjo mentorja Breskvarja iz rabljenih baterij odsluženih 

prenosnih računalnikov izdelal cenovno ugodno baterijo, dijaku Vidu Oblaku pa je s poceni 

komponentami uspelo izdelati generator, primerljiv z zelo dragim generatorjem za 

uglaševanje naprav. 

Profesor Breskvar kot zanimiv izdelek navaja tudi infrardečo harfo oziroma glasbilo v obliki 

harfe, vendar brez strun, ki ob prekinitvi določenega žarka proizvede določen ton. 

Električna inovativnost 

Maja lani so vegovci na tekmovanju mariborske fakultete za elektrotehniko v odprti kategoriji 

zmagali s fotonom, električnim avtomobilom, ki so ga v enem letu zgradili v sodelovanju z 

ljubljansko fakulteto za elektrotehniko ter s podjetjema Letrika (motor in krmilniki) in ZEOS 

(odpadne baterije). Dijaki so sami izdelali vso elektroniko, baterije pa so pridobili iz odpadnih 

baterij prenosnih računalnikov. Enako so zagotovili energijo za pogon e-ponyja, ki so ga 

izdelali iz starega ponyja, ob tem pa začeli razmišljati, da bi svoje znanje uporabili za 

izdelovanje e-koles po naročilu. 

»Na šoli se je pojavila ideja, da bi izdajali znanstveni časopis, ki bi opisoval pomembne 

dosežke dijakov srednjih tehniških šol,« pravi Breskvar. »Verjamemo, da bo marsikateri 

direktor podjetja z veseljem prelistal časopis in tako prišel do perspektivnih kadrov.«  



 

V ComLabu trboveljski dijaki skupaj z učitelji uresničujejo tudi zamisli, ki jih predlagajo v 

lokalnih podjetjih. 

5. V Trbovljah od novega družabnega omrežja do aplikacije za boljše učenje  
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Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje razvijajo tudi v navidezni resničnosti. 

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje sta dva dijaka za zaključno nalogo ustvarila novo 

družabno omrežje. V sodelovanju s podjetjem EVJ je dijak Jan Žagar izdelal vremensko 

postajo, za zaključno nalogo pa dela sistem za pametno hišo na osnovi miniračunalnika 

raspberry PI in brezžičnih modulov, našteva najzanimivejšo bero zadnjega šolskega leta 

ravnateljica šole Marjetka Bizjak. Že predlanskim sta dijak Amon Stopinšek in mentor Uroš 

Ocepek razvila aplikacijo tRSiCA, za katero sta prejela srebrno priznanje GZS. Gre za 
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spletno učno okolje z gradivi šolskih predmetov, ki dijaku po večkratnem obisku prek 

sodobnih algoritmov s področja umetne inteligence predlaga zanj najprimernejši izbor iz 

učnega gradiva. Uporaba sistema izboljša doseganje učnih ciljev, še posebej pri učencih, ki 

pogosto potrebujejo dodatno učno razlago. 

Trojni laboratorij 

Ravnateljica je na šoli tudi zasnovala Razvojno-izobraževalni laboratorij, sestavljen iz treh 

skupin oziroma povezanih laboratorijev – strojniškega, elektrotehniškega in računalniškega. 

Bizjakova pričakuje, da bodo s pomočjo podjetij, z nekaterimi se je že dogovorila za 

sodelovanje, vsi trije laboratoriji zaživeli v prihodnjem letu. V ComLabu, računalniški razvojni 

skupini, ki na šoli že deluje, so dijaki v letošnjem šolskem letu posneli 360-stopinjsko sliko 

šole in prenovljene instalaterske učilnice ter izdelali aplikacijo obogatene resničnosti Lov na 

Zlati bit. V ComLabu dijaki skupaj z učitelji uresničujejo tudi zamisli, ki jih predlagajo v 

lokalnih podjetjih, pravi ravnateljica Bizjakova. »Načrtujemo izdelavo predstavitve s 360-

stopinjskimi posnetki nekaterih zasavskih podjetij, dijaki končujejo tudi izdelavo spletne strani 

za enega od trboveljskih javnih zavodov.«  



 

V prototipu aerodinamičnega hibridnega vozila eRocket mark 0 je dijakom STŠ Koper uspelo 
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združiti električni in reakcijski pogon. 

