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UVOD 

 

Pred Vami je  predlog poročila o realizaciji delovnega načrta Srednje šole Krško kot organizacijske 

enote Šolskega centra Krško-Sevnica, ki opredeljuje celotni program dela v šolskem letu 2020/2021. 

 

Poročilo o realizaciji delovnega načrta je sestavljeno v skladu z zakoni in predpisi. Poročilo zajema  

dejavnosti SPSŠ Krško in Gimnazije Krško  oz. Srednje  šole Krško  v katero sta  bili  združeni v 

skladu  sklepom o ustanovitvi vzgojno – izobraževalnega  zavoda ŠC Krško – Sevnica  z dne 5. 1. 

2021. 

 

Jože Pavlovič,  prof. 

ravnatelj SŠ Krško  
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1 DEJAVNOST ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO – SEVNICA, SŠ KRŠKO 

 

Dejavnost Šolskega centra Krško – Sevnica, Srednje šole Krško, ki jo opredeljuje ustanovitveni akt obsega: 

1. vzgojno-izobraževalno delo po programih, ki so verificirani s strani MIZŠ, in sicer: 

 VIP splošnega izobraževanja, 

 VIP srednjega strokovnega izobraževanja, 

 VIP poklicno-tehniškega izobraževanja, 

 VIP srednjega poklicnega izobraževanja, 

 VIP nižjega poklicnega izobraževanja; 

 

2. izobraževanje odraslih. 

 

2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

V šolskem letu 2020/21 smo na Srednji šoli izvajali vzgojno-izobraževalno delo v 22 samostojnih in 6 

kombiniranih oddelkih, in sicer: 

 

2.1 Razporeditev izobraževanja mladine po programih in letnikih 2019/2020 

 

Splošno izobraževanje – SI (štiri leta) 

Izobraževalni program: tehniška gimnazija 

  G1A    9 dijakov 

  G2A  10 dijakov 

  G3A  10 dijakov 

  G4A    9 dijakov  skupaj 38 dijakov 
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Srednje strokovno izobraževanje – SSI (štiri leta) 

Izobraževalni program: Elektrotehnik 

  E1A  14 dijakov 

  E2A  21 dijakov 

  E3A  15 dijakov 

  E4A  26 dijakov  skupaj 76 dijakov 

Izobraževalni program: Tehnik računalništva 

  R1A  29 dijakov 

  R2A  32 dijakov 

  R3A  22 dijakov 

R4A  24 dijakov  skupaj 107 dijakov 

Izobraževalni program: Strojni tehnik 

  S1A  29 dijakov 

  S2A  23 dijakov 

  S3A  21 dijakov 

S4A  23 dijakov 

S4B   16 dijakov  skupaj 112 dijakov 

Poklicno-tehniško izobraževanje - PTI (dve leti) 

Izobraževalni program: Strojni tehnik 

  S1PTI  21 dijakov 

  S2PTI  11 dijakov              skupaj 32 dijakov 

 

Izobraževalni program: Elektrotehnik 

  E1PTI  13  dijakov 

  E2PTI    4 dijaki  skupaj 17 dijakov 
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Srednje poklicno izobraževanje – SPI (tri leta) 

Izobraževalni program: Elektrikar 

  E1C  16 dijakov 

  E2C  12 dijakov 

  E3C  19 dijakov  skupaj 47 dijakov 

Izobraževalni program: Avtoserviser 

  S1E  14 dijakov 

  S2E    8 dijakov 

  S3E    6 dijakov  skupaj 28 dijakov 

 

Izobraževalni program: Oblikovalec kovin - orodjar 

  S1C     5 dijakov 

  S2C               16 dijakov 

              S3C    7  dijakov  skupaj 28 dijakov 

 

Izobraževalni program: Strojni mehanik (tudi v vajeniški obliki) 

  S1D  10 dijakov 

S2D  12 dijakov 

S3D    9 dijakov  skupaj 31 dijakov 

   

Nižje poklicno izobraževanje – NPI (dve leti) 

Izobraževalni program: Pomočnik v tehnoloških procesih 

  S1K   10 dijakov 

  S2K   10 dijakov  skupaj 20 dijakov 
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Na Srednji šoli Krško se je izobraževalo 536 dijakov (38 v SI, 295 v SSI, 49 v PTI, 134 v SPI, 20 v NPI), od 

tega je 23 deklet. 

 

2.2 Pouk 

 

2.2.1 Organizacija pouka 

 

Pouk je potekal: 

 po predpisanih predmetnikih, 

 v skladu s predpisanim šolskim koledarjem, 

 v skladu z letnimi obremenitvami učiteljev, 

 dijaki so se pri praktičnem pouku, laboratorijskih vajah in vajah pri posameznih predmetih delili v skupine. 

Število skupin in število dijakov v skupini določa pravilnik o standardih in normativih. Pri pouku športne 

vzgoje za dekleta pa so se dijaki oziroma dijakinje združili v skupine. Pouk je potekal pretežno v 

dopoldanskem času, del praktičnega pouka in laboratorijskih vaj pa tudi v popoldanskem času.  

V šolskem letu 2020/2021 je bilo v skladu s sklepom ministrice, zaradi epidemije, organizirano samo eno 

ocenjevalno obdobje. S 16.10.2020 je bil uveden model D (vsi dijaki imajo pouk na daljavo) in je trajal do 

15.2.2021, ko je bila dovoljena izvedba: 

 pouka v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja, 

 pouka v zaključnih letnikih drugih izobraževalnih programov, 

 praktičnega pouka in 

 nujnih postopkov povezanih z nadaljevanjem in zaključevanjem izobraževanja, dodatne strokovne pomoči 

in nujne pomoči šolske svetovalne službe. 

