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1. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet staršev 

 

Svet staršev je v šolskem letu 2021/22  deloval ločeno za organizacijsko enoto POKLICNA IN 

STROKOVNA ŠOLA. Na roditeljskih sestankih oddelkov v septembru 2021 so bili izvoljeni 

člani sveta staršev šole. Svet staršev je na konstitutivni seji 14. oktobra 2021 potrdil mandate 

novim članom in izvolil organe sveta staršev: 

− ga. Darja Peterka, predsednica sveta staršev, 

− ga. Tea Tiringer, namestnik predsednika sveta staršev, 

− ga. Janja Zabret in ga Mateja Brumec, predstavnika staršev v svetu šole, 

 

Svet staršev je imel drugo sejo dne 16. 12. 2021 na kateri je zaradi izteka sveta šole imenoval 

nova član. Izvoljena predstavnika staršev v svetu šole sta bila:  

− Jure Gedrih 

− Primož Jančar. 

 

Svet staršev je imel tretjo sejo dne 24. 3. 2022 na kateri je zaradi spremembe Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) uskladil zastopanost staršev v 

svetu šole. Izvoljeni predstavnik staršev dijakov v svetu šole je bil g. Jure Gerih.  

 

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,  

− opravljal druge naloge v skladu s pristojnostmi. 

 

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

in dveh konferencah programskega učiteljskega zbora. Vse ocenjevalne konference so bile 

istočasno tudi pedagoške, torej vsi pedagoški učiteljski zbori (v nadaljevanju PUZ) skupaj. 

Sestanki PUZ so potekali po obdobju popravljanja negativnih ocen 1. ocenjevalne konference.  
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Učiteljski zbor POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA  šol. l. 2021/22 
Učitelj Razrednik  Predmet, področje 

ANŽIČ Miha 2. A  strojništvo 

BONIFER Rihard 1. R  računalništvo 

CEDILNIK Gregor 1. T  računalništvo 

DOVČ Katja 2. H  ŠVZ 

FUJS Vesna   1. O  ekonomija, informatika 

HROVATIN Marta  3. H  trgovina, ekonomija, PRA 

ILJAŠ Bine   računalništvo 

JAGARINEC Borut 4. R 
 namestnik PUZ tehnik 

računalništva, računalništvo 

JURJEVEC JUVAN Nataša   pomočnica ravnatelja, SLO 

KABAJ VONČINA Miranda   umetnost, italijanščina 

KALIŠNIK Tomaž 1. S  ŠVZ 

KLEMEN Romana 1. H  trgovina, ekonomija 

KMECL Alenka   biologija 

KOPRIVEC Karmen  
 namestnik PUZ 

trgovec/prodajalec, PRA 

KOREN Teja   slovenščina 

KOVAČ Jože 1. A  strojništvo 

KRAPEŽ Mihaela   svetovalna delavka 

KREŠ Miran   umetnost 

KRHLANKO Petra 2. T  Angleščina, tajnik SM 

KUKIĆ Saša 3. T  ŠVZ 

LAPAJNE Maja 2. O  angleščina 

LAVRAČ DOSTAL Lydia 3. R  NEM, GEO, DRU 

LENARČIČ Alenka   KEM 

MAMUZIĆ Željko 3. B  namestnik PUZ AS, PRA 

MEDVED Nataša   FIZ 

OBERWALDER ZUPANC Andrej    strojništvo 

OKRŠLAR Mojca     ekonomija 

PETKOVNIK Tina   slovenščina 

PEKOLJ Branko   strojništvo 

PEZDIRC Andrej   strojništvo, ravnatelj 

PRAŠNIKAR Nataša 2. R  MAT 

RUČIGAJ Natalija 1.S  MAT 

SKUBE Nina   slovenščina 

SLAPAR Rok 1. B  strojništvo, PRA 

SOKLIČ Urška 2. B  angleščina 

ŠET ANŽIČ Andreja   računalništvo 

ŠKOFIC Primož   direktor, kemija 

VOLČINI RATAJC Katarina   družboslovje, aktivno drž. 

