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Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši! 
 
 
Na Šolskem centru Kranj smo ponosni, da lahko ponudimo tako pester nabor različnih izobraževalnih smeri in nivojev. 
Ponujamo šolanje na področju srednješolskega strokovnega izobraževanja, strokovne gimnazije in v kar sedmih 
višješolskih programih. Praktično vsa izobraževanja, razen strokovne gimnazije, izvajamo tako za redne dijake in 
študente kot tudi za tiste, ki se izobražujejo ob delu.  
 
Poleg omenjenega lahko prav vsi izbirate med pestrim naborom strokovnih in splošnih usposabljanj na 
Medpodjetniškem izobraževalnem centru, ki je del Šolskega centra Kranj. Živimo v družbi znanja in vseživljenjskega 
učenja. Učenje se nikoli ne konča. Pridobljeno znanje posamezniku omogoča izbiro v življenju, dviga samozavest in 
spodbuja njegov osebni razvoj.  
 
Vsi zaposleni na šoli se zavedamo, da opravljamo odgovorno delo, zato delamo strokovno in po svojih najboljših 
močeh. Želimo si ustvarjalnega sodelovanja z našimi uporabniki.  
 
Na svojem področju želimo biti najboljši, saj izobražujemo za poklice prihodnosti. 
 
 
 

         Jože Drenovec 
       direktor ŠC Kranj 
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PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ 
 

Šolski center Kranj je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega 
centra Kranj, iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija. Tako Šolski center nadaljuje in združuje bogato tradicijo 
srednjega izobraževanja kranjskih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni.  
 
Osebna izkaznica Šolskega centra Kranj: 

Naziv: ŠOLSKI CENTER KRANJ  
Skrajšan naziv: ŠC KRANJ 
Naslov: Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ 
Matična številka: 6286259000 
Davčna številka: SI12782076  
Zakoniti zastopnik: direktor JOŽE DRENOVEC 
Transakcijski račun: 01100-6000041636 pri Banki Slovenije 
Telefon: 04-280-40-00 
Telefaks: 04-280-40-35 
Spletna stran: www.sckr.si  
Elektronski naslov: info@sckr.si  

 
Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi 
zaposleni si  prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjena 
dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje. V 
celotni zgodovini se je vzporedno z rednim izvajalo tudi izobraževanje odraslih. Vsebine in programi so bili vezani na 
programe rednega izobraževanja in potreb po strokovnem znanju v gorenjskih podjetjih. 
 
Šolski center Kranj sestavlja pet organizacijskih enot: 

• Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, 

• Srednja tehniška šola, 

• Strokovna gimnazija, 

• Višja strokovna šola, 

• Medpodjetniški izobraževalni center. 

Za vse programe, ki jih izvajata Srednja tehniška šola ter Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, je 
organizirano tudi izobraževanje odraslih. 
 
URADNE URE 
TAJNIŠTVO    vsak dan od 12.00 do 14.00  

RAČUNOVODSTVO  ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 10.00 

KNJIŽNICA    ponedeljek in torek od 7.00 do 15.00  
sreda od 7.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 16.00 
petek od 7.00 do 14.00  

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ponedeljek, sreda, četrtek od 10.00 do 17.00  (Kidričeva cesta 55) 
torek  od 8.00 do 12.00  (Kidričeva cesta 55) 
torek in četrtek od 8.00 do 9.00  (Cesta Staneta Žagarja 33) 

REFERAT   ponedeljek od 12.00 do 14.00  

    torek od 9.00 do 11.00  in od 14.00 do 17.00 
    sreda, četrtek, petek od 9.00 do 14.00  

http://www.sckr.si/
mailto:info@sckr.si
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ORGANIGRAM 
 

 
 

 
 

VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE ŠC KRANJ 
 

VIZIJA 

IZOBRAŽUJEMO ZA POKLICE PRIHODNOSTI S SODOBNIM ZNANJEM IN DOBRIMI MEDČLOVEŠKIMI ODNOSI med 
vsemi udeleženci. Pripadnost ustanovi in sodelovanje z gospodarstvom in okoljem sta pomembni sestavini naše 
uspešnosti pri usposabljanju dijakov in študentov.   

 

POSLANSTVO 

Na Šolskem centru Kranj ustvarjamo in prenašamo znanje, ki našim dijakom in študentom omogoča uspešno 
vključevanje v globalno okolje.  

 

VREDNOTE 

Delavnost, strokovnost, odgovornost, inovativnost, etičnost, sodelovanje, poštenost, pozitivna naravnanost, skrb za 
okolje. 
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Spoštovane dijakinje in dijaki STŠ ŠC Kranj, 
 
 
Tehnični poklici, za katere se želite izobraževati, so prihodnost in so najbolj iskani na trgu delovne sile. 
Veseli smo, da ste izbrali Srednjo tehniško šolo Šolskega centra Kranj, kjer izobražujemo za poklice 
prihodnosti s področja elektrotehnike, računalništva in mehatronike. 
 
V kolikor ste navdušenci nad moderno tehnologijo, smo prepričani, da je vaša izbira najboljša. Kakovostne 
strokovne učilnice, visoko usposobljeni učitelji in vrhunska oprema so naše vodilo pri izvajanju pouka in 
strokovnih delavnic. 
 
Poleg pridobivanja strokovnega znanja vam bomo pomagali pridobiti lastnosti samozavestnih in 
vseživljenjsko učečih ljudi, ki imajo pozitiven odnos do soljudi, dela in okolja. Pri vas bomo cenili in 
vzpodbujali inovativnost, kreativnost in željo po osvajanju tehničnih vsebin. 
 
Ustvarite si prijazno, kvalitetno in uspešno prihodnost in postanite strokovnjak izbranega tehničnega 
področja. Tako boste predstavljali kader z visoko stopnjo zaposljivosti na trgu delovne sile in si kot mladi 
strokovnjaki uspešno razvijali karierno pot. 
 
 
Želim vam veliko uspeha na tej poti! 
 
 
 

Aljaž Rogelj, univ. dipl. ing. str. 
  ravnatelj STŠ ŠC Kranj 
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PODATKI O ŠOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SPLETNI NASLOV:  http://www.sckr.si/, info@sckr.si 

 
SEDEŽ ŠOLE: Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ 

 
ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠC KRANJ 

Srednja tehniška šola 
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola 

Strokovna gimnazija 
Višja strokovna šola 

Medpodjetniški izobraževalni center 
 

DIREKTOR ZAVODA 
Jože Drenovec, univ. dipl. org. dela 

joze.drenovec@sckr.si 
 

RAVNATELJ STŠ 
Aljaž Rogelj , univ. dipl. inž. str. 

aljaž.rogelj@sckr.si 
 

POMOČ. RAVNATELJA STŠ 
Lijana Medič Jermančič, univ. dipl. psih. 

lijana.medic.jermancic@sckr.si 
 
 

ORGANIZATORJA DELOVNE PRAKSE STŠ 
Miloš Frelih, dipl. inž., Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. 

soc 
milos.frelih@sckr.si 

 karmen.kanalec@sckr.si 
 

 
KOORDINATOR ŠOLSKE PREHRANE 

Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc. 
mirjana.erlah.kosnik@sckr.si 

 
 

SVETOVALNA SLUŽBA 
Mirjana Erlah Košnik, univ. dipl. ped. in prof. soc. 

mirjana.erlah.kosnik@sckr.si 
 

Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc. 
karmen.kanalec@sckr.si 

 
 

ORGANIZATORICA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
Polonca Hafner Ferlan, prof. 

polonca.hafner.ferlan@sckr.si 
 
 

KNJIŽNICA 
Romana Debeljak, univ. dipl. ped. in prof. slov. 

 
TAJNIŠTVO 

Branka Zadnikar, Ana Markelj, Tina Miklavčič 
 

RAČUNOVODSTVO 
Dragica  Zugwitz, Katja Zadnikar, Nataša Godnov 

 
TELEFONSKE ŠTEVILKE 

 
TAJNIŠTVO  

      ++386 (0)4 280 40 00 
fax: ++386 (0)4 280 40 35 

 

DIREKTOR 
++386 (0)4 280 40 21 

 

RAVNATELJ STŠ 
++386 (0)4 280 40 23 

 

POMOČNICA RAVNATELJA STŠ 
++386 (0)4 280 40 39 

 

SVETOVALNA DELAVKA 
++386 (0)4 280 40 32 
++386 (0)4 280 40 46 

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
++386 (0)4 280 40 27 

 

ZBORNICA SŠ 
++386 (0)4 280 40 26 

 

KNJIŽNICA 
++386 (0)4 280 40 38 

 

TAJNICA PM in ZI 
++386 (0)4 280 40 49 

 

 
URADNE URE 

 
 

TAJNIŠTVO 
vsak dan od 12.00 do 14.00  

 
RAČUNOVODSTVO 

ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 10.00  
 

KNJIŽNICA 
ponedeljek in torek od 7.00 do 15.00 

sreda  od 7.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 16.00 
petek od 7.00 do 14.00 

 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Ponedeljek, sreda, četrtek od 10.00 do 17.00 
torek  od 8.00 do 12.00 

 

http://www.sckr.si/
mailto:info@sckr.si
mailto:joze.drenovec@sckr.si
mailto:aljaž.rogelj@sckr.si
mailto:lijana.medic.jermancic@sckr.si
mailto:milos.frelih@sckr.si
mailto:karmen.kanalec@sckr.si
mailto:mirjana.erlah.kosnik@sckr.si
mailto:mirjana.erlah.kosnik@sckr.si
mailto:karmen.kanalec@sckr.si
mailto:polonca.hafner.ferlan@sckr.si
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ZGODOVINA ŠOLSKEGA CENTRA IN DEJAVNOSTI DANES 
 

ŠOLSKI CENTER KRANJ JE ŠOLA Z DOLGOLETNO TRADICIJO. 
 
V Kranju je Ministrstvo za industrijo Slovenije v letu 1946 ustanovilo Strojno tovarno, ki se je že marca 1946 
preimenovala v ISKRO. Ob tovarni je bila leta 1951 zgrajena šola za 300 učencev. Potrebe po strokovnih kadrih so iz 
leta v leto naraščale. 
 

 
Stara šola, zgrajena l. 1951, imenovana industrijska šola ISKRA 

 

 
Povojna generacija učencev pri praktičnem pouku 

 

Novo prelomnico v zgodovini šole je pomenila uvedba usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1981/82. V tem 
obdobju se je za potrebe elektrotehnike in strojništva izobraževalo že 950 učencev. 
 
Prostorska stiska se je kazala pri izvajanju teoretičnega in praktičnega pouka. Odločitev za gradnjo in financiranje nove 
šole je prevzela občina Kranj in njeno gospodarstvo. Z vselitvijo v nove prostore, leta 1985, je postajala šola vse bolj 
moderno opremljen izobraževalni center s sodobno učno tehnologijo, ki je med drugim tudi plod sodelovanja z 
Iskrinimi, predvsem kranjskimi tovarnami. 
 
Šolsko leto 1991/92 pomeni konec usmerjenega izobraževanja. Šola je z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport postala 
javni zavod z imenom Srednja elektro in strojna šola Kranj, ki je imela dve enoti:  
 

• Strokovno gimnazijo,   

• Poklicno ter strokovno šolo, ki je izvajala programe srednjega strokovnega izobraževanja s področja 

elektrotehnike, informatike in strojništva. 
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Januarja 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Tehniški šolski center Kranj, ki je s šolskim letom 2005/2006 imel naslednje organizacijske enote: 
 

• Strokovno in poklicno šolo, 

• Strokovno gimnazijo in  

• Višjo strokovno šolo.   

 
Avgusta 2008 je Tehniški šolski center Kranj po sklepu MŠŠ dobil tudi organizacijsko enoto: Medpodjetniški 
izobraževalni center. 
 
S 1. januarjem 2013 je MIKŠ TŠC Kranj preimenoval v ŠC Kranj, ki ima enote:  
 

• SŠER – Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, s 1. januarjem 2015 preimenovana v Srednjo tehniško 
šolo,  

• SESGŠ - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola,  

• SG – Strokovna gimnazija,  

• VSŠ – Višja strokovna šola in  

• MIC – Medpodjetniški izobraževalni center. 

 

 
Glavni vhod v šolo 

 
IN DANES?  
 

32 prostornih, specializiranih učilnic in 16 delavnic za praktični pouk, sodoben izobraževalni računalniški center, velika 
multimedijska predavalnica, velika kuhinja, športna dvorana Zlato polje v Kranju z rokometnim igriščem, z dvema 
igriščema za košarko in z enim za odbojko, z veliko plezalno steno, s prostori za tenis, atletiko, fitnes, Medpodjetniški 
izobraževalni center… 
 
KAJ POČNEMO POLEG REDNE DEJAVNOSTI? 
 
Dijaki in učitelji se  že od ustanovitve šole aktivno udejstvujejo na različnih področjih. Udeležujejo  se različnih 
projektov, šolskih ter državnih tekmovanj, na katerih žanjejo lepe uspehe. 
 
Fotografske razstave 
Dijaki pod vodstvom mentorjev v knjižnici in avli prirejajo razne fotografske razstave ter se tudi udeležujejo raznih 
fotografskih natečajev. 
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Tekmovanja 
Šolski center Kranj vsako leto organizira različna tekmovanja s splošnih in strokovnih področij,  kot so: fizika, 
slovenščina, matematika, tuji jeziki, robotika, elektrotehnika, računalništvo, šport…; naši dijaki pa se udeležujejo tudi 
tekmovanj, organiziranih v drugih ustanovah. 
 
Raziskovalna dejavnost 
Na Šolskem centru je izredno razvita tudi raziskovalna dejavnost. Dijaki pripravljajo raziskovalne naloge ne le z 
družboslovnih, temveč tudi s področij elektrotehnike, strojništva, računal-ništva in mehatronike. 
Že vrsto let se na tekmovanjih naši dijaki uvrščajo na najvišja mesta. 
 
Kulturni dan 
Kulturnemu prazniku posvečamo posebno pozornost z različnimi kulturnimi prireditvami; gledališkimi predstavami, 
razstavami izdelkov dijakov in učiteljev, recitali …  
 
Mednarodni projekt MEPI je eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov, ki mlade poleg rednega 
dela v šoli vzpodbuja tudi k aktivnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Koncept programa temelji na 
osebnem izzivu in mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen program, ki vključuje 4 področja delovanja: 
prostovoljno delo, veščine, rekreativni šport in odpravo. 
 
Nagrade dijakom 
Dijaki, ki uspešno  zastopajo šolo na različnih področjih in najboljši dijaki po učnem uspehu, so vsako leto nagrajeni s 
knjižnimi nagradami, v mesecu septembru pa najboljše dijake na šoli popeljemo na enodnevni izlet. 
 
UGODNOSTI, KI JIH JE DOBRO POZNATI 
 
Kuhinja z organizirano malico in jedmi po izbiri, izposoja učbenikov v šoli, možnost pridobitve statusa raziskovalca, 
športnika ali kulturnika - glasbenika, učitelj skrbnik, kar dijaku olajša delo v šoli in izven nje. 
 

  
 

  
Vzporedno s prenavljanjem učnih programov poteka tudi posodabljanje laboratorijev za elektrotehniko, mehatroniko in 

računalništvo.  
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MATERIALNI POGOJI ŠOLE 
 

ŠOLSKI CENTER 
 
Šolski objekt na Kidričevi 55 ima tri nadstropja in stavbo Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC). 
 
V kleti je zaklonišče in vhod v športno dvorano Zlato polje. 
 
V pritličju šole se nahajajo učilnice za izvajanje praktičnega pouka in laboratorijskih vaj. V osrednjem delu je 
multimedijska predavalnica ter večnamenski prostor s kuhinjo in jedilnico.  
 
Zraven najdemo sodobno opremljeno šolsko knjižnico. V pritličju so še upravni prostori Višje strokovne šole in 
strokovnih služb. 
 
