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Komisija za kakovost deluje na vzgojno-izobraževalnem področju Srednje tehniške šole Koper. V 
šolskem letu 2008/09 je skrbela za opravljanje nalog, ki so elementi kakovosti dela na šoli.

1. PREDSTAVITEV SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE KOPER

1.1 Vizija šole

Vizija šole je postati članica skupine kakovostnih šol z visoko strokovno usposobljenim kadrom in
odlično opremo, ki bo nudila kvalitetno poklicno, tehniško in višješolsko izobraževanje mladine in
odraslih,  usposabljala  odlične  kadre za delo in  nadaljnje  izobraževanje  ter  tvorno sodelovala z
ožjim in širšim okoljem.

Svoje  naloge  želimo  uresničevati  s  sodobnimi  pristopi,  usmerjenostjo  v  prihodnost  in  dobrimi
možnostmi  za  strokovno  rast  zaposlenih.  Želimo  biti  prepoznavni  po  pestri  izbiri  kvalitetno
izvedenih programov in drugih vsebin, ki jih ponujamo udeležencem izobraževanja. Večja pestrost
in možnost izbire vsebin bo z uvedbo novih programov omogočala oblikovanje bolj individualnih,
dijakovim interesom prilagojenih programov.
Smo in želimo biti šola, ki daje velik pomen tudi medsebojnim odnosom, gradimo na medsebojnem
spoštovanju, srčnosti, odprtosti in poštenosti.

1.2 Vpis dijakov v 1. letnik

V šoli je bilo ob vpisu 574 dijakov.

V šolskem letu 2008/2009 smo imeli na šoli 27 razredov, in sicer:
 3 razrede nižjega poklicnega izobraževanja
 12 razredov poklicnega izobraževanja (8 Strojništva in 4 Frizer)
 6 razredov strokovnega izobraževanja (4 Strojni tehnik in 2 Strojni tehnik (PTI))
 6 razredov gimnazijskega izobraževanja (Tehniška gimnazija)

1.3 Dijaki s posebnimi potrebami 

Imeli smo 48 dijakov s posebnimi potrebami.

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo 5 dijakov.

RAZRED ŠT. DIJAKOV
1. letnik 0
2. letnik 2
3. letnik 3

Skupaj 5
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V programih srednjega poklicnega izobraževanja je bilo 37 dijakov.

RAZRED ŠT. DIJAKOV
1. letnik 22
2. letnik 9
3. letnik 6
Skupaj 37

V  programih  srednjega  strokovnega  izobraževanja,  poklicno-tehniškega  izobraževanja  in  v
programu gimnazijskega izobraževanja (Tehniška gimnazija) je bilo 6 dijakov.

RAZRED ŠT. DIJAKOV
1. letnik 2
2. letnik 1
3. letnik 0
4. letnik 3
5. letnik 0
Skupaj 6

2. MATURA, POKLICNA MATURA, ZAKLJUČNI IZPIT

K zaključnemu izpitu (junijski in avgustovski rok) je pristopilo 40 dijakov, uspešnost je bila 100 %.
Poklicno  maturo  je  opravljalo  18  dijakov,  16  je  bilo  uspešnih  ali  89  %.  Splošno  maturo  je
opravljalo 29 dijakov, 20 je bilo uspešnih ali 70 %. Neuspešni dijaki imajo možnost opravljanja
SM, POM in ZI v naslednjih rokih. V primerjavi z lanskim letom je bil uspeh na zaključnem izpitu
višji za 9 %, na poklicni maturi za 14 % višji, pri splošni maturi pa je bil uspeh za 11 % nižji.
Uspeh je precej odvisen od posamezne generacije. 

3. POHVALE IN PRIZNANJA

V šolskem letu 2008/09 smo dijakom podelili  59 pohval in priznanj  za tekmovanja v stroki in
jezikih, za dosežke na športnem področju, za pomoč sošolcem in  delovanju v oddelčnih skupnostih
ter za sodelovanje pri kulturnih prireditvah.
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4. STROKOVNE EKSKURZIJE

V šolskem letu 2008/09 smo uspešno izvedli številne ekskurzije.