TRČEK Samo   strojništvo 

VRTEK Branimir  
 tajnik POM, namestnik PUZ 

strojni tehnik, strojništvo 

ZUPAN Katarina 3. A  ZGO, DRU, SOC, AD  

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 1512 94,1 

1.B 1.345 100,2 

1.H 1.385 99,5 

1.O 1.365 97,7 

1.R 1.273 102,4 

1.S 1.455 97,3 

1.T 1.273 102,3 

2.A 1.352 98,9 

2.B 1.245 98,5 

2.H 1.305 98,7 

2.O 1.814 92,6 

2.R 1.347 99,2 

2.T 1.346 100,6 

3.A 1244 100,7 

3.B 1261 99,1 

3.H 1300 88,6 
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3.R 1407 101,6 

3.T 1.256 102,7 

4.R 1.256 97,0 

SKUPAJ o. e. PSŠ 98,9% 

 

 

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

Realizacija letne urne obveze glede na predmetnike je 98,9, kar je na ravni večletnega 

povprečja. 

 

5. REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 
 

 

AKTIVNOSTI   

Obvezni enotni del   

Sistematski zdravniški pregledi 

dijakov Od decembra 2021 do aprila 2022, vsi 3. in 1 . letniki. 

Izobraževalni dan v banki 

Slovenije  za dijake, Zoom, 26.3.2021 

Tabor Tehnik računalništva 2. do 6. 11. 2021 

Tehniški dan Izvedeno 6 tehničnih dni za osnovnošolce 

športni dnevi  29. 9 2021, pohodi v okolici Domžal  

7. 12. 2021 Paint ball 

3. 2. 2022, bowling  

  

strokovne ekskurzije, 

naravoslovne, kulturne in 

športne dejavnosti 

21. 9. 2021 izvedene strokovne ekskurzije po programih 

13. do 20. 4. 2022 izvedene strokovne ekskurzije po 

programih 

Večdnevne strokovne, športne 

in kulturne dejavnosti  
Ni bilo izvedeno 

Predavanja po programu organizirala Mihaela Krapež  

- Varna in odgovorna raba spleta 

- Kako se zaščititi pred google.com 

- Bistvo čuječnosti 

- Učenje učenja 

- Kaj boš pa ti, ko boš velik? 

- Vozimo pametno 

- Kako medijske predstave spreminjajo svet  
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6. Poročilo o praktičnem usposabljanju pri delodajalcu  
 

Izvedba praktičnega usposabljanja pri delodajalcu  je bila 100% realizirana.  

 

Organizatorica PUD: Karmen Koprivec 

 

7. USPEŠNOST DIJAKOV PO ODDELKIH 
 

 

 

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

1.A Jože Kovač 27 25 22 88 

1.B Rok Slapar 27 23 14 59,97 

1.H Romana Klemen 29 25 21 84,0 

1.O V. Fujs 17 5 4 80,0 

1.R Rihard Bonifer 30 25 21 84,0 

1.S Natalija Ručigaj 33 15 10 67,0 

1.T Gregor Cedilnik 30 29 23 86,0 

2.A Miha Anžič 21 24 17 70,8 

2.B Urška Soklič 29 28 21 75 

2.H Katja Dovč 19 18 10 86,36 

2.O Maja Lapajne 26 26 22 84,0 

2.R Nataša Prašnikar 26 23 15 65,4 

2.T Petra Krhlanko 26 21 14 66,7 

3.A Katarina Zupan 23 22 20 90,9 

3.B Željko Mamuzić 22 20 16 72,7 

3.H Marta Hrovatin 20 20 12 60,0 

3.R 
Lydia Lavrač 

Dostal 
22 22 17 77,0 

3.T Kukić Saša 19 19 11 57,8 

4.R Borut Jagarinec 29 29 26 89,66 

Skupaj 475 419 316 78,78 

 

Uspešnost v vseh letnikih o.e.PSŠ 2021/22 je  78,78 %. Izpisanih med letom je 11,78 % (56 

dijakov). 
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Graf 1: Uspešnosti dijakov po oddelkih 
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Graf 2: Vpisani, izpisani in uspešni dijaki 2021/22 
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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 

2021/22 je bila 78,29%. 

 

Uspešnost v 2. letniku poklicnih (SPI) programov in strokovnega (SSI) programa 2021/22 je 

bila 73,20 %.  

 

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

programa 2021/22 je bila 71,52 %. 

 

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

tehniškega (PTI) programa 2021/22 je bila 87,0 %. 

