
v 

   
 

 

POROCILO 

O DELU SREDNJE ŠOLE DOMŽALE 

  

o.e. POKLICNA IN STROKOVNA 

ŠOLA 

 

zA ŠOLSkO LEtO 2019/20 

September 2020 
ravnatelj     

Andrej Pezdirc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

KAZALO 

1. DELO ORGANOV ŠOLE............................................................................. 3 

2. UČITELJSKI ZBOR ..................................................................................... 3 

3. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA...... 5 

4. REALIZACIJA LETNE URNE OBVEZE GLEDE NA PREDMETNIKE ....... 5 

5. REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ........................................... 6 

6. POROČILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU PRI DELODAJALCU .. 7 

7. USPEŠNOST DIJAKOV PO ODDELKIH .................................................... 8 

8. SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH ............................................ 11 

9. TEKMOVANJA, KROŽKI, PROJEKTI ...................................................... 12 

10. REALIZACIJA INVESTICIJ IN NAKUP NOVE OPREME ....................... 15 

11. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA ............................ 16 

12. POROČILO O DELU V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH ......................... 16 

13. POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH ..................................................... 17 

14. POROČILO O POKLICNI MATURI ......................................................... 19 

15. NAROČENI PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA .......................................... 21 

16. POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 2019/20 ....................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. DELO ORGANOV ŠOLE 
 

Svet staršev 

 

Svet staršev je v šolskem letu 2019/20  deloval ločeno za organizacijsko enoto POKLICNA IN 

STROKOVNA ŠOLA. Na roditeljskih sestankih oddelkov v septembru 2019 so bili izbrani 

člani sveta staršev šole. Svet staršev je na konstitutivni seji 8. oktobra potrdil mandate novim 

članom in izvolil organe sveta staršev: 

 ga. Alenka Berghaus, predsednica sveta staršev, 

 ga. Aleksandra Intihar, namestnik predsednika sveta staršev, 

 ga. Aleksandra Intihar in g. Božo Eremita, predstavnika staršev v svetu šole, 

 

Svet staršev je imel prvo sejo in sicer 8. 10. 2019. Sodelovanje ravnatelja s svetom staršev je 

bilo zelo dobro. 

 

2. UČITELJSKI ZBOR  
 

Učiteljski zbor je v preteklem šolskem letu deloval ločeno po organizacijskih enotah. Ob vsaki 

ocenjevalni konferenci je sprejemal poročila o uspehih in vzgojni problematiki. Poleg tega je 

učiteljski zbor: 

 sprejel letni delovni načrt za tekoče šol. leto, poročilo za preteklo šol. leto,  

 sprejemal vzgojne ukrepe in odločal o pohvalah dijakom, 

 spremljal delo drugih organov in obravnaval uspešnost in napredovanje dijakov, 

 sprejemal mnenja, potrebna za napredovanje učiteljev, 

 sprejemal uporabo  hišnega reda, 

 potrdil uporabo šolskih pravil ocenjevanja,  

 pripravil in potrdil prilagojena šolska pravila ocenjevanja dijakov v času razglašene 

epidemije korona virusa 

 opravljal druge naloge v skladu s pristojnostmi. 

 

Učiteljski zbor se je sestal na petih ocenjevalnih konferencah, petih pedagoških konferencah, 

dveh sestankih učiteljskega zbora in šestih videokonferencah, ki so potekale v dveh skupinah. 

Vse konference so bile istočasno tudi pedagoške, torej vsi pedagoški učiteljski zbori (v 

nadaljevanju PUZ) skupaj. Dva sestanka učiteljskih zborov sta potekala v sestavi programskih 

učiteljskih zborov strojništvo in trgovina skupaj in tehnik računalništva. Sestanki PUZ so 

potekali po obdobju popravljanja negativnih ocen 1. ocenjevalne konference. Vodstvo je 

zaznalo možnost uvedbe poučevanja na daljavo in pozvalo PUZ na pripravo gradiv v 

elektronski obliki in k preverjanju komunikacijskih kanalov med dijaki, starši in šolo.   
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Učiteljski zbor POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA  šol. l. 2019/20 
Učitelj Razrednik  Predmet, področje 

ANŽIČ Miha   strojništvo 

BONIFER Rihard 3. R  računalništvo 

CEDILNIK Gregor 2. T  računalništvo 

DOVČ Katja 3. H  ŠVZ 

FUJS Vesna     ekonomija, informatika 

HLADNIK Valentina   umetnost 

HROVATIN Marta  1. H  trgovina, ekonomija, PRA 

JAGARINEC Borut  
 namestnik PUZ tehnik 

računalništva, računalništvo 

JAGER Mojca 3. A  računalništvo , matematika 

JURJEVEC JUVAN Nataša   pomočnica ravnatelja, SLO 

KABAJ VONČINA Miranda   umetnost, italijanščina 

KALIŠNIK Tomaž 2. O  ŠVZ 

KLEMEN Romana 2. H  trgovina, ekonomija 

KMECL Alenka   biologija 

KOPRIVEC Karmen  
 namestnik PUZ 

trgovec/prodajalec, PRA 

KOREN Teja   slovenščina 

KOVAČ Jože 2. A  strojništvo 

KRAPEŽ Mihaela   svetovalna delavka 

KRHLANKO Petra 2. R  angleščina 

KUKIĆ Saša 1. T  ŠVZ 

LAPAJNE Maja 1. S  angleščina 

LAVRAČ DOSTAL Lydia 1. R  NEM, GEO, DRU 

LENARČIČ Alenka   KEM, tajnik SM 

MAMUZIĆ Željko 3. B  namestnik  PUZ AS, PRA 

MEDVED Nataša   fizika 

MLAKAR Tina   knjižnica 

MUŠIČ Melita Mojca   geografija, družboslovje 

OBERWALDER ZUPANC Andrej    strojništvo 

OKRŠLAR Mojca   1. O  ekonomija, trgovina 

PEZDIRC Andrej   strojništvo, ravnatelj 

PRAŠNIKAR Nataša   matematika 

RUČIGAJ Natalija 4. R  matematika 

SKUBE Nina   slovenščina 

SLAPAR Rok 2. B  strojništvo, PRA 

SOKLIČ Urška   angleščina 

ŠET ANŽIČ Andreja 3. T  računalništvo 

ŠKOFIC Primož   direktor, kemija 

TRČEK Samo   strojništvo 

VIDMAR Martin   fizika, naravoslovje 

VRTEK Branimir  
 tajnik POM, namestnik PUZ 

strojni tehnik, strojništvo 

ZUPAN Katarina 1. A  ZGO, DRU, SOC  

ŽAVBI Tanja Jana 1. B  slovenščina 

ŽAGAR Andrej   vzdrževalec opreme 

ŽEBALJEC Mojca   SLO, knjižnica 
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3. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Izobraževalni programi smer strojništvo: 

a) mladina in odrasli: 

 strojni tehnik (PTI): razreda 1. S, in 2.O (kombiniran razred). 

 avtoserviser (SPI): razredi 1. B, 2. B in 3.B. 

 inštalater strojnih inštalacij (SPI): razredi 1. A, 2. A, 3. A. 