V 1. nadstropju šole se nahajajo splošne učilnice, čitalnica, upravni prostori Srednje tehniške šole, Strokovne gimnazije 
ter izobraževanja odraslih.  
 
Pouk športne vzgoje poteka v športni dvorani Zlato polje in na šolskih igriščih. 
 

  
Sodoben CNC stroj 

 
ŠPORTNA DVORANA ZLATO POLJE 
 
Športna dvorana Zlato polje se nahaja ob Šolskem centru v Kranju. Z njim je povezana s podzemnim hodnikom. 
 
Objekt ima dve nadstropji. V pritličju sta telovadna dvorana, namenjena raznim prireditvam, pouku športne vzgoje ter 
športnim dejavnostim, in sodobna plezalna stena.  
 
V drugem nadstropju je glavni vhod v športno dvorano z galerijo ter dvema enotama za aerobiko in fitnes.  
 
V tretjem nadstropju se nahajajo pisarne in tehnični prostori. 
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ORGANIZACIJA DELA V ŠOLI 
 
ORGANIZACIJA POUKA 
 
Teoretični in praktični pouk potekata v eni zgradbi. Športno vzgojo izvajamo v športni dvorani poleg šole. Šola in 

športna dvorana sta med seboj povezani s podzemnim hodnikom. 

V šolskem letu 2018/19 pouk na šoli izvajamo v dopoldanskem času.  

 
ČASOVNI RAZPORED UR IN 
ODMOROV 
 
Šol. ura TRAJANJE PREHRANA 

1. ura 7.15 – 8.00  

2. ura 8.05 – 8.50  

3. ura 8.55 – 9.40 TOPLI OBROK 

4. ura 9.45 – 10.30 TOPLI OBROK 

5. ura 10.35 – 11.20 TOPLI OBROK 

6. ura 11.25 – 12.10 TOPLI OBROK 

7. ura 12.15 – 13.00 TOPLI OBROK 

8. ura 13.05 – 13.50  

9. ura 13.55 – 14.40  

10. ura 14.45 – 15.30  

11. ura 15.35 – 16.20  

12. ura 16.25 – 17.10  

13. ura 17.15 – 18.00  

14. ura  18.05 – 18.50  

NAČIN INFORMIRANJA DIJAKOV 
 
Za pravočasno in točno informiranje 

dijakov uporabljamo: 

• spletno stran, na kateri 

objavljamo okrožnice in druga 

sporočila ( http://www.sckr.si) 

• spletno objavo urnika in 

nadomeščanj; 

• pisna obvestila o rokih za prijavo 

in razpored izpitov; 

• panoje za predstavljanje 

dejavnosti v knjižnici; 

• predstavitve raziskovalnih nalog, 

izdelkov, dejavnosti ob zaključku 

šolskega leta; 

• LCD zaslone v vhodni avli ter 

večnamenskem prostoru in  

MIC-u. 

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO 
 
V tajništvu dobijo dijaki potrdila o 

vpisu, se prijavljajo na izpite, urejajo 

obveznosti v zvezi z izpisom iz šole, 

zavarovanjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prvi šolski dan
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ODDELKI IN RAZREDNIKI 2018/19 
 RAZRED IZOBRAŽEVALNI PROGRAM RAZREDNIK 

1.  1.Ea ELEKTROTEHNIK - SSI  Polona Hafner Ferlan, prof. 

2.  1.Ma TEHNIK MEHATRONIKE - SSI Rok Škrlec, prof. 

3.  1.Mb TEHNIK MEHATRONIKE - SSI Jure Meden, univ. dipl. inž. 

4.  1.Ra TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI Špela Tomažič, prof. 

5.  1.Rb TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI Maja Teran, prof. 

6.  1.Ee ELEKTRIKAR - SPI Branko Vrečar, dipl. inž. 

7.  1.Me MEHATRONIK OPERATER - SPI Robert Bertoncelj, univ. dipl. inž. 

8.  1.Re RAČUNALNIKAR - SPI Tomo Grahek, univ. dipl. org. 

9.  2.Ea ELEKTROTEHNIK – SSI Matic Podobnik, univ. dipl. inž. 

10.  2.Ma TEHNIK MEHATRONIKE - SSI Maja Jošt, prof. 

11.  2.Mb TEHNIK MEHATRONIKE - SSI Irena Jerala, prof. 

12.  2.Ra TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI Almira Okršlar, univ. dipl. inž. 

13.  2.Rb TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI Magda Papić, prof. 

14.  2.Ee ELEKTRIKAR ENE – SPI Nina Železinger, prof. 

15.  2.Me MEHATRONIK OPERATER - SPI Maja Arh, prof. 

16.  2 Re RAČUNALNIKAR - SPI Miha Baloh, dipl. inž. 

17.  3. Ea/3.Mb 
ELEKTROTEHNIK ENE, ELE - SSI 

TEHNIK MEHATRONIKE - SSI 
Mateja Markun, prof. 

18.   3.Ra TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI Uroš Sterle, prof. 

19.  3.Rb/3.Ma 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI 

TEHNIK MEHATRONIKE - SSI 
Jolanda Škofic Zakotnik, prof. 

20.  3.Ee/3.Me 
ELEKTRIKAR ENE - SPI 

MEHATRONIK OPERATER - SPI 
                  Andrej Arh, dipl. inž. 

21.  3.Re RAČUNALNIKAR - SPI Nina Zupan, prof. 

22.  4.Eak ELEKTROTEHNIK ENE, ELE - SSI Andrej Tomin, prof. 

23.  4.Ma TEHNIK MEHATRONIKE - SSI Melita Gros, prof. 

24.  4.Mb TEHNIK MEHATRONIKE – SSI Klavdija Stropnik, prof. 

25.  4.Ra TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI Alenka Luštrek, prof. 

26.  4.Rb TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - SSI Marija Rogelj, prof. 

27.  1.Ei/1.Mi 
ELEKTROTEHNIK ENE- PTI TEHNIK 

MEHATRONIKE - PTI 
Nataša Gazvoda, prof. 

28.  1.Ri TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI Jurij Stavrov, prof. 

29.  2.Ei/2.Mi 
ELEKTROTEHNIK ENE - PTI 

TEHNIK MEHATRONIKE - PTI 
Alenka Jelovčan, univ. dipl. inž. 

30.  2.Ri TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PTI Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž. 
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 
 PRIIMEK IME IZOBRAZBA 

1.  ALBREHT Jaka  univ. dipl. inž. elektrotehnike 

2.  ARH  Andrej dipl. inž. elektrotehnike 

3.  ARH  Maja prof. matematike 

4.  ARNEŽ  Marko mag. znanosti, prof. filozofije 

5.  BALOH Miha dipl. inž. računalništva in informatike 

6.  BERTONCELJ  Robert univ. dipl. inž. elektrotehnike 

7.  BRAJDIČ Ivan prof. športne vzgoje 

8.  BREGAR  Aleš dipl. inž. elektrotehnike 

9.  BREZAR Vera gimnazijski maturant 

10.  COLARIČ Luka dipl. inž. računalništva in informatike 

11.  DEBELJAK  Dragica prof. slovenskega in nemškega jezika 

12.  DEBELJAK Romana univ. dipl. pedagog, prof. slovenskega jezika 

13.  ERLAH KOŠNIK Mirjana prof. ped. in soc. kulture 

14.  FRELIH  Miloš dipl. inž. strojništva 

15.  GAZVODA Nataša prof. matematike in fizike 

16.  GRAHEK Tomo univ. dipl. org. dela 

17.  GREGORC  Klemen dipl. inž. elektrotehnike 

18.  GROS  Melita prof. matematike in fizike 

19.  HAFNER FERLAN  Polonca prof. filozofije in umetnostne zgodovine 

20.  HVASTI  Aleš univ. dipl. inž. elektrotehnike 

21.  JAGODIC  Stanislav dipl. inž. strojništva 

22.  JELOVČAN  Alenka univ. dipl. inž. elektrotehnike 

23.  JEMEC  Vlasta prof. slovenskega in ruskega jezika 

24.  JERALA  Irena prof. zgodovine in umetnostne zgodovine 

25.  JOŠT  Maja prof. slovenskega in ruskega jezika 

26.  KANALEC Karmen  univ. dipl. pedagog, prof. sociologije 

27.  KEBE  Jerca prof. zgodovine in sociologije, univ. dipl. etnologinja 

28.  KERT  Simona prof. športne vzgoje 

29.  KOZMUS  Miran dipl. inž. elektrotehnike 

30.  KRAMARIČ  Darija univ. dipl. biolog 

31.  KRISTAN PRIMŠAR Nataša univ. dipl. inž. kemije 

32.  LAUSEGGER Žiga prof. fizike in tehnike 

33.  LAVTIŽAR  Matej univ. dipl. geograf, prof. zgodovine 

34.  LOJK  Branko prof. športne vzgoje 

35.  LUŠTREK  Alenka prof. angleščine 

36.  MARKUN  Mateja prof. slovenskega jezika 

37.  MEDEN Jure univ. dipl. inž. strojništva 
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 PRIIMEK IME IZOBRAZBA 

38.  MEDIČ JERMANČIČ  Lijana univ. dipl. psiholog 

39.  MEGLIČ  Mirko dipl. inž. strojništva 

40.  MOHORIČ Lovro dipl. inž. strojništva 

41.  OKRŠLAR  Almira univ. dipl. inž. elektrotehnike 

42.  OVSENEK Aleš univ. dipl. inž. elektrotehnike 

43.  PAPIĆ Magda univ. dipl. org., prof. matematike in računalništva 

44.  PAVLIČ  Branko dipl. inž. elektrotehnike 

45.  PODOBNIK Matic univ. dipl. inž. elektrotehnike 

46.  POGAČNIK  Andreja prof. fizike in kemije 

47.  POLJANEC  Damjan dipl. inž. elektrotehnike 

48.  POTOČNIK ZADRGAL Alenka univ. dipl. inž. računalništva 

49.  ROGELJ Aljaž univ. dipl. inž. strojništva 

50.  ROGELJ Marija prof. matematike 

51.  ROZMAN Simona prof. nemškega in španskega jezika 

52.  RUŽNIĆ Osmir naravoslovno-matematični tehnik 

53.  RŽEK Matic dipl. inž. elektrotehnike 

54.  SEVER  Tilka prof. angleškega in slovenskega jezika 

55.  SIMOVIĆ  Srećko univ. dipl. inž. elektrotehnike 

56.  STAVROV  Jurij prof. športne vzgoje 

57.  STERLE Uroš prof. matematike 

58.  STRNIŠA Gašper magister organizator informatik 

59.  STROPNIK Klavdija  prof. kemije in fizike 

60.  ŠEGULA Matjaž mag. znanosti, dipl. inž. elektrotehnike 

61.  ŠIFRER  Robert univ. dipl. inž. elektrotehnike 

62.  ŠKOFIC ZAKOTNIK  Jolanda prof. slovenskega jezika, univ. dipl. etnologinja 

63.  ŠKRLEC Rok mag. prof. anglistike in mag. prof. geografije 

64.  TERAN Maja univ. dipl. lit. komp. in prof. slovenskega jezika 

65.  TOMAN  Ivanka prof.  fizike 

66.  TOMAŽIČ  Špela prof. slovenskega jezika 

67.  TOMIN Andrej prof. športne vzgoje 

68.  VREČAR Branko dipl. inž. elektrotehnike 

69.  VUJOVIĆ Goran prof. matematike in fizike 

70.  ZUPAN  Nina prof. umetnostne zgodovine in zgodovine 

71.  ŽELEZINGER Nina  prof. slovenščine 
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ŠOLA IN STARŠI 
 

PRAVILA 
 
Na začetku šolskega leta ravnatelji Srednje tehniške šole ter razredniki seznanijo starše z značilnostmi izobraževalnega 
programa, šolskimi pravili in organizacijo dela šole. 
 

RODITELJSKI SESTANKI 
 
Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih; prvi je praviloma ob začetku šolskega leta, naslednji pa ob koncu 1. 
ocenjevalnega obdobja. 
 

GOVORILNE URE 
 
Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Vsak učitelj ima govorilne ure enkrat tedensko v dopoldanskem času; 
termini niso fiksni, temveč se spremenijo ob vsaki spremembi urnika.  Aktualen razpored rednih tedenskih govorilnih 
ur je objavljen na  spletnih straneh šole (zavihek Govorilne ure).  
S skupnimi popoldanskimi govorilnimi urami začnemo novembra, trajajo pa do maja. Razporeditev učiteljev po 
učilnicah je  objavljena na dan skupnih govorilnih ur na šolskih spletnih straneh (zavihek Govorilne ure) ter v šoli na 
oglasni deski in  na vratih zbornice. 
 
 

 
Na informativnem dnevu se bodoči dijaki in njihovi starši najbolje seznanijo s šolo, tako z načinom dela kot s prostori. 

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI DIJAKA  
 
Razrednik na prvem roditeljskem sestanku obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od 
pouka. 
 

PREDČASNI ODHODI OZ. ZAMUJANJE 
 
Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red avtobusov oz. vlakov) 
dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. 
 

RAZGOVOR PRED IZREKANJEM VZGOJNIH UKREPOV 
 
Pri izrekanju vzgojnih ukrepov s starši sodelujemo v skladu z veljavnim Pravilnikom o šolskem redu in Šolskimi pravili. 
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PREDAVANJA ZA STARŠE 
 
Na šoli bomo tako kot prejšnja leta gostili ugledne predavatelje, strokovnjake s področja vzgoje, odraščanja in 
duševnega zdravja sploh. Izvedli bomo dve predavanji za starše. 

 
SVET STARŠEV SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE  
 
Vsak oddelek izmed staršev izvoli po enega predstavnika v Svet staršev, kjer se zagotavlja uresničevanje interesov 
staršev in njihov vpliv na vzgojno-izobraževalni proces. 
Svet staršev izvoli enega predstavnika v Svet zavoda. 

 
ŠOLSKI SKLAD 
 
Na šoli deluje šolski sklad, njegov namen je med drugim tudi zagotavljanje pomoči socialno šibkejšim dijakom oz. 
njihovim družinam. Starši lahko zaprosite za pomoč pri plačilu položnic za ekskurzije, športne dni, učbeniški sklad in 
druge šolske dejavnosti. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Svetovalna služba pri svojem delu svetuje tako dijakom kot staršem. Strokovno neodvisno sodeluje pri reševanju 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
SODELOVANJE Z DIJAKI 
 
Dijakom svetuje v primeru učnih, vedenjskih, razvojnih in osebnostnih težav. Glavno načelo pri delu svetovalnih delavk 
je otrokova oz. mladostnikova dobrobit. 
 
Ob učnem neuspehu  

• poskušamo ugotoviti vzroke težav,  

• se pogovorimo o boljših učnih  metodah, 

• naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih,  

• se sestanemo skupaj z učiteljem predmeta, pri katerem so se težave pojavile. 
 

Šolske svetovalne delavke vsako leto za dijake 1. letnika izvedejo delavnice na temo učinkovitega učenja, kjer dijaki 
pridobijo znanja o najpomembnejših dejavnikih, ki vplivajo na šolski uspeh: pogovorimo se o pomenu motivacije, 
delovanju spomina, učnih in delovnih navadah, učinkovitih zapiskih, učnih stilih in podobno. 
 
Tudi v primeru medosebnih konfliktov v razredu ali na šoli se pogovorimo z vsemi vpletenimi dijaki in učitelji, v 
razgovor po potrebi vključimo tudi starše. 

 
Dijaki so v svetovalni službi dobrodošli tudi, kadar se soočajo z različnimi težavami, ki niso neposredno povezane s 
šolo; ko so tesnobni ali potrti; ko si ne znajo razložiti svojih čustev in vedenja. 
Svetovalne delavke  sodelujejo pri postopkih izrekanja vzgojnih ukrepov, in sicer poskušajo dijaka razumeti in se z njim 
pogovoriti o odgovornem vedenju v podobnih situacijah. 
 