8.3.2021 so se v šolske klopi vrnili vsi dijaki v skladu z nekoliko prilagojenim modelom C, in sicer so se v šoli 

izobraževali dijaki zaključnih letnikov in vsi dijaki programov nižjega poklicnega izobraževanja. Ostali dijaki 

so se izobraževali izmenično, en teden v šoli in en teden na daljavo.  

Od 17.5.2021 pa je pouk v srednjih šolah potekal po modelu B, kar je pomenilo, da so se vsi dijaki izobraževali 

v šoli. 
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2.2.2 Interesne dejavnosti in proste ter obvezne izbirne vsebine 

 

Interesne dejavnosti ter proste in obvezne izbirne vsebine so se izvajale v skladu s predpisanimi vsebinami za 

posamezne izobraževalne programe in posamezne letnike ter v predpisanem obsegu, ki so bile planirane v 

LDN SPSŠ Krško in Gimnazije Krško za šolsko leto 2020/21. Interesne dejavnosti so bile večinoma 

realizirane, oz. so se na prilagojen način zaradi epidemioloških razmer izvedle na daljavo. 

Koordinator ID je bil Miran Pungerčič, koordinator OIV in PIV pa Daniel Prša. 

 

2.2.3 Učni uspeh  

 

Preglednica 1: Uspeh po izobraževalnih programih (7. 9. 2021) 

Program Uspeh (%) 

Splošno izobraževanje (SI) 93 % 

Srednje strokovno izobraževanje (SSI) 95 % 

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI) 87 % 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI) 89 % 

Nižje poklicno izobraževanje (NPI) 85 % 
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2.2.4  Dopolnilni, popravni, predmetni izpiti  

 

Vsi izpiti so bili opravljeni v za to predvidenih izpitnih rokih. V času izobraževanja po D modelu, so se tudi 

izpiti izvajali na daljavo. Po sklepu MIZŠ so imeli v šolskem letu 2020/2021 dijaki zaključnih letnikov možnost 

opravljati popravne izpite v dodatnem roku pred zaključkom izobraževanja. Prijavljenih je bilo 12 izpitov, od 

tega so dijaki uspešno opravili 9 popravnih izpitov. V spomladanskem roku je bilo prijavljenih 106 izpitov, od 

tega je bilo 46 izpitov uspešno opravljenih. Na avgustovskem roku pa je bilo prijavljenih 74 izpitov, od tega 

je bilo uspešno opravljenih 28 izpitov. Dodatni septembrski rok je bil odobren 13 dijakom, ki so opravljali 18 

izpitov. Uspešno opravljenih je bilo 10 izpitov, zato je 8 dijakov nadaljevalo z izobraževanjem. 

 

2.2.5 Zaključni izpiti 

 

ZAKLJUČNI IZPITI 2020/21 

Preglednica 2: Uspeh na zaključnih izpitih v šolskem letu 2020/21 

 

 ZIMSKI ROK (januarja 2021)   

 

 

 

 

 

Na tem roku nihče mi opravljal zaključnega izpita.   

 SPOMLADANSKI ROK (junij 2021)   

razred program prijavljenih opravili niso opravili uspešnost (%) 

S3C oblikovalec kovin-

orodjar 

6 5 1 83% 

S3D strojni mehanik 8 0 0 100% 

S3E avtoserviser 6 0 0 100% 

E3C elektrikar 18 0 0 100% 

S2K pomočnik v t.p. 8 0 0 100% 
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I.O elektrikar 1 1 0 100% 

 SKUPAJ 47 46 1 97,8% 

      

 JESENSKI  ROK (avgust 2020)   

      

razred program prijavljenih opravili niso opravili uspešnost (%) 

S3C oblikovalec kovin-

orodjar 

1 1 1 100% 

 

 SKUPAJ 1 1 1 100% 

 

 SPOMLADANSKI ROK IN JESENSKI  ROK - 

2021 

  

razred program prijavljenih opravili niso opravili uspešnost (%) 

S3C oblikovalec kovin-

orodjar 

6 5 0  

100% 

S3D strojni mehanik 8 0 0 100% 

S3E avtoserviser 6 0 0 100% 

E3C elektrikar 18 0 0 100% 

S2K pomočnik v t.p. 8 0 0 100% 

I.O elektrikar 1 1 0 100% 

 SKUPAJ 47 47 0 100% 
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2.2.6 Poklicna matura  zimski rok,  spomladanski rok in jesenski rok   

 

USPEH na poklicni maturi-zimski  rok 2020 

 

Poklicna matura – zimski rok 2020 je potekala od 1.2.2021 do 13.2.2021. Pogoje za opravljanje poklicne 

mature je izpolnjevalo 10 kandidatov, uspešno so opravili 4 kandidati. 

Preglednica 3: Uspeh na poklicni maturi na zimskem roku 2020 

Program Opravljalo Opravilo Uspeh (%) 

Srednje strokovno 

izobraževanje SSI 

2 0 0 

 Poklicno tehniško 

izobraževanje PTI 

4 2 33,3 

SKUPAJ (redni dijaki) 6 2 25 

Kandidati stare generacije in 

odrasli 

4 2 50 

SKUPAJ (vsi kandidati) 10 4 40 

  

Poklicna matura – spomladanski rok 2021 

Poklicna matura – spomladanski rok 2021 je potekala od 29.5.2021 do 23.6.2021. Pogoje za opravljanje je 

izpolnjevalo 108 kandidatov, uspešnih je bilo 94 kandidatov. V tem roku je sedem kandidatov doseglo izjemen 

uspeh (22 oz.23 točk) in postali  zlati maturanti, trinajst kandidatov pa je doseglo 20 oz.21 točk in s tem odličen 

uspeh. V spomladanskem roku je 9 dijakov opravljalo 5 predmet pri splošni maturi in 8 je bilo uspešnih. 
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Preglednica 4: Uspeh na poklicni maturi na spomladanskem roku 2021 

Program Opravljalo Opravilo Uspeh (%) 

Srednje strokovno 

Izobraževanje SSI 

87 79 90,8 

 Poklicno tehniško 

izobraževanje PTI 

13 12 91,6 

SKUPAJ (redni dijaki) 100 91 91 

Kandidati stare generacije 8 3 37,5 

SKUPAJ (vsi kandidati) 108 94 87 

 

Graf 1:  Uspeh na poklicni maturi na spomladanskem roku 2021 
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Poklicna matura – jesenski rok 2021 

Poklicna matura – jesenski rok 2020  je potekala od 24.8.2021 do 3.9.2021. Pogoje za opravljanje je 

izpolnjevalo 16 kandidatov, uspešnih je bilo 8 kandidatov.  