 

Izobraževalni programi smer trgovina in ekonomija: 

a) mladina in odrasli: 

 trgovec – prodajalec (SPI): razredi 1. H, 2. H, in 3. H.  

 ekonomski tehnik (PTI): razreda 1. O in 2. O (kombiniran razred). 

 

Izobraževalni program smer računalništvo: 

a) mladina: 

 tehnik računalništva (SSI): razredi 1. R, 1. T, 2. R, 2. T,  3. R, 3. T, 4. R. 

 

POKLICI: 

 strojni tehnik 

 avtoserviser 

 inštalater strojnih inštalacij 

 prodajalec  

 ekonomski tehnik  

 tehnik računalništva 

 

4. REALIZACIJA LETNE URNE OBVEZE GLEDE NA PREDMETNIKE 
 

 

Oddelek Število ur po predmetniku realiziranih ur % 

1.A 1.254,0 94,5 

1.B 1.132,0 99,3 

1.H 1.089,0 100,2 

1.O 1.190,0 97,7 

1.R 1.110,0 103,0 

1.S 1.140,0 99,7 

1.T 1.110,0 102,6 

2.A 1.337,0 94,6 

2.B 1.056,0 100,5 

2.H 1.092,0 99,6 

2.O 1.698,0 93,9 

2.R 1.140,0 101,1 

2.T 1.211,0 100,7 

3.A 512,0 95,5 



 6 

3.B 527,0 94,1 

3.H 531,0 101,5 

3.R 1.162,0 101,4 

3.T 1.162,0 101,3 

4.R 1.125,0 98,2 

SKUPAJ o. e. PSŠ 98,92 

 

 

To je realizacija, ki jo izkaže eAsistent. Izobraževalni program je realiziran v celoti.  

Realizacija letne urne obveze glede na predmetnike je 98,92, kar je 1,4% več kot v 

preteklem šolskem letu. 

 

5. REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 
 

Obseg obveznih izbirnih vsebin je bil v prvem ocenjevalnem obdobju realiziran po šolskem 

koledarju. V obdobju pred razglasitvijo epidemije korona virusa so zaradi nastalih razmer 

podjetja odpovedala ogled proizvodnega procesa, odpovedani so bili sejmi (Interklima Celje, 

sejem robotike…), tako da  realizacija OIV v drugem ocenjevalnem obdobju  ni bila mogoča. V 

skladu z zakonom Vlade Republike Slovenije  o interventnih ukrepih za omilitev posledic 

epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), so bile manjkajoče obveznosti OIV 

dijakom priznane kot opravljene. 

 

AKTIVNOSTI   

Obvezni enotni del   

Sistematski zdravniški pregledi 

dijakov 

Od oktobra 2019 do aprila 2020 vsi 3. in 1 . letniki. Del 

oddelkov bo sistematske preglede opravil v začetku šolskega 

leta 2020/21. 

Sistematski zobozdravniški 

pregledi dijakov 

Od oktobra 2019 do aprila 2020 vsi 3. in 1 . letniki. Del 

oddelkov bo sistematske preglede opravil v začetku šolskega 

leta 2020/21. 

Tabor Sept/okt 2019 

Tehniški dan 16. 10. 2019 2. O, 2. T, 3. A, 3. B 

15. 11. 2019 2. O, 2. R 

športni dnevi  10. 12 2019 dvoranski športi 3. A 

12. 12. 2019 dvoranski športi 3. B 

28. 1. 2020 dvoranski športi, vsi oddelki PSŠ  
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strokovne ekskurzije, 

naravoslovne, kulturne in 

športne dejavnosti 

Ekskurzije 24. 10. 2019: 

-2.A, 3.A Termit Moravče, grad Tuštanj 

-1.H., 2H. Logistični center Spar, voden ogled Ljubljane  

-1.A., 1B. Center varne vožnje Vransko, Darsov center 

Vransko 

-2R.,2T, Telecom, Karierni sejem Ljubljana 

-2B, 3.B, Hella Ljubljana, Železničarski muzej  

-1.O, 2.O  Verona 

- 1.S, 3.R, 3.T Yaskawa, Ribnica/Kočevje 

-13. 11. 2019 1.R 1.T. Strokovna ekskurzija v Zagreb 

          (ogled podjetja GEN, Planetariuma in sejma Infogamer) 

 

Večdnevne strokovne, športne 

in kulturne dejavnosti  
30. 9.  4. 10. 2019, računalniški tehnik 1. R, 1. T, Tabor v 

Bohinju  

24. 10  25. 10 2019 Verona Italija, 1. O, 4. R 

14. 2. 2020 ogled kino predstave, 1., 2. letniki   

Predavanja  po programu organizirala Mihaela Krapež 

delavnice 10. 1. 2020  22. 1. 2020 

Delavnica 13. 11. 2020; Če ne veš? 3. A, 3. B 

 

Realizacija obveznih vsebin je bila do razglasitve epidemije 15. 3. 2020 100%.  

 

6. Poročilo o praktičnem usposabljanju pri delodajalcu  
 

Zaradi epidemije korona virusa je bila izvedba praktičnega usposabljanja pri delodajalcu 

nekoliko okrnjena. Dijaki so imeli možnost opravljati praktično usposabljanje tudi s seminarsko 

nalogo. Večina se jih je, kljub razmeram odločila, da dejansko opravijo prakso pri delodajalcu.  

