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1. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet staršev 

 

Svet staršev je v šolskem letu 2012/13  deloval ločeno za organizacijsko enoto POKLICNA IN 

STROKOVNA ŠOLA. Sestava sveta je bila naslednja: 

 ga. Bernarda Mal, predsednica sveta staršev, 

 ga. Katja Horvat, namestnik predsednika sveta staršev, 

 ga. Kristina Flerin in ga. Jelica Ivanšek, predstavnika staršev v šolskem skladu,   

 ga. Janja Zabret, predstavnik staršev v svetu šole, 

 ga. Alenka Kranjc imenovana 7.5.2013, predstavnik staršev v svetu šole, 

 

Svet staršev se je sestal dvakrat, in sicer 26.  9. 2012 in 11.  12. 2012 in je imel dve dopisni seji 

in sicer 21. 02. 2012 in 7.5.2013 . Prvi sestanek je bil poleg običajnih tem namenjen 

prenovljenim izobraževalnim programom. Poleg ostalih aktivnosti (seznanitev z LDN za tekoče 

šol. leto, seznanitev s poročilom za preteklo šol. leto …) je svet staršev obravnaval in sprejel 

predlog sveta šole o imenovanju učiteljev v UO šolskega sklada in imenovanje dodatnega člana 

iz vrst staršev v svet šole. 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, 

 sprejel hišni red za šolsko leto 2012/13, 

 spremljal uporabo šolskih pravil ocenjevanja,  

 opravljal druge naloge v skladu s pristojnostmi. 

 

Učiteljski zbor se je sestal na petnajstih konferencah, od tega štirih ocenjevalnih. Vse 

konference so bile istočasno tudi pedagoške. PUZer tehnik računalništva, ekonomski tehnik in 

trgovina se je sestal petkrat. PUZs strojni tehnik avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij se je 

sestal trikrat.  

Učiteljski zbor POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA  šol. l. 2012/13 

št. Učitelj  Predmet, področje 

1 Marko BEŠLIČ računlništvo 

3 Gregor CEDILNIK  PRA 

4 Ratko ČALIČ  strojništvo, PRA 

5 Karmen DREVENŠEK ANG 

6 Vesna FUJS   ekonomija 

7 Marko  GOLOB  strojništvo, matematika 

8 Petra KRHLANKO ANG 

9 Marta HROVATIN  trgovina 

10 Vlado JAKOVAC  fizika 

11 Viktor JEMEC  strojništvo, informatika 

12 Nataša JURJEVEC JUVAN  SLO 
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13 Saša KUKIČ  ŠVZ 

14 Borut JAGARINEC računalništvo 

15 Miranda  KABAJ  VONČINA  umetnost, jeziki 

16 Romana  KLEMEN  ekonomija 

17 Metka KARLOVŠEK sociologija, zgodovina, bolniška 

18 Karmen KOPRIVEC  PBL, organizator prakse 

19 Marko KOVAČIČ  strojništvo, PRA 

20 Lydija LAVRAČ DOSTAL  NEM, geografija 

21 Maja LAPAJNE  angleščina 

22 Dragan MIŠKOVIČ ŠVZ 

23 Željko MAMUZIČ  strojništvo, PRA 

24 Marko MLAKAR  strojništvo, ravnatelj 

25 Martina MOTL knjižničarka 

26 Nataša PRAŠNIKAR matematika, fizika 

27 Marjan OGRINC  vodja delavnic, org. prakse za strojništvo 

28 Mojca OKRŠLAR   ekonomija 

29 Katja  DOVČ ŠVZ 

30 Andrej OBERWALDER strojništvo 

31 Andrej PEZDIRC  strojništvo, PRA 

32 Mihaela KRAPEŽ  psihologija, dijaki s pos. potrebami 

33 Gordana RADONIČ  ANG 

34 Marjan  RAVNIKAR  PBL, pomočnik ravnatelja 

35 Natalija RUČIGAJ   matematika 

36 Andreja  RUPNIK  PBL, kemija 

37 Bojana STROJNIK  svetovalna delavka 

38 Marjan ŠARC  strojništvo, PRA,  

39 Andrej TOMELJ   ekonomija 

40 Branimir VRTEK  tajnik POM, strojništvo 

41 Tadej TRINKO računalništvo 

42 Katarina ZUPAN   družboslovje 

43 Mojca ŽEBALJEC  SLO 

44 Žavbi Tanja Jana SLO 

   