Svetovalna služba poskrbi, da dijaki zaključnega letnika dobijo ustrezne informacije o možnostih nadaljevanja 
izobraževanja. 
  

SODELOVANJE S STARŠI 
 
V svetovalno službo so na razgovor toplo vabljeni tudi starši,  kadar potrebujejo vzgojni  nasvet za svojega otroka ali 
zase. 
 

SODELOVANJE Z OSTALIMI  
 
Svetovalna služba pri svojem delu sodeluje z vodstvom šole, z učitelji in z zunanjimi institucijami. 
 
V svetovalni službi delajo: 
 

   
Mirjana Erlah Košnik, 
univ. dipl. ped. in prof. soc. kult. 
(tel. 280 40 32) 

Karmen Kanalec,  
univ. dipl. ped. in prof. soc. 
(tel. 280 40 46) 

Lijana Medič Jermančič,  
univ. dipl. psih., 
(tel. 280 40 39) 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA  
 
V šolskem letu 2008/2009 smo dobili novo knjižnico. Trenutno je na voljo približno 14.500 enot gradiva.  Poleg knjig 
izposojamo tudi okrog 40 splošnih in strokovnih revij (npr. Gea, Tim,  Svet elektronike, Avtofokus, Science Illustrated 
…) ter DVD-je.  
 
Knjižnica je vključena v sistem Cobiss, tako da uporabniki lahko preko interneta preverjajo zalogo gradiva. (Cobiss +, 
https://plus.si.cobiss.net). 
 
 
V čitalnici prirejamo razstave dijakov, študentov  in profesorjev. Dijaki razstavljajo izdelke, ki so nastali pri umetnostni 
vzgoji, nekateri pa se odločijo tudi za samostojne fotografske razstave. 
 

 
Šolska knjižnica 

 

 
Sodelujemo tudi v projektu Rastem s knjigo, ki je namenjen dijakom 1. letnikov. V okviru projekta obiščejo Mestno 
knjižnico Kranj in prejmejo v dar knjigo. Za spodbujanje branja med mladimi pa občasno povabimo na šolo tudi  
pisatelje ali pa pripravimo predstavitev knjige.  
 
V okviru knjižnično informacijskih znanj (KIZ) pa se dijaki učijo samostojne uporabe knjižnice, tako da iščejo gradivo v 
knjižnici ali preko sistema Cobiss.  Naučijo se tudi oblikovati seminarsko nalogo. 
 

KNJIŽNIČNI RED 
 
1. Članstvo 
Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni. 
Člani so tudi vsi delavci šole. 
Poleg tega so člani tudi občani, ki se na naši šoli izobražujejo ob delu. 
 
2. Odpiralni čas 
Knjižnica je odprta: ponedeljek, torek:  7.00 - 15.00 

sreda:                  7.00 - 16.30 
četrtek:                                 7.00 – 16.00 
petek:    7.00 - 14.00. 

 
3. Izposoja knjižničnega gradiva 
Šolska knjižnica izposoja knjige, priročnike, učbenike in revije na dom.  
Nekateri priročniki so namenjeni izključno uporabi v šoli. 
Kadar knjižnica gradiva nima, knjižničarka napoti uporabnika v drugo knjižnico, kjer gradivo imajo. Lahko si tudi 
izposodi gradivo za bralca iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno. 
 
 

https://plus.si.cobiss.net/
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Čas izposoje: 
Knjižno gradivo – 21 dni, z možnim podaljšanjem. 
Knjižno gradivo za obvezno branje – 21 dni, brez možnosti podaljšanja. 
Seminarske, raziskovalne naloge – po dogovoru. 
Revije, CD – 7 dni. 
Ne izposojamo zadnjih številk revij in gradiva iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni). 
Možne so tudi rezervacije gradiva. 
Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden  dobijo spričevala.  
 
4. Odnos do knjižničnega gradiva 
Za poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo morajo člani plačati odškodnino, če ga ni mogoče nadomestiti z 
enakim novim. 
 
5. Obnašanje v prostorih knjižnice 
Knjižnica se nahaja v dveh nadstropjih. V spodnjem prostoru je knjižnično gradivo in izposojevalni pult, v zgornjem 
prostoru je čitalnica za tiho delo ali razne sestanke in skupinsko delo. 
Uporabniki imajo na voljo 3 računalnike. Za delo na računalniku se morajo uporabniki prijaviti pri knjižničarki. Čas na 
računalniku je omejen na 15 minut. Za šolsko delo čas uporabe ni omejen. 
Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni zaželen. 
Knjižnica je študijski prostor, zato smo primerno tiho, da ne motimo drugih. 
 

UČBENIŠKI SKLAD 
 

Učbenike si v učbeniškem skladu lahko sposodijo dijaki vseh letnikov in smeri brez predhodnega naročila. 
Izposojevalnina znaša največ tretjino nabavne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Znesek izposojevalnine starši 
plačajo po položnici. 
 
Dijakinje/dijaki si učbenike izposodijo za obdobje enega šolskega leta. Ob koncu šolskega leta (do razdelitve letnih 
spričeval) jih vrnejo v knjižnico. 
 
V primeru, da dijakinje/dijaki ne potrebujejo celotnega kompleta, si lahko izposodijo samo posamezne učbenike. 
Dijakinje/dijaki se lahko tudi odločijo, da bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj dolžni plačati 
razliko do polne cene učbenika oziroma ceno, ki jim jo določi šola. Predlog za plačilo učbenika pripravi skrbnica 
učbeniškega sklada, pisno pa potrdi direktor šole. 
 
Če na koncu šolskega leta dijakinje/dijaki vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj 
odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika. Predlaga jo skrbnica učbeniškega sklada, pisno pa 
potrdi direktor šole.  
 
Višina odškodnine pri poškodovanih učbenikih ne sme presegati tretjine nabavne cene poškodovanega učbenika, pri 
uničenih in izgubljenih učbenikih pa ne sme presegati polovice nabavne cene učbenika (Pravilnik o upravljanju 
učbeniških skladov, Ur.l. RS št. 43/02). 
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
Izobraževanje odraslih na Šolskem centru Kranj je namenjeno vsem, ki bi si radi pridobili znanje in javno veljavno 
izobrazbo. Odraslim so namenjeni programi poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja, 
usposabljanja in učenja.  Udeležence spodbujamo k izobraževanju po načelu učenje z delom, delo z učenjem. 
 
Vpisujemo odrasle, ki želijo: 
 

• dokončati izobraževanje – po izpitih, 

• pridobiti izobrazbo, 

• opraviti prekvalifikacijo,  

• potrditi in preveriti neformalno pridobljeno znanje ali 

• da jim svetujemo in vrednotimo znanje po modelu ISIO in se lahko vključijo v dodatna usposabljanja, 
kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 

 
Udeleženci izobraževanja odraslih uveljavljajo načelo izenačitve pravic kot tisti, ki se redno izobražujejo. Ta status 
preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje, z izpisom iz tega izobraževanja ali  ko dopolni 26. let. 
 
Izobražujemo za naslednje poklice: 

• elektrikar (elektronik, energetik) 

• mehatronik operater 

• računalnikar 

• elektrotehnik 

• tehnik mehatronike 

• tehnik računalništva. 
 
Poleg izvajanja javnoveljavnih programov ponujamo vrsto ciljno usmerjenih izobraževanj za podjetja in posameznike, 
ki potekajo v okviru Medpodjetniškega centra, ki je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve mreže za izvajanje vseh 
oblik izobraževanja in usposabljanja za potrebe elektrotehnike, mehatronike in računalništva. 
 
Informativni dan:  sreda, 12. september 2018 ob 16h v učilnici 313. 
 
Čas vpisovanja za vse odrasle, ki želijo obiskovati predavanja in pridobiti izobrazbo, je od 20.8.2018 do 26.9.2018 v 
času uradnih ur. Za dokončanje letnika poteka vpis celo šolsko. Podrobnosti o vpisu si preberite na spletni strani 
Šolskega centra Kranj http://www.sckr.si  (zavihek IOD). 
 

 

 

Polonca Hafner Ferlan, prof. 
Vodja IOD za programe tehniških in računalniških smeri 
 
polonca.hafner.ferlan@sckr.si  
 tel: (04) 280 40 27  
 
URADNE URE: 
Ponedeljek, sreda in četrtek od 10.00 do 17.00, 
torek od 8.00 do 12.00. 

 

  

http://www.sckr.si/
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ZAKLJUČNI IZPIT  
 

Pogoje, način in postopek 
opravljanja zaključnega izpita 
(kratica ZI) za dijake srednjega 
poklicnega programa določa 
Pravilnik o zaključnih izpitih, ki ga na 
podlagi drugega odstavka 75. člena 
Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06) izdaja minister za šolstvo in 
šport. 
 
 
Vsebina zaključnega izpita: 
 
ZI obsega izpit: 

• iz slovenščine (ki se opravlja v 
skladu z izpitnim katalogom 
pisno in ustno), 

• iz zaključnega dela, ki se opravlja 
kot izdelek oz. storitev in 
zagovor. 

 
 

Ključne in poklicne kompetence, 
način opravljanja izpita in 
ocenjevanje določa ustrezni izpitni 
katalog. 

Več o Zaključnem izpitu si oglejte na 
spletni strani šole. 
 
   
 

POKLICNA MATURA 
 

 
Simona Rozman, prof. 
tajnica poklicne mature in 
zaključnega izpita 
 

 
 
 

Poklicna matura je državni izpit. 
S poklicno maturo kandidati 
dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji 
izobraževalnih programov, 
srednjega tehniškega in drugega 
strokovnega izobraževanja, 
poklicno-tehniškega izobraževanja, 
poklicnega tečaja ter 
usposobljenost za visokošolski 
študij. 
Poklicna matura je oblika 
zaključnega izpita. Z opravljeno 
maturo kandidat pridobi srednjo 
strokovno izobrazbo, hkrati pa daje 
poklicna matura pravico do 
nadaljevanja študija v višjih in v 
visokih strokovnih programih brez 
dodatnih pogojev. 
Pogoje, način in postopke PM 
določa Pravilnik o poklicni maturi 

(UL RS, št. 44/08) in Zakon o maturi 
(UL RS, št. 1/07). 
 
Vsebina poklicne mature: 
 
PM obsega obvezni in izbirni del. 
Obvezni del obsegata dva 
predmeta: 

• slovenščina (pisni in ustni del), 

• izpit iz temeljnega strokovno-
teoretičnega predmeta (pisni in 
ustni del). 

 
Izbirni del pa naslednja dva 
predmeta: 

• matematika ali tuj jezik (pisni in 
ustni del), 

• izdelek oz. storitev in zagovor. 
 
Več o Poklicni maturi si oglejte na 
spletni strani šole. 

 

Praktični del zaključne naloge 
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI STŠ 
                                  
Srednja tehniška šola je največja organizacijska enota Šolskega centra Kranj. Organizacijske spremembe in vplivi 
socialnega okolja so strokovni področji  strojništva in elektrotehnike, za kateri je izobraževala »Iskra«, spremenili, 
posodobili in prilagodili potrebam gospodarskega okolja.  
 
Tako danes izobražujemo za področja ELEKTROTEHNIKE, RAČUNALNIŠTVA in MEHATRONIKE. Ta tri področja 
predstavljajo temelj sodobnih tehnologij, ki se uveljavljajo v našem okolju. 
 
Ob vključitvi v evropske povezave so se tudi na področju strokovnih izobraževanj pojavile velike spremembe: drugačne 
programske enote, ciljno orientiran pouk s tesnim medpredmetnim povezovanjem, spremljanje usvojenih kompetenc 
ter kreditno vrednotenje. 
 

 
Pouk mehatronike 

 
 
Ena izmed najznačilnejših sprememb je »odprti kurikul«, ki predstavlja petino celotnega obsega učnega programa. 
Vsebine določi šola v sodelovanju s Socialnim sosvetom, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarstva, podjetništva ter 
gospodarskih in socialnih organizacij v regiji. 
 
Dijaki v prenovljenih izobraževalnih programih opravljajo tudi praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD).  
Dijaki in starši si lahko delodajalca izberejo sami, v nasprotnem primeru ga določi šola.  
 
V času opravljanja PUD-a šola uredi dijakom nezgodno zavarovanje. V triletnih SPI programih se PUD izvaja v drugem 
letniku v obsegu šestih tednov, v tretjem letniku pa celotno polletje. V štiriletnih SSI programih se PUD izvede 
združeno, štiri tedne v tretjem letniku. Dveletni PTI programi imajo dva tedna PUD-a v prvem letniku.   
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ELEKTROTEHNIKA 
 

Elektrotehnika je zagotovo področje z največjo intenzivnostjo razvoja. Pokriva širok spekter sodobnih tehnologij na 
področjih elektronike, energetike, avtomatike, multimedijske tehnike in telekomunikacij. Na vsakem koraku jo 
spremlja računalništvo, saj si dela na katerem koli področju elektrotehnike skoraj ne moremo zamisliti brez 
računalniške podpore. 
 
Načrtovanje elektronskih vezij, izdelava dokumentacije, oblikovanje naprav, meritve, regulacije, upravljanje 
telekomunikacij in druga opravila se namreč lahko konkurenčno in kvalitetno opravljajo le s pomočjo sodobnih 
programskih orodij.  
 
Osnovnošolci, ki so svoj prosti čas porabili za igranje miselnih, arkadnih, strateških in simulacijskih iger, bodo svoje 
spretnosti in znanje koristno uporabili in nadgradili za načrtovanje ali upravljanje realnih naprav, strojev, robotov itd. 
Zato je področje elektrotehnike verjetno za mlade tehnike najmikavnejše.   
 
Ne smemo pa pozabiti tudi dejstva, da je elektrotehnika močno prepletena z gospodarstvom naše regije, kar 
zagotavlja dobro zaposljivost elektrikarjev in elektrotehnikov tudi v bodoče. 
 

   
 

   
Dijaki v laboratoriju za elektrotehniko

Na naši šoli se na področju elektrotehnike izvajajo trije izobraževalni programi, in sicer: 

• elektrikar/električarka SPI (3-letni) – z možnima izhodoma: elektronik ali energetik; 

• elektrotehnik/elektrotehnica SSI (4-letni) – z možnima izhodoma: elektronik ali energetik; 

• elektrotehnik/elektrotehnica PTI (2-letni) – z možnima izhodoma: elektronik ali energetik. 
 