Seznam izpeljanih ekskurzij:
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OPIS LETNIK/
RAZRED

DATUM PRIPRAVIL/ 
ODGOVOREN 

VODIL POVEZAVA 
Z AKTIVI

Rogaška 
Slatina – 
Afrodita in 
Steklarna

1. Fa in 1. Fb 7. 4. 2009 M. Gorjan zunanji PUZ Frizer

Cankarjev 
dom – 
frizerski 
festival

2.F oktober M. Gorjan M.Gorjan SVS

Ljubljana, 
Kranj

1. Ag Mojca Ivančič Mojca 
Ivančič, 
Majda 
Jančar

knjižnica

Mϋnchen 
Nemčija

3. Ag, 3. A, 
4.B

December 
2008

Peter Košir Peter 
Košir

ANG

3. Slovenski 
forum 
inovacij

4. A, 
5. B

22. 10. 2008 Alenka Veselica Alenka 
Veselica

STR

Naravoslovni 
dan – 
Škocjanske 
jame

2. Ag, 2. Bg 9. 6. 2009 Erika Korošec Erika 
Korošec

BIO, KEM

Naravoslovni 
dan – 
Škocjanski 
zatok

1. Ag 10. 6. 2009 Elvira Kranjc Elvira 
Kranjc

GEO, BIO

Rižarna, 
Sinhrotron, 
jama v 
Briščkih

4. Ag, 4. Bg, 
5. B

januar 2009 Aktiv/
Marko Munih

Marko 
Munih

ITA, ZGO
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OPIS LETNIK/
RAZRED

DATUM PRIPRAVIL/ 
ODGOVOREN 

VODIL POVEZAVA 
Z AKTIVI

Bistra, 
Tehniški 
muzej

1. D, 
2. D

19. marec 
2009

Damjana 
Pregeljc

Damjana 
Pregeljc

LTH, 
Ljubljana

2. C, 
3. C

26. 11. 
2009

Damjana 
Pregeljc

Damjana 
Pregeljc

Litostroj EI 2. A, 2. D 13. 11. 
2009

Damjana 
Pregeljc

Nevio 
Kocjančič

Celjski 
sejem 
orodjarstva

3. A 23. 4. 
2009

V. Grlj V. Grlj

Projektni 
teden

1. C 10. 4. 09 V. Grlj V. Grlj PRA, STR
SLO, ANJ, 
ITA,
STR

Pipistrel 4. A in 
5. B 

25. 11. 
2008

Igor Kozjak Igor 
Kozjak 
Alenka 
Veselica

Trst, 
narodni 
dom in grad
Miramar

2. A in 
3. A

7. 5. 2009 Anja Falkner Anja 
Falkner

SLO, UME, 
ZGO

Radio 
Koper

3. A in 
4. B

11. 6. 09 in
12. 6. 
2009

Giliola Mejak Giliola 
Mejak

Izvir Rižane 1. C april M. Trajbar V. Grlj 

Lama 1. C april M. Trajbar M. 
Juriševič 

Cimos 2. A, 3.A A. Šav M. Jahn 

Formatool 3. A maj M. Juriševič Juriševič 

Luka Koper 1. letnik / 1. AG,
1. A, 1. C, 1. Č, 1. 
D, 1. FA, 1. FB

13. 2. 
2009

Elvira Krajnc zunanji stroke
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5. KROŽKI

Naši dijaki so se, glede na svoje interese, vključili v različne interesne aktivnosti, tako da so na šoli
delovali naslednji krožki:

 Šolsko športno društvo: odbojka, košarka, judo; mentorja Jadran Plaznik in Damjan Uranjek
 Gledališki krožek (kulturne prireditve, gledališki krožek); mentorica Giliola Mejak 
 Filmski abonma; mentorica Giliola Mejak
 Gledališki abonma; mentorica Ensi Rudl
 Novinarski krožek s svojim glasilom Pil-kom; mentorica Jelica Maraž
 Krožek ustvarjalnega pisanja; mentorica Elen Zrinski 
 Mehatronika; mentor Andrej Florjančič 
 Programiranje v JAVI; mentorica Senka Sabotin
 RPT-krožek; mentor Aleksandar Đorović
 Avtomehanični krožek; mentor Srečko Barbo
 Moderni ples (break dance); mentor dijak Grega Kunaver
 Šolski radio; mentorica Erika Hreščak
 Krožek energetike; mentor Vilko Grlj
 Krožek CNC; mentor Franjo Kuzman
 Angleška bralna značka; mentorica Simona Paulič 
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6. TEKMOVANJA DIJAKOV

V sklopu različnih predmetov so naši dijaki tekmovali na različnih področjih.

