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1. PREDSTAVITEV KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

V šolskem letu 2012/13 je komisija pri predstavnikih strokovnih delavcev šole dobila štiri 

nove člane, med katerimi je tudi nov predsednik.  

Komisijo za kakovost v šolskem letu 2012/13 je sestavljalo 8 članov:  

 Branko Jelen - strokovni delavec šole - predsednik komisije 

 Srečko Barbo - strokovni delavec šole  

 Mojca King - strokovna delavka šole  

 Natalija Muzica Ambrožič - strokovna delavka šole  

 Jelica Maraž - strokovna delavka šole  

 Franci Volarič - predstavnik delodajalcev  

 Bojana Černeka - predstavnica staršev  

 Erik Filipčič - predstavnik dijakov 

 

Tudi komisija v novi sestavi je že na prvem sestanku soglasno potrdila sklep, da je potrebno 

nadaljevati z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na 

šoli. Izhodišče za delo v šolskem letu 2012/13 so štirje osnovni cilji: 

 1. Povečati ugled šole. 

 2. Povečati profesionalno usposobljenost strokovnih delavcev, vpeljevati sodobnejše in 

učinkovitejše metode poučevanja. 

 3. Spremljati, izboljšati in nadgrajevati uporabo ter delovanje IKT-tehnologije. 

 4. Skrbeti za dobro šolsko klimo. 

 

 

 

2. DELO KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 
Delo pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potekalo celo šolsko leto, izpeljanih je bilo 5 

sestankov in 4 sestanki posameznih delovnih skupin. 

 
 1. POVEČATI UGLED ŠOLE 

 
Za uresničevanje prvega cilja smo v tem šolskem letu izpeljali naslednje dejavnosti: 

- Obiskali smo osnovne šole, jim predstavili STŠ Koper, njene programe in možnosti 

nadaljnjega izobraževanja. 

- Na šoli so že deveto leto potekali tehniški dnevi za učence osmih in devetih razredov 

osnovnih šol. Lani smo gostili naslednje šole: OŠ Koper, OŠ Dušana Bordona 

Semedela Koper, OŠ Dekani, OŠ Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, OŠ Prade, OŠ 

Cirila Kosmača Piran, OŠ Istrskega odreda Gračišče. Učencem so bili predstavljeni 

mednarodni projekti, ki potekajo na šoli, spoznali so rezanje s plazmo in robotsko 

varjenje, zgodovino avtomobilizma, ogledali so si avtoservisno delavnico, sami pa so 

naredili izdelek iz pločevine (sestavljanko). 

- Organizirali smo dan odprtih vrat. 

V četrtek, 29. 11. 2012, smo delavci in dijaki naše šole organizirali odmeven dan 

odprtih vrat. Rdeča nit predstavitve, na katero so se navezali prav vsi izobraževalni 

programi naše šole, je bila avtomobilizem in motociklizem. Številni obiskovalci so si 

pestro dogajanje z zanimanjem ogledali, saj je na izviren in nov način zaživel prav 

vsak kotiček šole. 
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- Organizirali smo informativni dan. 

Tako kot na vseh srednjih šolah po Sloveniji je tudi pri nas 15. in 16. februarja 2013 

potekal informativni dan. Bodočim dijakom smo predstavili široko paleto programov, 

ki se izvajajo na naši šoli, presenetljiv je bil množičen obisk, ki je dokazal, da 

zanimanje za tehniške poklice narašča. 

- Uspešno smo nadaljevali projekt MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, ene od 

številnih odprav so se udeležili tudi predstavniki učiteljev in ravnatelj, poleti pa so se 

nekateri MEPI-jevci udeležili mednarodne odprave v Wicklow mountains national 

parku.  

- Uspešno smo kandidirali na mednarodnih projektih, jih pridobili in na koncu 

šolskega leta imeli kar pet:  

European Team Spirit - Leonardo da Vinci mobilnost projekt,  

Slovakia and Slovenia: Similar, yet different - Comenius projekt s slovaško srednjo 

šolo v Popradu, 

Hairdresing skills of the future (Nemčija) -  Leonardo da Vinci mobilnost projekt, 

Hairdresing skills of the future (Slovaška) - Leonardo da Vinci mobilnost projekt, 

CNC can happen everywhere (Norveška) -  Leonardo da Vinci Partnerships. 