 

 

3. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Izobraževalni programi iz strojništva: 

a) mladina in odrasli: 

 strojni tehnik (PTI): razred 1. s, in 2.s. 

 avtoserviser (SPI): razred 1. b 2.b in 3.b. 

 inštalater strojnih inštalacij (SPI): razred 1. a, 2.a. 3a 

 

 b) samo kot odrasli: 

-  usnjarski galanterist (SPI), 

 izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil (SPI), 

 

Izobraževalni programi iz trgovine in ekonomije: 

a) mladina in odrasli: 

 trgovec – prodajalec (SPI): razreda 1. h, 2h, in 3. h,  

- ekonomski tehnik (PTI): 1. o, in 2.o. 



 5 

 

Izobraževalni programi računalništva: 

a) mladina: 

 tehnik računalništva (SSI): razreda 1. r, 2.r, 3.r 

 

POKLICI: 

 strojni tehnik 

 avtoserviser 

 inštalater strojnih inštalacij 

 prodajalec  

 ekonomski tehnik  

 tehnik računalništva 

 usnjarsko-krznarski konfekcionar in usnjarski galanterist  

 

4. REALIZACIJA LETNE URNE OBVEZE GLEDE NA PREDMETNIKE 
 

Realizacija ur je 101,69 % kar je zelo dobro. 

 

Zap. Št. Razred.   realizacija 

    Razrednik ur v % 

1 1.A Pezdirc Andrej 104 

2 1.B Dovč Katja 104, 

3 1.H Hrovatin Marta 101,2 

4 1.R Jurjevec Juvan Nataša 104,5 

5 1.T Krhlanko Petra/Trinko T. 104,3 

6 2.A Mamuzič Željko 100,6 

7 2.B Ogrinc Marjan 109,3 

8 2.H Zupan Katarina 99,8 

9 2.R Ručigaj Natalija 102,1 

10 3.A Rupnik Andreja 102 

11 3.B Oberwalder Andrej 102,4 

12 3.H Fujs Vesna 98,8 

13 3.R Miškovič Dragan 100,1 

14 1.S  Kukič Sašo 99,2 

15 1.O Ravnikar Marjan 98,2 

16 2. S Lapajne Maja 98,5 

   
 

    SKUPAJ 101,69 
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5. REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 
 

AKTIVNOSTI  

Obvezni enotni del  

športni dnevi  22.9.2012, pohod Domžale. 

15.2.2013 Drsanje Domžale 1S, 1O, 1A, 2A, 2B,2H, 

18. 1. 2013 drsanje v Domžalah 3H 

strokovne ekskurzije, kulturne 

in športne dejavnosti 
 25. 9.20. 2012; Merkator, dnevi str Bistra, 1. A,  1.B, 2. A 2.B    

25. 9.20. 2012; Idrija, 1.H in 2. H    

- 9. 11. 2012, in 12. 10. 2012 Metrel,Elektro Počivavšek 1.T 1.R 

-9. 11. 2012: Plama Pur, 2H, 

-9. 11. 2012, Sarajevo 1O, 1.S in 3.R,  

-20. 11. 2012, Revoz 2A in 2B, 

12. 10. 2012 Pivovarna Union 3R, 

14. 1. 2013 Slamnikarski muzej Menačnikova domačija, 3H, 

15. 1. 2013 BIG BENG in Merkur Primskovo 3H, 

17. 1. 2013 Spar in Alpina 3H, 

3. 10. 2012 Sarajevo 3R, 2R  
8. 5. 2013 Zagreb 2R, 3R, 

naravoslovne, strokovne, 

športne in kulturne dejavnosti 

10.12. do 14.12.2012 Bohinj 1R, 1T 

 

 

Proste vsebine – ponudba šole  

prva pomoč izvedena po urniku 

računalniški krožek po urniku  

šolsko glasilo eno glasilo Kaktus 

varstvo pri delu izvedeno po urniku 

LAN srečanje eno srečanje  

astronomski krožek opazovanje nebesnih teles in teorija 

ŠKL tekme košarka izvedeno  

šahovski krožek priprava za tekmovanje  

maturantski ples izveden v CD Ljubljana 

maturantska četvorka  izvedena v Domžalah 



 7 

6. USPEŠNOST DIJAKOV PO ODDELKIH, konec šolskega leta 

2012/13 
 
Zap. 