 Dijaki na praksi / dijaki  razredu Uspešni dijaki (vsi vpisani dijaki v razredu(%)) 
 

1A 23/28 ( 4 dijaki neuspešni)  95%   (82%) 

1B 22/30 ( 3 dijaki neuspešni) 81% (73%) 

2A 12/21 57% 

2B 13/17 76% 

1O 15/19 ( 4 dijaki neuspešni) 100% (79%) 

1S 7/20 ( 8 dijakov neuspešnih) 58% (35%) 

2T 13/19 ( 2 dijaka neuspešna) 76% (68%) 

2R 10/20 ( 4 dijaki neuspešni) 62% (50%) 

3T 12/18  ( 1 dijak neuspešen) 70% (66%) 

3R 6/17 35% 

1H 19/28 ( 5 dijakov neuspešnih) 78% (68%) 

2H 8/19 ( 1 dijak neuspešen) 42% (44%) 

3A, 3B, 
3H 

 VSI DIJAKI NA PRAKSO 100% 

 

Organizatorica PUD: Karmen Koprivec 
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7. USPEŠNOST DIJAKOV PO ODDELKIH 
 

 

 

Razred Razrednik Vpisani 15. 9.  Konec leta Uspešni Uspešni % 

1.A K. Zupan 29 28 23 82,14 

1.B T.J. Žavbi 31 30 23 76,66 

1.H M. Hrovatin 30 28 18 64,28 

1.O M. Okršlar 22 18 13 72,22 

1.R 
L. Lavrač 

Dostal 
30 28 23 82,14 

1.S M. Lapajne 26 19 10 52,63 

1.T S. Kukić 29 28 20 71,42 

2.A J. Kovač 23 21 21 100,00 

2.B R. Slapar 18 17 16 94,17 

2.H R. Klemen 19 19 15 78,94 

2.O T. Kališnik 29 29 20 78,94 

2.R P. Krhlanko 20 20 13 65,00 

2.T G. Cedilnik 19 19 13 68,42 

3.A M. Jager 21 20 18 90,00 

3.B Ž. Mamuzić 24 21 20 95,23 

3.H K. Dovč 19 19 17 89,47 

3.R R. Bonifer 17 17 14 65,00 

3.T A. Anžič Šet 18 18 17 82,35 

4.R N. Ručigaj 30 30 27 90,00 

Skupaj 454 429 338 78,78 

 

Uspešnost v vseh letnikih o.e.PSŠ 2019/20 je (povprečna uspešnost) 78,78 %. Izpisanih 

med letom je 5,5 % (25 dijakov), kar je običajen odstotek v zadnjih letih. 
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Graf 1: Uspešnosti dijakov po oddelkih 

 

 
 

Graf 2: Vpisani, izpisani in uspešni dijaki 2019/20 
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Graf 3: Uspešnost dijakov po letnikih SPI in SSI. 

 

Uspešnost v 1. letniku poklicnih (SPI) programov, strokovnega (SSI) in PTI programov 

2019/20 je bila 71,64%. 

 

Uspešnost v 2. letniku poklicnih (SPI) programov in strokovnega (SSI) programa 2019/20 je 

bila 81,31 %.  

 

Uspešnost v zaključnem 3. letniku poklicnih (SPI) programov in 3. letniku strokovnega (SSI) 

programa 2019/20 je bila 84,41 %. 

 

Uspešnost v zaključnem 4. letniku strokovnega programa in 2. zaključnem letniku poklicno 

tehniškega (PTI) programa 2019/20 je bila 84,47 %. 

 

Uspešnost v o. e. PSŠ je pričakovana, podobna lanski. Najboljši uspeh na šoli  so dosegli 

zaključni letniki programa SPI in SSI, kar je običajno. Slabši uspeh dosegajo 1. letniki, izrazito 

PTI program, kar je posledica zahtevnosti programa in neprilagajanje dijakov na drugačen nivo 

izobraževanja. V šolskem letu 2019/20 se je izpisalo 25 dijakov. Izpisi so posledica izpisov 

dijakov, ki ne obiskujejo pouka takoj po vpisu v prvi letnik.  
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Graf 4: Uspešnost dijakov v zadnjem desetletju 

 

Uspešnost v o.e.PSŠ v letu 2019/20  kaže trend dvigovanja in se približuje najvišji uspešnosti v 

šolskem letu 2014/15. 

 

Število dijakov  s posebnimi potrebami v programih SPI in SSI je 37. Ure dodatne strokovne 

pomoči so bile dodeljene 19 dijakom. Vsi dijaki so uspešni razen dijaka, ki ima zaradi 

zdravstvenih razlogov pravico obiskovati 1. letnik dve leti. Uspeh dijakov s posebnimi 

potrebami je nad povprečjem. 

 

 8. SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH   
 

V preteklem šol. letu so se zaposleni izobraževali v skladu z letnim načrtom, in sicer:  

  po predpisanih programih,  

  po programih profesionalnega usposabljanja, 

 po objavljenih programih in drugih programih, ki so se jih udeležili učitelji v sklopu 

študijskih skupin in z individualno prijavo. 

 

Strokovno izobraževanje je omogočeno vsem zaposlenim v večjem obsegu, kot je določeno s 

kolektivno pogodbo, in sicer v času, ko ni pouka. 

Ga. Nina Skube je bila mentorica ga. Teji Koren pri opravljanju strokovnega izpita. 

G. Andrej Pezdirc je bil mentor g. Roku Slaparju pri opravljanju strokovnega izpita. 

 

Napredovanja učiteljev 

 

Nataša Jurjevec Juvan, naziv svetovalka, 

Romana Klemen, naziv svetovalka, 

Rihard Bonifer, naziv mentor, 

Mojca Jager, naziv mentor, 

Andreja Šet, naziv svetnica, 

Karmen Koprivec, naziv svetnica 

Borut Jagarinec, vložen predlog za naziv svetovalec, 

Vesna Fujs, vložen predlog za naziv svetnica, 

Mojca Okršlar, vložen predlog za naziv svetnica. 
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Ravnatelj ni opravljal hospitacij v tem šolskem letu.  

 

9. TEKMOVANJA, KROŽKI, PROJEKTI 
 

TEKMOVANJA (mladine na državnih tekmovanjih) in KROŽKI 

V preteklem šol. letu so se dijaki udeležili državnega tekmovanja iz znanja matematike, 

slovenščine, tehnike prodaje, podjetništva in športa. 