Že drugič je bila uspešno izpeljana mobilnost naših dijakov v tujino – Nemčijo, kjer so 

novembra 2012 dijaki skupaj z izkušenimi mentorji nemškega inštituta delali v 

mednarodnem timu na skupnem projektu.   

- Uspešno smo zaključili triletni projekt Samoevalvacija v vrtcih in šolah, marca 

2013 so nas obiskali zunanji evalvatorji, ki so v poročilu zapisali, da je »šola odlično 

opravila delo za izvajanje samoevalvacije in sprotno urejanje izboljšav«. 

- Sodelovali smo z Zavodom za zaposlovanje, ki je na šolo poslal 16 kandidatov za 

izobraževanje. Na šoli so se (v sklopu MIC-a = Medpodjetniškega izobraževalnega 

centra) izobraževali za varilca MIG/MAG. Tečaj je trajal 114 ur - 24 ur teoretičnega in 

90 ur praktičnega dela. Kandidati lahko po uspešno zaključenem tečaju opravijo še 

preizkus znanja in pridobijo NPK. 

- Darovanje krvi je na naši šoli sicer že tradicionalna dejavnost, ki smo jo letos 

izpeljali 19. marca 2013 – v spremstvu enega profesorja je enaindvajset naših dijakov 

na transfuzijski postaji v Izoli darovalo kri.  

- V sodelovanju z Obalnim društvom za boj proti raku smo na šoli izpeljali projekt 

Dijak dijaku proti raku. Dijaki edukatorji - poučevalci so se s pomočjo zunanje 

mentorice Jadranke Vrh Jermančič, dr. med., in mentorice na šoli, Elvire 

Krajnc,  poučili o pomenu projekta in o tem, kako samopregledovanje  izpeljemo. 

Svoje znanje so nato posredovali dijakom drugih in tretjih letnikov. Projekt je 

namenjen ozaveščanju mladih o tej razširjeni bolezni. Seznanijo se s pomenom 

zgodnjega odkrivanja raka in  se naučijo samopregledovanja dojk ter mod. V projektu 

spoznajo tudi rizične dejavnike, ki se jim z zdravim načinom življenja lahko 

izognemo. 

V Tednu boja proti raku (od 4. do 10. 3. 2013) je naša šola, na predlog Obalnega 

društva za boj proti raku Koper, prejela pisno priznanje Zveze slovenskih društev za 

boj proti raku, mentorica Elvira Krajnc pa srebrno plaketo. 

- V okviru projekta »Prijazna energija za prijazno življenje: obnovljivi viri in 

učinkovita raba energije v ekonaseljih in ekovaseh« smo imeli na šoli 18. in 19. 

aprila dve delavnici (predstavitev s slikami o ekoloških naseljih po svetu in primere 

dobre individualne prakse v Sloveniji, pogovor o tem, kaj lahko takoj naredimo za 

učinkovitejšo rabo energije, ogled  primerov dobre prakse v okolici Kopra). Delavnici 
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in ogled je vodil Aleksander Batič, vodja INTERSO, Koper, projekt je bil sofinanciran 

v okviru Petrolovega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

- Organizirali in gostili smo Festival frizerskih, oblikovnih in tekstilnih šol Slovenije 

– z geslom »Sonce, morje … in svetlo obzorje!«, ki smo ga 15. 5. 2013, v sodelovanju 

z Mestno občino Koper, zelo uspešno izpeljali. 

- Od 15. 5. do 17. 5. 2013 smo gostili ravnatelje srednjih šol (ki izvajajo program 

frizerstva) in predstavnike CPI-ja iz Makedonije.  Po besedah gostov iz R 

Makedonije je bil to šele začetek dolgega in plodnega sodelovanja. 

- Sodelovali smo s Policijsko upravo Koper. G. Cveto Kokalj je za dijake izpeljal več 

delavnic (Nasilje, Varni na internetu in Policijska pooblastila). 

- Gostili smo pisatelja Tadeja Goloba, avtorja romana za Cankarjevo priznanje, 

izvirnega slovenskega pisatelja, ki je leta 2010 prejel nagrado kresnik, predstavil pa se 

je tudi kot alpinist (ki je že stal na vrhu Everesta), kolumnist, urednik, fotograf, 

novinar ... 