Preglednica 5: Uspeh na poklicni maturi na jesenskem roku 2021 

Program Opravljalo Opravilo Uspeh (%) 

Srednje strokovno 

Izobraževanje SSI 

8 5 62,5 

 Poklicno tehniško 

izobraževanje PTI 

1 1 100 

SKUPAJ (redni dijaki) 9 6 66,6 

Kandidati stare generacije 

oziroma poprava PM 

7 2 28,6 

SKUPAJ (vsi kandidati) 16 8 50 

 

2.2.7 Splošna matura – spomladanski in jesenski rok  

 

Poročilo o splošni maturi 2021 na Srednji šoli Krško 

SPOMLADANSKI ROK SM 2021 

-  SM je opravljalo 9 dijakov iz razreda G4A. 

   Uspešni so bili vsi  oz. je bil uspeh 100,00 %. 

-  Maturitetne izpite SM je opravljalo tudi 8 kandidati prejšnjih generacij naše šole.    Uspešni so bili 4 kandidati 

oz. je bil uspeh 50%. 
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- Dodatni izpit ob poklicni maturi je opravljalo 8 dijakov  naše šole. Uspešni so bili vsi oz. je bil uspeh 100,00 

%. 

 JESENSKI ROK SM 2019 

 -  SM so opravljali 4 dijaki prejšnjih generacij strokovne gimnazije. Uspešen je bil 1 kandidat oz. je bil uspeh 

25 %. 

-    Dodatni izpit ob poklicni maturi je opravljal 1 kandidat naše šole in ni bil uspešen. 

 SKUPNO 

- Splošno maturo je letos v spomladanskem roku opravljalo vseh 9 dijakov iz razreda  G4A. Uspešni so bili 

vsi oz. je bil uspeh 100 %.  

- Dodatni izpit ob poklicni maturi je opravljalo 9 dijakov iz naše šole in uspešnih je bilo 8 (88,9 %). 

- Izpite splošne mature  je letos na naši šoli opravljalo še 8 kandidatov prejšnjih generacij in 5 kandidatov je 

bilo uspešnih (62,5 %). 

  

2.2.8 Preusmeritve in prestopi dijakov v šolskem letu 2020/2021 

 

Prestopi na našo šolo iz drugih šol:         

Na ŠC je prestopilo 11 dijakov (1 iz tujine), od tega je bil 1 prestop v gimnazijo, 3 prestopi v SPI programe in 

7 prestopov v SSI programe. 

 

Preusmeritve znotraj ŠC Krško-Sevnica 

▪ iz SSI v SPI – 7 dijakov 

▪ iz SPI v SPI – 3 dijaki 

▪ iz IO v  SSI –  2 dijaka 

 

Preusmerjeno je bilo 12 dijakov (prejšnje šolsko leto 14). 
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2.2.9 Pomoč dijakom in dijakinjam – DSP in učna pomoč  

 

Pri izvajanju ur DSP in pri pouku smo upoštevali odločbe o usmeritvi dijakov in njihove prilagoditve ter 

pripadajoče pripomočke. 

Na Srednji šoli Krško je bilo v lanskem šolskem letu 45 dijakov z odločbami, podobno kot v prejšnjem šol. 

letu. V večji meri imajo dijaki kot motnjo prepoznane primanjkljaje na posameznih področjih učenja, nekaj pa 

je tudi specifičnih motenj (dolgotrajno bolni, otroci z avtistično motnjo, lažja motnja v duševnem razvoju, 

čustveno-vedenjske motnje, naglušni otroci).  

 

Srednja poklicna in strokovna šola Krško 

Program Število dijakov z odločbo 

NPI 2 

SPI 18 

SSI, PTI 21 

gimnazija 3 

Skupaj 45 

      

DSP so izvajali učitelji (DSP učna pomoč) in zunanji sodelavci (pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj, ki jo po odločbi izvajajo pedagogi, socialni pedagogi, inkluzivni pedagogi). 

Poleg DSP pa se je na šoli izvajala tudi učna pomoč za dijake, ki nimajo odločb. Izvajal jo je zaposleni preko 

javnih del. 

V šolskem letu 2020/21 je koordinirala izvajanje DSP na SŠ Krško Sabina Žulič. 
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2.2.10 Pomoč dijakom priseljencem 

 

Pomoč dijakom priseljencem se je izvajala v obliki intenzivnega tečaja slovenščine za dijake priseljence, ki so 

prvo leto v Sloveniji. Tečaj se je izvajal strnjeno v prvi polovici šolskega leta. 

Intenzivni tečaj slovenščine smo izvajali v skladu z novim Pravilnikom o tečaju slovenščine v srednjih šolah. 

V času od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 smo izvedli 120 ur intenzivnega tečaja slovenščine za dijake priseljence v 

1. ocenjevalnem obdobju, nato pa smo v 2. ocenjevalnem obdobju izvedli še dodatne ure. 