Srečanje strojnih šol Preloženo 

Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje  

Cankarjevo  priznanje: 5x  bronasto na šolskem tekmovanju, 3x 

srebrno na regijskem tekmovanju, mentorici Nataša Jurjevec 

Juvan, Teja Koren 

Tehnika prodaje Preloženo 

Šolsko tekmovanje iz znanja v 

ekonomiji 
Mentorica Mojca Okršlar 

Državno tekmovanje iz znanja 

matematike 
Preloženo 

Ekonomijada Preloženo 

Ekošola /Ekokviz 
Eko kviz: šolsko tekmovanje (12.12.2019) ter državno 

tekmovanje (1.2.2020), 2x bronasto priznanje, mentorica R. Klemen 

Šolsko tekmovanje iz 

zgodovine 
Mentorica K. Zupan, 1 dijak bronasto priznanje 

Šolsko temovanje iz geografije Mentorici L. Lavrač Dostal, M.Mojca Mušič 

Tekmovanje v nogometu Preloženo 

Šolsko športno  tekmovanje  Preloženo 

Tekmovanje v košarki Preloženo 

ESPACE   Mentorici K. Koprivec, M. Hrovatin 

ERASMUS + Mentorica M. Hrovatin 

Šolsko tekmovanje Bober 11. 11. 2019, mentorica A. Šet Anžič 

Državno tekmovanje Bober  18.1.2020, 1 dijak zlato priznanje, mentorica A. Šet Anžič 

Multi User Packet Tracer 

tekmovanje  

4.3.2020 udeležba 3 dijaki, mentor B. Jagarinec 

Fotografski natečaj 1.4. 2020, mentor G. Cedilnik 

KENGURU - Poklicna šola.  Preloženo 

LOGIKE - Strokovna šola.  

 

26. 9. 2019: 3 dijaki bronasto priznanje, mentorica Nataša 

Prašnikar 

FIZIKA  Čmrlj 1 dijak bronasto priznanje 

KENGURU - Strokovna šola.  

 

preloženo 

 

Srednješolska tekmovanja se v veliki meri organizirajo v obdobju šolskega leta  od 31.3. do 

30.4. Razglasitev epidemije novega korona virusa sovpada ravno z obdobjem organizacije 



 13 

sejemskih prireditev in izvedbe državnih tekmovanj. Tekmovanja, ki niso bila izvedena so s 

strani organizatorja preložena v naslednje šolsko leto. 

 

PROJEKTI in KROŽKI (sodelovanje z lokalnim in regionalnim okoljem) 

 

-Simbioza – računalniško usposabljanje za starostnike. Dodan modul digitalne fotografije. 

Sodelovalo 25 dijakov in 20 udeležencev. (B. Jagarinec, G. Cedilnik, R. Bonifer, M. Jager) 27.-

31.1.2020. 

 

-Racing king  šahovski krožek. Mentor R. Bonifer, 2. polletje. 

 

-LAN party za dijake in osnovnošolce.  Okolje pripravijo dijaki (B. Jagarinec) 30.11.2019,  

 udeleženci 70 dijakov in osnovnošolcev. 

 

-Dan slovenskih Cisco akademij (B. Jagarinec) 6. 11. 2019, udeleženci 3 dijaki. 

 

-Fotografski krožek (G. Cedilnik)  ni bilo izvedeno. 

 

 Krožek finančna pismenost- začetni, mentor: Mojca Okršlar. 

 

-Varstvo pri delu za vse učitelje PSŠ. 

 

-Novoletni sejem so izvedli Vesna Jenko, Marta Hrovatin, Valentina Hladnik, Nuša Fujan, 

aktiv informatike, Petra Colnerič. 

 

-Rastem s knjigo za dijake prvih letnikov, koordinatorka Nataša Jurjevec Juvan. Projekt je bil 

zaradi razglašene epidemije realiziran polovično. Nerealiziran del se prenese v šolsko leto 

2020/21. 

 

-Maturantski ples (P. Krhlanko in plesni klub Bolero)  odpovedan 

 

-Izmenjava dijakov, Sicilija (M. Kabaj Vončina in M. Lapajne) odpovedana. 

 

-Slovenski zajtrk, mentor Marta Hrovatin. 

 

Borut Jagarinec je vključen v projekt izdelave vseh potrebnih dokumentov za eksterno POM 

iz stroke računalništvo. Izpitna pola za POM računalništvo je sestavljena eksterno na RIC-u.  

 

Prva pomoč in CPP v šolskem letu 2019/20 

Srednja šola Domžale je tudi v šolskem letu 2019/20 v sodelovanju z zunanjimi izvajalci 

organizirala tečaja prve pomoči in cestnoprometnih predpisov za bodoče voznike. 

Tečaj prve pomoči je bil izveden v treh skupinah od novembra do decembra. Izvajalec je bil 

Rdeči križ Domžale, tečaj pa je opravilo 22. 11. 2019 21 dijakov, 5. 12. 2019 21 dijakov in 20. 

12. 2019 14 dijakov  skupaj torej 56 dijakov. 

 

Tečaj cestnoprometnih predpisov je izvedla Šola vožnje Jus Security v času od 6. do 21. 1. 

2020, izpit pa je opravilo 24 dijakov. Za koordinacijo obeh tečajev je skrbela Nataša Jurjevec 

Juvan. 
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 Tehniški dnevi na SŠ Domžale v šolskem letu 2019/20 

SŠ Domžale je v šolskem letu 2019/20 za osnovnošolce (običajno osmošolce) iz okolice 

Domžal organizirala 5 tehniških dni, namenjenih predstavitvi poklicev, za katere izobražujemo 

na SŠ Domžale. Pri predstavitvah je sodelovalo 8 učiteljev, obiskalo pa nas je okoli 230 

učencev (lani 190) in sicer 16. oktobra 2019 iz OŠ Preserje pri Radomljah (67 učencev), 15. 

novembra 2019 iz OŠ Trzin (44 učencev), 13. in 16. decembra 2019 iz OŠ Domžale (dvakrat 

po 40 učencev) in 7. januarja 2020 iz OŠ Dragomelj (45 učencev). Tehniškega dne za OŠ 

Mengeš v marcu zaradi epidemije nismo izvedli. Za koordinacijo tehniških dni je skrbela 

Nataša Jurjevec Juvan.  