Podrobnosti vsebin in obseg so razvidni iz predmetnikov. 
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PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) 
PROGRAM: ELEKTRIKAR  
Naziv strokovne izobrazbe: elektrikar/električarka-SPI 
 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. III. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 108 6 90 5 15 1 213 12 

P2 Matematika** MAT 60 3 108 6 45 3 213 12 

P3 Tuji jezik TUJ 104 6 60 3 - - 164 9 

P4 Umetnost UME 33 2 - - - - 33 2 

P5 Naravoslovje NAR 72 3 60 3 - - 132 6 

P6 Družboslovje DRU 72 3 60 3 - - 132 6 

P7 Športna vzgoja ŠVZ 72 3 60 3 32 1 164 7 

SKUPAJ  A 521 26 438 23 92 5 1051 54 

B - Strokovni moduli   -  obvezni  

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK 136 6 - - - - 136 6 

M2 Izdelava električnih tokokrogov IET 136 6 - - - - 136 6 

M3 Električne naprave ELN - - 156 8 - - 156 8 

M4 Uporaba krmilnih naprav UKN - - - - 114 6 114 6 

M5 Izdelava električnih in komunik. inštalacij EKI 136 6 - - - - 136 6 

Strokovni moduli  -  izbirni* 

M6 Delovanje elektroenergetskih sistemov DES - - 156 8 - - 156 8 

M7 Priklopi električnih motorjev PEM - - - - 136 6 136 6 

M8 Elektronski sklopi ELS - - - - 136 6 136 6 

M9 Zajemanje in obdelava procesnih veličin OPV - - 156 8 - - 156 8 

M10 Montaža inteligentnih inštalacij MII - - - - 103 6 103 6 

SKUPAJ  B 408 18 312 16 353 18 1073 52 

Od tega praktični pouk 192 6 310 10 153 14 655 30 

Praktično usposabljanje z delom PUD / / 228 12 684 24 912 36 

Interesne dejavnosti ID 64 2 64 2 32 2 160 6 

Odprti kurikul OK         

Izdelava električnih vezij 1,2 IEV 
144 7 

120 5 - - 
264 12 

Osnove električnih inštalacij OEI 120 5 - - 

Naravoslovje v stroki NST 36 2 - - - - 36 2 

Matematika v stroki MST 48 2 - - - - 48 2 

Angleščina v stroki AST - - - - 32 2 32 2 

Obnovljivi viri energije OVE - - 90 6 - - 90 6 

Načrtovanje varnih elektroenergetskih naprav SEI - - 64 4 - - 64 4 

Projektno delo (mentor 15 + slavist 33) PDE - - - - 48 2 48 2 

SKUPAJ  ODPRTI KURIKUL 228 11 274 15 80 4 582 30 

Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom) 2 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1221 57 1316 68 1241 55 3778 180 

 

** MAT in MST premaknjeni s šolskim letom 2015/16. 
* Izbirni moduli 

Šola ali dijak lahko izbere tri module: M6, M7 in M10 in OK OEI (energetik) ali M8, M9 in M10 in OK IEV2 (elektronik). 
 
VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA: 1. Pisni in ustni izpit iz slovenščine,  

2. izdelek oziroma storitev z zagovorom. 
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PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) 
PROGRAM: ELEKTROTEHNIK   
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica-SSI 
 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. III. IV. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti            

P1 Slovenščina SLO 140 6 105 6 128 6 114 6 487 24 

P2 Matematika MAT 105 5 105 5 96 5 77 3 383 19 

P3 Tuji jezik TUJ 105 5 105 5 96 5 111 5 417 20 

P4 Umetnost UME - - 68 3 - - - - 68 3 

P5 Zgodovina ZGO 68 3 34 2 - - - - 102 5 

P6 Geografija GEO 68 3 - - - - - - 68 3 

P7 Sociologija SOC - - - - - - 68 3 68 3 

P9 Fizika FIZ - - 70 3 70 3 - - 140 6 

P10 Kemija KEM 70 3 - - - - - - 70 3 

P11 Športna vzgoja ŠVZ 105 4 105 4 64 3 66 3 340 14 

SKUPAJ  A 661 30 592 28 454 22 436 20 2143 100 

B - Strokovni moduli   -  obvezni 

M1 Informatika s tehniškim 
komuniciranjem 

ITK 136 6 - - - - - - 136 6 

M2 Uporaba IKT pri poslovanju IKT 136 6 - - - - - - 136 6 

M3 Upravljanje s programirljivimi 
napravami 

UPN - - 170 8 - - - - 170 8 

M4 Izdelava osnovnih vezij IOV 204 10 - - - - - - 204 10 

M5 Načrtovanje in priklopi električ. 
naprav 

NEN - - 105 5 99 5 - - 204 10 

M6 Izdelava el. in komunikacijskih 
inštalacij 

EKI - - 136 6 - - - - 136 6 

      Strokovni moduli   -  izbirni 

M7 Načrtovanje električnih inštalacij NEI - - - - 156 8 - - 156 8 

M8 Pogonska tehnika PTE - - - - 156 8 - - 156 8 

M9 Uporaba regulacij URG - - - - - - 156 8 156 8 

M10 Delovanje elektroenergetskih 
sistemov 

DES - - - - - - 156 8 156 8 

M13 Uporaba mikroprocesorskih naprav UMN - - - - - - 156 8 156 8 

M14 Prenos in zapis informacij PZI - - - - - - 156 8 156 8 

M15 Vzdrževanje računalniške opreme VRO - - - - 156 8 - - 156 8 

M20 Zajemanje in obdel. procesnih veličin OPV - - - - 156 8 - - 156 8 

SKUPAJ  B 476 22 411 19 567 29 312 16 1766 86 

Od tega praktični pouk 105 4 140 6 185 8 210 12 640 30 

Praktično usposabljanje z delom PUD - - - - 152 7 - - 152 7 

Interesne dejavnosti ID 112 4 112 4 64 4 64 2 352 14 

Odprti kurikul OK 

Matematika v stroki MST 35 2 - - - - - - 35 2 

Matematika v učnih situacijah MUS - - - - - - 22 2 22 2 

Angleščina v stroki AST - - - - - - 21 1 21 1 

Materiali v tehniki MTE 35 2 - - - - - - 35 2 

Izbrana poglavja iz fizike* IPF - - - - - - 70 3 70 3 

Elektronski elementi in sistemi EES - - 70 4 - - - - 70 4 

Digitalna tehnika DTE - - 70 3 - - - - 70 3 

Načrtovanje varnih elektroenergetskih 
naprav 

NVE - - - - 64 2 62 2 126 4 
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Obnovljivi viri energije* IEV - - - - - - 70 4 70 4 

Sodobne inštalacije SIN - - - - - - 66 3 66 3 

Regulacije v praksi RPR - - - - - - 66 3 66 3 

Projektno delo (mentor 15+slavist 18) PDE - - - - - - 33 1 33 1 

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL OK 70 4 140 7 64 2 340 16 614 29 

Poklicna matura   (izdelek oziroma storitev z zagovor.) 4 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1319 60 1255 58 1301 64 1152 58 5027 240 

  

* Izbirni moduli  
Šola ali dijak lahko izbere module:  

• M7, M8, M9, M10 in M15  (energetik),  

• M13, M14, M15, M20 in M7 (elektronik),  

• *V 4. letniku izbirno IPF in IEV. 
 

 

VSEBINA POKLICNE MATURE: 
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 
2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, 
3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2-LETNO) 
PROGRAM: ELEKTROTEHNIK  
Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica – PTI 
 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 140 6 136 7 276 13 

P2 Matematika MAT 105 5 101 5 206 10 

P3 Tuji jezik TUJ 140 6 136 7 276 13 

P4 Umetnost UME 30 2 - - 30 2 

P5 Zgodovina ZGO 40 2 - - 40 2 

P6 Geografija GEO 40 2 - - 40 2 

P7 Psihologija PSI 40 2 - - 40 2 

P9 Fizika FIZ - - 80 4 80 4 

P10 Kemija KEM 40 2 - - 40 2 

P11 Informatika INF 60 3 - - 60 3 

P12 Športna vzgoja ŠVZ 70 4 80 3 150 7 

SKUPAJ  A 705 34 533 26 1238 60 

B - Strokovni moduli   -  obvezni  

M1 Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem PSS - - 60 2 60 2 

M2 Programirljive naprave PRN 99 5 - - 99 5 

M3 Uporaba električnih vezij in naprav UVN 99 5 - - 99 5 

      Strokovni moduli  -  izbirni* 

M4 Načrtovanje električnih inštalacij NEI - - 156 8 156 8 

M5 Elektromotorni pogoni in regulacije EPR - - 156 8 156 8 

M6 Proizvodnja in prenos električne energije PPE 156 8 - - 156 8 

M9 Regulacije v avtomatiziranih postrojih RAP - - 156 8 156 8 

M10 Uporaba mikroprocesorskih naprav UMN - - 156 8 156 8 

M12 Prenos in zapis informacij PZI 156 8 - - 156 8 

SKUPAJ  B 354 18 372 18 726 36 

Od tega praktični pouk 70 4 134 8 204 12 

Praktično usposabljanje z delom PUD 76 4 - - 76 4 

Interesne dejavnosti ID 64 3 32 1 96 4 

Odprti kurikul  

Matematika v stroki  MST 35 2 - - 35 2 

Matematika v učnih situacijah MUS - - 31 2 31 2 

Elektrotehnika  ELT - - 105 4 105 4 

Elektronski elementi in sistemi EES 40 2 - - 40 2 

Izbrana poglavja iz fizike IPF - - 19 1 19 1 

Projektno delo (mentor 14 + slavist 12) PDE - - 26 1 26 1 

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL OK 75 4 181 8 256 12 

Poklicna matura (izdelek ali storitev z zagovorom) 4 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1274 62 1118 58 2392 120 

 

 
* Izbirni moduli 

 
VSEBINA POKLICNE MATURE: 

Šola ali dijak lahko izbere en modul: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

• M4, M5 in M6 (energetik), 2. pisni in ustni izpit iz elektrotehnike, 

• M9, M10 in M12 (elektronik). 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 

 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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RAČUNALNIŠTVO 
 

Velike potrebe trga in hitro posodabljanje računalniške programske opreme zahtevajo tudi na področju računalništva in 
informatike veliko znanja in spretnosti.  
 
Odkritja na področju nanotehnologij bodo v prihodnje zagotavljala pospešen razvoj računalniške strojne opreme, ki bo 
sledila zahtevam in napredku programskih orodij. 
 
Izdelava in programiranje algoritmov zahtevata veliko doslednost in sposobnost kombinatorike, oblikovanje spletnih 
strani pa tudi sposobnosti oblikovanja.  
 
Mladi, ki so se z izdelovanjem programov ali z oblikovanjem baz podatkov že ukvarjali, bodo svoja znanja zagotovo 
kvalitetno nadgradili.  
 
Vsako napravo kot tudi računalnik je potrebno tudi vzdrževati, za kar potrebujemo poznavanje osnov elektrotehnike.  
 
Računalnike pa seveda povezujemo v omrežne sisteme, za kar so potrebna zahtevna strokovna znanja na področju 
sistemske strojne in programske opreme. 
 

   
Pouk računalništva 

 
Na naši šoli se na področju računalništva izvajajo trije izobraževalni programi, in sicer: 
 

• računalnikar/računalnikarica SPI (3-letni) – z možnim izhodom: vzdrževalec programske opreme; 

• tehnik/tehnica računalništva SSI (4-letni) – z možnima izhodoma: oblikovalec spletnih strani ali koder algoritmov; 

• tehnik/tehnica računalništva, PTI (2-letni) – z možnim izhodom: izdelovalec spletnih strani. 
 
Podrobnosti vsebin in obseg so razvidni iz predmetnikov. 
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PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) 
PROGRAM: RAČUNALNIKAR  
Naziv strokovne izobrazbe: računalnikar/računalnikarica – SPI 
 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. III. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 108 6 90 5 15 1 213 12 

P2 Matematika** MAT 60 3 108 6 45 3 213 12 

P3 Tuji jezik TUJ 104 6 60 3 - - 164 9 

P4 Umetnost UME 33 2 - - - - 33 2 

P5 Naravoslovje NAR 72 3 60 3 - - 132 6 

P6 Družboslovje DRU 72 3 60 3 - - 132 6 

P7 Športna vzgoja ŠVZ 72 3 60 3 32 1 164 7 

SKUPAJ  A 521 26 438 23 92 5 1051 54 

B - Strokovni moduli   -  obvezni  

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK 136 6 - - - - 136 6 

M2 Upravljanje z uporabniško program. opremo UPO 102 5 - - - - 102 5 

M3 Vzdrževanje informacijske opreme VIO - - 129 6 80 4 209 10 

M4  Izdelava električnih in komunikacijskih inštal. EKI 136 6 - - - - 136 6 

M5 Programiranje naprav PRN - - 160 8 - - 160 8 

M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz PPB - - 80 4 80 4 160 8 

      Strokovni moduli  -  izbirni* 

M8 Napredno vzdrževanje programske opreme VPO - - 75 4 95 5 170 9 

SKUPAJ  B 374 17 444 22 255 13 1073 52 

Od tega praktični pouk 192 6 310 10 153 14 655 30 

Praktično usposabljanje z delom PUD - - 228 12 684 24 912 36 

Interesne dejavnosti ID 64 2 64 2 32 2 160 6 

Odprti kurikul                                                                 OK  

Naravoslovje v stroki NST 36 2 - - - - 36 2 

Matematika v stroki** MST 48 2 - - - - 48 2 

Angleščina v stroki AST - - - - 32 2 32 2 

Osnove algoritmov OSA 72 3 - - - - 72 3 

Praktično programiranje PRP - - 60 4 - - 60 4 

Računalniško oblikovanje ROB 36 2 - - - - 36 2 

AV komunikacije AKO - - - - 80 5 80 5 

Izdelava elektronskih vezij  IEV 108 5 - - - - 108 5 

Projektno delo (mentor 15+slavist 33) PDE - - - - 48 2 48 2 

Računalniške komunikacije in omrežne storitve RKO - - 62 3 - - 62 3 

ODPRTI  KURIKUL SKUPAJ 300 14 122 7 160 9 582 30 

Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom) 2 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1259 59 1296 66 1223 53 3778 180 

 
**MAT in MST premaknjeni v šol. letu 2015/16. 
* Izbirni moduli 

Šola ali dijak lahko izbere en modul: 

• M7 ali M8 (vzdrževalec programske opreme). 
 

VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,  
2. izdelek oziroma storitev z zagovorom. 
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PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) 
PROGRAM: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA  
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva-SSI 

 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. III. IV. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 140 6 105 6 128 6 114 6 487 24 

P2 Matematika MAT 105 6 105 5 96 5 77 3 383 19 

P3 Tuji jezik TUJ 105 5 105 5 96 5 111 5 417 20 

P4 Umetnost UME - - 68 3 - - - - 68 3 

P5 Zgodovina ZGO 68 3 34 2 - - - - 102 5 

P6 Geografija GEO 68 3 - - - - - - 68 3 

P7 Sociologija SOC - - - - - - 68 3 68 3 

P9 Fizika FIZ - - 70 3 70 3 - - 140 6 

P10 Kemija KEM 70 3 - - - - - - 70 3 

P11 Športna vzgoja ŠVZ 105 4 105 4 64 3 66 3 340 14 

SKUPAJ  A 661 30 592 28 454 22 436 20 2143 100 

B - Strokovni moduli   -  obvezni 

M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem ITK 136 6 - - - - - - 136 6 

M2 Uporaba IKT pri poslovanju IKT 136 6 - - - - - - 136 6 

M3 Upravljanje s programirljivimi napravami UPN - - 170 8 - - - - 170 8 

M4 Vzdrževanje inform. strojne opreme VIS* 136 6 - - - - - - 136 7 

M5 Vzdrževa. informacijske program. 
opreme 

VIP - - 136 7 - - - - 136 7 

M6 Izdelava el. in komunikacijskih inštalacij EKI* - - 136 6 - - - - 136 6 

M7 Vzpostavitev in vzdrž. omrežnih servisov VOS - - - - - - 136 7 136 7 

M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij NSA - - - - 108 6 68 3 176 9 

M9 Načrtovanje in postavitev podatkov. baz NPB - - 136 7 - - - - 136 7 

      Strokovni moduli   -  izbirni 

M13 Načrtovanje in razvoj  program. aplikacij NPA - - - - - - 156 8 156 8 

M14 Napredna uporaba podatkovnih baz NUB - - - - 64 3 92 5 156 8 

M15 Računalniško oblikovanje VRO - - - - 156 8 - - 156 8 

SKUPAJ  B 408 19 578 28 328 17 452 23 1766 87 

Od tega praktični pouk 105 4 140 6 185 8 210 12 640 30 

Praktično usposabljanje z delom PUD - - - - 152 7 - - 152 7 

Interesne dejavnosti ID 112 4 112 4 64 3 64 3 352 14 

Odprti kurikul                                                  OK  

Elektrotehnika v računalništvu ERA 52 2 - - - - - - 52 2 

Matematika v stroki  MST 35 2 - - - - - - 35 2 

Matematika v učnih situacijah MUS - - - - - - 22 2 22 2 

Materiali v tehniki MTE 35 2 - - - - - - 35 2 

Angleščina v stroki AST - - - - - - 21 1 21 1 

Osnove algoritmov AOL - - 35 2 32 1 - - 67 3 

Programiranje PRO - - - - 128 5 - - 128 5 

Uporaba mikrokrmilnikov UKR - - - - 32 2 - - 32 2 

Omrežja in omrežne storitve 1, 2** OOS - - - - 32 3 70 3 102 5 

Izbrana poglavja iz fizike ** IPF - - - - - - 70 3 70 3 

Računalniško oblikovanje RAO - - - - 32 1 - - 32 1 

Spletne aplikacije SAP - - - - - - 55 2 55 2 

Projektno delo (mentor 15+slavist 18) PDE - - - - - - 33 1 33 1 
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SKUPAJ ODPRTI KURIKUL OK 122 6 35 2 256 11 201 9 614 28 