 

Uspešnost v o. e. PSŠ je pričakovana, podobna lanski. Zaznati je manjši padec. Najboljši uspeh 

na šoli  so dosegli zaključni letniki programa PTI in SSI, kar je običajno. Slabši uspeh dosegajo 

dijaki 2. in 3. letnika, izrazito SSI program, kar je posledica zahtevnosti programa in 

neprilagajanje dijakov na drugačen način izobraževanja. V šolskem letu 2021/22 se je izpisalo 

56 dijakov. Pri dijakih je opazen primanjkljaj znanja za obdobje pouka na daljavo.  
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Graf 4: Uspešnost dijakov v zadnjem desetletju 

 

Uspešnost v o.e.PSŠ je v letu 2021/22  padla za 5 odst. točk.  

 

Število dijakov  s posebnimi potrebami v programih SPI in SSI je 52. Ure dodatne strokovne 

pomoči so bile dodeljene 10 dijakom. 8 dijakov je bilo uspešnih.  

 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. 

G. Andrej Pezdirc je bil mentor g. Branku Pekolju pri opravljanju strokovnega izpita. 

 

Napredovanja učiteljev 

 

Anžič Miha, mentor 

BrankoPekolj, mentor 

Tina Petkovnik, mentorica 

Miran Kreš, svetovalec. 

Ravnatelj je v tem šolskem letu opravil dve hospitaciji.  
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9. TEKMOVANJA, KROŽKI, PROJEKTI 
 

TEKMOVANJA (mladine na državnih tekmovanjih) in KROŽKI 

Srečanje strojnih šol 
5 dijakov v programih SPI in PTI, mentorja 

Rok Slapar in Branko Pekolj 

Mladi tehnik 
2 dijaka, mentorja Rok Slapar in Željko 

Mamuzić 

Audax 3 dijaki, mentor Rok Slapar 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

8x bronasto priznanje v programih SPI in SSI, 

mentorice Nataša Jurjevec Juvan, Tina 

Petkovnik, Teja Koren 

Območno tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje  

3x srebrno priznanje, mentorice Nataša Jurjevec 

Juvan, Tina Petkovnik, Teja Koren 

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 1x srebrno priznanje, mentorica Teja Koren 

Nacionalni likovni natečaj »ČLOVEK – 

DRUŽBA –OKOLJE« Zavoda RS za šolstvo 

Edino nagrajeno delo v kategoriji srednjih šol 

Slovenije, 2 dijaka (TR), mentor Miran Kreš 

Ekošola /Ekokviz 
1x zlato priznanje na državnem tekmovanju, 

mentorica Karmen Koprivec 

ERASMUS + Mentorica M. Hrovatin 

Knjižni molj oziroma Bookworms, bralno 

tekmovanje v angleščini  

Sodelovalo 6 dijakov, 1x bronasto priznanje, 

mentorica Petra Krhlanko:  

Šolsko tekmovanje Bober izvedeno, mentorica A. Šet Anžič, sodelovalo 

je ca 100 dijakov 

Državno tekmovanje v IKT - Multi User 

Packet Tracer tekmovanje (Jagarinec) 

Mentor B. Jagarinec,sodelovali 3 dijaki, 7. 

mesto 10. 3. 2022 

Hudi talenti elektronike Mentor R. Bonifer, sodelovali Jakob Tomas 

Bolta, Aleks Lokar – 1. mesto, 15.5. - 

15.6.2022 

KENGURU - Poklicna šola.  17 . 3. 2022 šolsko tekmovanje 11x bronasto 

priznanje, mentorica Natalija Ručigaj 

23. 4. 2022 državno tekmovanje 1x srebrno 
priznanje, mentorica Natalija Ručigaj 

LOGIKA- šolsko tekmovanje  

 

23. 9. 2021: 6x bronasto priznanje, mentorica 

Nataša Prašnikar 

 

Srednješolska tekmovanja se po obdobju epidemije vračajo v šolski koledar. Učitelji so po 

zmožnostih pripravili dijake in sodelovali na razpisani srečanjih in tekmovanjih. Tekmovanja, 

ki niso bila izvedena so s strani organizatorja preložena v naslednje šolsko leto. 
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PROJEKTI in KROŽKI (sodelovanje z lokalnim in regionalnim okoljem) 

 

 

ERASMUS+ - Hrovatin M.  – mobilnost posameznikov na področju poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja 

 

RAZSTAVA – Likovno ustvarjanje na Srednji šoli Domžale: Slike, risbe in fotografije, 