 

- Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med 

otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno 

udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Naša šola že deveto leto zapored sodeluje v Ekošoli 

in vsako leto izvedemo izbrane projekte in aktivnosti ter na ta način ohranimo mednarodno 

priznanje zeleno zastavo, ki je mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno 

delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). 
V šolskem letu 2019/20 smo uspešno izvedli naslednje projekte in aktivnosti: 

 Uporaba semen za šolski vrt (Karmen Koprivec) 

 Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah v ustanovi (Vesna Fujs) 

 EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE - Ekobranje za ekoživljenje - ozaveščanje, likovni 

natečaj (Mojca Žebaljec) 

 EKOKVIZ SŠ - Ekokviz SŠ - didaktika, ozaveščanje (Romana Klemen) 

 EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 - Ekošola meri odtis CO2 - didaktika, ozaveščanje 

(Karmen Koprivec) 

 ŠOLSKA VRTILNICA - Šolska VRTilnica - ozaveščanje, šolski vrt (Marta Hrovatin) 

 PODNEBNE SPREMEMBE - Podnebne spremembe - ozaveščanje, didaktika, delo po 

učnih listih (Marta Hrovatin) 

 LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE - Likovni natečaj za kreativne 

izdelke - ozaveščanje, ustvarjanje (Nataša Prašnikar) 

 MLADI V SVETU ENERGIJE - Mladi v svetu energije - učinkovita raba energije 

(Karmen Koprivec) 

 ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE - Odpadkom dajemo novo življenje - 

didaktika, ozaveščanje (Karmen Koprivec) 

 MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE - Mladi poročevalci za okolje - ozaveščanje, 

obveščanje (Nataša Prašnikar) 

 LEAF - ZNANJE O GOZDOVIH - LEAF - Znanje o gozdovih - didaktika, ozaveščanje, 

sajenje (Nataša Prašnikar) 

 Izobraževanje o trajnostnem razvoju - Slovenija (Mojca Okršlar) 

 Izobraževanje o trajnostnem razvoju - globalno (Mojca Okršlar) 

 Izobraževanje o trajnostnem razvoju (Mojca Okršlar) 

 Spodbujanje uporabe steklenic za večkratno uporabo med učenci (Mojca Okršlar) 

 Spodbujanje pitja vode iz pitnikov (Vesna Fujs) 

 Ozaveščanje o ustreznem zračenju (Alenka Lenarčič) 

 Izobraževanje dijakov o »poti vode« od zajetja do pipe (Alenka Lenarčič) 

 Izobraževanje dijakov o postopku čiščenja vode (Alenka Lenarčič) 
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 Izobraževanje dijakov o vodnem ciklu (Alenka Lenarčič) 

 Spoznavanje in raziskovanje virov onesnaženja vode (Alenka Lenarčič) 

 

 E-VOZIČEK. V zadnjem tednu februarja je Srednja šola Domžale z dijaki programa 

avtoserviser in strojni tehnik sodelovala v projektu E-VOZIČEK, katerega je vodilo podjetje 

Metron. Namen projekta je bilo usposabljanje dijakov v smeri vse bolj prisotnih električnih 

vozilih. Zato je bil projekt usmerjen k električnim vozilom, in ker so avtomobili prezahtevni in 

dražji projekti, so se odločili za predelavo električnega invalidskega vozička in tako hkrati 

izboljšali mobilnost prizadetemu sočloveku. Projekt je bil financiran s strani evropske unije, 

želje za nadgradnje pa so bile stvar uporabnikov. 
 

Sprejema pri županu občine Domžal letos ni bilo. Dijaki so nagrade prejeli po pošti. 

 

Zanimanje za razne oblike dela izven pouka in za tekmovanja med dijaki obstaja. Veseli nas, da 

imajo ob obveznem učenju in delu toliko energije za prostovoljne dejavnosti.  

 

Tekmovanj, projektov in krožkov je bilo toliko, da ni mogoče opisati vseh, zato se opravičujem 

mentorjem in tekmovalcem, ki niso navedeni. 

 

SLOVENŠČINA ZA TUJCE 

 

Pouk slovenščine za tujce je v 1. polletju v šolskem letu 2019/20 potekal devet ur tedensko, v 2. 

polletju pa 4 ure tedensko.   

Dijaki in njihovi starši so na začetku šolskega leta podpisali dokument, v katerem so bile 

opredeljene njihove pravice in dolžnosti (individualni načrt).  

Pouk je do konca koledarskega leta potekal strnjeno in intenzivno. Takrat smo izvedli preizkus 

znanja na ravni A2.  

V začetku leta je bilo vpisanih 14 dijakov tujcev, ki so obiskovali intenzivni tečaj slovenščine 

za tujce. Sedem dijakov je uspešno opravilo preizkus znanja na stopnji A2. Ostali so nadaljevali 

s tečajem do konca šolskega leta Potem so pouk obvezno obiskovali le še dijaki, ki na 

preizkusu niso pridobili 50 %, pouk je bil prestavljen na čas po pouku, tako da so lahko ostali 

sodelovali pri rednem pouku. 

Pouk je izvedla Teja Koren, profesorica slovenščine. 

 

10. REALIZACIJA INVESTICIJ IN NAKUP NOVE OPREME  

 
V preteklem letu smo preuredili strojno delavnico in pridobili novo učilnico za CNC 

tehnologijo. Za preurejeno učilnico smo kupili nov CNC stroj DOOSAN. Poučevanje CNC 

tehnologije, prostorskega moduliranja in 3D tiska je združeno v preurejeni učilnici na lokaciji 

Ljubljanska 105. Nadaljevali smo sodelovanje s podjetjema ETA in KOVINTRADE. Pouk 

programa inštalater strojnih inštalacij smo obogatili z opremo za montažo klimatskih naprav. S 

pomočjo donatorja Vitanest d.o.o. smo za potrebe pouka pridobili klimatsko napravo FESTO. 

Za potrebe pouka smo kupili didaktične pripomočke in diagnostične naprave. 
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11. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA  
 

V šolskem letu 2019/20 aktivnosti, načrtovane z LDN, zaradi epidemije Covida 19 niso bile 

izvedene v celoti. UO se je sestal dvakrat, in sicer 16. 9. 2019 in 21. 10. 2019 – zaradi poteka 

mandata ene članice je bilo potrebno na novo konstituirati upravni odbor, ki ga zdaj sestavljajo 

4 člani, starši dijakov vseh štirih programov (trgovec, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij 

in tehnik računalništva), ter 3 učitelji. Spremenili smo tudi merila za subvencioniranje 

obšolskih dejavnosti dijakov  merilo je višina subvencije za šolsko malico. 

Skladno z zakonodajo UO sme sofinancirati le ekskurzije dijakov s slabim socialnim stanjem. 