Italijanščina

VRSTA 
TEKMOVANJA

MENTOR KRAJ ŠTEVILO 
UDELEŽENCE
V

DOSEŽEN USPEH 
(IME, PRIIMEK, RAZRED DIJAKA)

Šolsko tekmovanje 
iz italijanščine

Maja 
Valentič in 
Dolores 
Kocjančič

STŠ 
Koper
(2. 2. 
2009)

10 najboljši 3 so se uvrstili na državno tekmovanje

Državno 
tekmovanje iz 
italijanščine

Maja 
Valentič in 
Dolores 
Kocjančič

SEPŠ 
Koper
(14. 3. 
2009)

2 oba dosegla bronasto priznanje

Slovenščina

VRSTA 
TEKMOVANJA

MENTOR KRAJ UDELEŽENCI
(LETNIK, 
PROGRAM 
…)

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

DOSEŽEN USPEH 

Cankarjevo 
tekmovanje

Zrinski KP 1. SPI 1 -

Poezija haiku Zrinski LJ 1. SPI 16 1. nagrada za tematiko šole,
4 pohvale

Družboslovje

VRSTA 
TEKMOVANJA

MENTOR KRAJ UDELEŽENCI
(LETNIK, 
PROGRAM…)

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

DOSEŽEN USPEH 
(IME, PRIIMEK, RAZRED
DIJAKA)

Državno iz 
zgodovine

Meri 
Logar

Litija 1. Ag 2  bronasto priznanje

Športna vzgoja 
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VRSTA 
TEKMOVANJA

MENTOR KRAJ UDELEŽENCI
(LETNIK, 
PROGRAM 
…)

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV

DOSEŽEN USPEH 

Občinsko rokomet Plaznik Koper dijaki 12 3. mesto
Občinsko nogomet Plaznik Koper dijaki 12 1. mesto
Področno nogomet Uranjek Sežana dijaki 12 1. mesto
DP četrtfinale 
nogomet

Plaznik Nova 
Gorica

dijaki 12 2. mesto

Občinsko odbojka Plaznik Koper dijaki
dijakinje

12
8

1. mesto
3. mesto

Občinsko košarka Uranjek Koper dijaki 12 2. mesto
Področno odbojka Plaznik Koper dijaki 12 1. mesto
DP četrtfinale 
odbojka

Plaznik Sežana dijaki 12 3. mesto

Občinsko vaterpolo Uranjek Koper dijaki 10 1. mesto
Področno 
atletika

Plaznik Nova 
Gorica

dijaki 4 (1. mesto, 2-krat 2. mesto, 
4. mesto)

Državno
atletika

Plaznik Ljubljana dijaki 2 3. mesto
5. mesto 

ŠKL nogomet Plaznik Škofije, 
Nova 
Gorica, 
Novo 
mesto, 
Škofja 
Loka

dijaki 12 8 tekem, 6 zmag, 2 poraza 
(izpadli v četrtfinalu)

ŠKL košarka Uranjek Koper,
Domžale,
Postojna,
Nova 
Gorica

dijaki 12 6 tekem, 1 zmaga,        5 
porazov (izpadli v prvem 
delu tekmovanja)
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Matematika in fizika

VRSTA 
TEKMOVANJA

MENTOR KRAJ UDELEŽENCI 
(LETNIK, 
PROGRAM…)

ŠTEVILO 
UDELEŽENC
EV

DOSEŽEN USPEH 
(IME, PRIIMEK, 
RAZRED DIJAKA)

Logika – šolsko Mojca King 
in Karmen 
Cerkvenik

STŠ Koper 2. Ag
3. Ag
4. Bg

1
2
1

3 bronasta priznan

Logika – državno Mojca King 
in Karmen 
Cerkvenik

Ljubljana 2. Ag
4. Bg

1
1

1. mesto

Evropski 
matematični kenguru

Mojca King, 
Karmen 
Cerkvenik, 
Anica 
Trobec, 
Nevio 
Kocjančič

STŠ 1. letnik gimnazija
2. letnik gimnazija
3. letnik gimnazija
4. letnik gimnazija
1. letnik SSI
2. letnik SSI in 
4. letnik PTI
3. letnik SSI
5. letnik PTI
1. letnik SPI
2. letnik SPI
3. letnik SPI

5
10
4
4
3
25

7
1
15
3
1

1 bronasto priznanje 
3 bronasta priznanja
1 bronasto priznanje 
1 bronasto priznanje
1 bronasto priznanje
8 bronastih priznanj