Poklicna matura   (izdelek oziroma storitev z zagovorom) 4 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1303 59 1317 62 1254 60 1153 59 5027 240 

 
** Izbirni moduli VSEBINA POKLICNE MATURE: 

Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

• M13, M14 in M15 (koder algoritmov) 2. pisni in ustni izpit iz računalništva, 

• ali (oblikov. spletnih strani) 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine, 

• ** izbirna modula v 4. letniku IPF in OOS. 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.  
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PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2-LETNO) 
PROGRAM: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA   
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva – PTI 
 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 140 6 136 7 276 13 

P2 Matematika MAT 105 5 101 5 206 10 

P3 Tuji jezik TUJ 140 6 136 7 276 13 

P4 Umetnost UME 30 2 - - 30 2 

P5 Zgodovina ZGO 40 2 - - 40 2 

P6 Geografija GEO 40 2 - - 40 2 

P7 Psihologija PSI 40 2 - - 40 2 

P9 Fizika FIZ - - 80 4 80 4 

P10 Kemija KEM 40 2 - - 40 2 

P11 Športna vzgoja ŠVZ 70 4 80 3 150 6 

SKUPAJ  A 645 31 533 26 1178 56 

B - Strokovni moduli   -  obvezni  

M1 Razvoj spletnih aplikacij RSA 82 4 66 3 148 7 

M2 Vzpostavitev omrežnih servisov VOS - - 110 5 110 5 

M3 Načrtovanje sodobnega IK sistema NIK 80  56  136 7 

      Strokovni moduli  -  izbirni* 

M7 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij NPA - - 136 7 136 7 

M8 Napredna uporaba podatkovnih baz NUB 80 4 56 3 136 7 

M9 Računalniško oblikovanje VRO 92 5 44 2 136 7 

SKUPAJ  B 334 13 468 20 802 40 

Od tega praktični pouk 69 3 173 7 242 10 

Praktično usposabljanje z delom PUD 76 3 - - 76 3 

Interesne dejavnosti ID 64 3 32 1 96 4 

Odprti kurikul   OK 

Komunikacijski sistemi in omrežja KSO 75 3 - - 75 3 

Praktično programiranje PPR 70 3 - - 70 3 

Izbrana poglavja iz fizike IPF - - 19 1 19 1 

Matematika v stroki  MST 35 2 - - 35 2 

Matematika v učnih situacijah MUS - - 31 2 31 2 

Projektno delo (mentor 14 + slavist 12) PDE - - 26 2 26 2 

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL 180 8 76 5 256 13 

Poklicna matura (izdelek ali storitev z zagovorom) 4 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1299 68 1109 52 2408 120 

 
 

* Izbirni moduli: VSEBINA POKLICNE MATURE 

Šola ali dijak lahko izbere 3 module 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine 

• M6, M7 in M8 obl. spl. strani in koder algor. 2. pisni in ustni izpit iz računalništva 

 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine 

 4. izdelek oziroma storitev in zagovor  
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MEHATRONIKA 
 
Strokovno področje mehatronike predstavlja sintezo elektrotehnike, strojništva in računalništva. 
 
Načrtovanje, izdelava, upravljanje in vzdrževanje procesnih linij, avtomatizacija delovnih mest, računalniško 
upravljanje strojev in naprav, upravljanje robotov in podobna dinamična opravila predstavljajo velik izziv in motivacijo 
za vsakega mladega tehnika. Pri nas se je po zgledu drugih evropskih držav mehatronika najprej uveljavila na 
dodiplomskem študiju.  
 
Zahteve gospodarstva,  v katerem se je avtomatizacija vse pogosteje pojavljala, ter priporočila fakultet, ki so želela pri 
svojih študentih predhodna temeljna znanja, so vzpodbudila pripravo srednješolskih izobraževalnih programov.  
 

   
 

   
Pouk mehatronike poteka v povsem novih laboratorijih 

 
Na naši šoli izvajamo naslednje tri programe: 
 

• mehatronik operater/operaterka - SPI (3-letni);  

• tehnik/tehnica mehatronike - SSI (4-letni); 

• tehnik/tehnica mehatronike -  PTI (2-letni). 
 
Podrobnosti vsebin in obseg so razvidni iz predmetnikov. 
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PREDMETNIK ZA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3-LETNO) 
PROGRAM: MEHATRONIK OPERATER   
Naziv poklicne izobrazbe: mehatronik operater/operaterka – SPI 

 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. III. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 108 6 90 5 15 1 213 12 

P2 Matematika** MAT 60 3 108 6 45 3 213 12 

P3 Tuji jezik TUJ 104 6 60 3 - - 164 9 

P4 Umetnost UME 33 2 - - - - 33 2 

P5 Naravoslovje NAR 72 3 60 3 - - 132 6 

P6 Družboslovje DRU 72 3 60 3 - - 132 6 

P7 Športna vzgoja ŠVZ 72 3 60 3 32 1 164 7 

SKUPAJ  A 521 26 438 23 92 5 1051 54 

B - Strokovni moduli 

M1 Tehniško komuniciranje v poklicu TKO 99 4 - - - - 99 4 

M2 Materiali in obdelava v poklicu MIO 66 3 - - - - 66 3 

M3 Elementi konstrukcij EKO 66 3 - - - - 66 3 

M4 Izdelava električnih tokokrogov IET 136 6 - - - - 136 6 

M5 Uporaba krmilnih naprav UKN - - 66 3 48 3 114 6 

M6 Priklopi električnih motorjev PEM - - 136 6 - - 136 6 

M7 Mehatronski sistemi MSI - - 96 5 80 4 176 9 

M8 Proizvodni procesi PPR 72 3 74 4 - - 146 7 

M9 Sestavljanje in preizkuš. mehatr. sistemov SPS - - - - 124 6 124 6 

SKUPAJ  B 439 19 372 18 252 13 1063 50 

Od tega praktični pouk 192 6 310 10 153 14 655 30 

Praktično usposabljanje z delom PUD - - 228 10 684 27 912 37 

Interesne dejavnosti ID 64 3 64 3 32 1 160 7 

Odprti kurikul                                                    OK  

Naravoslovje v stroki NST 36 2 - - - - 36 2 

Matematika v stroki** MST 48 2 - - - - 48 2 

Angleščina v stroki AST - - - - 32 2 32 2 

Tehnološki postopki TPO 72 3 - - - - 72 3 

Osnove mehanike OME 72 3 - - - - 72 3 

Mehatronski elementi MEL - - 60 4 - - 60 4 

Elektropnevmatika ELE - - - - 62 3 62 3 

Upravljanje CNC strojev UCS - - 60 4 - - 60 4 

Vzdrževanje strojev in naprav VSN - - - - 48 3 48 3 

Kinematika mehatronskih sklopov KMS - - 60 2 - - 60 2 

Projektno delo (mentor 15+slavist 33) PDE - - - - 48 2 48 2 

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL 228 10 180 10 190 10 598 30 

Zaključni izpit (izdelek ali storitev z zagovorom) 2 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1252 58 1282 64 1250 56 3784 180 

 
**MAT in MST premaknjeni v šol. letu 2015/16. 
 
VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA: 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,  

2. izdelek oziroma storitev z zagovorom. 
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PREDMETNIK ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4-LETNO) 
PROGRAM: TEHNIK MEHATRONIKE  
Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike-SSI 

 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. III. IV. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 140 6 105 6 128 6 114 6 487 24 

P2 Tuji jezik TUJ 105 6 105 5 96 5 77 3 383 19 

P3 Matematika MAT 105 5 105 5 96 5 111 5 417 20 

P4 Umetnost UME - - 68 3 - - - - 68 3 

P5 Zgodovina ZGO 68 3 34 2 - - - - 102 5 

P6 Geografija GEO 68 3 - - - - - - 68 3 

P7 Sociologija SOC - - - - - - 68 3 68 3 

P9 Fizika FIZ - - 70 3 70 3 - - 140 6 

P10 Kemija KEM 70 3 - - - - - - 70 3 

P11 Športna vzgoja ŠVZ 105 4 105 4 64 3 66 3 340 14 

SKUPAJ  A 661 30 592 28 454 22 436 20 2143 100 

B - Strokovni moduli 

M1 Osnove obdelave podatkov OBP 70 4 - - - - - - 70 4 

M2 Uvod v tehniško komunikacijo UTK 70 4 - - - - - - 70 4 

M3 Konstruiranje z računalnikom KRZ - - 66 4 - - - - 66 4 

M4 Tehnologija materiala THM 35 3 - - - - - - 35 3 

M5 Mehanski sistemi MHS - - 70 3 66 3 - - 136 6 

M6 Tehnološki postopki in kakovost TPK 70 3 66 3 - - - - 136 6 

M7 CNC krmiljenje CNC - - 132 6 - - - - 132 6 

M8 Robotika ROB - - - - - - 124 5 124 5 

M9 Elektrotehnika v mehatroniki ELM 105 4 66 3 - - - - 171 7 

M10 Električni stroji ELS - - - - 64 3 68 3 132 6 

M11 Digitalna tehnika DGT - - 99 6 - - - - 99 6 

M12 Pnevmatika in hidravlika PNH - - - - 132 6 - - 132 6 

M13 Industrijski krmilniki INK - - - - 132 7 - - 132 7 

M14 Regulacije REG - - - - - - 124 6 124 6 

M15 Industrijska omrežja INO - - - - 66 4 - - 66 4 

M16 Montaža, zagon in vzdrževanje 
mehatronskih sistemov 

MZV - - - - - - 62 4 62 4 

M21  Obnovljivi viri energije OVE - - - - - - 93 6 93 6 

SKUPAJ  B 350 18 499 25 460 23 471 24 1780 90 

Od tega praktični pouk 102 - 140 - 99 - 136 - 477 25 

Praktično usposabljanje z delom PUD - - - - 152 7 - - 152 7 

Interesne dejavnosti ID 112 4 112 4 64 3 64 3 352 14 

Odprti kurikul  

M18 Matematika v stroki MST 35 2       35 2 

M19 Matematika v učnih situacijah MUS       22 2 22 2 

M20 Modeliranje mehatronskih sklopov MHS     64 3   64 3 

M21 Angleščina v stroki AST       21 1 21 1 

M22 Mehatronski elementi MEL   70 4     70 4 

M23 Kibernetika * KIB       70 4 70 4 

M24 Izbrana poglavja iz fizike * IPF       70 4 70 4 

M25 Preoblikovanje nekovinskih 
materialov 

PNM 70 3       70 3 
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M26 Sodobne inštalacije SIN     62 3   62 3 

M27 Projektno delo (mentor 15+slavist 
18) 

PDE       33 1 33 1 

M28 Balkan Express DRU     32 2   32 2 

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL                                      OK 105 5 70 4 158 8 146 8 479 25 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1228 57 1273 61 1288 63 1117 55 4906 240 

 
 

VSEBINA POKLICNE MATURE: • Izbirni modul OK v 4. letniku: IFP ali VMS. 
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,  
2. pisni in ustni izpit iz mehatronike,  
3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine,  
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.   
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PREDMETNIK ZA POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (2-LETNO) 
PROGRAM: TEHNIK MEHATRONIKE  
Naziv poklicne izobrazbe: tehnik/tehnica mehatronike-PTI  

 

PROGRAMSKA ENOTA 
I. II. SKUPNO 

UR KT UR KT UR KT 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina SLO 140 6 136 7 276 13 

P2 Matematika MAT 105 5 101 5 206 10 

P3 Tuji jezik TUJ 140 6 136 7 276 13 

P4 Umetnost UME 30 2 - - 30 2 

P5 Zgodovina ZGO 40 2 - - 40 2 

P6 Geografija GEO 40 2 - - 40 2 

P7 Psihologija PSI 40 2 - - 40 2 

P9 Fizika FIZ - - 80 4 80 4 

P10 Kemija KEM 40 2 - - 40 2 

P11 Informatika INF 60 3 - - 60 3 

P12 Športna vzgoja ŠVZ 70 3 80 4 150 7 

SKUPAJ  A 705 33 533 27 1238 60 

B - Strokovni moduli   -  obvezni  

M1 Tehniško sporazumevanje TSP 34 2 - - 34 2 

M2 Tehnološki procesi PPR 35 2 - - 35 2 

M3 Mehatronika MHT 105 4 205 11 310 15 

M5 Informacijski  INS 138 7 - - 138 7 

M6 Krmilno regulacijski sistemi KRS - - 207 10 207 10 

SKUPAJ B 312 15 412 21 724 36 

Od tega praktični pouk 100 6 104 3 204 12 

Praktično usposabljanje z delom PUD 76 4 - - 76 4 

Interesne dejavnosti ID 64 3 32 1 96 4 

Odprti kurikul                                      OK 

Matematika v stroki  MST 35 2 - - 35 2 

Matematika v učnih situacijah MUS - - 29 2 29 2 

Načrtovanje mehatronskih elementov *od 13/14 NME - - 70 3 70 3 

Preoblikovanje nekovinskih materialov PNM 70 3 - - 70 3 

Izbrana poglavja iz fizike IPF - - 19 1 19 1 

Projektno delo (mentor 14 + slavist 12) PDE - - 26 26 26 1 

SKUPAJ ODPRTI KURIKUL OK 105 5 144 7 249 12 

Poklicna matura (izdelek ali storitev z zagovorom) 4 

SKUPAJ VSEH UR IN KREDITNIH TOČK 1262 60 1121 60 2383 120 

 
 

VSEBINA POKLICNE MATURE:  
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,  
2. pisni in ustni izpit iz mehatronike,  
3. pisni in ustni izpit iz matematike ali angleščine,  
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.   
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Na osnovi določil 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur.l. št. 43/10, v nadaljnjem besedilu: zakon) je Svet zavoda Šolskega centra Kranj na 16. seji 
(korespondenčni) dne 23. 06. 2010 obravnaval in sprejel 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE  ZA ŠOLSKI CENTER KRANJ 
 

I. UVODNA DOLOČILA 
 

1. člen 
 
Šolski center Kranj (v nadaljnjem 
besedilu zavod) ureja s Pravili šolske 
prehrane organizacijo šolske prehrane 
za dijakinje in dijake ter za delavce 
zavoda (v nadaljnjem besedilu: dijaki), 
pravice dijakov do subvencije za šolsko 
prehrano, višino subvencije, pogoje in 
postopek za dodeljevanje subvencije 
ter nadzor nad šolsko prehrano. 
 
Obveznosti uporabnikov šolske 
prehrane 
 

2. člen 
 
S prijavo na šolsko prehrano nastopi 
dolžnost uporabnikov šolske prehrane, 
da bodo: 

• spoštovali pravila šolske prehrane 
in urnik, 

• plačali prispevek za šolsko 
prehrano, 

• pravočasno odjavili posamezen 
obrok v skladu s pravili šolske 
prehrane, 

• plačali polno ceno obroka, če ga 
niso pravočasno odjavili, 

• v primeru izgube ali uničenja e-
kartice plačali protivrednost 10 
EUR, 

• zavodu v 30‐ih dneh sporočili 
vsako spremembo podatkov o 
dijaku, prijavljenem na šolsko 
prehrano. 