6. Iz Kopra hibridna raketa, električni motocikel in deltoidni avtomobil 

»Projekt eRocket mark 0 je vzorec sodelovanja z obalnim gospodarstvom. Predvsem pri 

finalizaciji reakcijskih motorjev smo s souporabo vrhunskih tehnologij družbe Hidria dobili 

dostop do kakovostnega, uporabnega znanja in tehnologij, pridobljenih v tržnem 

gospodarstvu, ki nam jih sicer v šolstvu primanjkuje,« pravi Aleksander Pohlen, profesor na 

Srednji tehniški šoli Koper in mentor medijsko odmevnega projekta, ki so ga javno predstavili 

konec prejšnjega šolskega leta. Dijaki četrtega letnika programa strojni tehnik so vložili več 

kot dva tisoč delovnih ur v konstruiranje prototipa aerodinamičnega hibridnega vozila 

eRocket mark 0, v katerem jim je uspelo združiti električni in reakcijski pogon.  



 

Motocikel MC EMEA, ki ga razvijajo na Srednji tehniški šoli Koper. 
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Spoznavanje s potencialnimi delodajalci 

Septembra so hibridno »raketo« predstavili v Ljubljani na EcoMeetu 2016, srečanju ekoloških 

vozil v Sloveniji, in osvojili priznanje za najinovativnejši hibrid. Oktobra so v Münchnu na 

sejmu Ecartec, največjem mednarodnem sejmu električnih in hibridnih vozil v Evropi, zbudili 

veliko pozornosti, nekateri pomembni tuji proizvajalci pa so jim ponudili sodelovanje pri 

nadaljnjem razvoju projekta. 

»Hkrati gre pri tem za nekakšno promocijo dijakov in njihovo seznanjanje z morebitnimi 

delodajalci, ki tako povsem drugače spoznajo potencial učencev, ob sodelovanju, skozi 

izmenjavo informacij in skupno rabo razpoložljivih zmogljivosti, tako človeških kot tehnično-

tehnoloških. To pa je temeljni gradnik kibernetičnega prostora četrte industrijske revolucije,« 

pravi Pohlen. 

S Hidrio nadgradnja raketnih motorjev 

V sodelovanju s Hidrio se pri hibridni raketi na koprski tehniški šoli še vedno ukvarjajo z 

nadgradnjo reakcijskih motorjev, hkrati pa razvijajo nova projekta. Pri motociklu MC EMEA z 

dvojnim sinhroniziranim elektromotornim pogonom, delnim krmiljenjem zadnjega kolesa in 

modularno platformo so prišli do modela v merilu 1 : 1, delujoči prototip pa napovedujejo do 

konca šolskega leta. 

Še zahtevnejši je drugi projekt, QuadraCAR, nov koncept v razumevanju avtomobilnosti. 

Vozilo bo imelo deltoidno postavitev koles, elektromotorni pogon nameravajo nadgraditi z 

mikroplinskimi turbinami, oblika bo drzna, futuristična. »Z modelom v pomanjšanem merilu, ki 

smo ga pripravili za realno vizualizacijo oziroma študijo koncepta, smo zadovoljni,« pravi 

mentor Pohlen. »Projekt je že zaradi drznosti ideje obsežnejši, prototip mora biti izdelan na 

višji kakovostni ravni. V projekt želimo, poleg gospodarstva, pritegniti tudi druge srednje 

strokovne šole ali pa še tudi koga več,« pravi koprski profesor. 

»Dijaki se v okviru produktnih skupin naučijo povezanosti v delu in pretoku informacij. Hkrati 

se začenja tudi proces samoevalvacije, v katerem spoznajo sebe in 'sodelavce' v povsem 

drugačni luči kot sicer v običajnih razmerah. S tem se odnosi, razmerja, pa tudi hierarhija 

postavijo v precej drugačno obliko,« še pravi Aleksander Pohlen.  



 

Na višji strokovni šoli v ŠC Novo mesto se je študent lotil izdelave prototipnega svetlobnega 

telesa s 3D-tiskalnikom. 

7. V Novem mestu nadgradnja inovacij v diplomskih nalogah 

V Zvezi organizacij za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), slovenski zibelki izobraževanja 

mladih na področju tehničnih veščin in naravoslovnih ved, v kateri skrbijo za kopico tehničnih 

dejavnosti, od olimpijad znanja do raziskovalnih taborov, založništva in izobraževanja 

mentorjev, postrežejo z obsežnim seznamom srednjih šol, na katerih se »na polno« dogaja 

na področjih elektronike, elektrotehnike, robotike, strojništva in novih tehnologij. Ne smemo 

pozabiti na Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor, nas opozorijo. Šolo, za katero velja, 

da ima največ (dijakov) raziskovalcev in zaseda najvišja mesta na svetovnih tekmovanjih v 

robotiki, pa tudi v tekmovanjih z električnimi kolesi. Veliko sodelujejo tudi s Srednjo poklicno 

in tehniško šolo Murska Sobota ter s šolskimi centri v Celju, Ravnah na Koroškem in v 