Št. Razred.   

Št.učencev 

          konec Uspešni 

Neuspešni 

  

    Razrednik vpis leta Št. % Št. % 

        
 

        

1 1.A Pezdirc Andrej 28 22 15 68,2 7 31,8 

2 1.B Dovč Katja 31 29 22 75,9 7 24,1 

3 1.H Hrovatin Marta 30 28 17 60,7 11 39,3 

4 1.r Juvan Jurjevec N  31 27 20 74,1 7 25,9 

5 1.t Trinko/Krhlanko  28 27 18 66,7 9 33,3 

6 2.A Mamuzič Željko 21 20 18 90,0 2 10,0 

7 2.B Ogrinc Marjan 30 30 24 80,0 6 20,0 

8 2.H Zupan Katarina 23 20 15 75,0 5 25,0 

9 2r Ručigaj Natalija  30 30 25 83,3 5 16,7 

10 3.A Rupnik Andreja 14 14 13 92,9 1 7,1 

11 3.B Andrej Oberwalder 24 24 22 91,7 2 8,3 

12 3.H Vesna Fujs 20 21 16 76,2 5 23,8 

13 3.r Miškovič Dragan 19 19 18 94,7 1 5,3 

14 1.S  Saša Kukič 34 26 14 53,8 12 46,2 

15 1.O Marjan Ravnikar 30 18 10 55,6 8 44,4 

16 2. S Maja Lapajne 14 14 13 92,9 1 7,1 

17 2.O Lavrač Dostal Lydija 17 15 7 46,7 8 53,3 

    SKUPAJ 424 384 287 74,74% 97 25,26% 

 

 
Uspešnost v vseh letnikih o.e.PSŠ 2012/13 (povprečna uspešnost 74,74 %) 
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Graf uspešnosti dijakov ob koncu leta 2012/13 in obseg izpisanih med letom 

 

 
Uspešnost v 1. letniku poklicnih in strokovnih programov 2012/13 (povprečna  

uspešnost 68,1%) 

 
Uspešnost v 2. letniku poklicnih in strokovnih programov 2012/13 (povprečna uspešnost 

82,1 %) 
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Uspešnost v 3. letniku poklicnih programov 2012/13 (povprečna uspešnost 88,9%) 

Uspešnost v poklicnih in strokovnih programih je 79,17%. 

 
Uspešnost v 1. letniku PTI 2012/13 (povprečna uspešnost 54,7%) 

 
Uspešnost v 2. letniku PTI 2012/13 (povprečna uspešnost 86,8%) 

Uspešnost v PTI programih je 62,23 %. 

 

Uspešnost v o.e.PSŠ je pričakovana, nekaj slabša od lanske. Najboljši uspeh na šoli  so imeli 3 

letniki. Število izpisanih med letom 2012/13 je bila 9%  in je v glavnem posledica izpisov 

dijakov ki ne obiskujejo pouka takoj po vpisu. Dijaki, ki niso obiskovali pouka (imetniki 

statusov in pedagoških pogodb) in opravljali izpite so uspešni le 46 %. (gre za 13 dijakov 

večina v višjih letnikih). Število dijakov s posebnimi potrebami 40 dijakov ima 73% uspeh. 
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 7. 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: 

 realiziran en seminar za celoten učiteljski zbor in individualne udeležbe učiteljev,  

 realiziran je program usposabljanja za posamezne člane PUZ-avtoserviser, inštalater strojnih 

inštalacij, strojni tehnik, ekonomski tehnik, prodajalec, tehnik računalništva, skupaj 30 

učiteljev, 

 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. 

 

Ravnatelj je opravil 8   hospitacij (Trinko, Jagarinec, Žavbi, Otrin T. kot gost) pri urah učiteljev 

na o. e. PSŠ. 

8. TEKMOVANJA, KROŽKI, PROJEKTI 
 

TEKMOVANJA (mladine na državnih tekmovanjih) 

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

slovenščine, tehnike prodaje, podjetništva in športa. 

 

Matematično tekmovanje 

(kenguru). 