Knjižnica Domžale, Domžale, 10.1. – 29.1.2022 in 13.4. – 11.5.2022, 28 dijakov 

razstavljavcev, mentorji Miranda Kabaj Vončina, Miran Kreš in Gregor Cedilnik. Članek: 

Likovno ustvarjanje na Srednji šoli Domžale: Slike, risbe in fotografije, Miran Kreš, 

domžalec.si, 18. januar, 2022 

 

IZOBRAŽEVALNI DAN v banki Slovenije za dijake 3.R. in 3.T.,  7.4.2022 

 

Mobi projekt v sodelovanju z Zavodom 404 

 

Osnove Pythona, 12 dijakov 

 

 

Cisco akademija: Uvod v kibernetsko varnost (Jagarinec), oktober 2021, uspešno zaključilo 10 

dijakov 

 

Cisco akademija: Uvod v Packet Tracer (Jagarinec), september 2021, uspešno zaključilo 34 

dijakov 

 

Dan slovenskih Cisco akademij (B. Jagarinec), april 2022, udeleženci 3 dijaki. 

 

 

 

 

Rastem s knjigo; Nataša Jurjevec Juvan je kot koordinatorica nacionalnega projekta Rastem s 

knjigo v marcu in aprilu organizirala obiske dijakov prvih letnikov v splošni knjižnici v 

Domžalah in obisk pisateljice Nataše Konc Lorenzutti na šoli (9. 5. 2022). V projektu so 

sodelovale vse članice, zlasti Tina Petkovnik.  

 

Maturantski ples izveden  

 

 

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.  

 

Tečaja Prva pomoč in CPP v šolskem letu 2021/22 sta bila odpovedana 

 

Tehniški dnevi na SŠ Domžale v šolskem letu 2021/22 so bili izvedeni za 5 OŠ 

 

Ekošola; Nataša Jurjevec Juvan je organizirala izmenjavo oblačil v okviru projekta Ekošole Ne 

zavrzi oblek, ohrani planet. V projektu je sodelovala tudi Tina Petkovnik.  
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Sprejema pri županu občine Domžal letos ni bilo. Dijaki so nagrade prejeli po pošti. 

 

Teden pisanja z roko, koordinatorica projekta Lydia Lavrač Dostal 

 

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, mentorica Katarina Volčini Ratajc 

 

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.  

 

 

SLOVENŠČINA ZA TUJCE 

 

V začetku leta so bili vpisani 4 dijaki tujci, ki so obiskovali intenzivni tečaj slovenščine za 

tujce. Pouk slovenščine za tujce je v 1. polletju v šolskem letu 2021/22 potekal v obsegu 70 ur 

strnjeno v 1. polletju in 35 ur v 2. polletju.   

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. En dijak je bil uspešen. 

V 2. polletju so obiskovali tečaj v obsegu 35 ur do konca šolskega leta. Trije dijaki tudi na 

drugem preverjanju niso bili uspešni.  

Pouk je izvedla Teja Koren, profesorica slovenščine. 

 

10. REALIZACIJA INVESTICIJ IN NAKUP NOVE OPREME  

 
Za potrebe ŠVZ smo obnovili potrošne pripomočke in program fitnesa dopolnili s tekalno 

progo. V prostorih aktiva ŠVZ smo namestili AED defibrilator. 

Dopolnili smo opremo v strojnih delavnicah z nakupom petih sodobnih večnamenskih varilnih 

aparatov. V specialno učilnico za plinske inštalacije smo namestili nove kovinske omare z 

delovnim pultom. Za potrebe zatiskovanja cevnih sistemov smo kupili stroj za zatiskovanje s 

pripadajočo opremo.  Za vzdrževanje avtomobilskega laka smo delavnico opremili s polirnim 

strojem. 

Po posvetu s člani aktiva informatike smo pridobili idejni osnutek za specialno učilnico - 

laboratorij računalništva.  

 

Opravljena so bila slikopleskarska dela v posameznih učilnicah. 

 

 

 

11. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA  
 

V šolskem letu 2021/22 aktivnosti, načrtovane z LDN, zaradi epidemije covida-19 niso bile 

izvedene v celoti. Skladno z zakonodajo sme upravni odbor šolskega sklada sofinancirati le 

ekskurzije dijakov s slabim socialnim stanjem. UO se je sestal enkrat, in sicer 11. 10. 2021, v 

videokonferenčnem okolju ZOOM.  
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Tako kot vsako leto je bila tudi v letošnjem šolskem letu knjiga maturantov delno sofinancirana 

s strani šolskega sklada (49,00 €), saj smo v ta namen pridobili nekaj donacij. 

