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1. PREDSTAVITEV KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

V šolskem letu 2014/15 je komisija dobila novega člana, predstavnika dijakov.  

Komisijo za kakovost v šolskem letu 2014/15 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  

 Barbara Pribac - predstavnica staršev  

 Blaž Volk - predstavnik dijakov 

 

Komisija je na prvem sestanku soglasno potrdila sklep, da je potrebno nadaljevati z 

ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Tudi v 

šolskem letu 2014/15 so izhodišče za delo štirje osnovni cilji: 

 1. Povečati ugled šole. 

 2. Izboljšati 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, izpeljana sta bila 2 

sestanka in nekaj sestankov 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 enajsto leto potekali tehniški dnevi za učence osmih in devetih razredov 
osnovnih šol. Lani smo gostili naslednje šole: OŠ Dušana Bordona Semedela Koper (2 
skupini), OŠ Dekani, OŠ D. B. B. Hrpelje, OŠ Šmarje, OŠ Livade (2 skupini), OŠ Gračišče, 
OŠ Sečovlje. Učenci so spoznali vzgojno-izobraževalne programe, ki jih pri nas izvajamo, se 
seznanili z mednarodnimi projekti, v katere je vključena naša šola,  imeli računalniško 
delavnico, spoznali zgodovino avtomobilizma in si ogledali avtoservisno delavnico. V strojni 
delavnici so s pomočjo posebnega postopka obdelave kovin – CNC žične erozije izdelali 
izdelek. Izpeljali smo 8 tehniških dni. 

- Uspešno smo kandidirali na mednarodnih projektih, jih pridobili in realizirali:  
 2014-2015: 1-letni mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Technical Skills-Knowledge of the 
Future - mednarodna praksa dijakov STŠ v tujini.  
 2013-2015: 2-letni mednarodni projekt Leonardo da Vinci – partnerstvo z naslovom CNC can 
Mobilnost je bila izvedena novembra 2014 (Malta) in marca 2015 (Slovaška). 
 2013-2015: 2-letni mednarodni projekt Leonardo da Vinci Transfer of Innovation;  TRAP-EE 
(TRAining Personnel towards operational Energy Efficiency of the buildings).  
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- Ob evropskem dnevu jezikov, ki ga na naši šoli že tradicionalno imenujemo praznik 

jezikovne različnosti, smo medse povabili zanimive predstavnike različnih narodov, 

ki živijo v Sloveniji. V polni amfiteatralni predavalnici smo letos prisluhnili Natalie 

Nichols iz Anglije, Sasikali Perumal iz Indije, Anili Zaimi iz Albanije, Marini 

Martensson iz Švedske in Changu s Kitajske, ki so dijakom predstavili svoj jezik, 

kulturo ter običaje. Predstavitev je bila zelo uspešna in poučna. Ob izkušnjah naših 

gostov smo se marsičesa naučili in znova dobili potrditev za dejstvo, da je jezikovna 

raznolikost pravzaprav pravo bogastvo, ki širi obzorja, ruši kulturne stereotipe, ljudi 

bogati, nas uči načel strpnosti in medsebojnega razumevanja.  

 

- Sodelovali smo z Zavodom za zaposlovanje in v sklopu Medpodjetniškega 

izobraževalnega centra, ter na šoli izvedli različna strokovna izobraževanja na 

področju računalništva. 

- Organizirali smo dan odprtih vrat. 

V torek, 25. 11. 2014, smo delavci in dijaki naše šole spet organizirali odmeven dan 

odprtih vrat. V tem letu smo se navezali na osrednjo temo - ekologija. Številni 

obiskovalci so si pestro dogajanje z zanimanjem ogledali, saj je na izviren in nov način 

zaživel prav vsak kotiček šole. 

- Dijakinje in dijaki naše šole, bodoči frizerji in frizerke, so obiskali Center za starejše 

občane Lucija, kjer so polepšali dan in pričeske (pa tudi brke in obrvi) preko 

petdesetim oskrbovancem.  

- Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali s sodelovanjem med našo šolo in Srednjo 

šolo Buzet. Povezovali smo se na strokovnem in izobraževalnem področju,  dijakom 

Srednje šole Buzet smo omogočili izvedbo določenih vsebin praktičnega pouka v 

prostorih Srednje tehniške šole Koper, kjer so aktivnosti skupaj vodili učitelji obeh 

šol. 