Prejeli smo tri prošnje za ekskurzijo v Italijo. Eno smo že odobrili, nakar je bila ekskurzija 

odpovedana, zato tudi subvencioniranja ni bilo. 

Ena od članic UO, mama našega dijaka, je prišla na šolo k uri umetnosti in je skupaj z dijaki 

izdelovala voščilnice s posebno napravo. Te voščilnice so bile nato na razpolago na šolskem 

novoletnem sejmu. 

Tako kot vsako leto je bila tudi letos knjiga maturantov delno sofinancirana s strani šolskega 

sklada, saj smo v ta namen pridobili nekaj donacij. 

Šolski sklad PSŠ vodi Nataša Jurjevec Juvan, člani pa so: Darja Peterka, Darja Benedik, Ana 

Grčar, Ivanka Klopčič, Karmen Koprivec in Mihaela Krapež. 

 

 

 

12. POROČILO O DELU V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH  
 

V preteklem šolskem letu 2019/2020 je bilo vpisanih v programe izobraževanja odraslih 

naslednje število slušateljev: 

Izobraževalni program Število novo vpisanih Število ob koncu leta * 

Strojni tehnik (PTI) 7 5 

Poklicno izobraž. v stroj.; ISI, AS 31+30=61 6+6=12 

Ekonomski tehnik (PTI) 1 0 

Poklicno izobraževanje; 

trgovec/prodajalec 60 6 

Gimnazija  19 0 

 

* V koloni Število ob koncu leta je navedeno število kandidatov, ki bodo po oceni 

koordinatorja izobraževanja odraslih nadaljevali izobraževanje v naslednjem šolskem letu. To 

so slušatelji PTI programov, ki še niso opravljali poklicne mature in tisti slušatelji poklicnih 

programov, ki še niso uspešno opravili zaključni izpit. 

Število šolskih ur predstavitve skript po izobraževalnih programih ni smiselno, ker zaradi 

zmanjševanja stroškov izobraževanja oddelke združujemo, kjer je to le mogoče. Skupno smo 

izvedli 1.460 šolskih ur predstavitev skript in izpitov. 
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V preteklem šolskem letu smo izvedli poklicno maturo in zaključne izpite, in sicer: zimski 

izpitni rok 2019 v februarju 2020, spomladanski izpitni rok 2020 v maju in juniju 2020 in 

jesenski izpitni rok 2020 v avgustu in septembru 2020. Pri tem je bilo uspešnih naslednje 

število kandidatov: 

Vrsta izpita POKLICNA MATURA ZAKLUČNI IZPITI 

Izpitni rok STR EKT ISI, AS TRG 

Zimski izpitni rok 2019 0 0   

Spomladanski izpitni rok 2020 1 0   

Jesenski izpitni rok 2020 2 0   

SKUPAJ: 3 0   

STR  strojni tehnik (PTI) EKT – ekonomski tehnik (PTI) 

TRG – trgovec/prodajalec AS – avtoserviser ISI – inštalater strojnih instalacij 

Izdelava finančnega poročila za to obdobje bi bila nesmiselna, ker je del finančnega poročila za 

koledarsko leto, ki se obravnava na februarski seji sveta šole. 

 

13. POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH 
 

Opravljanje zaključnih izpitov (v nadaljevanju ZI) poteka trikrat letno, in sicer v 

spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. Najprej je potekal zimski izpitni rok, v 

katerem izpite opravljajo predvsem občani in odrasli. Mladina večinoma opravlja izpite v 

spomladanskem in jesenskem roku. 

 

MLADINA 

V celem šolskem letu je zaključni izpit opravljalo 54 kandidatov, in sicer 18 v programu 

TRGOVEC ter 36 v programu STROJNIŠTVO (v programu AVTOSERVISER 20 in v 

programu INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 16). 

 

Tabela uspeha dijakov po posameznih programih: 

 

ZIMSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 2 0 2 

%  0 %  100 % 

Strojništvo 0 0 0 

%    

 AS 0 0 0 

 ISI 0 0 0 

 

SPOMLADANSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 15 0 15 
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%  0 %  100% 

Strojništvo 28 0 34 

%  0 %  100% 

 AS 19 0 19 

 ISI 15 0 15 

 

JESENSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 1 0 1 

%  0 % 100 % 

Strojništvo 2 0 2 

%  0 %  100 % 

 AS 1 0 1 

 ISI 1 0 1 

 

 

VSI ROKI SKUPAJ 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 18 0 18 

%  0 % 100 % 

Strojništvo 36 0 36 

%  0 %  100 % 

 AS 20 0 20 

 ISI 16 0 16 

 

 

OBČANI IN ODRASLI 

V celem šolskem letu je zaključni izpit opravljalo 13 kandidatov, in sicer 3 v programu 

TRGOVEC ter 10 v programu STROJNIŠTVO (v programu AVTOSERVISER 8 in v 

programu INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 2). 

 

Tabela uspeha dijakov po posameznih programih: 

 

 

ZIMSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 0 0 0 

%    

Strojništvo 2 0 2 

%  0 %  100 % 

 AS 2 0 2 
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 ISI 0 0 0 

 

SPOMLADANSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 1 0 1 

%  0 % 100 % 

Strojništvo 1 0 1 

%  0 %  100 % 

 AS 0 0 0 

 ISI 1 0 1 

 

JESENSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 2 0 2 

%  0 % 100 % 

Strojništvo 6 1 5 

%   33 %  67 % 

 AS 6 1 5 

 ISI 1 0 1 

 

V tem roku je bil odrasli kandidat neuspešen zato, ker se ni prijavil na zaključni izpit v celoti, 

saj mu v času epidemije ni uspelo opraviti izdelka oz. storitve, ki bi jo potem na zaključnem 

izpitu lahko zagovarjal. 

 

VSI ROKI SKUPAJ 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 3 0 3 

%  0 % 100 % 

Strojništvo 10 1 9 

%  10 %  90 % 

 AS 8 1 7 

 ISI 2 0 2 

 

                                                                                              Tajnica za ZI  Nataša Jurjevec Juvan 

 

 

14. POROČILO O POKLICNI MATURI 
 

Opravljanje izpitov pri poklicni maturi (v nadaljevanju POM) poteka trikrat letno, in sicer v 

spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. Leto se je pričelo z zimskim izpitnim 
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rokom 2019, ki se izvaja v februarju 2020. V tem izpitnem roku ni kandidatov iz izobraževanja 

mladine.  