V tečaj so bili vključeni štirje dijaki in dijakinje. Trije dijaki so iz Kosova, en dijak iz Bosne. Tečaj je izvajala 

profesorica slovenskega jezika, ki je uporabljala predpisano oz. predvideno literaturo. Večji del tečaja se je 

zaradi epidemije opravil na daljavo, preko MS Teams. 

Dijaki so pred začetkom opravljali preizkus znanja slovenskega jezika po skupnem Evropskem jezikovnem 

okviru na nivoju A2, ki ga prvič nihče ni opravil. Po izvedenih 120 urah rednega tečaja so dijaki sicer 

napredovali v znanju, vendar je samo enemu uspelo opraviti preizkus znanja na nivoju A2. Za dijake 

priseljence smo izdelali osebne izobraževalne načrte in zagotovili pripadajoče prilagoditve. 

Tudi v lanskem šolskem letu smo organizirali pomoč dijakom priseljencem iz Kosova v obliki učne pomoči, 

ki jo je izvajala sodelavka, Ljuljeta Nasufi  (native speaker). 

  

2.2.11 Promocija šole in izobraževalnih programov 

 

Potem, ko smo v  šolskem letu 2017/18 na ob podpori lokalnega gospodarstva (18 podjetij)   v soglasju z MIZŠ 

na naši šoli prvi v državi začeli izvajati nov izobraževalni program SPI - Strojni mehanik in je v šolskem letu 

2019/20 z izobraževanjem za ta program pri nas zaključila prva generacija strojnih mehanikov, so v lanskem 

letu 2020/21 ta program zaključili tudi prvi dijaki v vajeniški obliki. Šola je tako v lanskem šolskem letu  

izobraževala za osem različnih poklicev (za poklic strojnega mehanika tudi v vajeniški obliki) s področja 

strojništva, elektrotehnike in računalništva. Posebno skrb smo sicer  kot vedno namenjali spremljanju učnega 

uspeha dijakov in dijakinj šole in zagotavljanju pogojev za kvalitetno delo učiteljev in dijakov, da bi pridobili 

dovolj znanja in kompetenc za zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje.   

Prednostne naloge šole so bile tudi v šolskem letu 2020/21 namenjene vsestranski promociji tehniških poklicev 

oz. tehnike nasploh. Glede na epidemiološke razmere smo v skladu s spremenjenim načinom izvajanja pouka 

– model C in D prilagodili aktivnosti promocije šole, tehniških vsebin (strojništva, elektrotehnike in 

računalništva) oz. izobraževalnih programov na daljavo. Posebno pozornost smo namenili tudi prometni 

varnosti in v sodelovanju z občino Krško v Tednu mobilnosti pripravili poseben spletni dogodek za vse 
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devetošolce v občini Krško. V sodelovanju z občino smo pripravili (vodja: Jana Škoda) tudi koncept in 

izdelavo poslikave škarpe v Zatonu z vsebino posvečeno obeležitvi Bohoričevega leta. 

V okviru predinformativnih dejavnosti za osnovnošolce in njihove starše smo organizirali predstavitve 

izobraževalnih programov po osnovnih šolah Posavja in širše – večinoma so aktivnosti potekale na daljavo 

preko videokonferenc po predhodnih dogovorih s posameznimi osnovnimi šolami. V program informativnega 

dneva 12. in 13. februarja 2021, ki je potekal na daljavo so bili vključeni predstavniki gospodarstva v okolju, 

ki so se predstavili s svojimi vsebinami, uvodni nagovor staršem in učencem pa so prav tako sooblikovali 

vodilni predstavniki gospodarstva (NEK – Stane Rožman , GEN - Martin Novšak, Dewesoft Trbovlje – Jure 

Knez, GZS – Darko Gorišek). Program so sooblikovali bivši dijaki iz vseh strokovnih področij s katerimi smo 

oblikovali intervjuje o njihovem delu na strokovnem področju in spominih na šolanje pri nas. Ustvarili smo 

posebno spletno stran za osnovnošolce, ki je bila namenjena promociji in izobraževalnih programov na daljavo. 

Posebno pozornost smo namenili promociji tehniške gimnazije in temu namenili »Miselne igre« na daljavo 

(vodja: Matej Mlakar), ki so bile zelo dobro obiskane, prav tako pa smo na daljavo izvedli Lan party (vodja: 

Svetlana Novak). O vseh aktivnostih - novostih smo obveščali osnovne šole in se na daljavo večkrat sestali 

tudi s svetovalnimi delavkami in ravnatelji osnovnih šol.  

 

Pri izobraževanju na daljavo smo upoštevali vsa priporočila MIZŠ, CPI in ZRSŠ, ki so bila usklajena z NIJZ.  

Posebno pozornost smo namenili ranljivim skupinam dijakov, ki smo jim skušali kar največ pomagati pri delu 

na daljavo (zagotavljanje pogojev - rač. opreme…) . 

Zaključek izobraževanja (poklicna matura in zaključni izpiti) je potekal na šoli ob strogem upoštevanju 

ukrepov za preprečevanje širjenja okužb in s prilagojenim izpitnim redom po navodilih RIC. Na poklicni 

maturi smo imeli v lanskem šolskem letu kljub epidemiji izjemen uspeh - . Najboljšim je na posebni slovesnosti 

podelitve nagrad in spričeval 7.julija 2021 nagrade podelil direktor podjetja L-tek Radko Luzar. Na splošni 

maturi so bili uspešni vsi dijaki, podelitev nagrad najboljšim pa je potekala na prostem - ob Dvorani v parku, 

12. julija 2021. Uspešne na splošni  maturi je počastila tudi podžupanja občine Krško Ana Nuša Somrak. 

O vseh dogodkih na naši šoli smo obveščali medije in tako prispevali k prepoznavnosti naše šole v okolju. 

