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1. PREDSTAVITEV KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

Komisijo za kakovost v šolskem letu 2017/18 je sestavljalo 9 članov:  

 Mojca King – strokovna delavka šole - predsednica komisije 

 Marko Škerjanc – strokovni delavec šole  

 Branko Jelen  – strokovni delavec šole  

 Natalija Muzica Ambroţič – strokovna delavka šole  

 Jelica Maraţ – strokovna delavka šole  

 Maja Valentič – strokovna delavka šole 

 Franci Volarič – predstavnik delodajalcev  

 Martina Orlando Bonaca – predstavnica staršev  

 Martin Boršič – predstavnik dijakov 

 

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

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

šolskem letu 2017/18 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, izpeljani so bili 4 

sestanki 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 moţnosti 

nadaljnjega izobraţevanja.  

 

- Na šoli so potekali tehniški dnevi za učence osmih in devetih razredov osnovnih šol. 

Lani smo gostili naslednje šole: OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ Sečovlje, OŠ Dušana 

Bordona Semedela Koper, OŠ Elvire Vatovec Prade, OŠ Dekani, OŠ Koper, OŠ 

Livade Izola ter OŠ in vrtec Ankaran. Učenci so spoznali vzgojno-izobraţevalne 

programe, ki jih pri nas izvajamo, imeli računalniško delavnico in spoznali osnove 

mehatronike. 

  

- V času poletnih počitnic so na šoli potekale tudi zanimive in poučne tehniške 

delavnice za osnovnošolce: 

 mala delavnica svetlobe in barv, 

 zadenimo cilj, 

 mala delavnica mehatronike. 
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- Uspešno smo kandidirali na mednarodnih projektih, jih pridobili in realizirali:  

• 2017–2019: Dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Improved  Vocational 

Skills- Better Employability – mednarodna praksa dijakov STŠ v tujini 

V tujini prakso opravlja 40 dijakov različnih usmeritev: na Malti 10 dijakov smeri tehnik 

računalništva (konec oktobra 2017 in oktobra 2018), v Veliki Britaniji program frizer  

(marca/aprila 2018 in marca/aprila 2019). 

 • 2017–2019: Dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Industrijska  računala 

i mikroupravljači u mehatronici s hrvaško srednjo šolo iz Buzeta  

Dijaki iz Buzeta se na STŠ Koper izobraţujejo na področju mehatronike (decembra 2017 in 

decembra 2018 ter januarja 2018 in januarja 2019). 

 

- Na šoli izvajamo tudi nacionalni projekt NA-MA POTI (Naravoslovno-

matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost) 
Srednja tehniška šola Koper sodeluje v projektu kot konzorcijski partner v vlogi 

razvojnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda v sklopu 2: NARAVOSLOVNA IN 

MATEMATIČNA PISMENOST: SPODBUJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN 

REŠEVANJA PROBLEMOV. Projekt bo trajal do 30. 6. 2022. 

 

- Na naši šoli smo za šolsko leto 2018/19 razpisali nov program srednjega poklicnega 

izobraževanja – mehatronik operater. 

 

- Sodelovali smo na različnih srečanjih, delavnicah, sejmih: 

 Na jubilejnem, 50. MOS-u v Celju, smo na povabilo Obrtne zbornice Slovenije, kot 

primer dobre prakse sodelovanja med izobraţevalno inštitucijo in gospodarstvom, 

sodelovali z našima eksponatoma eRocketom Mark0 in proto-prototipom motocikla 

MC-EMEA. 

 V okviru projekta Mladim se dogaja so naši dijaki v sodelovanju z dijaki iz 

Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper sodelovali na državnem tekmovanju iz 

Canvas poslovnih načrtov z dvema ekipama, ki sta se uvrstili v finale in si 

zagotovili nekajmesečno brezplačno strokovno pomoč zunanjih mentorjev za 

nadaljnje razvijanje poslovne ideje. 

 Dijaki, ki so sestavljali podjetniško skupino Pro2type, so se predstavili  na 

dogodku Start up Koper, kjer so s svojim poslovnim načrtom ter predstavitvijo 

vrtnega noţa Hori hori zasedli 1. mesto.  