 

- Tako kot na vseh srednjih šolah po Sloveniji je tudi pri nas 14. in 15. februarja 2014 

potekal informativni dan. Bodočim dijakom smo predstavili široko paleto 

programov, ki se izvajajo na naši šoli. Obisk je bil množičen, kar dokazuje, da 

zanimanje za tehniške poklice narašča. 

 

- Znotraj mednarodnega projekta CNC Can Happen Everywhere je na naši šoli 

potekalo zanimivo predavanje direktorice podjetja DAG d. o. o. o delovni etiki. Dijaki 

so  iz prve roke (s strani  delodajalca, morda tudi bodočega) izvedeli, kakšne so 

njihove pravice, dolžnosti in odgovornosti, ter dobili nekaj koristnih praktičnih 

napotkov pri bodočem zaposlovanju. 

 

 

 

 

 

- Sodelovali smo s Policijsko upravo Koper.  
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- Delovna skupina za spletno stran šole je nadaljevala s projektom posodobitve spletne 

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

šolskem letu. 

 

- Tudi sodelovanje z Ameriškim kotičkom in italijansko manjšino bogati 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. 

 
 

 2. POVEČATI PROFESIONALNO USPOSOBLJENOST STROKOVNIH 

DELAVCEV, VPELJEVATI SODOBNEJŠE IN UČINKOVITEJŠE METODE 

POUČEVANJA 

 

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

Zagreb. 

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

izobraževali za program Lopolis in za prehod na nov informacijski sistem 

eAsisitent. 

- 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 

 

- Računalniki v računalniških učilnicah so bili nadgrajeni (notranji spomin in grafične 

kartice) in standardizirani (programska oprema).  

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

tehnologijo, je bil pripravljen in bo uporabljen v šolskem letu 2015/16. 

 

 

 
 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 Buzet in Zagreb, neformalna druženja 

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

medsebojna pomoč, primeri dobre prakse, medsebojne prijateljske hospitacije 

idr. 
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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 2013/14 smo jih 

imeli 68), 

 sodelovanje z dijaki, 

 sodelovanje s starši, 

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

Krožek kreativnega pisanja, Bralna značka iz angleščine,  Konverzacija v italijanščini, 

Bralni klub, Fotografski krožek, Video krožek, Maturitetni krožek zgodovine, 

Računalniški krožek, Energetika, Inštalaterski laboratorij sodobnih in trajnostnih 

tehnologij, Avtomehanični krožek, Matematični krožek, Astronomska opazovanja, 

Programiranje, RPT krožek), 

 ekskurzije (Munchen, Irska, Zamejska Slovenija z Rezijo, Trst (Rižarna, Center 

znanosti "Immaginario scientifico", Grotta Gigante), Unior Zreče, Železarna Štore, 

Revoz Novo mesto, Avtocenter Špan Brezovica, Tehniški muzej Bistra, Telemach 

Ljubljana, Razstava Možgani, Knjižni sejem, podjetji Lotrič Meroslovje in Hella 

Saturnus, Rogaška Slatina (Afrodita, Steklarska šola), ICJT Podgorica, Akrapovič … 

 tekmovanja na šolskem, regijskem in državnem nivoju (matematika, logika, fizika, 

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

na naši šoli smo izpeljali regijsko tekmovanje, projekcije in kotiranje), 

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

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

pust, predaja ključa, zaključna prireditev), 

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

vodovod, Luka Koper, 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 ugotavljamo, da se je 

vpis na našo šolo tudi v letošnjem šolskem letu povečal. 
  

 V šolskem letu 2014/15 je v 28 oddelkov vpisanih 669 dijakov. Število vpisanih 

dijakov na dan 31. 8. 2015: 

 
PROGRAM ŠTEVILO 

Pomočnik v tehnoloških procesih 10 

Frizer 26 

Avtoserviser 53 
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Inštalater strojnih inštalacij 21 

Računalnikar  34 

Strojni tehnik 35 

Strojni tehnik (PTI) 21 

Tehnik računalništva (PTI) 29 

Tehniška gimnazija 32 

SKUPAJ 261 

 

- Pripravili smo Načrt za delo na področju kakovosti v šolskem letu 2015/16 in 

Poročilo o delu komisije za kakovost za šolsko leto 2014/15. 

 

 

 

Komisija za kakovost STŠ Koper 

 

 