Seveda pa bo ključna naloga naše šole še naprej ustvarjati delovne pogoje za uspešno delo in vsestranski razvoj 

tako dijakov kot učiteljev. 
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2.2.12 Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela 

 

V šol. letu 2020/2021 je bilo na Srednji šoli Krško realiziranih 96,72 % pedagoških ur. 

 

2.2.13 Tekmovanja 

 

V šol. letu 2020/21 je izpadla večina tekmovanj (*), ki so bila planirana, saj je bila izvedba zaradi epidemije 

onemogočena. 

A: Tekmovanja iz znanja 

Preglednica 6: Tekmovanje iz znanja v šol. l. 2020/21 

Vrsta tekmovanja Mentorji 

Cankarjevo priznanje aktiv slavistk 

Angleški jezik - IATEFL Janja Anžiček, Alenka Špan 

EPI - Reading Badge aktiv anglistov 

Angleški jezik – Poliglot* aktiv anglistov 

Nemški jezik* Verica Gradišek, Daniel Prša 

Zgodovina* Romanca Vene 

Geografija Verica Gradišek  

Matematika za SI, SSI, SPI aktiv matematikov 

Matemček, tekmovanje iz logike, logična 

pošast, vzorci, Razvedrilna matematika 
Matej Mlakar 

Tekmovanje iz fizike – Štefanovo priznanje Jože Pernar 

Tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja 

- PIKO * 
Erika Broz Žižek, Klemen Zorko, Matic Kozole 

Ali je kaj trden most ? * Erika Broz Žižek  

Gradbena mehanika  Erika Broz Žižek  

Mladi genijalci* Robert Rožman, Štefan Mavrek, Matjaž Cerar 

Srečanje in tekmovanje strojnih šol 

Slovenije * 
Matej Maučič, Štefan Mavrek, Matjaž Cerar, Andrej Kozinc  
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Tekmovanje elektro in računalniških šol 

Slovenije * 

Ivan Sumrak, Jože Žerjav, Zoran Tkavc, Zdravko Vegelj, 

Igor Poček, Krista Lapuh Krulc 

Kaj veš o prometu ? * Franci Štokar 

Diabetes – tekmovanje* Maja Divjak Malavašič 

Tekmovanje iz znanja biologije * Maja Divjak Malavašič 

Računalništvo (Bober, Spletne tehnologije) Andrej Peklar, Svetlana Novak 

Tekmovanje solarnih avtomobilov * Andrej Kozinc, Jože Požun 

 

B: Športna tekmovanja 

Preglednica 7: Tekmovanje iz športa v šol. l. 2020/21 

Vrsta tekmovanja Mentorji 

Mali nogomet – dijaki* Sašo Vaš 

Badminton* Alenka Jevšnik 

Odbojka * Alenka Jevšnik 

Streljanje*  Aleš Avsec  

Šah * Štefan Mavrek 

 

V šolskem letu 2020/21 so dijaki Srednje šole Krško nastopili le na nekaterih tekmovanjih, ki so se kljub 

epidemiji izvedla tekom šolskega leta. Dosegli so odlične rezultate in osvojili veliko zlatih, srebrnih in 

bronastih priznanj, še posebej pa želimo izpostaviti najboljše na državnih tekmovanjih: 

 Dijakinja (R3A) je osvojila 1. mesto na državnem tekmovanju Matemček pod mentorstvom Mateja 

Mlakarja. 

 Dijak (S4A) sta osvojila 1. na državnem tekmovanju iz gradbene mehanike pod mentorstvom  Erika Broz 

Žižek. 

 Dijaki 2. letnika tehniške gimnazije so osvojili 1. mesto na mednarodnem tekmovanju Več znanja za več 

turizma pod mentorstvom Verice Gradišek in Mateje Traven. 

 Dijak R2A je osvojil 1. mesto na državnem tekmovanju v orientacijskem teku.  

2.2.14 Prevoz in prehrana dijakov 
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Več kot 80 % dijakov na šoli je vozačev. Na pouk oz. prevoz lahko čakajo v avli šole, prostorih knjižnice in 

čitalnice. V šolskem letu 2020/2021 so toplo in hladno malico za dijake tako kot leta prej pripravljali na OŠ 

Jurija Dalmatina. Cena obroka je bila za dijake subvencionirana glede na socialni status po Pravilniku o šolski 

prehrani. Dijaki so se na malico prijavljali v skladu z dogovorjenimi pravili, z obroki tople malice so bili 

večinoma zadovoljni, še vedno pa je težava na šoli ta, da nimamo jedilnice. 

2.2.15 Socialna in zdravstvena skrb za dijake 

 

Šola (šolski sklad) v okviru svojih možnosti pomaga dijakom, ki prihajajo iz socialno slabših razmer, pri 

plačilu strokovnih ekskurzij ter ostalih aktivnostih v okviru interesnih dejavnosti. Nekaterim dijakom omogoča 

brezplačno izposojo knjig iz učbeniškega sklada. Glede na težke socialne razmere smo za določene dijake 

subvencionirali stroške nekaterih strokovnih ekskurzij in drugih aktivnosti na šoli, ki so povezani s finančnim 

prispevkom staršev.  

Za prve in tretje letnike smo organizirali sistematske zdravniške preglede, za ostale pa cepljenje. 

 

2.3 Delovni in materialni pogoji 

 

2.3.1 Delovni pogoji 

 

Šola je izvajala pouk na dveh lokacijah, in sicer: 

 na lokaciji CKŽ 131 izvajamo večino teoretičnega pouka, ves praktični pouk, laboratorijske vaje ter 

športno vzgojo. 

 Nekaj oddelkov je imelo teoretični del pouka tudi v prostorih bivšega dijaškega doma na CKŽ 105 poleg 

MC Krško. 