Na šolskem tekmovanju     

Srebrna priznanja iz poklicnega izobraževanja so dosegli 

naslednji dijaki  Bernard Kreč, Matej Jeglič, Sušnik Jan, iz 

strokovnega izobraževanja pa Merše Tilen, na državno 

tekmovanje je šel Sušnik Jan. 
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Srečanje strojnih šol Slovenije 

marec  

2. 11. aprila 2013 sodelovanje na  Srečanje strojnih šol 

Slovenije (inštalaterji in avtoserviserji) 

3. sodelovanje s prispevkom na NAMA 2012, Brdo pri Kranju, 

11. in 12. december 2012 (jaz) 

4. sodelovanje s prispevkom na SIRIKT 2013 v Kranjski Gori, 

16.5.2013 (jaz) - s prispevkoma sta bila še Jemec in Baškarad 

Sofija. 

 

Audaxov razpis 2012/2013 
Priznanje prejel dijak David Maselj z Konstrukcija delovne mize 

s predali, 

Cankarjevo priznanje  

Natalija Škerjanc Kotnik 1.o.  je dosegla bronasto in Urban 

Lederer iz 2r bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje. 

Mentorica je bila Nataša Juvan Jurjevec. 

Tehnika prodaje,  

Tekmovanje dijakov: Tehnika prodaje: skupno: 7. mesto 

Sandra Jaša, zlato priznanje, 

Maruša Sitar,,zlato priznanje,  

Teodor Šinkovec, zlato priznanje, 

Luka Florjančič, srebrno priznanje, 

Tina Groznik, srebrno priznanje, 

Maja Prebil, Tjaša Kreč, bronasto priznanje. 

Festival inovativnih tehnologij  Sodelovali so 3 dijaki pod mentorstvom B. Jagarinec 

Ekonomski tehnik 
Nejc Hribar je dosegel zlato priznanje, Anže Pirnat pa bronasto 

priznanje 

Šah 
 Udeležba v šolskem in državnem tekmovanju, mentor Viktor 

Jemec.  

Tekmovanje v ŠKL moška ekipa je sodelovala v ŠKL košarka 

 

KROŽKI 

Dijaki so sodelovali pri oblikovanju šolskega glasila. Astronomski krožek vodi g. Vlado 

Jakovac, profesor fizike. V preteklem šol. letu so dijaki (v krožek je bilo vključenih 68 

dijakov) opazovali in fotografirali nebesna telesa z računalniško vodenimi teleskopi. 

Računalniški krožek je vodil Marko Kovačič. Šahovski krožek je vodil Viktor Jemec. 

Kemijski krožek, festival znanosti 10.10.2012, hiša eksperimentov, 19.12.2012, kemija v 

kozmetiki od 18.4.2012 dalje štirikrat,  mentor A.Rupnik,  

 

SLOVENŠČINA ZA TUJCE 

Šola je izvedla tečaj Slovenščina za tuje dijake, in sicer v obsegu 35 ur za 8 dijakov iz Srbskega 

in Hrvaškega govornega področja in 42 ur za 6 dijakov iz Albanskega govornega področja. 

Dijak Edvard Susuri je učiteljici Žavbi Tanji ves čas pomagal pri prevajanju iz Albanskega 

jezika. 

 

PROJEKTI (sodelovanje z lokalnim in regionalnim okoljem) 

 

Šolsko leto 2012/13 je četrto šolsko leto, v katerem smo izvedli več tehniških dni, na katerem 

smo osnovnošolcem predstavili osnove tehnike v strojništvu, informatiki in kemiji. Namen tega 

dneva je navdušiti mlade za tehniko in okolju prijazno uporabo modernih tehnologij. Namen je 

tudi seznanjanje osnovnošolcev s poklici s področja tehnike. Organizacijo sta vodila g. Marjan 

Ravnikar in g. Marjan Ogrinc, sodelovalo je 9 učiteljev. 
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Projekt Simbioza  kjer je sodelovalo 6 dijakov, mentor Tadej Trinko. 

 

Projekt CISCO akademija kjer je sodelovalo 10 dijakov, mentor Borut Jagarinec. 

 

Predstavitev SŠ Domžale na SŠ Toma Brejca v Kamniku in na OŠ Janka Kersnika na Brdu pri 

Lukovici mentor Marko Bešlič. 

 

Projekt spletne učilnica izvedena z Društvom upokojencev Domžale mentor MM Bešlič in M 

Ravnikar in 6 dijakov. 