 

Skupaj je bilo v šolskem letu 2021/22 49,00 € izdatkov, prihodkov v letu 2022 pa 195,00 € 

(dotacija pravne osebe). Stanje na dan 31. 8. 2022 je bilo 5.964,79 €. 
 

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

Grčar, Ivanka Klopčič, Karmen Koprivec in Mihaela Krapež. 

 

 

Nataša Jurjevec Juvan 

predsednica UO Šolskega sklada PSŠ 

 

 

 

12. POROČILO O DELU V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH  
 

V preteklem šolskem letu 2021/2022 je bilo vpisanih v programe izobraževanja odraslih 

naslednje število slušateljev: 

Izobraževalni program Število novo vpisanih Število ob koncu leta * 

Strojni tehnik (PTI) 8 5 

Poklicno izobraž. v stroj.; ISI, AS 19/19=38 3+3=6 

Ekonomski tehnik (PTI) 5 5 

Poklicno izobraževanje; 

trgovec/prodajalec 57 6 

Gimnazija  12 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. 

 

V preteklem šolskem letu smo izvedli poklicno maturo in zaključne izpite, in sicer: zimski 

izpitni rok 2021 v februarju 2022, spomladanski izpitni rok 2022 v maju in juniju 2022 in 

jesenski izpitni rok 2022 v avgustu in septembru 2022. Pri tem je bilo uspešnih naslednje 

število kandidatov: 

Vrsta izpita POKLICNA MATURA ZAKLUČNI IZPITI 

Izpitni rok STR EKT ISI, AS TRG 

Zimski izpitni rok 2021 2 0   

Spomladanski izpitni rok 2022 1 0   

Jesenski izpitni rok 2022 0 0   

SKUPAJ: 3 0   

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

TRG – trgovec/prodajalec AS – avtoserviser ISI – inštalater strojnih instalacij 
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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 2021/22 
 

 

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 51 kandidatov, in sicer 14 v programu 

TRGOVEC ter 37 v programu STROJNIŠTVO (v programu AVTOSERVISER 17 in v 

programu INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 20). 

 

Tabela uspeha dijakov po posameznih programih: 

 

SPOMLADANSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 12 5 7 

% 
 

42 %  58 % 

Strojništvo 35 1 34 

% 
 

2,85 %  97,14 % 

− AS 16 0 16 

− ISI 19 1 18 

 

JESENSKI ROK 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 7 0 7 

% 
 

0 % 100 % 

Strojništvo 3 0 3 

% 
 

0 %  100 % 

− AS 1 0 1 

− ISI 2 0 2 

 

 

V tem roku so bil uspešni tudi kandidati, ki izpita niso opravili v spomladanskem roku. 

 

VSI ROKI SKUPAJ 
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Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 14 0 14 

% 
 

0% 100 % 

Strojništvo 37 0 37 

% 
 

0 %  100 % 

− AS 17 0 17 

− ISI 20 0 20 

 

 

OBČANI IN ODRASLI 

V celem šolskem letu je zaključni izpit opravljalo 7 kandidatov, in sicer 3 v programu 

TRGOVEC ter 4 v programu STROJNIŠTVO (vsi v programu AVTOSERVISER). 

 

Tabela uspeha dijakov po posameznih programih: 

 

 

ZIMSKI ROK 

 

Program  Število kandidatov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 1 0 1 

% 
 

0 % 100 % 

Strojništvo 0 0 0 

% 
 

  

− AS 0 0 0 

− ISI 0 0 0 

 

SPOMLADANSKI ROK 

 

Program  Število kandidatov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 2 1 1 

% 
 

50 % 50 % 

Strojništvo 3 1 2 

% 
 

 33, 3 %  66, 6 % 

− AS 3 1 2 

− ISI 0 0 0 

 

JESENSKI ROK 

 

Program  Število kandidatov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 1 0 1 

% 
 

0 % 100 % 

Strojništvo 1 0 1 

% 
 

 0 %  100 % 
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− AS 1 0 1 

− ISI 0 0 0 

 

 

V tem roku je bil uspešen tudi en kandidat, ki izpita ni opravil v spomladanskem roku. 