 

2.3.2 Materialni pogoji 

 

Šola pridobiva sredstva za delo iz naslednjih virov: 

 dotacije MIZŠ,  

 dodatna sredstva MIZŠ       

 lastne dejavnosti, 

 najemnine,         
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 dotacije in sponzorstva, 

 s sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih,  

 izobraževanja odraslih. 

 

2.3.3 Nakup učil in opreme 

 

Oprema in material za izvedbo pouka se je nabavljala po planu strokovnih aktivov na predlog skrbnikov za 

posamezna področja nabave v okviru razpoložljivih finančnih zmožnostih v skladu s Pravilnikom o gibanju 

knjigovodskih listin.  

 

3 REALIZACIJA VPISA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  
 

Mladina 

A Splošno izobraževanje (SSI) 

Program: Tehniška gimnazija   28  15  

 

B Srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

Program: Elektrotehnik   28  21 

Poklic: elektrotehnik  

Program: Tehnik računalništva  28  31 

Poklic: tehnik računalništva 

Program: Strojni tehnik   56  39 

Poklic: strojni tehnik 

 

C Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) 

Program: Strojni tehnik   28  15 

Poklic: strojni tehnik 
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Program: Elektrotehnik   28  13 

Poklic: elektrotehnik  

 

 

D  Srednje poklicno izobraževanje (SPI) 

Program: Elektrikar    26    9 

Poklic: elektrikar 

Program: Obdelovalec kovin – orodjar 26    7 

Poklic: obdelovalec kovin – orodjar 

Program: Strojni mehanik   26    7 

Poklic: strojni mehanik 

Program: Avtoserviser    26  19 

Poklic: avtoserviser 

 

E  Nižje poklicno izobraževanje(NPI) 

Program: Pomočnik v tehnoloških procesih 16    9 

 

REALIZIRANO SKUPAJ:  

splošno izobraževanje   15 dijakov 1 oddelek 

srednje strokovno izobraževanje   91 dijakov 4 oddelki 

poklicno-tehniško izobraževanje   28 dijakov 1 kombiniran oddelek 

srednje poklicno izobraževanje  42 dijakov 1 samostojen in 1 kombiniran oddelek 

nižje poklicno izobraževanje  10 dijakov 1 oddelek 

Skupaj mladina razpisano:  316 dijakov 11 oddelkov 

Dejanski vpis:    186 dijakov   9 oddelkov 
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4 KOLEDAR 
 

4.1  Šolski koledar 

 

V šolskem koledarju so bili opredeljeni vsi pomembni datumi za tekoče šolsko leto: 

 začetek in konec pouka, 

 izpitni roki (splošna in poklicna matura in zaključni izpiti), 

 roki za dopolnilne izpite (junijski in avgustovski rok), 

 izpitni roki za občane, 

 prosti dnevi (prazniki in počitnice), 

 konference (delovne in redovalne). 

 

4.2 Konference  

 

4.2.1 Redovalne konference 

 

Redovalne konference so bile ob zaključku ocenjevalnega obdobja oz. po popravnih izpitih, in sicer v 

naslednjih časovnih terminih: 

 Petek, 20.5.2021 

- Uspeh ob koncu pouka za zaključne letnike 

Četrtek, 27.5.2021 

- Uspeh po izpitnem roku popravnih/predmetni/dopolnilnih izpitih 

Torek, 23.6.2021 

- Uspeh ob koncu pouka 

- Proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval 

Ponedeljek, 5.7.2021 
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- Uspeh po popravnih izpitih 

- Aktualne informacije 

 

Petek, 20.8.2021 

-     Uspeh po popravnih izpitih 

-     Aktualne informacije in plan dela do začetka novega šolskega leta 

Pred vsako redovalno konferenco so razredniki izvedli tudi oddelčne konference. 

4.2.2 Delovne konference 

 

Delovne in tematske konference smo izvedli po potrebi in v skladu s programom: 

Petek, 28.8.2020 

- Navodila učiteljem za prvi dan pouka (1.9.2020) 

- Aktualne informacije 

 Četrtek, 24.9.2020 

- Aktualne informacije 

Torek, 13.10.2020 

- Aktualne informacije 

- Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

- Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

Četrtek, 15.10.2020 

- Pregled pripravljenosti za prehod na pouk na daljavo 

- Aktualne informacije 

Ponedeljek, 9.11.2020 

- Aktualne informacije 

- iLDN 

- Promocija šole 

Ponedeljek, 1.12.2020 

- Aktualne informacije  

- Šolska pravila o ocenjevanju 
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Ponedeljek, 11.1.2021 

- Aktualne informacije 

- Prilagoditve ocenjevanja znanja 

- Predinformativne in promocijske dejavnosti 

Torek, 19.1.2021 

- Aktualne informacije  

- OIV in ID na daljavo 

- Dan odprtih vrat 21.1.2021 in druge promocijske aktivnosti 

Petek, 5.2.2021 

- Aktualne informacije 

- Pregled dela dijakov po oddelkih (poročali razredniki) 

- Informativni dan 

Petek, 19.2.2021 

- Aktualne informacije 

- Postopno odpiranje šole 

Petek, 5.3.2021 

- Aktualne informacije 

- Organizacija pouka po modelu C (od 8.3. naprej) 

- Predmaturitetni preizkus POM 

Sreda, 31.3.2021 

- Aktualne informacije 

- Navodila NIJZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe 

- Organizacija dela od 1.4.2021 in oddelčne konference 

Sreda, 12.5.2021 

- Aktualne informacije 

- Organizacija SM, POM, ZI v šolskem letu 2020/2021 

- Vpis v izobraževalne programe za šolsko leto 2021/2022 

Torek, 15.6.2021 

- Aktualne informacije 

- Organizacija dela do konca pouka v šolskem letu 2020/2021 
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-  

5 KADROVSKA ZASEDBA, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

DELAVCEV TER NJIHOVE OBREMENITVE 
  

5.1 Učiteljski zbor  

 

Učiteljski zbor Srednje poklicne in strokovne šole Krško je sestavljalo 61 redno zaposlenih učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev.  