- Organizirali smo (od 1. do 3. julija 2013) poletno počitniško tehniško delavnico 

Igrajmo se s tehniko (Zadenimo cilj!). Osnovnošolci (učenci od 6. do 9. razreda 

šestih Obalno-kraških osnovnih šol) so se tri dni spoprijemali z realnim tehniškim 

problemom, ga na različne načine obdelali in reševali, na koncu pa s pridobljenim 

znanjem in rešitvami izvedli testiranje naprav v obliki tekmovanja. Namen delavnice 

je bil osnovnošolcem predstaviti in približati različne tehniške poklice, tehnike in 

tehniško razmišljanje, prikazati pomen sodelovanja, timskega dela, vztrajnosti, 

natančnosti in odgovornosti pri tehniških poklicih ter reševanje tehniških nalog. 

- V delovni skupini za spletno stran šole smo zastavili projekt posodobitve spletne 

strani, izboljšave in vsebinska dopolnjevanja pa so uspešno potekala sproti, v celem 

šolskem letu. 

- O dogajanju in delu na šoli smo poročali v različnih medijih. 26. 10. 2012 je na šoli 

potekalo snemanje prispevka za oddajo Modri volan,  27. 11. 2012 smo gostili 

novinarje Kanala A, ki so za tedensko oddajo ŠKL posneli kratko reportažo o naši 

šoli, dogajanje na dnevu odprtih vrat so povzeli na TV Koper Capodistria; o naših 

dejavnostih so bili objavljeni tudi članki v Primorskih novicah, Šolskih razgledih, 

reviji Salon, glasilu MOK, na spletnem mediju Regional Obala ter Radiu Capris. 

 

 

 2. POVEČATI PROFESIONALNO USPOSOBLJENOST STROKOVNIH 

DELAVCEV, VPELJEVATI SODOBNEJŠE IN UČINKOVITEJŠE METODE 

POUČEVANJA 

 

- Sredi meseca maja smo za delavce šole organizirali strokovno ekskurzijo v Mostar 

in Split, z obiskom in ogledom srednje šole v Mostarju. 

- Šola je bila vključena v projekt Samoevalvacija v vrtcih in šolah. Učitelji v skupini za 

samoevalvacijo so se do zaključka projekta redno udeleževali seminarjev na Brdu pri 

Kranju. 

- Vsi strokovni delavci šole smo se sproti, po potrebi, ob določenih vprašanjih, 

izobraževali za program Lopolis, saj smo v šolskem letu 2012/13 prešli na E-

dnevnik in E-redovalnico. 

- Nekateri sodelavci (učitelji teorije in prakse) so v drugi polovici šolskega leta 

vzporedno testirali tudi program E-asistent. 
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- 19. 2. 2013 je bilo za vse strokovne delavce šole izpeljano koristno predavanje o 

epilepsiji, saj se tudi na naši šoli v nekaterih oddelkih srečujemo z dijaki epileptiki. 

- V mesecu marcu je sodelavec Brane Poklar izpeljal začetni in nadaljevalni seminar z 

naslovom Spletne učilnice. 

- V celem šolskem letu je izobraževanje učiteljev potekalo v skladu z načrtom, ki je bil 

narejen na začetku šolskega leta. Večina učiteljev se je udeležila seminarjev, na katere 

so se predhodno prijavili. 

 

 
 3. SPREMLJATI, IZBOLJŠATI IN NADGRAJEVATI UPORABO TER 

DELOVANJE IKT-TEHNOLOGIJE 

 

- Projekti INFO-točke, računalnika v tekočini in »Zaletavčka«  so dokončani, v 

oblikovanje končnih izdelkov so se vključili prav vsi izobraževalni programi šole, 

predstavitev izdelkov bo na dnevu odprtih vrat, 26. 11. 2013. 

- Protokol (postopek) pri sporočanju in odpravi napak, pomanjkljivosti, težav s 

tehnologijo, bo dokončan v novem šolskem letu. 

 

 

 4. SKRBETI ZA DOBRO ŠOLSKO KLIMO 

 

Skrb za dobro šolsko klimo je bila v celem letu prepletena z mnogimi dejavnostmi, ki  

so potekale na šoli: strokovna ekskurzija v Mostar in Split, neformalna druženja 

ob različnih priložnostih (rojstnih dnevih, novem letu, pustu, zaključku pouka …), 

medsebojna pomoč, primeri dobre prakse idr. 
 