 

 

 

VSI ROKI SKUPAJ 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 3 0 3 

% 
 

0 % 100 % 

Strojništvo 4 1 3 

% 
 

25 %  75 % 

− AS 4 1 3 

− ISI 0 0 0 

 

 

Tajnica izpitnega odbora je 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 

rokom 213, ki smo ga izvedli v februarju 2022. V tem izpitnem roku ni kandidatov iz 

izobraževanja mladine.  

 

Temu sta sledila spomladanski izpitni rok 2022 v maju in juniju in jesenski izpitni rok 2022, ki 

je potekal v avgustu in septembru 2022. 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 kandidat). Sem štejejo redno vpisani kandidati oziroma kandidati s statusom, ki so 

v šolskem letu 2021/2022 uspešno opravili vse obveznosti v zaključnem letniku rednega 

izobraževanja po izobraževalnih programih Strojni tehnik in Ekonomski tehnik poklicno-

tehniškega izobraževanja (PTI) ter Tehnik računalništva, srednje tehniško izobraževanje. 

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 2021 
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in graf  spomladanskega izpitnega roka v letu 2022 

 

 

 

Na ordinati je prikazano število kandidatov absolutno in v procentih. 

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 Diana Firšt, Ekonomski tehnik. Petim kandidatom je manjkala po 

ena točka, da bi dosegli ta laskavi naziv. Vsi kandidati, ki na POM niso uspešni, imajo eno 

točko. 

 

Na spomladanskem izpitnem roku 2022 je bil uspeh naslednji: 

Izpiti na spomladanskem izpitnem roku so potekali v času od 28. 5. 2022 do 22. 6. 2022. 

Uspešnost v spomladanskem izpitnem roku 2022 kandidatov zaključnih letnikov je bila: 

Strojni tehnik prijavljeni 15, uspešnih 10 = 67% 

Ekonomski tehnik prijavljeni 9, uspešnih 7 = 88% 

Tehnik računalništva prijavljeni 25, uspešnih 19 =76% 

Redno vpisanih 49, uspešni 36 = 74% 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 6. 7. 2022 
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Izpiti na jesenskem izpitnem roku so potekali v času od 24. 8. 2022 do 3. 9. 2022. Uspešnost v 

jesenskem izpitnem roku 2022 redno vpisanih kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo prvič 

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

Strojni tehnik 6, uspešnih 4 = 67% 

Ekonomski tehnik 1, uspešnih 1 = 100% 

Tehnik računalništva 6, uspešnih 4 =67% 

Redno vpisanih 13, uspešni 9 = 69% 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 9. 9. 2022. 

 

Uspešnost v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2021, kandidatov iz zaključnih 

letnikov skupaj na naši šoli je bila (za primerjavo še podatki za POM 2021): 

POM 2021 (211+212) POM 2022 (221+222) 

Redno vpisanih kandidatov 45 

Strojni tehnik 11, uspešnih 11 = 100% 

Ekonomski tehnik 9, uspešnih 9 = 100% 

Tehnik računalništva 34, uspešnih 31 = 91% 

Redno vpisani 54, uspešni 51 = 94% 

Redno vpisanih kandidatov 45 

Strojni tehnik 16, uspešnih 14 = 88% 

Ekonomski tehnik 8, uspešnih 8 = 100% 

Tehnik računalništva 26, uspešnih 23 = 89% 

Redno vpisani 50, uspešni 45 = 95% 

 

V izobraževalnem programu srednjega-strokovnega izobraževanja v letu 2021 opravljalo 

poklicno maturo 9.083. Uspešnih je bilo 95,7%, v izobraževalnem programu poklicno-

tehniškega izobraževanja je izpite opravljalo 1.377 kandidatov in so bili uspešni v 92,2 %, v 

srednjem strokovnem izobraževanju 6.988 in so bili uspešni 96,6% (vir: RIC). 

 

Povprečje v Sloveniji je bilo na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 95,7%, torej je 

rezultat na naši šoli primerljiv glede na slovensko povprečje. 

 

Tajnik poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 je bil Branko Vrtek. 

 

V Domžalah, 15. septembra 2022 

 

15. Naročeni programi izobraževanja 

 
V šolskem letu 2021/2022 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). 

Izobraževanje se izvaja samoplačniško. 

  

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.  

Število kandidatov, ki je sklenilo pogodbo o mojstrskem izobraževanju: 

⎯ Jesenski pristopni rok 2021: 17 kandidatov za mojstra strojnih inštalacij, 1 kandidat za 

mojstra preoblikovalec kovin. 