 

Na projektu predstavitve šole na Informativi se je predstavila celotna šola. Postavitev je bila 

izvirna in je zahtevala veliko sodelovanja vseh učiteljev. Postavitev je za o.e. PSŠ vodil 

g.Cedilnik Gregor.  

 

Zaključili smo projekt snemanja TV oddaje modri volan, mentor dijakom je bil Željko 

Mamuzič. 

 

Zaključili smo projekt izdelave kurikula in ostalih dokumentov, potrebnih za uvajanje 

izobraževalnega programa tehnik računalništva za 4. letnik,  dijaki so v šolskem letu 2012/13 v 

1 2 in 3 letniku. Projekt je  vodil g. Marko Mlakar, sodelovali pa učitelji PUZer (skupaj) 10 

učiteljevi.  

 

Sprejema pri županu občine Domžal se je udeležilo 9 dijakov. 

 

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

da imajo ob obveznem učenju in delu toliko energije za prostovoljne dejavnosti. 
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9. REALIZACIJA INVESTICIJ IN NAKUP NOVE OPREME  

 
V preteklem letu smo začeli s prenovo WC-jev nadstropju objekta KD.  

Začeli smo z obnovo učilnice KD07 laboratorij za biomaso in vodovod.  

Obnovili smo 11 učilnic, dodali pohištvo v kabinetih in učilnicah. Učilnica U21 je na novo 

opremljena kot računalnica. 

Dopolnili smo tudi novo namensko opremo za pouk informatike in meritev.  

Nadaljevali smo s projektom opremljanja laboratorija za grelno tehniko. JUNKERS vsako leto 

zamenja stare za nove modele peči. Začeli smo sodelovati z ETA in KOVINTRADE pri 

opremljanju laboratorija na biomaso. 

 

Kupili smo nove računalnike. 

 

 

10. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA  
 
V šolskem letu 2012/13 so potekale  aktivnosti, ki so navedene zgoraj. Ker se je zakonodaja 

bistveno spremenila UO ni smel financirati nobenega od omenjenih projektov.  

Finančno poročilo bo predstavljeno ob zaključnem poročilu o poslovanju šole. V UO so bili 

imenovani novi člani učitelji šole. 

Šolski sklad vodi g. Marjan Ogrinc.                                     
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11. POROČILO O DELU V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH  
V preteklem šolskem letu 2012/2013 je bilo vpisanih v programe izobraževanja odraslih 

naslednje število slušateljev: 

Izobraževalni program Število novo vpisanih Število ob koncu leta * 

Strojni tehnik (PTI) 32 23 

Poklicno izobraž. v stroj.; ISI, AS 64 17 

Ekonomski tehnik (PTI) 36 23 

Poklicno izobraževanje; 

trgovec/prodajalec 81 33 

 

* 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 1.514 šolskih ur predstavitev skript in izpitov. 

 

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

izpitni rok 2012 v februarju 2013, spomladanski izpitni rok 2013 juniju 2013 in jesenski izpitni 

rok 2013 v avgustu in septembru 2013. Pri tem je bilo uspešnih naslednje število kandidatov: 

Vrsta izpita POKLICNA MATURA ZAKLUČNI IZPITI 

Izpitni rok STR EKT ISI, AS TRG 

Zimski izpitni rok 2012 3 2 0 0 

Spomladanski izpitni rok 2013 4 2 6 2 

Jesenski izpitni rok 2013 0 1 3 2 

SKUPAJ: 7 5 9 4 

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. 

 

 

Naročeni programi izobraževanja 
 

V letu 2012/13 je SŠ DOMŽALE izvajala mojstrsko izobraževanje za OZS. Obseg tega 

izobraževanja je bil omejen le na izvedbo izobraževanja strokovnoteoretičnega in praktičnega 

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

  

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

da sklenejo pogodbo s šolo, izvedba izpitov pa je definirana s pogodbo med šolo in OZS, enako 

velja za plačilo. 

