
Datum: 22. september 2022 
ZAPISNIK 

 
1. seje Sveta staršev Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj (v nadaljevanju STŠ ŠC),  

ki je bila v četrtek, 22. 9. 2022, ob 17.30 v veliki predavalnici (289) 
 
 
Prvo sejo Sveta staršev v šolskem letu 2022/23 je sklical in vodil ravnatelj STŠ ŠC Aljaž Rogelj.  
 
DNEVNI RED:  

1. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2022/23 
2. Obravnava Pedagoškega poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/22 
3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/23 
4. Pregled organizacijske in pedagoške problematike 
5. Predlogi, pobude, vprašanja 

 
K 1. TOČKI 
Ravnatelj pove, da je Svet staršev samostojni organ, ki za svoje delovanje potrebuje predsednika in 
podpredsednika.  
 
Za predsednico Sveta se je prostovoljno javila Mateja Resman Jungher, za podpredsednika pa je bil 
predlagan Janez Waland, ki je s kandidaturo soglašal.  
 
Ravnatelj da na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 1:  
Za predsednico Sveta staršev v šolskem letu 2022/23 se imenuje Matejo Resman Jungher, za 
podpredsednika pa Janeza Walanda.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
K 2. TOČKI 
Nova predsednica se strinja, da se seja nadaljuje po predlaganem dnevnem redu.  
Ravnatelj predstavi svojo funkcijo in poda Pedagoško poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 
za šolsko leto 2021/22.  
 
V lanskem šolskem letu šola zlatega maturanta ni imela, splošen uspeh na poklicni maturi pa je bil 
približno enak kot leto prej. Nekoliko manj je bilo tudi odličnjakov, kar ravnatelj pripisuje delu na 
daljavo.  
 
Letos je v programe STŠ ŠC vpisano rekordno število dijakov, in sicer 981, kar pomeni, da so 
prostorske omejitve šole že skoraj presežene. Za letošnje šolsko leto je bila omejitev vpisa na 
programih računalništva in mehatronike. Cilj šole je zapolniti tudi programe elektrotehnike.  
 
Šola se lahko pohvali s certifikatom Digitalna šola, sodeluje v številnih domačih in mednarodnih 
projektih ter snuje in vzdržuje različna partnerstva z izobraževanimi ustanovami, inštituti in 
gospodarstvom. Rezultati teh sodelovanj so izredno pozitivni in vplivajo na priljubljenost in ugled 
šole.  
 



Veliko aktivnosti je namenjenih promociji šole in programov na osnovnih šolah in v medijih, pa tudi 
bolj ciljno usmerjeno. Inovativni pristopi promocije preko kanalov, ki jih mladi največ uporabljajo 
(npr. tiktok), so se izkazali za zelo uspešne.  
 
Ravnatelj izpostavi še Karierni dan s predstavitvijo podjetij in fakultet ter speed datingom, hitrimi 
nekajminutnimi pogovori dijakov s potencialnimi delodajalci. Pove, da je odziv, tako s strani dijakov, 
kot s strani fakultet in podjetij, zelo dober in pozove, naj se dijaki tega dogodka udeležijo tudi letos, 
ko bo Karierni dan 23. novembra.  
 
Na šoli je kar nekaj dijakov s posebnimi potrebami. Izvajanje prilagoditev, ki izhajajo iz različnih 
odločb, je dobro. Šola spremlja delo dijakov s posebnimi potrebami, posebno pozornost pa namenja 
tudi nadzoru, da ne prihaja do zlorab. Poleg tega ravnatelj izpostavi, da je šola prijazna tudi 
invalidom.  
 
Ravnatelj pojasni še razlog za spreminjanje urnikov. Pove, da je to povezano z organizacijo PUD in 
organizacijo izobraževanja v šoli.  
 
Ravnatelj pove še, da trenutno glede izvajanja pouka ni posebnih navodil, vezanih na covid. Velja 
torej, da se dijaki ob slabšem počutju samotestirajo in ob negativnem testu pridejo normalno v šolo, 
ob pozitivnem testu pa sledijo navodilom zdravnika. Sicer pa ocenjuje, da je šola dobro pripravljena 
na morebitno delo na daljavo.  
 
Razprava: 
Člani Sveta predlagajo, da bi se v okviru Kariernega dne sodelovanje na speed datingu omogočilo tudi 
dijakom 3. letnikov, ki bi na ta način pridobili informacije o kadrovskem štipendiranju in počitniškem 
delu. Ob tem pomočnik ravnatelja sicer pojasni, da delodajalci, ki sodelujejo na dogodku, iščejo že 
izdelan kader, ki bi ga lahko zaposlili, se pa z ravnateljem strinjata, da velja dijakom 3. letnikov 
ponuditi možnost sodelovanja.  
 