2 bronasti priznanji
1 bronasto priznanje
5 bronastih priznanj
 1 bronasto priznanje
1 bronasto priznanje 

Izbirno tekmovanje 
iz matematike

Mojca King 
in Karmen 
Cerkvenik

STŠ 1. Ag
2. Ag
4. Bg

2
1
1

2 srebrni priznanji:

Regijsko tekmovanje
iz matematike

Anica 
Trobec

Ajdovščina 2. A

4. B

1

1

2. mesto (srebrno 
priznanje)
29. mesto

Državno tekmovanje 
iz matematike

Mojca King

Anica 
Trobec

Ljubljana

Kranj

4. Bg

2. A

1

1

16. mesto (zlato 
priznanje)

39. mesto
Regijsko tekmovanje
iz fizike

Marko 
Munih

STŠ Koper 1. Ag
3. Ag
4. Bg

2
4
1

2. bronasti priz

Državno tekmovanje 
iz fizike

Marko 
Munih

Ljutomer 4. Bg
3. Ag

1
1

8. mesto
44. mesto

Izbirno tekmovanje 
iz fizike

Marko 
Munih

Ljubljana 4. Bg 1 uvrstitev na fizikalno
olimpijado

Angleščina

VRSTA 
TEKMOVANJA

MENTOR KRAJ UDELEŽENCI 
(LETNIK, 
PROGRAM …)

ŠTEVILO 
UDELE-
ŽENCEV

DOSEŽEN USPEH 
(IME, PRIIMEK, 
RAZRED DIJAKA)

Angleško jezikovno 
tekmovanje za 3. in 
4. letnike naše šole

Helena 
Miklavčič 
Jakovac

STŠ
Koper

Dijaki 3. in. 4. 
letnika naše šole

9

Bralna značka za 1. 
in 2. l. naše šole

Simona 
Paulič

STŠ
Koper

Dijaki 1. in 2. 
letnika naše šole

22

Regijsko tekmovanje
iz angleščine 

Simona 
Paulič

Nova 
Gorica

3. letnik Tehniške 
gimnazije

6

Državno tekmovanje 
iz angleščine

Simona 
Paulič

Ljubljana 3. letnik Tehniške 
gimnazije

1 8. mesto
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Dijak Srednje tehniške šole Koper se je udeležil olimpijade v Mehiki

Tomo Markočič, naš odličen maturant, je od 11. do 19. 7. 2009 sodeloval na 40. mednarodni 
fizikalni olimpijadi v Mehiki.V ekipo petih najboljših slovenskih srednješolskih fizikov se je uvrstil
preko regijskega, državnega in izbirnega tekmovanja ter po vseh teh uspehih zasluženo poletel v 
Merido.

Sodelovanje dijakov v projektih, pri kulturnih in naravoslovnih dnevih, na natečajih 
…

Na naši  šoli  so  potekali  številni  projekti,  razstave,  predavanja  …  Dijaki  so  se  udeležili  tudi
različnih prireditev in srečanj (Srečanje srednjih frizerskih šol) izven naše šole.

Naši dijaki so sodelovali pri projektu Tehniški dnevi za osnovnošolce. Učenci 9 obalnih osnovnih
šol so na delavnicah izdelovali žične reševanke iz jeklene žice, spoznali različne kovine, si ogledali
avtomehanično delavnico in specializirano učilnico za CNC-tehnologijo, nekateri pa tudi frizerske
salone. Izpeljali smo 9 tehniških dnevov.

Tretji teden v oktobru je Teden italijanskega jezika in kulture in v okviru tega tedna so izpeljali 
predavanje La minoranza italiana (Andrej Bertok iz Ufficio Europa) za 1. Ag, Librisovo 
predstavitev italijanskih in angleških slovarjev za 2. ABg, predstavitev italijanistike na Fakulteti za 
huministične študije za 4. ABg, Dialetti istroveneti (Suzana Giljanović iz Znanstvenega 
raziskovalnega inšituta Koper) za 3. Ag.
Sodelovali so z Liceo classico di Rieti na temo Usmerjanje dijakov, v okviru programa Leonardo.

V okviru biologije, kemije  ter  ZVZ so  sodelovali  z  Obalnim društvom za  boj  proti  raku (dr.
Jadranka  Vrh)  v  projektu  ozaveščanja  dijakov  o  raku.  Dijaki  so  se  udeležili  izobraževanja  o
samopregledovanju dojk in mod. Svoje znanje so nato dijaki posredovali na mladinskih urah vsem
dijakom drugih, tretjih, četrtih letnikov in petega letnika.
Koordinatorica in mentorica na šoli je bila Elvira Krajnc.