Število kandidatov, ki je sklenilo pogodbo o mojstrskem izobraževanju: 

 1 kandidat za izobraževanje za mojstrski naziv za  mojstra preoblikovanja kovin, 

 7 kandidatov za izobraževanje za mojstrski naziv za mojstra strojnih instalacij, 

 0 kandidatki za izobraževanje za mojstrici usnjenih oblačil. 
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Strokovni delavci, ki so napisali delovne zvezke in jih predstavili v okviru predavanj ali 

konzultacij, so: 

 

INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ: 

1. Marjan Šarc gradiva (GR) 

2. Branimir Vrtek in Andrej Žagar  strokovno računanje (SR) 

3. Marko Mlakar,  Marjan Ogrinc in Marjan Šarc  strokovna tehnologija (TE) in Vlado 

Jakovac elektrika (ELE), Marjan Šarc (varstvo pri delu). 

4. Marko Mlakar, Andrej Žagar in Viktor Jemec  planiranje in kalkulacija (PK) 

5. Jože Klopčič in Andrej Pezdirc  praktično izobraževanje ISI (PRA) 

6. Marko Mlakar  tehnična dokumentacija za izpitno delo (TD) 

7. Marko Mlakar  mentorstvo kandidatom pri mojstrskem izpitnem delu 

 

PREOBLIKOVALEC KOVIN: 

1. Marjan Šarc  tehnologija gradiv (GR)  

2. Branimir Vrtek  in Vlado Jakovac  tehnična matematika in izbrana poglavja fizike (TM)  

3. Marko Mlakar, Andrej Žagar in Viktor Jemec  planiranje in kalkulacija (PK) 

4. Marjan Ogrinc   tehniško risanje in strojni elementi (TR) 

5. Marjan Ogrinc, Marjan Šarc (vzdrževanje), Branimir Vrtek (RIK, CNC), Marjan Šarc 

(Varstvo pri delu)  strokovna tehnologija (ST) 

5. Jože Klopčič, Andrej Pezdirc  praktično izobraževanje PRE (PRA) 

6. Marko Mlakar  tehnična dokumentacija za mojstrsko izpitno delo (TD) 

7. Marko Mlakar  mentorstvo kandidatom pri mojstrskem izpitnem delu  

 

MOJSTER USNJENIH OBLAČIL 

Nismo izvajali. 

 

Realizirano je bilo 292 pedagoških ur, od tega skupno 216 ur za oba naziva, ostale ure so se 

izvajale ločeno za vsak naziv posebej. Izvedeno je bilo 8 izpitov, ki jih je naročila OZS.  

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

pogodbo s Srednjo šolo Domžale. Nekateri od teh kandidatov so podpisali pogodbo s SŠ 

Domžale sredi šolskega leta in bodo del izpitov opravljali še v šolskem letu 2013/14. Na 

praktičnem delu je pristopilo k opravljanju izpitov le del kandidatov in kandidati ki so končali s 

predavanji že v lanskem letu, vsi, ki so pristopili, so bili uspešni. 
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Tabela uspešnosti kandidatov za mojstrski izpit 

Program 

izobr. 

Kan

didat

i 

Naziv  

izpitov 

Uspeš

nost 

kand. 
ki so 

pristopil

i k 

izpitom 

 

Strokovno 

teoretično 

izobraževan

je 

 Gradiva (GR Strokovno 

računanje 

(SR) 

Strokovna 

tehnologija 

(TE) 

Planiranje 

in 

kalkulacija 

(PK) 

  Delovni 

preizkus 

in MID 

ISI 7 7 8* 7 8*  93 % 9 

   1 kandidat 

ni pristopil 

1.popravni 

izpit 

   1 

kandidat 

ni 

pristopil 

  Tehnolo-gija 

gadiv (GR) 
Tehnična 

matematika in 

izbrana 

poglavja 

fizike (TM) 

Organizaci-ja 

dela in 

kalkulacije 

(ORG) 

Tehniško 

risanje in 

strojni 

elementi 

(TR) 

Strokovna 

tehnologij

a (ST) 

  

PRE 1 1 1 1 1 1 100 

% 

3 

     Izpita 

nismo 

izvajali 

   

  Materiali 

(MA) 

Tehnični 

predpisi 

strojev in 

varstvo pri 

delu 

Tehnologij

a 

Estetika 

in 

konstrukc

ija krojev 

   

M. U. O. 0 0 0 0 0    

         

 

*1 kandidat je delal izpite in ni bil vpisan. 