 Tudi v preteklem šolskem letu smo sodelovali v projektu Dijak dijaku proti raku. 

Projekt poteka pod strokovnim vodstvom Obalnega društva za boj proti raku, 

namen pa je sovrstniško osveščanje o rakavih obolenjih, predvsem o preventivi 

samopregledovanja dojk in mod. Sodelujoči so dijakom drugih letnikov predstavili 

pomen zgodnjega odkrivanja znakov rakavih obolenj ter na modelih prikazali 

pravilno samopregledovanje dojk in mod. 

 Tema letošnjega dneva odprtih vrat je bil šport, ker našo šolo obiskuje veliko 

število uspešnih športnikov, ker smo prepričani, da šport s svojimi pozitivnimi 

učinki mlade motivira in vzgaja, ker je šport čedalje pomembnejša človekova 

dejavnost, ki pomembno bogati kakovost ţivljenja, in ker šport na naši šoli 

povezuje dijake in učitelje. 

 V torek, 24. 4. 2018, smo na STŠ Koper gostili 25. Srečanje strojnih šol 

Slovenije. 
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Rdeča nit nalog, ki so jih dijaki vseh »strojniških« srednješolskih programov 

predstavili svojim vrstnikom in mentorjem, je bila razpisana tema »Tehnologije 21. 

stoletja«. 

 Naši dijaki frizerske smeri so 11. aprila 2018 sodelovali na Festivalu frizerskih, 

oblikovnih in tekstilnih šol Slovenije. Letošnja tema je bila SVOBODA. 

 

- Dobrodelnost 

Dijaki in zaposleni smo se pridruţili dobrodelni akciji Hladilnik toplega srca, ki jo 

Radio Capris z Zvezo prijateljev mladine Slovenije organizira za otroke in 

mladostnike v Obalno-kraški regiji. 

 

- Krvodajalstvo  

Tudi v lanskem šolskem letu so dijaki zaključnih letnikov skupaj s profesorji darovali 

kri. Srednji tehniški šoli Koper je bilo podeljeno posebno priznanje za spodbujanje 

krvodajalstva med mladimi. V učiteljskih vrstah je bil letos pohvaljen profesor 

Marko Munih, ki je kri daroval 30-krat, jubilejno priznanje in prav  poseben naziv pa 

je dobil naš učitelj Nedjan Kastelic  – postal je vitez krvodajalec, saj se je v tej vlogi 

izkazal ţe 100-krat.  

 

- Predstavniki STŠ na 5. Istrskem maratonu  

Aprila se je drugi najmnoţičnejši tekaški prireditvi v Sloveniji pridruţilo tudi 33 naših 

predstavnikov  (24 dijakov in 9 zaposlenih). Spet smo dokazali, da smo šola, ki 

spodbuja gibanje in s tem zdravo ţivljenje.                              

 

 

 2. POVEČATI PROFESIONALNO USPOSOBLJENOST STROKOVNIH 

DELAVCEV, VPELJEVATI SODOBNEJŠE IN UČINKOVITEJŠE METODE 

POUČEVANJA 

 

- Za celoten učiteljski zbor smo organizirali predavanje Janija Prgiča z naslovom Tanka 

črta odgovornosti. 

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

V prijetnem druţenju smo spoznavali mesta Sombor, Novi Sad in Beograd. V 

Somboru smo obiskali  galerijo Milana Konjevića, v Beogradu pa muzej Nikole Tesle. 

 

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

izobraževali za informacijski sistem eAsistent. 
 

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

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

so se predhodno prijavili. 

 

 

 

 

 3. SPREMLJATI, IZBOLJŠATI IN NADGRAJEVATI UPORABO TER 
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DELOVANJE IKT-TEHNOLOGIJE 

 

- Spletna stran šole se stalno posodablja in nadgrajuje, v šolskem letu 2017/18 je dobila 

nekoliko prenovljeno podobo. 

 

- Strokovni aktivi so pripravili E-gradiva, ki jih bomo vsako leto posodabljali in objavili 

na naši spletni strani. 