Z  Zdravstvenim  domom  Koper,  Referatom  za  zdravstveno  vzgojo  (medicinska  sestra  Olivera
Raković  Bošnjak),  so  v  okviru  obveznih  izbirnih  vsebin  in  interesnih  dejavnosti  organizirali
delavnice s področja zdravstvene vzgoje in vzgoje za mir, družino in nenasilje s temami: odnosi
med  spoloma,  načrtovanje  družine,  spolno  prenosljive  bolezni,  bolezni  odvisnosti  in  zdrave
prehrane ter motenj hranjenja. 

V okviru slovenščine so izvedli gledališki abonma, v povezavi z aktivom italijanistov so izvedli 
šolsko predstavo Kovinar 4ever, ki so jo dijaki in učitelji odigrali za širši krog gledalcev v Taverni 
v Kopru. Dijake so pripravljali na Cankarjevo tekmovanje in pomagali pri ustvarjanju šolskega 
časopisa.
Pripravili so Morje kulture, Pesniško pomlad, Teden knjige, izpeljali literarno srečanje s pesnikom 
Karlom Hmeljakom.
Knjižničarka Mojca Ivančič je dijakom predstavila Knjižnična informacijska znanja ter pripravila 
ogled šolske knjižnice, ogled Študijske knjižnice Srečka Vilharja v Kopru ter ogled knjižnega 
sejma v Ljubljani.

V okviru  frizerstva so dijaki oktobra sodelovali na prireditvi ob tednu otroka, sodelovali so na
predstavitvi poklicev v Sežani, pri novoletni predstavi, pustovanju in na informativnem dnevu.
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V okviru angleščine so organizirali medkulturno in medpredmetno povezovanje. V sodelovanju z
American Corner (Ameriškim kotičkom) sta bili izvedeni dve predavanji,  in sicer prvo na temo
Karibi, drugo pa na temo Ekologija, kjer je šlo za medkulturno in medpredmetno povezovanje.
Dijaki so veliko izvedeli o ameriški kulturi, geografiji, ekologiji in tudi zgodovini. Prav tako so v
okviru  Ameriškega  kotička  letos  prvič  izvedli  igranje  baseballa  v  sodelovanju  z  ameriškim
veleposlaništvom. Dijaki so se naučili osnovnih pravil igre, spoznali delček ameriške kulture, se
športno udejstvovali (povezava s športno vzgojo) in obenem vadili angleščino.

V  okviru  družboslovnih predmetov  so  dijaki  pod  mentorstvom  Majde  Jančar  sodelovali  pri
okraševanju šole za novo leto, ob zaključku leta, ob šolskih proslavah. Izdelovali so tudi voščilnice
in vabila. Med letom je razstavljala likovne izdelke učencev.
Pod mentorstvom Alenke Veselice  so dijaki  sodelovali  v nekaterih  dejavnostih  Univerzitetnega
inkubatorja  Koper,  udeležili  so  se  večera  s  podjetnikom  Ivom  Boscarolom,  sodelovali  so  na
podelitvi nagrade za primorskega podjetnika leta v Portorožu.

V okviru  računalništva so  sodelovali  s  podjetjem Pensito  (CAD/CAM/CNC),  obiskali  so  nas
predstavniki podjetja na šoli (možnosti zaposlitve na področju CAD/ CAM/ CNC), predstavili so
program Računalnikar in Mehatronik na predstavitvi poklicev in programov v Sežani, sodelovali so
s  FAMNIT,  UE  Koper,  na  šoli  so  postavili  računalniško  omrežje  (ožičenje),  postavili  nove
strežnike,  postavili  brezžično  omrežje,  postavili  spletne  učilnice  (Moodle),  začeli  s  projektom
spodbujanja uporabe e-gradiv.

7. POVEZAVA S STARŠI, ŠTIPENDITORJI IN OKOLJEM

7. 1 Sodelovanje s starši

Potekalo je preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, pisnega in ustnega obveščanja o uspehu in
vzgojnih  ukrepih.  To  delo  so  opravljali  učitelji,  razredniki,  v.  d.  ravnateljice,  pomočnica
ravnateljice, svetovalna delavka. Starši so sodelovali tudi pri upravljanju šole in sicer preko sveta
staršev in sveta šole. Delegate v svet šole so izvolili starši na roditeljskih sestankih.