 

Temu sta sledila spomladanski izpitni rok 2020 v maju in juniju in jesenski izpitni rok 2020, ki 

je potekal v avgustu in septembru 2020. Kandidati se lahko prijavijo na celotno POM v katerem 

koli izpitnem roku. Popravna izpita sta lahko samo dva, vendar pa ju lahko kandidati opravljajo 

še dve leti. 

 

V poročilu je v grafični obliki prikazana uspešnost vseh kandidatk in kandidatov (v 

nadaljevanju kandidatov). Sem štejejo redno vpisani kandidati oziroma kandidati s statusom, ki 

so v šolskem letu 2019/2020 uspešno opravili vse obveznosti v zaključnem letniku rednega 

izobraževanja po programih strojni tehnik in ekonomski tehnik poklicno-tehniškega 

izobraževanja (PTI) in Tehnik računalništva. Odrasli in tisti, ki so opravljali popravne izpite na 

POM od prej v tem grafu niso zajeti.  

 

Za primerjavo si oglejmo podoben graf  spomladanskega izpitnega roka v letu 2019 

 
 

in graf  spomladanskega izpitnega roka v letu 2020 

 
 

Na ordinati je prikazano število kandidatov, izraženo v procentih. 
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Na abscisi je prikazano število doseženih točk na POM. Kandidat lahko doseže najmanj 8 in 

največ 23 točk. Kandidat, ki doseže vsaj 22 točk je Zlati maturant. Tudi v tem šolskem letu smo 

imeli zlatega maturanta, to je Andraž Marinšek, Tehnik računalništva. 

Vsi kandidati, ki na POM niso uspešni, imajo eno točko. 

 

Na spomladanskem izpitnem roku 2020 je bil uspeh naslednji: 

Izpiti na spomladanskem izpitnem roku so potekali v času od 30. 5. 2020 do 23. 6. 2020. 

Uspešnost v spomladanskem izpitnem roku 2020 kandidatov iz zaključnih letnikov je bila: 

Strojni tehnik 18, uspešnih 8 = 44% 

Ekonomski tehnik 2, uspešnih 2 = 100% 

Tehnik računalništva 20, uspešnih 16 =80% 

Redno vpisanih 40, uspešni 26 = 65% 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 7. 7. 2020. 

 

Izpiti na jesenskem izpitnem roku so potekali v času od 24. 8. 2020 do 3. 9. 2020. Uspešnost v 

jesenskem izpitnem roku 2020 redno vpisanih kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo prvič 

v celoti ali popravne izpite od spomladanskega izpitnega roka je bila: 

Strojni tehnik 9, uspešnih 5 = 56% 

Ekonomski tehnik 1, uspešnih 1 = 100% 

Tehnik računalništva 9, uspešnih 5 =56% 

Redno vpisanih 19, uspešni 11 = 58% 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 8. 9. 2020. 

 

Uspešnost v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2020, kandidatov iz zaključnih 

letnikov skupaj na naši šoli je bila (za primerjavo še podatki za POM 2019): 

 

POM 2019 (191+192) POM 2020 (201+202) 

Redno vpisanih kandidatov 33 

Strojni tehnik 9, uspešnih 8 = 89% 

Ekonomski tehnik 6, uspešnih 5 = 83% 

Tehnik računalništva 18, uspešnih 17 = 94% 

Redno vpisani uspešni 30 = 91% 

Redno vpisanih kandidatov 45 

Strojni tehnik 17, uspešnih 13 = 76% 

Ekonomski tehnik 3, uspešnih 3 = 100% 

Tehnik računalništva 25, uspešnih 21 = 84% 

Redno vpisani 45, uspešni 37 = 82% 

 

 

                                                                                             Tajnik poklicne mature Branko Vrtek 

 

 

15. Naročeni programi izobraževanja 

 
V šolskem letu 2019/2020 je SŠ DOMŽALE izvajala mojstrsko izobraževanje za OZS. Obseg 

tega izobraževanja je omejen na izvedbo izobraževanja strokovnoteoretičnega in praktičnega 

dela mojstrskega izpita ter izvedbo izpitov (skladno s pogodbo med šolo in OZS). Šola ima tudi 

sklenjeno pogodbo z MIZŠ za projekt MUNERA 3, ki je sofinanciran s strani Republike 

Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

  

Izobraževanje je naročena dejavnost, šola sklepa pogodbe s kandidati. Kandidati niso obvezani, 

da sklenejo pogodbo s šolo. Izvedba izpitov  za vključene kandidate je definirana s pogodbo 

med šolo in OZS.  
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Število kandidatov, ki je sklenilo pogodbo o mojstrskem izobraževanju: 

 2 kandidata za izobraževanje za mojstrski naziv za  mojstra preoblikovanja kovin, 

 64 kandidatov za izobraževanje za mojstrski naziv za mojstra strojnih instalacij. 

 

Strokovni delavci, ki so napisali delovne zvezke in jih predstavili v okviru predavanj ali 

konzultacij, so: 

INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ: 

 

1. Marjan Šarc gradiva (GR), Marjan Ravnikar – gradiva – polimeri (GR), Danilo Škoflek,  

Marko Mlakar  planiranje in kalkulacija (PK) - GRPK 

2. Branimir Vrtek, Marko Mlakar  strokovno računanje (SR) – SR 

3. Marko Mlakar  strokovna tehnologija (TE) in Rihard Bonifer elektrika (ELE), Marjan  

    Šarc (varstvo pri delu), Marko Mlakar in Borut Jagarinec  tehnična dokumentacija za 

     mojstrsko izpitno delo (MID) – ST-MID 

4.  Andrej Pezdirc in Rok Slapar  praktično izobraževanje ISI (PRA) – STPRA 

 

 

 

PREOBLIKOVALEC KOVIN: 

 

1. Marjan Šarc gradiva (GR), Marjan Ravnikar – gradiva – polimeri (GR), Danilo Škoflek, 

Marko Mlakar  organizacija dela in kalkulacije stroškov (ORG) - ORGTG 

2. Branimir Vrtek,  tehnična matematika (TM) - SR 

3. 3. Marko Mlakar  strokovna tehnologija (ST), Rihard Bonifer (ELE), Marjan Šarc (varstvo 

4.     pri delu), Marko Mlakar in Borut Jagarinec  tehnična dokumentacija za mojstrsko izpitno 

5.     delo (MID) – ST-MID 

4. Andrej Pezdirc in Rok Slapar  praktično izobraževanje ISI (PRA) – ST-PRA 

 

 

 

Realiziranih je bilo  960 pedagoških ur, izvedenih je bilo 9 izpitnih rokov, ki jih je naročila 

OZS.  