 
Dejavnosti, povezane s prehrano 
 

3. člen 
 
Zavod opredeli v letnem delovnem 
načrtu: 

• vzgojno‐izobraževalne dejavnosti, 
povezane s prehrano, 

• dejavnosti, s katerimi bo spodbujal 
zdravo prehranjevanje in kulturo 
prehranjevanja, 

• prostor, določen za šolsko 
prehrano, razpored in način 
razdeljevanja posameznih obrokov 
hrane. 

 
Vzdrževanje reda in čistoče ter kultura 
obnašanja so opredeljeni v Pravilih 
šolskega reda. 
 
 
 
 
 
 

II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE 
 
Šolska prehrana 
 

4. člen 
 
Zavod je dolžan za vse dijake 
organizirati obvezno toplo ali 
energijsko in hranilno bogatejšo 
hladno malico. 
 

5. člen 
 
Zavod organizira prehrano za dijake v 
dneh, ko potekajo pouk in druge 
organizirane dejavnosti zavoda v 
skladu s šolskim koledarjem, razen v 
času PUD‐a. 
Pri organizaciji šolske prehrane se 
upoštevajo Smernice za 
prehranjevanje v 
vzgojno‐izobraževalnih zavodih, ki jih 
sprejme Strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje. 
 
Organizacija šolske prehrane 
 

6. člen 
 
Šolsko prehrano organizira zavod tako, 
da sklene pogodbo z zunanjimi izvajalci 
za: 

• nabavo, 

• pripravo in dostavo obrokov ter 

• razdeljevanje obrokov. 
 
Zunanji izvajalci iz prejšnjega odstavka 
so lahko: 

• osebe javnega prava, ki ne 
opravljajo vzgojno‐izobraževalne 
dejavnosti, in 

• osebe zasebnega prava. 
 
Z zunanjim izvajalcem, ki ga izbere v 
skladu z zakonodajo, veljavno na 
področju javnega naročanja, sklene 
zavod pogodbo o opravljanju storitve. 
Pred uvedbo postopka za izbiro 
zunanjega izvajalca mora zavod 
pridobiti soglasje ustanovitelja. 
 
Zavod vodi ustrezno evidenco in 
obvezno izvaja vzgojno‐izobraževalne 
dejavnosti, ki so povezane s prehrano. 
 
Skupina za prehrano 
 

7. člen 
 
Direktor lahko imenuje desetčlansko 
skupino za prehrano, ki jo sestavljajo: 

• strokovna delavca ali delavki, ki 
opravljata dela in naloge na 
področju šolske prehrane, 

• predstavnika izvajalca šolske 
prehrane, 

• trije predstavniki dijakov na 
predlog Dijaške skupnosti, 

• trije predstavniki staršev na 
predlog Sveta staršev. 

Skupina za prehrano je imenovana za 
mandat enega leta. 
 

8. člen 
 
Članu lahko preneha mandat: 

• na lastno željo, 

• če mu preneha delovno razmerje v 
zavodu, 

• če mu preneha status starša dijaka 
zavoda, 

• če mu preneha status dijaka 
zavoda. 

Ko članu komisije preneha mandat, 
Svet šole takoj imenuje predlaganega 
nadomestnega člana za čas trajanja 
mandata. 
 

9. člen 
 
Naloge skupine za prehrano: 

• daje mnenja in predloge pri 
organizaciji šolske prehrane, 

• pripravi vzorce obrazcev za 
preverjanje stopnje zadovoljstva 
dijakov s šolsko prehrano, 

• obravnava predloge in pripombe 
dijakov oziroma staršev, 

• vsaj enkrat med šolskim letom 
preverja stopnjo zadovoljstva 
dijakov in staršev s šolsko 
prehrano in izvaja dejavnosti, s 
katerimi spodbuja kulturo 
prehranjevanja, 

• druge dogovorjene naloge. 
 
III. OBVEŠČANJE DIJAKOV IN STARŠEV 
 
Zavod seznanja starše in dijake z 
organizacijo šolske prehrane na način, 
ki jim zagotavlja razumljivost, 
pravočasnost ter dostopnost do 
informacij. 
 
Vsebina obveščanja 
 

10. člen 
 
Zavod seznani starše in dijake do 
začetka šolskega leta: 

• z organizacijo šolske prehrane, 

• s pravili šolske prehrane, 

• z dolžnostmi dijakov in staršev po 
prijavi na šolsko prehrano, 

• s subvencioniranjem malice ter 

• z načinom in postopki uveljavljanja 
subvencij. 
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Način obveščanja 
 

11. člen 
 
Zavod obvešča in seznani starše z 
vsebino zgornje točke: 

• na roditeljskih sestankih, 

• preko spletne strani zavoda. 
 
Dijake se seznani: 

• na dijaški skupnosti, 

• z obvestili in jedilniki na oglasni 
deski, 

• na razrednih urah, 

• na spletnih straneh zavoda. 
 
IV. PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO TER 
ČAS IN NAČIN ODJAVE 
POSAMEZNEGA OBROKA 
 
Prijava in odjava malice 
 

12. člen 
 
Starši lahko prijavijo dijaka na malico: 

• praviloma v mesecu juniju za 
naslednje šolsko leto oziroma 

• kadarkoli med šolskim letom. 
 
Prijava na šolsko malico se vloži na 
obrazcu, ki je priloga  pravil. Prijavo 
hrani zavod do konca šolskega leta, za 
katerega je bila oddana. Oddano 
prijavo na šolsko malico lahko starši 
oziroma dijaki prekličejo za posamezne 
dneve z  odjavo malice preko 
eAsistenta, a za daljše obdobje z 
izpolnjenim obrazcem »Odjava dijaške 
malice«. Izpolnjeno in podpisano pisno 
izjavo o prijavi oziroma odjavi  malice 
starši oddajo organizatorju šolske 
prehrane. 
 
Odjava šolske malice  za daljše obdobje 
velja z naslednjim dnem po prejemu 
izpolnjenega obrazca. Obrazec za 
odjavo  oziroma prijavo šolske 
prehrane dobijo dijaki ali starši na 
spletni strani šole ali pri organizatorju 
šolske prehrane. 
 
Odjava in prijava posameznega 
obroka šolske malice med šolskim 
letom 
 

13. člen 
 
Dijaki se odločajo med 6 različnimi 
meniji. Menije izbirajo za posamezne 
obroke. Prijava preko spletne aplikacije 
eAsistent omogoča izbiro menijev za 
14 dni vnaprej. Izbira menija se lahko 
vrši vsaj 5 dni vnaprej in to do 7. ure 
dopoldne. V primeru, da dijak ne 
izbere menija, mu sistem sam 
avtomatično izbere prvi meni. 
 
V primeru ekskurzij, športnih, kulturnih 
ali drugih dejavnosti, ki se običajno 
izvajajo izven šole, organizator šolske 
prehrane na pobudo organizatorja 

dejavnosti naroči hladno malico za vse 
udeležence dejavnosti. Hladno malico 
dijaki prevzamejo pred odhodom iz 
šole. 
 
Posamezen obrok dnevne šolske 
malice starši lahko odjavijo. Obveznost 
za odjavo ali prijavo posameznih 
obrokov lahko starši prenesejo na 
dijaka tako, da v prijavi na šolsko 
prehrano podajo izjavo o prenosu 
obveznost prijave oziroma odjave na 
dijaka. V primeru, da starši ne 
prenesejo obveznosti odjavljanja na 
dijaka, organizator šolske malice 
posreduje staršem uporabniško ime in 
geslo. 
 
Starši ali dijaki odjavljajo ali prijavljajo 
posamezne obroke malice preko 
spletne aplikacije eAsistent. Starši ali 
dijaki so dolžni pravočasno odjaviti 
oziroma prijaviti posamezen obrok 
malice. Za pravočasno odjavljen ali 
prijavljen obrok se šteje odjava 
oziroma prijava najkasneje do 7. ure 
tekočega dne.  
 
V primeru, ko je za cel razred naročena 
hladna malica, se za pravočasno 
odjavo na STŠ in SG šteje odjava do 9. 
ure dopoldan  predhodnega dne 
oziroma na lokaciji SESGŠ  do 9. ure 
dopoldan dva delovna dneva pred 
odhodom. Hladno malico naroči 
organizator šolske malice po naročilu 
organizatorja dejavnosti oziroma 
vodstva šole. Naročilo hladne malice 
mora biti posredovano organizatorju 
šolske malice do 10. ure vsaj dva dni 
prej.   
  
Starši oziroma dijaki dobijo v začetku 
šolskega leta pri razredniku geslo in 
uporabniško ime za dostop do spletne 
aplikacije eAsistent. Ob prijavi na 
malico med šolskim letom dobijo dijaki 
uporabniško ime in geslo pri 
organizatorju šolske prehrane oziroma 
mu ga program eAsistent avtomatično 
pošlje, če je v program vnešen njegov 
elektronski naslov. Če dijak pozabi 
geslo, lahko na 
www.easistent.com/prijava klikne na 
pozabljeno geslo, vpiše svoj e-naslov 
in dobi  SMS navodila za nastavitev 
novega gesla. Namesto uporabniškega 
imena lahko dijak uporablja svoj e-
naslov. 
 
Organizator šolske prehrane odjavi 
dijake od malice v primeru odsotnosti 
od pouka zaradi sodelovanja pri 
športnih, kulturnih ali drugih 
tekmovanjih ter srečanjih, na katerih 
sodelujejo dijaki v imenu zavoda, 
vendar le na pravočasno pobudo 
nosilca posamezne dejavnosti. 
 
 
 

Plačilo polne cene obroka 
 

14. člen 
 
Če starši oziroma dijaki posameznega 
obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo 
polno ceno obroka 2,42 €. 
 
Neprevzeti  obroki 
 

15. člen 
 
Obroke šolske prehrane, ki niso bili: 

• pravočasno odjavljeni ali 

• jih dijaki v predvidenem času niso 
prevzeli, 

zavod zaračuna s polno ceno; po času, 
ki je določen za malico, pa brezplačno 
razdeli drugim dijakom. 
 
V. CENA IN PLAČILO ŠOLSKE MALICE 
 

16. člen 
 
Cena malice je cena, po kateri zavod 
dijakom zagotavlja malico. Na začetku 
vsakega šolskega leta praviloma 
minister s sklepom določi: 

• ceno malice, to je ceno, po kateri 
zavod zagotavlja malico dijakom (v 
nadaljnjem besedilu: cena malice), 
in 

• znesek splošne in dodatne 
subvencije za malico. 

 
Od dneva uveljavitve Zakona o šolski 
prehrani znaša cena malice  2,42 €. 
 
Subvencionirana cena malice 
 

17. člen 
 
Dijaki oziroma starši plačajo zavodu ŠC 
Kranj prispevek za malico v višini 
razlike med pripadajočo subvencijo in 
ceno malice. 
 

Odločba 
CSD 

Višina 
subven-
cije  

Prispevek 
plačila 
dijaka/ 
starša  

Do 42 % 
povprečnega 
neto 
dohodka na 
osebo  

100 % 0 € 

42 %–53 % 
povprečnega 
neto 
dohodka na 
osebo  

70 % 0,73 € 

Nad 53 %–
64% 
povprečnega 
neto 
dohodka na 
osebo  

40 % 1,45 € 

Brez odločbe 0 % 2,42€ 

 
 

http://www.easistent.com/prijava
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Reševanje nesporazumov pri 
obračunu 
 

18. člen 
 
Za reševanje morebitnih 
nesporazumov pri obračunavanju 
števila in višine plačila sta pristojna: 

• organizator šolske prehrane, 

• računovodska služba. 
 
VI. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE 
PREHRANE 
 
Upravičenci do subvencionirane 
malice  
 

19. člen 
 
Pravico do subvencionirane malice 
imajo dijaki:  

• za vsak dan prisotnosti pri pouku,  

• na strokovnih ekskurzijah, 
športnih in kulturnih dnevih ter  

• na obveznem delu obveznih 
izbirnih vsebin, ki jih izvaja zavod v 
skladu s šolskim koledarjem, in  

• za prvi dan odsotnosti, če se zaradi 
bolezni oziroma izrednih okoliščin 
ne morejo pravočasno odjaviti 
oziroma prevzeti obroka.  

Subvencija ni prenosljiva. 
 
Pravico do subvencionirane malice 
imajo tudi dijaki, ki so nameščeni:  

• v zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi 
potrebami (sredstva za 
subvencionirano malico se 
zagotavljajo okviru sredstev za 
oskrbo); 

• v zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi 
potrebami in obiskujejo srednjo 
šolo izven zavoda (v skladu s tem 
zakonom se zagotavljajo sredstva 
za splošno subvencijo, sredstva v 
višini razlike do cene malice pa v 
okviru sredstev za oskrbo).  

 
VII. POSTOPEK DODELJEVANJA 
SUBVENCIJ  
 
Uveljavljanje pravice do subvencije za 
malico  
 

20. člen 
 
Dijaki oziroma njihovi starši oddajo na 
predpisanem obrazcu vlogo za otroški 
dodatek oziroma državno štipendijo. 
Vlogo razreši pristojni Center za 
socialno delo (CSD) in izda odločbo o 
višini subvencionirane malice. 
 
 
 
 
 

VIII. EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD 
KORIŠČENJEM OBROKOV  
 
Evidenca šolske malice  
 

21. člen 
 
Zavod vodi evidenco prijavljenih 
dijakov na šolsko malico, ki obsega 
podatke: 

• ime in priimek ter naslov, 

• EMŠO, 

• naziv šole, razred oziroma letnik in 
oddelek izobraževalnega 
programa, 

• ime in priimek staršev ter naslov, 

• številko odločbe, ki je podlaga za 
upravičenost do subvencije za 
malico oziroma kosilo, 

• datum nastopa pravice in obdobje 
upravičenosti do otroškega 
dodatka oziroma državne 
štipendije oziroma subvencije za 
malico oziroma kosilo, 

• višino subvencije za malico 
oziroma subvencije za kosilo, 

• podatek o namestitvi v dom za 
učence oziroma v zavod za vzgojo 
in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi 
potrebami, podatek o namestitvi v 
rejniško družino in podatek, da je 
učenec oziroma dijak prosilec za 
azil, 

• datum prijave na malico oziroma 
kosilo, 

• vrsto obrokov šolske prehrane, na 
katere je prijavljen, 

• število in datum prevzetih, 
neprevzetih in odjavljenih 
obrokov. 

Do osebnih podatkov iz prejšnjega 
odstavka lahko dostopajo le od 
direktorja pooblaščeni delavci zavoda, 
ki opravljajo dela in naloge na področju 
šolske prehrane.  
 
Zavod lahko posreduje ime in priimek 
prijavljenih dijakov zunanjemu 
izvajalcu za evidentiranje prevzema 
obrokov.  
 
Centralna evidenca 
 

22. člen 
 
Zavod  v centralno evidenco na MIZŠ 
vnaša osebne podatke dijakov, ki so 
upravičeni do:  

• splošne subvencije za malico,  

• dodatne subvencije za malico.  
Zavod ŠC Kranj enkrat letno sporoči 
Ministrstvu  za izobraževanje, znanost 
in šport statistične in analitične 
podatke o šolski malici.  
CSD vnese potrebne podatke v CEUVIZ, 
do katerih lahko dostopa organizator 
šolske prehrane. Organizator šolske 
prehrane je dolžan upoštevati 
subvencijo od dneva, zapisanega v 
odločbi. Če teh podatkov v CEUVIZ-u 

ni, potem morajo dijaki organizatorju 
šolske prehrane prinesti kopijo te 
odločbe. 
 
Zbirni podatki za izplačilo subvencij  
 

23. člen 
 
Za vnos podatkov v centralno evidenco 
na MIZŠ  mora zavod zbirati naslednje 
podatke za izplačilo sredstev za 
splošno in dodatno subvencijo za 
malico:  

• število prijavljenih dijakov,  

• število prevzetih subvencioniranih 
obrokov,  

• število odjavljenih 
subvencioniranih obrokov,  

• število nepravočasno odjavljenih 
subvencioniranih obrokov za prvi 
dan odsotnosti zaradi bolezni 
oziroma izrednih okoliščin. 