V šolskem letu 2008/09 smo organizirali:
- tri predavanja za starše v okviru programa »Šola za starše«: Negovanje in ohranjanje zdravih

življenjskih  navad  (Tone  Kladnik  in  Branka  Knific),  Razvajenost  ali  stiska  (Božena
Ambrozius), Droge – kaj je to? ( Olivera Raković Bošnjak)

- dva roditeljska sestanka (prvega 17. in 18. 9. 2008, drugega 4. in 5. 2. 2009)
- govorilne ure za starše-prva sreda v mesecu, 

Vse načrtovane govorilne ure so bile izvedene vsako prvo sredo v mesecu v popoldanskem času.
Učitelji  so  bili  dosegljivi  tudi  v  dopoldanskem  času,  in  sicer  enkrat  tedensko  po  posebnem
razporedu. Vsak delavnik so se lahko starši posvetovali s svetovalno delavko, ravno tako pa so jim
bile razne informacije na voljo v tajništvu šole.

- sestanki s starši (svet staršev).

Za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli je oblikovan svet staršev. V svetu staršev ima
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši  izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet
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staršev se je sestal dvakrat in sicer v novembru 2008, ko je obravnaval poročilo o delu šole v
preteklem letu, delovni načrt za tekoče šolsko leto in šolska pravila ocenjevanja ter marca 2009, ko
je obravnaval ocenjevanje v.d. ravnateljice in predstavitev kandidatov za ravnatelja šole.

7.2 Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje

Srednja tehniška šola Koper je sodelovala z drugimi srednjimi šolami v okviru posameznih 
skupnosti in združenj (Združenje strojnih šol, Skupnost šol izobraževanja odraslih, Društvo 
ravnatelj in Zveza skupnosti srednjih šol in dijaških domov).
Z osnovnimi šolami je pred vpisom sodelovala pri predstavljanju šole in poklicev. Za osnovne šole 
je organizirala tehniške dneve.
Na OŠ Koper in OŠ Anton Ukmar je sodelovala z dijakinjami frizerskih oddelkov, ki so v tednu 
otroka s frizerskimi storitvami razveseljevale njihove učence. 

S Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) je intenzivno sodelovala pri pripravi prenove 
programov Avtoserviser, Računalnikar, Frizer, Inštalater strojnih instalacij, Orodjar, Pomočnik v 
tehnoloških procesih in Strojni tehnik. Udeležili smo se njihovih  izobraževanj ob prenovi. 

Sodelovali smo tudi z Zavodom RS za šolstvo.

Dobro smo sodelovali z obema zbornicama, Obrtno in Gospodarsko, posebej pri podpori novim 
programom in zagotavljanju obvezne delovne prakse za naše dijake (PIDP – praktično 
izobraževanje v delovnem procesu in PUD – praktično usposabljanje z delom). 
Na tem področju smo uspešno sodelovali tudi z obrtniki in podjetji.

Pri organizaciji interesnih dejavnosti in OIV smo odlično sodelovali z Zdravstvenim domom 
Koper. Skupaj smo organizirali delavnice z različnimi temami: droge, alkohol, kajenje in druge 
oblike zasvojenosti, kontracepcija, prehranjevanje. 

Tudi sodelovanje s Policijsko upravo Koper ocenjujemo kot dobro. V prvem letniku smo izvedli 
delavnice na temo nasilja, v drugem letniku varni na internetu in v tretjih letnikih policijska 
pooblastila.

Z Društvom za boj proti raku smo že drugo leto sodelovali v projektu Dijak dijaku v boju proti 
raku – akcija samopregledovanja dojk in mod.

Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali dolgoletno sodelovanje z Gledališčem Koper.

Tudi sodelovanje z Ameriškim kotičkom in italijansko manjšino obogati pouk angleščine in 
italijanščine.
Sodelovanje s Centrom eksperimentov v Kopru omogoča našim dijakom obogatitev njihovega 
praktičnega (eksperimenti) in tudi teoretičnega znanja iz fizike (predavanja priznanih 
znanstvenikov).

Z Zavodom za zaposlovanje smo sodelovali ob tednu vseživljenjskega učenja in pri predstavitvi 
deficitarnih poklicev v strojništvu.
S predstavitvijo poklicev smo sodelovali v Sežani.
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