Na strokovno teoretičnem delu niso pristopili k opravljanju izpitov vsi kandidati, ki so 

podpisali pogodbo s Srednjo šolo Domžale. Na praktičnem delu niso pristopili k opravljanju 

izpitov vsi kandidati, ker morajo opraviti še obveznosti do strokovno teoretičnega dela. 

Pristopili pa so kandidati, ki so bili vpisani v predhodnem šolskem letu. 

 

Tabela uspešnosti kandidatov za mojstrski izpit 

Program izobr. Kan

didat

i 

Naziv  

izpitov 

Uspešnost 

kand. ki 

so 

pristopili 

k izpitom 

 

Strokovno 

teoretično 

izobraževanje 

 Gradiva  

(GR) 

Strokovno 

računanje 

(SR) 

Strokovna 

tehnologija 

(ST) 

Planiranje 

in 

kalkulacija 

(PK) 

  Delovni 

preizkus 

in MID 

ISI 64 64 64 34 64  100 % 17 
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  Tehnologija 

gradiv (GR) 

Tehnična 

matematika in 

izbrana 

poglavja 

fizike (TM) 

Organizacija 

dela in 

kalkulacije 

(ORG) 

Tehniško 

risanje in 

strojni 

elementi 

(TR) 

Strokovna 

tehnologij

a (ST) 

  

PRE 2 2 2 2 2 2 100 % 0 

 

Za naročene programe (komunikacija z OZS) je skrbel Andrej Pezdirc, koordinator pa je bil 

Jože Kovač.  

 
Poročilo pripravila: 

 

Andrej Pezdirc    Jože Kovač 

 

16. POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 2019/20 

 

V septembru 2019 smo na šolo  sprejeli dijake novince in poskrbeli, da so  se na šoli čim bolje 

počutili in da je bil za njih prehod iz osnovne šole čim manj stresen. Seznanili smo jih z ukrepi 

za preprečevanje širjenja okužb. Ker pouk potekal v matičnih učilnicah je bilo težav z 

znajdenjem po šoli manj kot pretekla leta. Posebno pozornost smo usmerili v občutek varnosti 

na naši šoli. Z dijaki s posebnimi potrebami in njihovimi starši ter razredniki sem izvedla 

razgovore ob usmeritvi, določili smo prilagoditve, ki bi jim najbolj koristile in sestavili 

individualizirane programe. Razredniki so o posebnostih obvestili učiteljski zbor. Dijake tujce 

sem usmerila v program Slovenščine za tujce in  s profesorico slovenščine za tujce koordinirala 

potek tečaja. 

V novembru 2019 sem organizirala prve delavnice in sicer za  zaključne letnike SPI programov, 

na temo vseživljenjskega učenja z naslovom »Če ne veš, vprašaj«. Delavnice so izvedli 

Mavrični bojevniki. V zaključnih letnikih SPI programov sem izvedla razredne ure na temo 

uveljavljanja na trgu delovne sile  in na temo nadaljevanja šolanja na PTI programu. 

V novembru 2019 je bila izvedena predstavitev projekta Prehod mladih, ki pomaga dijakom s 

posebnimi potrebami pri prehodu na trg delovne sile. 

V zaključnih letnikih gimnazije, PTI programa in Tehnikov računalništva sem izvedla 

anketiranje na temo »Izbira študijske smeri«. Na podlagi  analize anket sem se odločila,  katere 

fakultete bom povabila na predstavitev k nam v šolo.  

V januarju 2020 so bile izvedene tudi delavnice za vse ostale dijake naše šole. Prvi letniki vseh 

smeri so sodelovali v delavnicah na temo »Mobilna družabna omrežja in varna in odgovorna 

raba spleta« v izvedbi Varnega interneta. Drugim letnikom pa smo predstavili »Varnost v 

prometu« v sodelovanju z Agencijo za varnost. Tretjim letnikov vseh programov sem 

organizirala delavnice na temo »Preprečevanja nasilja«, ki so jih izvedli predstavniki Društva za 

nenasilno komunikacijo.  

Marca 2020 nas je v posebne razmere šolanja prignala Korona. Pri delu na daljavo sem redno 

sodelovala s starši in dijaki s posebnimi potrebami. Jim pomagala pri organizaciji in 

načrtovanju šolskega dela ter pri lajšanju duševnih stisk, ki so se pojavile s temi izrednimi 

razmerami. Na daljavo sem sodelovala tudi z razredniki in učitelji, jih usmerjala in jim 

pomagala pri morebitnih vprašanjih motiviranja in spodbujanja slabše odzivnih dijakov. 

Skozi celo leto sem se po potrebi vključevala v razgovore s starši posameznih dijakov, z dijaki 

in z učitelji. Pobude za razgovore lahko prihajajo iz vseh strani torej tako s strani staršev, 
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učiteljev ali dijakov samih. Posredovala sem v konfliktnih situacijah na licu mesta. Sodelovala 

sem z zunanjimi inštitucijami; CSD, Upravno enoto, policijo, Centrom za mlade, okoliškimi 

osnovnimi šolami, Zavodom za šolstvo. 

Prav tako sem bila celo leto na razpolago učencem za zaupne pogovore, reševanje čustvenih 

stisk, usmerjanje na karierni poti, odpravljanje motečih vedenjskih vzorcev, pregledovanje 

ustreznih učnih strategij in še marsičem,  kar dijake obremenjuje individualno. 

 

Tudi vpis v naslednje šolsko leto je bil nekaj posebnega. Prvi krog vpisa sem v celoti izpeljala 

na daljavo, kar je bil kar velik izziv. 

 

 

Mihaela Krapež, uni.dipl. psih. 

svetovalna delavka Srednja šola Domžale 

 

 

 

Poročilo sestavil ravnatelj o. e. PSŠ Domžale Andrej Pezdirc 

 

V Domžalah, 29. septembra 2020 

 

 

 
POROČILO O DELU SREDNJE ŠOLE DOMŽALE O. E. POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA JE NA 

SEJI DNE 29. SEPTEMBRA 2020 SPREJEL SVET ZAVODA. 

 

PREDSEDNIK SVETA ZAVODA: 

          JANEZ ZEMLJAK 

 

 