Preglednica 8: Učiteljski zbor Srednje šole Krško 

Zap. 

št. 

Ime in priimek 

učitelja 
Delovno mesto oz. delo, ki ga opravlja 

1 Marko Abram učitelj angleščine 

2 Janja Anžiček učiteljica angleščine 

3 Aleš Avsec učitelj strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike 

4 Bojan Božič učitelj športne vzgoje 

5 Erika Broz Žižek učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov strojništva 

6 Matjaž Cerar učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva 

7 
Maja Divjak 

Malavašič 
učiteljica biologije 

8 Janez Firbas učitelj strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike 

9 Janez Gradič učitelj praktičnega pouka strojništva in organizator PUD 
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10 Verica Gradišek učiteljica nemščine, geografije in družboslovja 

11 Vida Hiršelj laborantka in učiteljica družbe in naravoslovja 

12 Alenka Jevšnik učiteljica športne vzgoje 

      13 Simona Karl učiteljica slovenščine 

14 Branko Kastelic učitelj praktičnega pouka strojništva, koordinator vajeništva 

15 Valter Knapič učitelj strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike 

16 
Natalija 

Kneževič 
učiteljica slovenščine 

17 Andrej Kozinc učitelj praktičnega pouka strojništva 

18 Adica Kožar učiteljica praktičnega pouka strojništva 

19 Sabina Kumer učiteljica matematike 

20 
Krista Lapuh 

Krulc 
učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike 

21 Mitja Lekše učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva 

22 Matej Maučič učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva 

23 Štefan Mavrek 
učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva, v.d. ravnatelja/direktorja, 

od 6.1.2021 pomočnik ravnatelja Srednje šole Krško 

24 Matej Mlakar učitelj matematike 

25 Bojan Novak knjižničar 
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26 Franc Novak učitelj praktičnega pouka strojništva 

27 Svetlana Novak učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike 

28 
Bernardka 

Novosel  
učiteljica matematike 

         

29 
Anton Pavlič učitelj praktičnega pouka elektrotehnike in laborant 

30 Jože Pavlovič 
ravnatelj SPSŠ Krško, od 6.1.2021 direktor ŠC Krško-Sevnica in ravnatelj 

Srednje šole Krško 

31 Andrej Peklar učitelj informatike in računalništva 

32 Jože Pernar učitelj fizike 

33 Lidija Pirc učiteljica kemije 

34 
Marjana 

Plavljanić 
svetovalna delavka  

35 Igor Poček učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 

36 Jože Požun 
učitelj strokovno-teoretičnih predmetov  in praktičnega pouka elektrotehnike 

ter organizator PUD 

37 Daniel Prša učitelj sociologije  

38 Miran Pungerčič učitelj strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike                  

39 Andreja Radetič učiteljica angleščine 

40 Lucija Rap učiteljica slovenščine 
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41 Nataša Rostohar učiteljica matematike 

42 Robert Rožman učitelj strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike  

43 Tjaša Seničar učiteljica fizike in naravoslovja 

44 Ivan Sumrak učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 

45 Katja Širola učiteljica slovenščine 

46 Jana Škoda učiteljica slovenščine 

47 Vesna Škrabar učiteljica zgodovine in geografije 

48 Alenka Špan učiteljica angleščine 

49 Franci Štokar učitelj praktičnega pouka strojništva 

50 Zoran Tkavc 
učitelj strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike in učitelj praktičnega 

pouka računalništva 

51 Mateja Traven učiteljica slovenščine 

52 Franci Uduč učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva 

53 Sašo Vaš učitelj športne vzgoje 

54 Zdravko Vegelj učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 

55 Romanca Vene učiteljica zgodovine in družboslovja 

56 Matej Vučajnk učitelj praktičnega pouka strojništva 
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57 Klemen Zorko učitelj strokovno-teoretičnih predmetov strojništva 

58 Jože Žerjav učitelj praktičnega pouka elektrotehnike 

59 Sabina Žulič svetovalna delavka 

60 
Erna Župan 

Pirkovič 

ravnateljica/direktorica; učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov 

elektrotehnike 

61 Igor Žveglič učitelj strokovno-teoretičnih predmetov elektrotehnike 

 

5.2  Izobraževanje strokovnih delavcev 

 

Strokovni delavci so se udeležili izobraževanj, ki jih organizirajo Zavod RS za šolstvo, CPI, posamezne 

fakultete, srednje šole in drugi izvajalci v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi zavoda. 

Izobraževanja so potekala večinoma na daljavo. 

 

5.3  Obremenitve učiteljev 

 

Posamezni učitelji so bili obremenjeni v skladu z zakonom, standardi, normativi in navodili ter smernicami 

MIZŠ-ja. 

6 STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

6.1   Učiteljski zbor 

 

Učiteljski zbor je organ šole, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Sestajali so se na delovnih in 

redovalnih konferencah, vodil ga je ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Jože Pavlovič. Obravnavali 

so učno-vzgojne probleme, analizirali učni uspeh po programih in oddelkih ter predmetih in se ukvarjali z 

vsemi aktivnostmi dijakov na šoli in izven nje. Znotraj učiteljskega zbora so delovali razredni učiteljski zbori, 

ki so jih sestavljali učitelji posameznih razredov. Vodili so jih razredniki. 
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V šolskem letu 2020/21 so v Srednji šoli Krško delovali naslednji programski učiteljski zbori, ki so jih vodili 

vodje PUZ-a. 