 

 

 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 Beograd in Novi Sad, neformalna 

druženja ob različnih priloţnostih (rojstnih dnevih, novem letu, pustu, zaključku 

pouka …), medsebojna pomoč, primeri dobre prakse, medsebojne hospitacije 

znotraj aktivov idr. 

 

- Veliko časa in energije na šoli posvečamo razgovorom z dijaki in njihovimi starši,   

teţave rešujemo sproti, saj s tem dijakom omogočamo laţje prehajanje skozi 

izobraţevalni sistem. 

 

- Tudi v šolskem letu 2017/18 smo nadaljevali z izvajanjem dopolnilnega pouka. 

Izvajali smo dopolnilni pouk matematike, fizike, kemije in italijanščine. Urnik je bil 

objavljen na spletni strani šole. 

 

- Dokaz za dobro sodelovanje dijakov in učiteljev je tudi skupna ekipa STŠ na 5. 

Istrskem maratonu.  

 

 

 

3. DRUGE AKTIVNOSTI KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

- Na pobudo komisije je bila ustanovljena Strokovna skupina za spremljanje 

gimnazijskega programa, v kateri so učitelji različnih predmetov – Erika Korošec, 

Erika Hreščak, Katarina Novoselec, Igor Kozjak in pomočnica ravnatelja Natalija 

Muzica Ambroţič. 

 

- 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; 

 sodelovanje z dijaki, z dijaško skupnostjo; 

 sodelovanje s starši; 

 krožki: Ameriški nogomet, Astronomska opazovanja, Bralni kroţek, CCR-group, 

Dijaška skupnost, Fotografski kroţek, Gledališki abonma, Gledališki kroţek, Kemijski 

kroţek, Konstrukcijsko-računalniški kroţek, Konverzacija v italijanščini, 

Konverzacija v angleščini, Kroţek English fun club, Kroţek podjetništva, Kroţek 

ustvarjalnega pisanja, Mednarodni in nacionalni projekti, Novinarski kroţek, Priprava 

na tekmovanje iz angleščine, Priprave na matematična tekmovanja, Programiranje v 
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Javi, Pustolovsko-gorniški kroţek, Pro2type kroţek, RK-team kroţek, Šolsko športno 

društvo, Swing is the thing, Video kroţek, Motivacijski kroţek; 

 ekskurzije: strokovna ekskurzija v Ljubljano in delavnica sitotiska v 

Mednarodnem grafičnem likovnem centru ter ogled Hiše eksperimentov, ogled 

Centralne tehniške knjiţnice, knjiţnega sejma in Plečnikove hiše, Dunaj in Bratislava, 

Rezija, Čedad, Redipuglia, ekskurzija v Munchen – BMW in Tehniški muzej 

Munchen, Trst, ogled Riţarne, Immaginario scientifico in Grotta Gigante, Ţelezarna 

Štore in Unior Zreče, VRC springs d. o. o. Vipava, ogled dvorca Lantieri s parkom, 

egipčanskih sarkofagov, izvira reke Vipave in starega dela mesta, Rogaška Slatina 

(Afrodita), Steklarna Rogaška, Škotska, Barcelona, Linz, Budejovice; 

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

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

tekmovanje iz projekcij in kotiranja; 

 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, Riţanski 

vodovod, Luka Koper, Lama, Gledališče Koper, Univerza na Primorskem, Mestna 

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

Koper, CPI, Obrtna zbornica, Gospodarska zbornica, Univerzitetni Inkubator 

Primorske, Pina idr.). 

 

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

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

kakovostno vzgojno-izobraţevalno delo, uspešno in aktivno delovno ozračje 

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

vpisu dijakov. V novem šolskem letu bomo izvajali nov program srednjega 

poklicnega izobraţevanja – mehatronik operater, zato tudi pričakujemo povečan 

vpis. 

 

V šolskem letu 2017/18 je bilo v 32 oddelkov vpisanih 742 dijakov.  

 

 

 

 

Komisija za kakovost STŠ Koper 

 

 
 