Novem mestu. Tam nam ravnatelj Matej Forjan pove, da so pri njih inovativne tehnološke 

spremembe in izboljšave delovnih procesov kar najbolj vpete v diplomske naloge študentov 

na višji strokovni šoli, ki deluje v okviru ŠC Novo mesto. Kot primer navede diplomsko delo, v 

katerem se je študent lotil razvoja in izdelave prototipnega svetlobnega telesa s 3D-

tiskalnikom. 
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»Za izdelavo svetlobnega telesa iz stekla bi najprej potrebovali kalup. Ta tehnologija je 

draga, zato se je študent odločil za izdelavo svetlobnega telesa iz polimera, izdelanega na 

3D-tiskalniku. Po izdelavi prototipa je prišel tudi do rešitev za izboljšanje in še kakovostnejšo 

izdelavo,« pojasni ravnatelj ŠC Novo mesto. 

Lahko računamo tudi na inovativne kmetijce? 

Na ZOTKS pravijo, da svojevrstno renesanso doživljajo tudi na biotehniških in kmetijskih 

srednjih šolah. »Programi, praktičen pouk in obšolske dejavnosti, od učenja tehnik oranja, 

ekologije do gospodarjenja in uporabe sodobnih tehnologij, pripravljajo mlade za 

konkurenčno delo na področju kmetijstva,« pravijo, hkrati pa opozarjajo na najbolj žgoče 

težave. Največja je odprava tehnike in tehnologije v devetem razredu osnovne šole in v 

srednjih šolah. »Druga težava so zastareli programi tudi na področju sodobnih tehnologij 

(računalništvo, robotika …), na katerem šole ne sledijo trendom,« pravi glavni tajnik ZOTKS 

Jožef Školč. »Čedalje manj je tudi kakovostnih izobraževanj za mentorje. Dobri mentorji se 

večinoma samoizobražujejo in sledijo novostim zato, ker jih določeno področje veseli, in to 

prenašajo tudi na svoje dijake,« še pravi Školč in dodaja, da se kljub upadanju števila članov 

v klubih in krožkih še vedno zgodi veliko »inženirskih« dosežkov, predvsem med različnimi 

modelarji. 

Tri točke za tehnološki preboj Izdelovalni laboratoriji, dostopna infrastruktura in 

medpodjetniški izobraževalni centri  

  

Kaj za razvoj izumiteljskega podmladka in s tem krepitev inovacijskega potenciala države 

počne vlada? Tadej Slapnik, državni sekretar, ki vodi medresorsko delovno skupino 

Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, pravi, da so za prehod v tehnološko naprednejšo 

družbo pomembni trije glavni dejavniki. 

  

Najprej izdelovalni laboratoriji (maker labi). »V Sloveniji gre večinoma za zasebne iniciative, 

le redka podjetja v izdelovalnih laboratorijih vidijo potencial,« pravi Slapnik. Lani je 

ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s pilotnim razpisom podprlo nastanek treh 

demonstracijskih izdelovalnih laboratorijev za uvajanje veščin in prototipiranje. Letos bodo 

tako začeli delovati v šolskih centrih Slovenske Konjice–Zreče, Nova Gorica in Postojna. »Za 

opremo in zagon delovanja mora gotovo poskrbeti država, v nadaljevanju pa se bodo na to 

navezala podjetja, ki imajo največjo potrebo po tovrstnih kadrih in kompetencah,« pravi 

državni sekretar. Ministrstvo bo letos izpeljalo še en razpis, s katerim bo prek zasebnih 

neprofitnih organizacij vzpostavljena mreža od 10 do 12 izdelovalnih laboratorijev, ki bo 



sestavljala javno dostopno infrastrukturo tudi za tehnološko inovativne srednješolce. 

  

Kot tretji element povezave med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem navaja Slapnik 

medpodjetniške izobraževalne centre, ki so jih v zadnjih letih vzpostavili v vseh večjih 

slovenskih mestih oziroma šolskih centrih. Dobra, od teh centrov sicer neodvisna primera sta 

po njegovem mnenju socialno podjetje Ustvarjalnik z mrežo podjetniških krožkov na srednjih 

šolah (in tisoči sodelujočih dijakov) in trboveljski Katapult, Dewesoftov podjetniški 

pospeševalnik za podjetja s fizičnim produktom. 

  

Najresnejši igralec na presečišču izobraževalnega in obšolskega sveta tehnologij prihodnosti 

je po Slapnikovem mnenju ljubljanski Zavod 404, prvi mladinski tehnološko-raziskovalni 

center v Sloveniji, izkušnja oziroma praksa, ki bi jo bilo treba po sekretarjevem prepričanju 

»umestiti v izobraževalne programe, začenši z osnovno šolo«. 
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