 
Zavod mora vnesti podatke v aplikacijo 
za MIZŠ najkasneje do desetega dne v 
mesecu za pretekli mesec.  
 
Varstvo podatkov  
 

24. člen 
 
Podatki iz evidenc se:  

• varujejo v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.  

 
Zavod obdeluje podatke iz svoje 
evidence in centralne evidence za 
namen:  

• izvajanja Zakona o šolski prehrani 
in  

• obračunavanja šolske prehrane.  
 
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo 
podatki uporabljati tako, da identiteta 
dijakov in staršev ni razvidna.  
 
Hranjenje podatkov  
 

25. člen 
 
V skladu s Pravilnikom o varstvu 
osebnih podatkov se podatki v 
evidenci iz prvega odstavka 17. člena 
Zakona o šolski prehrani hranijo pet let 
od zaključka vsakega šolskega leta, v 
katerem je dijak prijavljen in upravičen 
do šolske prehrane. Nato se 
dokumentacija komisijsko uniči. 
 
IX. POSTOPKI EVIDENTIRANJA 
OBROKOV ŠOLSKE MALICE 
 
Za evidentiranje obrokov šolskih malic 
(prijave in odjave) direktor zadolži in 
pooblasti posamezne delavce, ki 
opravljajo dela in naloge na področju 
šolske prehrane. 
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26. člen 
 
Delavec, ki opravlja dela in naloge na 
področju šolske prehrane, vodi 
dnevno evidenco prijav in odjav na 
šolsko malico. Za pretekli mesec mora 
do 5. v mesecu v računovodstvo 
posredovati naslednje podatke za 
vsakega dijaka:  

• število prijavljenih obrokov, 

• število prevzetih subvencioniranih 
obrokov,  

• število odjavljenih 
subvencioniranih obrokov,  

• število nepravočasno odjavljenih 
subvencioniranih obrokov za prvi 
dan odsotnosti zaradi bolezni 
oziroma izrednih okoliščin. 

 
X. SPREMLJANJE IN NADZOR 
 
Spremljanje in nadzor živil v vseh 
procesih priprave prehrane se izvaja 
po načelih HACCP sistema, ki 
zagotavlja 
pripravo varnih obrokov, uradni nadzor 
nad kvaliteto in količino prehrane. 
 

27. člen 
 
Notranje spremljanje 
 
Izvajalec šolske prehrane v 
sodelovanju z zavodom med šolskim 

letom vsaj enkrat preveri stopnjo 
zadovoljstva dijakov in staršev o: 

• šolski prehrani in 

• dejavnostih, s katerimi zavod 
spodbuja zdravo prehranjevanje in 
kulturo prehranjevanja. 

Notranji nadzor 
 
Direktor je dolžan: 

• preverjati izpolnjevanje 
dogovorjenih dolžnosti zunanjega 
izvajalca oziroma drugega 
vzgojno‐izobraževalnega zavoda, 

• zunanjega izvajalca oziroma drugi 
vzgojno‐izobraževalni zavod pisno 
opozoriti na ugotovljene kršitve in 

• v predlaganem roku zahtevati 
njihovo odpravo, 

• pogodbo oziroma dogovor 
razdreti, če se kršitve kljub 
opozorilu ne odpravijo v roku, ki je 
določen s pogodbo oziroma 
dogovorom. 

 
XI. DRUGI UPORABNIKI ŠOLSKIH 
MALIC 
 
Pravila šolske prehrane veljajo tudi za 
delavce zavoda, delavce drugih šol, ki 
dopolnjujejo delovno obveznost, 
zaposlene po pogodbi in študente na 
obvezni praksi (v nadaljevanju: drugi 
uporabniki). 
 
 

Cena malic in plačilo 
 

28. člen 
 
Cena šolske malice za druge 
uporabnike je enaka ceni, ki jo določa 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport. 
Drugi uporabniki poravnajo stroške za 
malico na blagajni izvajalca prehrane. 
 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
Končni določbi  
 

29. člen 
 
Spremembe in dopolnitve teh pravil se 
dopolnijo in sprejemajo po enakem 
postopku, kot so bila sprejeta ta 
pravila.  
 

30. člen 
 
Ta pravila pričnejo veljati z dnem 
sprejema na Svetu zavoda. 
 
V Kranju, 8. 12. 2015  
 
Aleš Ovsenek, univ.dipl.inž., 
predsednik Sveta zavoda 
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PRIJAVA DIJAKA  

NA ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 

 
 Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj  

tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati   □ oče   □ druga oseba 
Ime in priimek 

 
Naslov 

 

PODATKI O DIJAKU 
Ime in priimek 

 
 

EMŠO 
 

Letnik in oddelek 

 

Izobraževalni program: 

 
 

 

PRIJAVA  

 

Prijavljam dijaka za šolsko leto 201 / 201      
  

□ na malico od __________ dalje 
 

 
     

□ SOGLAŠAM,                                           □  NE SOGLAŠAM, 
 

            da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam. 

 

OPOMBE: 

 

 

 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

 

− z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane; 

− z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano; 

− z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane,  pravočasno odjaviti 

posamezni obrok ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen; 

− s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije.  

 

 

Datum: ____________________  Podpis vlagatelja:__________________________    

 

__________________________________________________________________________________ 

Navodila 

 

1) V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna 

številka). Če je vlagatelj pravna oseba (npr: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za 

učence, azilni dom …), se vpiše ime in sedež zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi z žigom. 

2) Subvencionirana malica pripada dijakom, katerim CENTER ZA SOCIALNO DELO izda odločbo na 

osnovi odločbe o otroškem dodatku oziroma štipendije.  Za subvencionirano malico ni potrebno oddajati 

vloge na CSD, razen kadar dijaku poteče odločba za otroški dodatek oz. štipendijo s 1. 9. 2015.        
 
 
 
  

http://www.tsckr.si/tsc/index.php
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 
 

Odkrivanje nadarjenih 
 
Prvi način 
 
Oddelčni učiteljski zbor le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ.  
 
Drugi način 
 
Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega, postopek odkrivanja poteka na naslednji način:   
 
1. Stopnja: Evidentiranje 

Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira vsak strokovni delavec šole ali pa se evidentira dijak sam.  
Kriteriji za evidentiranje so: učni uspeh, učiteljevo mnenje ali/in mnenje mentorja, tekmovanja, hobiji, mnenje 
šolske svetovalne službe.  

 
2. Stopnja: Identifikacija nadarjenih dijakov  

Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo dijaka in vključuje naslednja merila:  
a) test  inteligentnosti z upoštevanjem slovenskih norm,  
b) test ustvarjalnosti z upoštevanjem slovenskih norm,  
c) oceno učiteljev.  

 
3. Stopnja: Seznanitev in pridobitev mnenja staršev 
 
 

   
Nadarjeni dijaki predstavljajo svoje izdelke. 

 
Tretji način  
 
Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem 
nivoju.  
 
Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev  o ugotovitvah ter z morebitno vlogo 
dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela.  
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Dejavnosti 
 
Nadarjenim dijakom ponujamo dejavnosti v naslednjih organizacijskih oblikah: 
 

• teden ustvarjalnosti  17. – 21. 6. 2019, 

• obvezni izbirni predmeti/moduli – fizika ali stroka v 4. letniku, 

• izbirni predmet/modul -  dijaki lahko izberejo dodatni modul glede na urnik, 

• interesne dejavnosti oz. krožki 

• dodatni pouk 

• športne aktivnosti 

• akceleracija - preskok posameznega predmeta/modula, 

• priprave na maturitetni poleg poklicne mature: fizika, matematika, angleščina, 

• priprava na tekmovanja iz matematike, fizike, slovenščine, računalništva, robotike, 
 

 
 

 
 

Nadarjeni dijaki predstavljajo svoje izdelke. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Interesne dejavnosti so sestavni del učnega programa, ki dijakom omogoča  razširjanje in poglabljanje splošnega in 
ožjega strokovnega  znanja. Vsebine, obvezne za vse dijake, organizira in izvede šola.  
 
Dijaki morajo do konca izobraževanja opraviti: 

• vsebine, obvezne za vse dijake, 

• vsebine, povezane s programom, 

• vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka. 
 

 
RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH SREDNJEGA STROKOVNEGA 
IZOBRAŽEVANJA (SSI) 
 

SSI  - MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI 
1. 

letnik 
2. 

letnik 
3. 

letnik 
4. 

letnik 
SKUPAJ 

OBVEZNI ENOTNI DEL:      

1. Športni dnevi 38 24 18 16 96 

2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturnih spomenikov 18 18 18 18 72 

3. Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 6    6 

4. Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil,  izobraževalnih ustanov, 
dnevi odprtih vrat ipd. 

6    6 

5. Zdravstvena vzgoja 2 12 2 2 18 

SKUPAJ 70 54 38 36 198 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:      

1. Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6    6 

2. Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih 
naprav – v povezavi s tehnologijo stroke) 

4 6 6 6 22 

3. Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega 
področja 

4 12 6  22 

4. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki 
problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici 

 12 6 4 22 

5. Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja    4 4 

SKUPAJ 14 30 18 14 76 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 30 28 14 6 78 

Skupno število ur za interesne dejavnosti 114 112 70 56 352 
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RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 
(SPI) 
 

SPI  - MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI 
1. 

letnik 
2. 

letnik 
3. 

letnik 
SKUPAJ 

OBVEZNI ENOTNI DEL:     

1. Športni dnevi 24 24 24 72 

2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter  seznanitev s kulturnimi in 
zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 

18 18  36 

SKUPAJ 42 42 24 108 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:     

1. Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 4   4 

2. Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – 
v povezavi s tehnologijo stroke) 

6   6 

3. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v 
obratovalnici in šolski delavnici (seminarska naloga); ogled  sejmov informatike, učil, 
izobraževalnih ustanov 

 8  8 

SKUPAJ 10 8  18 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 12 14 8 30 

Skupno število ur za interesne dejavnosti 64 64 32 160 

 
 
 

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PRENOVLJENIH PROGRAMIH POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA 
(PTI) 
 

PTI  - MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI 
1. 

letnik 
2. 

letnik 
SKUPAJ 

OBVEZNI ENOTNI DEL:    

1. Športni dnevi 12 6 18 

2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 12 6 18 

3. Ogled študijske knjižnice 6  6 

SKUPAJ 30 12 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:    

 1. Spoznavanje organizacije področja panoge, strokovna ekskurzija 6 6 12 

 2. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov 6 6 12 

 3. Ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) 6  6 

SKUPAJ 18 12 30 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 16 8 24 

Skupno število ur za interesne dejavnosti 64 32 96 
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INTERNI KATALOG INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 

Interni katalog izbirnih vsebin pripravi šola ob začetku pouka in je dostopen dijakom na spletnih straneh ter v tiskani 
obliki v šolski knjižnici.  
 
V Internem katalogu interesnih dejavnosti bo objavljena tudi programska ponudba za tiste vsebine, povezane s prosto 
izbiro dijaka, ki jih bo izvajala šola. Dijakom se lahko vsebine, povezane s prosto izbiro, priznajo kot opravljene izven 
šole, če predložijo verodostojno potrdilo izvajalca. 
 
 

PROSTA IZBIRA DIJAKOV 
 

V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi proste izbire. Izvajajo jih učitelji 
naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik v prvi polovici septembra. Dobili bodo obrazce, ki jih  bodo 
izpolnili in do petka, 21. 9. 2018, vrnili razredniku. Na osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali.  
Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer 1,8 €/uro uro (razen FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja, ekskurzije in 
dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci). 
Organizirali jih bomo, če se bo prijavilo vsaj 10 dijakov.  
O ceni tečajev in krožkov (CPP, tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki 
seznanjeni na  prvem sestanku z mentorji. 
 
 

Dejavnosti Mentor 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE EPI READING BADGE Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, 
prof,  Rok Škrlec, prof. 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - ANGLEŠČINA Rok Škrlec, prof., Tilka Sever, prof., 
Alenka Luštrek, prof. 

PRIPRAVA NA REGIJSKA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA IZ 
ZNANJA ANGLEŠČINE 

Tilka Sever, prof., Alenka Luštrek, 
prof., Rok Škrlec, prof.  

EKSKURZIJA V ENO OD ANGLEŠKO GOVOREČIH DRŽAV Alenka Luštrek, prof. in Rok Škrlec, 
prof. 
 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI 
BOLEZNI 

Darija Kramarič, univ. dipl. bio. 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE profesorji fizike 
 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE profesorji fizike 
 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - FIZIKA profesorji fizike 

Roofgartl´c - Naravoslovni krožek Vera Brezar 

ZAČETNI TEČAJ PROGRAMIRANJA Miha Baloh, dipl. inž. rač. in inf. 

NADALJEVALNI TEČAJ PROGRAMIRANJA Miha Baloh, dipl. inž. rač. in inf. 

STROKOVNI EKSKURZIJI V ENO IZMED EVROPSKIH 
DRŽAV 

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. 
inž. rač., Magd a Papič, prof., 
Klavdija Stropnik, prof. 

PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO - RAČUNALNIŠTVO člani računalniškega aktiva 

MEPI 
 

Robert Bertoncelj, univ. dipl. inž., 
Magda Papić, prof., Gabrijela 
Krajnc, univ. dipl. inž. rač. 
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MALA ŠOLA RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ 
 

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. 
inž. rač. 

LOGIČNE UGANKE IN PRIPRAVA NA TEKMOVANJE 
BOBER 

Magda Papić, prof. mat. in rač. 
 

PRIPRAVE NA CANKARJEVO TEKMOVANJE profesorice slovenščine 

  

  

 
 

Dejavnosti Mentor 

  TEČAJ PRVE POMOČI zunanji sodelavci 

 TEČAJ CPP zunanji sodelavci 

 PLESNI TEČAJ (4. LETNIKI) zunanji sodelavci 

 TEDEN ZA VEDOŽELJNE Klavdija Stropnik, prof. 
 

  



Srednja tehniška šola  Šolski center Kranj 

50 

 

DIJAŠKA SKUPNOST  
 

MENTORSTVO 
 
V šolskem letu 2017/2018 sta bila mentorja Dijaške skupnosti Matic Podobnik za Srednjo tehniško šolo (STŠ) in 
Romana Debeljak za Strokovno gimnazijo (SG). Predsednik Dijaške skupnosti STŠ je bil Rok Tegovski Rozman iz 2.Mi, 
podpredsednik pa Žiga Šmauc iz 2.Mb. Predsednik Dijaške skupnosti SG je bil Nejc Primc iz 4.Gb. 
 
PROGRAM 
 
 V šolskem letu 2017/2018 je program dela obeh dijaških skupnosti ŠC Kranj vključeval naslednje prireditve in 
aktivnosti: 

• fazanovanje ali sprejem dijakov 1. letnikov, 

• obisk dijakov SESGŠ, 

• Miklavžev kakav, 

• okrasitev šole pred novim letom, 

• novoletno proslavo oz. koncert, 

• podajo mnenja o kandidatih za ravnatelja STŠ in SG, 

• izbiro Naj dijaka, 

• predajo simbolnega ključa šole in Podjetniški dan, 

• sprevod in maturantski ples, 

• zaključno srečanje za prizadevne dijake DS, 

• zbiranje zamaškov za društvo Vesele nogice. 
 
OBVEŠČANJE 
 
O različnih aktivnostih in pomembnih dogodkih smo obveščali ostale dijake na sestankih dijaške skupnosti,  preko e-
pošte razrednike, s plakati, oglasi na oglasni deski dijaške skupnosti in na spletni strani šole. 
 