Članico Sveta zanima ali je odločitev za izobraževanje 3+2 treba sprejeti že na začetku triletnega 
izobraževanja in če šola dijaku pomaga poiskati izvajalca PUD, če sam ni uspešen pri tem. Ravnatelj 
pove, da se bo program 3+2 izvajal v vsakem primeru, ne glede na število vpisanih dijakov, glede PUD 
pa potrdi, da šola pomaga pri iskanju in da se še ni zgodilo, da bi kateri od dijakov ostal brez mesta za 
opravljanje PUD. 
 
Ravnatelj da na glasovanje predloga sklepov.  
 
Sklep št. 2:  
O možnosti sodelovanja na Kariernem dnevu se obvesti tudi dijake 3. letnikov.  
 
Sklep št. 3:  
Svet staršev potrdi Pedagoško poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22.  

 
K 3. TOČKI 
Ravnatelj pove, da je Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 zelo obsežen dokument, ki vključuje 
letne delovne načrte aktivnosti vseh devetih aktivov in sistemizacijo profesorjev, in Svetu staršev 
predstavi nekaj najpomembnejših točk. Izmed ciljev in nalog izpostavi:  

- razvoj v smeri digitalne šole,  
- visoko usposobljenost profesorjev in dijakov,  
- spodbujanje hospitacije profesorjev, predvsem novih,  
- spodbujanje podjetniške usmerjenosti dijakov,  
- razvijanje pripadnosti šolski skupnosti,  



- delo na projektih povezanih z industrijo,  
- izboljšanje počutja in medosebnih odnosov v šoli, 
- financiranje zaključnih nalog, 
- povečanje števila raziskovalnih nalog in  
- povečanje števila obiskov inovativnih podjetij.   

 
Ravnatelj da na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 4:  
Svet staršev potrdi Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23.  
 
K 4. TOČKI 
Pomočnik ravnatelja Gašper Strniša predstavi nekaj organizacijskih in pedagoških tem. Pove, da je bil 
letos spremenjen Pravilnik o ocenjevanju, v katerem ni bistvenih sprememb, odpravljene so bile le 
možnosti dvoumnega tolmačenja.  
 
Cena šolske prehrane ostaja nespremenjene. Ob tem pa pomočnik ravnatelja pove, da bodo vse 
subvencije evidentiranje, ko bodo ministrstvu in posledično šolam na voljo vsi podatki Centrov za 
socialno delo.  
 
Na šoli še vedno velja ničelna toleranca do nasilja, drog in alkohola. Za učinkovito zagotavljanje 
varnosti pa je bil letos posodobljen in nadgrajen video nadzorni sistem.  

 
K 5. TOČKI 
Član Sveta meni, da bi morala šola imeti več posluha do dijakov-športnikov. Ravnatelj ocenjuje, da je 
to področje na šoli dobro urejeno. Povedal je, da šola dijakom, ki imajo statuse, omogoča prilagajanje 
opravljanja obveznosti in dodal. Glede udeležbe na športnih dnevih in podobnih dogodkih v 
organizaciji šole je pojasnil, da so ti del obveznih interesnih dejavnosti in so za vse dijake obvezni, 
tudi za tiste s statusom športnika.  

 
Članico Sveta zanima, kako je z združevanjem razredov z manjšim številom dijakov. Ravnatelj pojani, 
da je to stvar normativov. Dva razreda združijo, če novonastali ne presega normativa, sicer ne.  

 
Članico Sveta zanima, kako to, da je dijak dobil neopravičeno uro, ker ni imel vseh potrebščin za 
pouk. Ravnatelj pojasni, da red pri določeni uri določa profesor sam.  
 
Članico Sveta zanima sli so prijave na izlete in ekskurzije, ki jih organizira šola, kakorkoli omejene. 
Ravnatelj pove, da prijav ne omejujejo.  

 
Članica da pobudo za ponovno uvedbo skupnih govorilnih ur. Ravnatelj pove, da je predlog na mestu 
in da bodo skupne govorilne ure vsaj enkrat v šolskem letu, seveda pa bo to odvisno od 
epidemiološke situacije. 
 
Več članov Sveta izpostavi problem pomanjkanja garderobnih omaric. Ravnatelj zagotovi, da bo 
preveril število razpoložljivih garderobnih omaric, podravnatelj pa je pozval, naj se dijaki, ki 
garderobne omarice, še nimajo, oglasijo v računovodstvu. Ob tem se Svet staršev strinja s predlogom 
ravnatelja, da se v prihodnje interes za garderobno omarico preveri že ob vpisu za naslednje šolsko 
leto.  
 
Ob koncu seje so se člani Sveta dogovorili še o načinu medsebojnega komuniciranja. Strinjali so se, da 
ravnatelj vsem članom posreduje kontaktne podatke predsednice Sveta staršev. Člani nato njej 
napišejo sporočilo s privolitvijo za uporabo e-naslova za komunikacijo znotraj Sveta.  



 
 

Seja je bila končana ob 19.20. 
 
 
Zapisala:        predsednica Sveta staršev 
Eva Mihelič             Mateja Resman Jungher 