 

Za naročene programe (komunikacija z OZS) je skrbel Marko Mlakar, tajnik pa je bil g. Andrej 

Žagar. 
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12. POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH 
Opravljanje izpitov pri zaključnem izpitu (v nadaljevanju ZI poteka tri krat letno in sicer v 

spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku. Leto se je pričelo s zimskim izpitnim 

rokom 2012, v tem roku opravljajo izpite občani in odrasli. Mladina opravlja izpite v 

spomladanskem in jesenskem roku. 

 

MLADINA 

Uspešnost v programu TRGOVEC je bil uspeh 90,47 %, v programu STROJNIŠTVO je bil 

uspeh 97,14 %. 

 

Tabela uspeha po posameznih programih, dijaki: 

 

Program  Število dijakov 

na ZI 

Neuspešni Uspešni 

Trgovina 21  19 

% 90,47%  90,47 % 

Strojništvo 35  34 

 100%   97,14 % 

 

Tajnik izpitnega odbora je Marjan Ravnikar. 
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13. 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 2012, ki se izvaja v februarju 2013. V tem izpitnem roku ni kandidatov iz izobraževanja 

mladine.  

 

Temu sta sledila spomladanski izpitni rok 2013 v juniju in jesenski izpitni rok 2013, ki je 

potekal v avgustu in septembru 2013. 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 2012/2013 uspešno opravili vse obveznosti v zaključnem letniku rednega 

izobraževanja po programih strojni tehnik in ekonomski tehnik poklicno-tehniškega 

izobraževanja (PTI). 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 2012 

 

Na ordinati je prikazano število kandidatov, izraženo v procentih. 

Na abscisi je prikazano število doseženih točk na POM. Kandidat lahko doseže najmanj 8 in 

največ 23 točk. Kandidat. Ki doseže vse točke, torej 23 točk je Zlati maturant. 

Vsi kandidati, ki na POM niso uspešni, imajo eno točko. 
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Na spomladanskem izpitnem roku 2013 je bil uspeh naslednji: 

 

Izpiti na spomladanskem izpitnem roku so potekali v času od 1. 6. 2013 do 22. 6. 2013. 

Uspešnost v spomladanskem izpitnem roku 2013 kandidatov iz zaključnih letnikov je bila: 

Redno vpisanih kandidatov 19 

Strojni tehnik 12, uspešnih 10 = 83% 

Ekonomski tehnik 7, uspešnih 4 = 57% 

Redno vpisanih 19, uspešni 14 = 74% 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 8. 7. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpiti na jesenskem izpitnem roku so potekali v času od 24. 8. 2013 do 31. 8. 2013. Uspešnost v 

jesenskem izpitnem roku 2013 redno vpisanih kandidatov, ki so opravljali maturo prvič, v celoti 

je bila: 

Redno vpisanih kandidatov 5 

Strojni tehnik 2, uspešnih 1 = 50% 

Ekonomski tehnik 3, uspešnih 2 = 67% 

Redno vpisanih 5, uspešni 3 = 60% 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu je bila 9. 9. 2013. 

 

Uspešnost v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2013 kandidatov iz zaključnih 

letnikov skupaj je bila (za primerjavo še podatki za POM 2012): 

 

POM 2012 (121+122) POM 2013 (131+132) 

Redno vpisanih kandidatov 19 

Strojni tehnik 10, uspešnih 7 = 70,0% 

Ekonomski tehnik 9, uspešnih 9 = 100,0% 

Redno vpisani uspešni 16 = 84,2% 

 

Redno vpisanih kandidatov 19 

Strojni tehnik 12, uspešnih 11 = 91,7% 

Ekonomski tehnik 7, uspešnih 6 = 85,7% 

Redno vpisani uspešni 17 = 89,5% 
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Uspešnost je boljša od lanske, kar je bilo podobno uspehu na POM slovenskega povprečja. 

Povprečje uspešnosti na POM 2013 je bilo: 

Strojni tehnik (PTI) 79,2% in 

Ekonomski tehnik (PTI) 80,2%. 

 

Na POM 2013 nismo imeli zlatih maturantov, vendar je bil kandidat Nejc Hribar, ekonomski 

tehnik blizu temu uspehu. Od 23 možnih točk je dosegel 21 točk. 

 

Tajnik poklicne mature v šolskem letu 2012/2013 je bil Branko Vrtek. 

 

V Domžalah, 15. septembra 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo za leto 2012/13 je na seji dne 23. 9. 2013 sprejel svet zavoda. 

 

Predsednik sveta zavoda 

Željko Mamuzič 