UTRINKI OB PRIREDITVAH 
 
FAZANOVANJE 
Prvi teden v septembru smo na športnem igrišču pred šolo pripravili sprejem za novince. Predstavniki 1. letnikov so 
morali višjim letnikom pokazati nekaj veščin, slavnostno zapriseči in bili tako sprejeti med enakopravne člane naše 
šole. 
 
OBISK DIJAKOV SESGŠ 
V novembru 2017 smo obiskali predstavnike DS na SESGŠ. V nekajurnem druženju so nam pokazali šolske prostore, 
izvedli smo skupni sestanek in se pogovorili o možnostih medsebojnega sodelovanja oz. skupnih projektih. 
 
MIKLAVŽEV KAKAV 
Naš kuharice so pomagale Miklavžu pripraviti kakav, razdelili pa so ga predstavniki dijaške skupnosti. Lepa gesta ob 
prazniku dobrega moža, ki nam je polepšala zimsko jutro. 
  
NOVOLETNI KONCERT 
Dijaki so v decembru 2017 ponovno okrasili šolsko jedilnico, knjižnico oz. čitalnico ter nekatere učilnice, na zadnji 
delovni dan pred počitnicami pa so v okviru dijaške skupnosti pripravili proslavo ob državnem prazniku in  novoletni 
koncert. V šolski športni dvorani so nastopili šolski glasbeniki s harmoniko in saksofonom, navdušil pa nas je tudi šolski 
band OŠ Simona Jenka iz Kranja. 
 
 
MNENJE DIJAŠKE SKUPNOSTI O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA 
Na izrednem sestanku DS so se predstavnikom razredov predstavili kandidati za ravnatelja STŠ in SG. Dijaki so poslušali 
predstavitve, postavljali vprašanja in na tajnem glasovanju podali mnenje o podpori kandidatom. 
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MATURANTSKI PLES  IN SPREVOD 
V začetku maja je bil maturantski ples v Ledeni dvorani. Izvajalca plesa je izbrala šola. Po zaključku pouka so se dijaki 
zaključnih letnikov udeležili maturantskega sprevoda po centru Kranja. Zbrali so se v večnamenskem prostoru šole, od 
koder so po nagovoru direktorja ŠC Kranj Jožeta Drenovca  v spremstvu razrednikov odšli na sprevod. Slovesni 
dogodek ob maturantskem plesu je organiziral in vodil učitelj strokovnih predmetov Jure Meden. 
 
PODJETNIŠKI DAN IN PREDAJA KLJUČA 
Podjetniški dan je potekal 17. maja. Najprej sta obe ravnateljici v športni dvorani podelili nagrade najzaslužnejšim 
dijakom zaključnih letnikov, sledila pa je predaja simbolnega ključa šole, ki jo je vodil Ambrož Belehar iz 4.Ea. Sledile so 
razne delavnice in predavanja, predstavitev zaključnih in raziskovalnih nalog v avli šole ter predstavitev izdelkov s 
projektnega tedna. Vabljeni so bili tudi starši in predstavniki iz gospodarstva.  
 
NAJ DIJAK 
Na STŠ je bil za Naj dijaka izbran Luka Jelovčan iz 2.Ma, na SG pa Aljaž Medič iz 2.Ga. 
 
ZBIRANJE ZAMAŠKOV 
Na pobudo predstavnikov dijaške skupnosti smo tudi letos zbirali zamaške za Društvo Vesele nogice. Zbrali smo okoli 
180 kilogramov zamaškov. 
 
ZAKLJUČNI IZLET ZA PRIZADEVNE DIJAKE DIJAŠKE SKUPNOSTI 
Predstavniki dijaških skupnosti vseh enot ŠC Kranj so se konec maja skupaj z mentorji družili v kavarni Bazen v Kranju. 
Na srečanju smo razpravljali o preteklih in aktualnih aktivnostih DS in predlogih o delovanju DS v naslednjem šolskem 
letu. 
 
V šolskem letu 2018/2019 bosta delo nadaljevala ista mentorja dijaške skupnosti, za SG knjižničarka Romana Debeljak,  
za STŠ pa učitelj strokovnih predmetov Matic Podobnik. 
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 
1. PRIČETEK POUKA ponedeljek, 03. september 2018 
 
 
2. ZAKLJUČEK POUKA ZAKLJUČNI LETNIKI - ponedeljek, 20. maj 2019 

    (razdelitev spričeval) OSTALI LETNIKI - petek, 21. junij 2019 
 
 
3. OCENJEVALNA OBDOBJA  
Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.   
 

 
OCENJEVALNA OBDOBJA 

TRAJANJE  

OD DO 
 1.  03. september 2018 

( ponedeljek) 
15. januar 2019 (torek) 

 2. zaključni letniki 16. januar 2019 (sreda) 20. maj 2019 (ponedeljek) 

 2. ostali letniki 16. januar 2019 (sreda) 21. junij 2019 (petek) 

 
4. ZAKLJUČEVANJE OCEN IN REDOVALNE KONFERENCE 
 

 
OCENJEVALNA OBDOBJA 

TRAJANJE  

zaključevanje ocen redovalne konference 
 1. 15. januar 2019 (torek) 15. januar 2019 (torek) 

 2. zaključni letniki 20. maj 2019 (ponedeljek) 20. maj 2019 (ponedeljek) 

 2. ostali letniki 20. junij 2019 (četrtek) 21. junij 2019 (petek) 

 
5. POČITNICE 
 

 
VRSTA 

TRAJANJE 

OD DO 
1. JESENSKE 29. oktober 2018 (ponedeljek) 02. november 2018 (petek) 

2. NOVOLETNE 25. december 2018 (torek) 02. januar 2019 (sreda 

3. ZIMSKE 25. februar 2019 (ponedeljek) 01. marec 2019 (petek) 

4. PRVOMAJSKE 27. april 2019 (sobota) 02. maj 2019 (četrtek) 

5. POLETNE 26. junij 2019 (sreda) 31. avgust 2019 (sobota) 

 
6. ČASOVNA REALIZACIJA 
 
a) Delovni dnevi, prazniki, prosti dnevi 
 

  MESEC DELOVNI     DNEVI PRAZNIKI, prosti dnevi, dan šole 

 Ostali 
letniki 

Zaključni 
letniki 

 

September 20 20 27. 9. - dan šole 

Oktober 20 20 31. oktober – dan reformacije 

November 20 20 1. november – dan spomina na mrtve  

December 15 15 25. december – božič, 26. december – dan samostojnosti in enotnosti 

Januar 21 21 1. januar – novo leto, 2. januar – novo leto 

Februar 15 15 8. februar – slovenski kulturni praznik – Prešernov dan 

Marec 20 20 / 

April 18 18 22. april – velikonočni ponedeljek, 27. april – dan upora proti okupatorju 

Maj 21 12 (+5)* 1. in  2. maj – praznik dela 

Junij 16 / 25. junij – dan državnosti 

SKUPAJ 187 162 (+5)*  
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*Šola je dolžna organizirati pripravo na splošno maturo, poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo od 
ponedeljka, 21. maja do petka 24. maja 2019 (pet delovnih dni). Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake 
obvezna. 
 
 b) Pouka prosti dnevi so 
         
 - z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, 
 - šolske počitnice, 
 - dan šole,  
 - en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov, 
 - sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda  
    minister, določeno drugače,  
 - in nedelje. 

 
c) Dan šole 
Dan šole bo potekal v četrtek, 27. septembra 2018. 
 
č) Pedagoške konference (planirane) 
 

DATUM Vrsta konference Ura, prostor 

30. avgust 2018 (četrtek) 1. uvodna konferenca ob 8. uri, 289 

25. september 2018 (torek) 2. pedagoška konferenca ob 14. uri, 289 

06. november 2018 (torek) 3. pedagoška konferenca ob 16. uri, 289 

15. januar 2019 (torek) 
4. pedagoška konferenca,  
1. ocenjevalna konferenca 

ob 14. uri, 289 

05. marec 2019 (torek) 5. pedagoška konferenca ob 16. uri, 289 

20. maj 2019 (ponedeljek) 6. pedagoška konferenca 
2. ocenjevalna konferenca zaključnih letnikov 

ob 16. uri, 289 

21. junij 2018 (petek) 7. pedagoška konferenca,  
2. ocenjevalna konferenca ostalih letnikov 

ob 14. uri, 289 

04. julij 2018 (četrtek) 8. pedagoška konferenca po spomladanskem roku 
popravnih izpitov 

ob 8. uri, 289 

20. avgust 2018 (torek) 9. pedagoška konferenca po jesenskem roku popravnih 
izpitov 

ob 12. uri, 289 

 
 

d) Časovni razpored ur in odmorov 
 

Šol. ura URA PREHRANA  Šol. ura URA 

1. ura 7.15 – 8.00   8. ura 13.05 – 13.50 

2. ura 8.05 – 8.50   9. ura 13.55 – 14.40 

3. ura 8.55 – 9.40 topli obrok  10. ura 14.45 – 15.30 

4. ura 9.45 – 10.30 topli obrok  11. ura 15.35 – 16.20 

5. ura 10.35 – 11.20 topli obrok  12. ura 16.25 – 17.10 

6. ura 11.25 – 12.10 topli obrok  13. ura 17.15 – 18.00 

7. ura 12.15 – 13.00 topli obrok  14. ura 18.05 – 18.50 

 
 
7. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV 
 
Vpis in sprejem novincev bo usklajen s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (UL RS št. 30/2018). 
 
8. IZPITI 
 
a) Popravni izpiti  
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ROKI 

TRAJANJE  
NAMEN OD - DO 

spomladanski   
izpitni rok 

1. julij 2019 (ponedeljek) -  
05. julij 2019 (petek) 

 
dijaki in občani 

jesenski izpitni 
rok 

16. avgust 2019 (petek) - 
20. avgust 2019 (torek) 

 
dijaki in občani 

 
b) Predmetni , diferencialni, dopolnilni in delni izpiti  bodo v času popravnih izpitov. 
      
Za dijake, ki napredujejo brez opravljenih vseh obveznosti, ravnatelj določi pogoje, način in roke do katerega morajo 
izpolniti pogoje za napredovanje v naslednji letnik. 
 
c) Izboljševanje ocen za zaključne letnike 
 
Ponedeljek, 27. maj 2019. 
 
č) Koledar poklicne mature  
 
ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO 

DATUM DEJAVNOSTI 

21. maj  2019 (torek)  -  
24. maj  2019 (petek) 

organizirana priprava na zaključek izobraževanja 

 
IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 

DATUM DEJAVNOSTI 

01. februar 2019 (petek) začetek poklicne mature – zimski rok 

04. marec 2019 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi v zimskem izpitnem 
roku 

29. maj 2019 (sreda) začetek poklicne mature – spomladanski izpitni rok 

13. junij 2019 (četrtek) začetek obdobja ustnih izpitov (rezervni termini tudi 1. in 8. junij 2019) 

05. julij 2019 (petek) seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi – spomladanski rok in 
svečana podelitev spričeval 

24. avgust 2019 (sobota) začetek poklicne mature – jesenski rok 

09. september 2019 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na jesenskem izpitnem 
roku rok  

 
 
d) Koledar zaključnih izpitov 
 
ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA ZAKLJUČNI IZPIT 

DATUM DEJAVNOSTI 

21. maj  2019 (torek)  -  
24. maj  2019 (petek) 

organizirana priprava na zaključek izobraževanja 

 

ROKI PRIČETEK NAMEN 

zimski 
izpitni rok 

11. februar 2019 
(ponedeljek) 

dijaki, občani in odrasli 

spomladanski 
izpitni rok 

5. junij 2019  
(sreda) 

dijaki, občani in odrasli 

jesenski 
izpitni rok 

26. avgust 2018  
(ponedeljek) 

dijaki, občani in odrasli 
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9. RODITELJSKI SESTANKI, SKUPNE GOVORILNE URE, PREDAVANJA ZA STARŠE 
 

DATUM DEJAVNOSTI 

prva polovica septembra roditeljski sestanki 

25.september 2018 1. seja Sveta staršev  

6. november2018 (torek) skupne GU od 17h do 18h 

druga polovica januarja 2019 2.roditeljski sestanki 

24. januar 2019 (četrtek) 2.seja sveta staršev 

5.marec 2019 (torek) skupne GU od 17h do 18h 

20. maj 2019 (ponedeljek) zadnje skupne GU od 17h do 18h 

21.junij 2019 (petek) 3. seja Sveta staršev 

 
 
10. INFORMATIVNI DAN 
 
Petek, 15. februar 2019 in sobota, 16. februar 2019. 
 
 
11. PLANIRANE DELOVNE SOBOTE  
 

Zap. 
št. 

Planirane delovne sobote Aktivnosti 

1.  29. september 2018 pouk – nadomeščanje 24. 12. 2018 

2.  16. februar informativni dan 

3.  09. marec 2019 predmaturitetni preizkus PM  

4.  11. maj 2019 pouk – nadomeščanje 3. 5. 2019 

 
 
12. PLANIRANE PRIREDITVE, DOGODKI, DRUGI DELOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št. 

Planirane prireditve, dogodki  in drugi delovni dnevi Aktivnosti 

5.  6. 3. september 2018 (ponedeljek) 7. sprejem prvošolcev 

8.  9. 6. september 2017 (četrtek) 10. fazanovanje 

11.  12. november 2019  13. robotkov dan za osnovnošolce in karierni dan 

14.  15. 23. december 2019 (petek) 
16. proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti 

17.  18. 7. februar 2019 (četrtek) 19. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

20.  21. 15. in 16. februar 2019 (petek – sobota) 22. informativni dan 

23.  24. 4. maj 2019 (sobota) 25. maturantski ples 

26.  27. 16. maj 2019 (četrtek) 28. predaja ključa 

29.  30. 17. maj 2019 (petek) 31. maturantski sprevod 

32.  33. 17. – 19. junij 2019 (ponedeljek – sreda) 34. delavnice za vedoželjne 

35.  36. 24. junij 2019 (ponedeljek) 37. proslava pred dnevom državnosti 

38.  39. 5. julij 2019 (petek) 40. podelitev spričeval PM 

 
V skladu z navodili pristojnega ministrstva si pridržujemo pravico do sprememb. 
 
 

 Jože Drenovec, univ. dipl. org., 
Direktor ŠC Kranj 
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UTRIP ŠOLE 

 
Za dijake prvih letnikov je začetek šolskega leta in vstop v novo okolje morda težak, a kmalu se dobro znajdejo v labirintu zanimivih, 

sodobnih laboratorijev in učilnic. 

 

  

  

  

Večino leta predstavlja resno delo. Poleg rednega pouka se vrstijo šolska, regijska in državna tekmovanja na vseh področjih 
izobraževanja, kjer naši dijaki dosegajo zavidljive uspehe. 
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Festival inovativnih tehnologij je delavnica za vsakogar, ki želi nadgraditi svoja znanja na področju tehnika 

 

  

  

  
Stalnica so tehnični dnevi, s katerimi želimo skupaj z dijaki navdušiti osnovnošolce za tehnične poklice. 
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Odmeven je Robotkov dan, kjer dijaki pokažejo svoje znanje in spretnosti, ki so jih pridobili v sodobnih laboratorijih pod budnim 

očesom profesorjev in mentorjev. 
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Podjetniški dnevi, na katerih izdelke naših dijakov predstavljamo delodajalcem. 
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Prednovoletno vzdušje  popestrijo nastopi naših dijakov, pridružijo pa se tudi zunanji izvajalci. 

 
 

  
  

  
Konferenca Utrip prihodnosti 
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Na informativnem dnevu se bodoči dijaki in njihovi starši najbolje seznanijo s šolo, tako z načinom dela kot s prostori. 
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Ob koncu leta dijaki predstavijo svoje izdelke, seminarske, projektne in zaključne naloge, ki so plod zagrizenega dela in znanja. 
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Ob koncu šolskega leta ravnateljica podeli nagrade najboljšim dijakom, zaključni letniki pa prejmejo maturitetna spričevala. 
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Maturantski sprevod. 
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