 

 
3. DRUGE AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

- Komisija za kakovost je v šolskem letu spodbujala in podpirala še mnoge druge 

dejavnosti, ki potekajo na šoli: 

 

 uspešno delo z dijaki s posebnimi potrebami (v šolskem letu 2012/13 smo jih 

imeli 64), 

 sodelovanje z dijaki, 

 sodelovanje s starši, 

 krožki (ŠŠD, MEPI, Gledališki krožek, Gledališki abonma, Novinarski krožek, 

Krožek kreativnega pisanja, Bralna značka iz angleščine,  Bralni klub, Fotografski 

krožek, Maturitetni krožek zgodovine, Računalniški krožek, Energetika, Inštalaterski 

laboratorij sodobnih in trajnostnih tehnologij, Avtomehanični krožek, Matematični 

krožek, Astronomska opazovanja, Programiranje), 

 ekskurzije (Munchen, London, Zamejska Slovenija z Rezijo, Trst (Rižarna, 

Miramare - Center znanosti "Immaginario scientifico", Grotta Gigante), Unior Zreče, 

Železarna Štore, Revoz Novo mesto, Avtocenter Špan Brezovica, Tehniški muzej 

Bistra, Telemach Ljubljana, Razstava Da Vinci, Knjižni sejem, …) 
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 tekmovanja na šolskem, regijskem in državnem nivoju (matematika, logika, fizika, 

kemija, računalništvo, strojništvo, frizerstvo, italijanščina, angleščina, slovenščina), 

 športna tekmovanja in prireditve (nogomet, košarka, odbojka, atletika, ŠKL), 

 šolske prireditve (sprejem novih dijakov, novoletna prireditev, kulturna prireditev, 

pust, predaja ključa, zaključna prireditev, zaključna predstava), 

 sodelovanje z različnimi ustanovami in podjetji (Hidria, Actual, Rižanski 

vodovod, Eduka, Gledališče Koper, Univerza na Primorskem, Mestna občina Koper, 

Center za socialno delo, Policijska uprava Koper, Zdravstveni dom Koper, CPI, 

Obrtna zbornica, Gospodarska zbornica idr.), 

 sodelovanje z dijaško skupnostjo. 

 

 

- Zavedamo se, da zanimanje za tehniško izobraževanje narašča, in prav zato smo 

prepričani, da je ta trend potrebno spodbujati, ter da to za ugled šole ni dovolj. Le 

kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, uspešno in aktivno delovno ozračje 

strokovnih delavcev in vedno bolj tudi dijakov naše šole lahko botruje k povečanemu 

vpisu dijakov. Kot kaže, smo bili v zadnjem letu uspešni, saj ponosno ugotavljamo 

(kar potrjujejo dodani podatki), da se vpis na našo šolo v zadnjih dveh letih občutno 

povečuje. 
  

 V šolskem letu 2012/13 je bilo v 24 oddelkov vpisanih 582 dijakov, 185 dijakov v 

1. letnik in  31 dijakov v 4. letnik PTI: 
PROGRAM ŠTEVILO 

Pomočnik v tehnoloških procesih 10 

Frizer 28 

Avtoserviser 28 

Inštalater strojnih inštalacij 26 

Računalnikar  31 

Strojni tehnik 18 

Strojni tehnik (PTI)   9 

Tehnik računalništva (PTI) 22 

Tehniška gimnazija 44 

SKUPAJ 216 

 

 V šolskem letu 2013/14 je v 27 oddelkov vpisanih 621 dijakov, 258 dijakov v 1. 

letnik in  34 dijakov v 4. letnik PTI: 
PROGRAM ŠTEVILO 

Pomočnik v tehnoloških procesih 11 

Frizer 39 

Avtoserviser 28 

Inštalater strojnih inštalacij 28 

Računalnikar  54 

Strojni tehnik 45 

Strojni tehnik (PTI) 16 

Tehnik računalništva (PTI) 18 

Tehniška gimnazija 53 

SKUPAJ 292 
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- Pripravili smo Načrt za delo na področju kakovosti v šolskem letu 2013/14 in 

Poročilo o delu komisije za kakovost za šolsko leto 2012/13. 

 

 

 

Komisija za kakovost STŠ Koper 

 
 