⎯ Spomladanski pristopni rok  2021: 16 kandidatov za mojstra strojnih inštalacij, 1 

kandidat za mojstra preoblikovalec kovin. 

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

konzultacij, so: 

INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ: 
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1. Rok Slapar −gradiva (GR), Jože Kovač, 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), Jože Kovač, 

Marko Mlakar in Borut Jagarinec − tehnična dokumentacija za 

     mojstrsko izpitno delo (MID) – ST-MID 

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

 

 

 

PREOBLIKOVALEC KOVIN: 

 

1. Rok Slapar −gradiva (GR, TR), Jože Kovač, 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), Jože Kovač (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. 

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 2021/22 
 

POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

V septembru 2021 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. Posebno pozornost smo 

usmerili v občutek varnosti dijakov na naši šoli. Med dijaki novinci je nekaj otrok s posebnimi 

potrebami. Z njimi, njihovimi starši in 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 ter nakup gradiva. 

V oktobru 2021 sem iz ponudb izbrala izvajalce delavnic in predavanj, ki smo se jih namenili 

izvesti z dijaki v okviru OIV. Letošnja osrednja tema je bila spoznavanje osnov čuječnosti z 
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namenom odpravljanja posledic, ki jih je prineslo dolgotrajno zaprtje šol na duševnem zdravju 

mladostnikov. 

V novembru 2021 smo izvedli prvi del OIV z zunanjimi izvajalci. Razen ene delavnice, smo 

lahko vse izpeljali v živo. En razred pa je žal tik pred izvedbo ostal v karanteni, zato smo 

delavnico izvedli preko zooma. 

V decembru 2021 sem v zaključnih letnikih SPI programov izvedla razredne ure na temo 

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

zaključnih letnikih gimnazije, PTI programa in Tehnikov računalništva sem izvajala poklicno 

orientacijo v obliki sprotnega informiranja o predstavitvah fakultet na daljavo. Vsak dijak 

zaključnega letnika pa je dobil tudi tiskan izvod brošure Vpisnik z zbranimi informacijami 

glede vpisa na fakultete. 

V januarju 2022 so bile izvedene tudi delavnice za vse ostale dijake naše šole. Prvi letniki vseh 

smeri so  sodelovali v delavnicah v izvedbi Varnega interneta in Socialne akademije na temo 

Učenje učenja. Drugim letnikom smo v sodelovanju Agencijo za varnost v prometu, 

organizirali predavanja na temo Vozimo varno, s predavanjem invalidke. Tretjim letnikov vseh 

programov smo organizirali delavnice v sodelovanju s Socialno akademijo, za zaključne letnike 

pa smo pripravili bolj podrobne informacije iz naslova karierne orientacije, vpisnega postopka 

na fakultete in spretnosti izbire ustrezne študijske smeri. Vse dijake vseh programov in letnikov 

pa smo v sodelovanju z Zavodom Zaživi, seznanili z osnovnimi pojmi čuječnosti in jih opremili 

s prvimi koraki samopomoči ob soočanju s težjimi duševnih trenutkih in stanjih. 

Februar 2022 je bil predvsem namenjen poklicni orientaciji maturantov, svetovanju pri izbiri 

študijske smeri in oddaji prijave za vpis na fakultete. Informativne dneve smo še vedno izvedli 

na daljavo. 

Aprila in maja 2022 so se vrstile aktivnosti okrog vpisa novincev. 

Junija 2022 je potekal vpis devetošolcev. Imeli smo omejitev vpisa na programih Gimnazija in 

Tehnik računalništva. Vpis je tudi letos v celoti potekal na daljavo, kar se je že v lanskem letu 

pokazalo za dobro prakso, predvsem z vidika zmanjšanja števila stikov in s tem možnosti 

prenosa in širjenja okužb. 

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

in  učitelji. Pobude za razgovore lahko prihajajo iz vseh strani, torej tako s strani staršev, 

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. 

 

Mihaela Krapež, univ. dipl. psih. 

svetovalna delavka Srednja šola Domžale 

 

 

Poročilo sestavil ravnatelj o. e. PSŠ Domžale Andrej Pezdirc 

 

V Domžalah, 20. septembra 2022 

 

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

SEJI DNE 27. SEPTEMBRA 2022 SPREJEL SVET ZAVODA. 

 

PREDSEDNICA SVETA ZAVODA: 

               NINA SKUBE 