 

Preglednica 9: Programski učiteljski zbori in njihovi vodje 

Programski učiteljski zbor za program Vodja programskega učiteljskega zbora 

NPI Pomočnik v tehnoloških procesih Klemen Zorko 

SPI Elektrikar Miran Pungerčič 

SPI Oblikovalec kovin – orodjar Matej Maučič 

SPI Avtoserviser Štefan Mavrek 

SPI Strojni mehanik Branko Kastelic 

SSI Strojni tehnik Erika Broz Žižek 

SSI Tehnik računalništva Svetlana Novak 

SSI Elektrotehnik Igor Žveglič 

PTI Strojni tehnik Franci Uduč 

PTI Elektrotehnik Krista Lapuh Krulc 

 

6.2 Razredniki 

 

Razredniki so vodili svoje razrede, skrbeli za pedagoško in drugo dokumentacijo dijakov in oddelkov kot 

celote. Skupaj z razredno skupnostjo so pripravljali in vodili razredne ure, na katerih so obravnavali vse, kar 

se je dogajalo v razredu: 

 učni uspeh posameznika in celote, 
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 disciplinske in ostale probleme, 

 aktualne teme v zvezi z epidemiološkimi razmerami (hišni red, preprečevanje okužb, samotestiranje, …) 

in 

 teme po lastni izbiri. 

Pomembna naloga razrednika je bila tudi sodelovanje s starši na rednih govorilnih urah in roditeljskih 

sestankih, po potrebi tudi izven le-teh.  

 

Preglednica 10: Razredniki v šol . l. 2020/21 

Razred Razrednik  Razred Razrednik 

1 E1A Aleš Avsec  18 E2C Jože Požun 

2 R1A Marko Abram  19 E3C Vesna Škrabar 

3 S1A Sašo Vaš  20 S1C Matej Maučič 

4 E2A Bernardka Novosel  21 S1D Matej Maučič 

5 R2A Jana Škoda  22 S1E Matej Maučič 

6 S2A Erika Broz Žižek  23 S2C Jože Požun 

7 E3A Valter Knapić  24 S2D Verica Gradišek 

8 R3A Krista Lapuh Krulc  25 S2E Verica Gradišek 

9 S3A Andreja Radetič  26 S3C Klemen Zorko 

10 E4A Igor Žveglič  27 S3E Vesna Škrabar 

11 R4A Bojan Božič  28 S1K Janez Gradič 

12 S4A Nataša Rostohar  29 S2K Adica Kožar 

13 S4B Matjaž Cerar  

14 E1PTI Natalija Kneževič  30 G1A Mateja Traven 

15 S1PTI Franci Uduč  31 G2A Daniel Prša 

16 ES2PTI Andrej Peklar  32 G3A Simona Karl 

17 E1C Zdravko Vegelj  33 G4A Sabina Kumer 

 

6.3 Strokovni aktivi 
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Znotraj učiteljskega zbora so se učitelji povezovali v strokovne aktive. Sredi šolskega leta so vodje strokovnih 

aktivov SPSŠ Krško prevzeli vodenje aktivov na OE Srednji šoli Krško, ki je bila ustanovljena z novim 

Sklepom o ustanovitvi. Tako so na Srednji šoli Krško delovali naslednji aktivi: 

Preglednica 11: Strokovni aktivi in njihovi vodje v šol . l. 2020/21 

Aktiv Vodja aktiva 

Aktiv učiteljev elektro predmetov in računalništva 

– teorije 

Na Gimnaziji Krško do 6.1.2021 

Aleš Avsec 

Svetlana Novak 

Aktiv učiteljev elektro predmetov – praksa Zdravko Vegelj 

Aktiv učiteljev strojnih predmetov – teorija 

Na Gimnaziji Krško do 6.1.2021 

Franci Uduč 

Erika Broz Žižek 

Aktiv učiteljev strojnih predmetov – praksa Branko Kastelic 

Aktiv učiteljev slovenskega jezika 

Na Gimnaziji Krško do 6.1.2021 

Simona Karl 

Mateja Traven 

Aktiv učiteljev tujih jezikov 

Na Gimnaziji Krško do 6.1.2021 

Marko Abram 

Janja Anžiček 

Aktiv učiteljev matematike 

Na Gimnaziji Krško do 6.1.2021 

Bernardka Novosel  

Matej Mlakar 

Aktiv učiteljev fizike na Gimnaziji Krško do 

6.1.2021 
Jože Pernar 

Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov Lidija Pirc 

Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov 

Na Gimnaziji Krško do 6.1.2021 

Daniel Prša 

Vesna Škrabar 

Aktiv učiteljev športne vzgoje 

Na Gimnaziji Krško do 6.1.2021 

Sašo Vaš 

Alenka Jevšnik 

 

Naloge strokovnih aktivov so bile: 

 oblikovanje in usklajevanje kriterijev ocenjevanja, 

 predlaganje nabave opreme, učil in strokovne literature, 

 predlaganje udeležbe na izobraževanjih in študijskih skupinah, 
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 predlogi za  sodelovanje na tekmovanjih za dijake, 

 organizacija strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih in športnih dni, 

 sodelovanje pri delitvi ur, 

 organizacija tekmovanj in ostalih prireditev, 

 priprava gradiva za informativni dan in predstavitve programov, 

 dajanje predlogov in pobud. 

Poročila o delu aktivov so arhivirana pri ravnatelju Srednje poklicne in strokovne šole oz. posameznih vodjih 

aktivov. 

 

6.4  Pomočnik ravnatelja Srednje šole Krško 

 

V šolskem letu 2020/21 je bil na osnovi Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah na delovno 

mesto pomočnika ravnatelja Srednje šole Krško imenovan učitelj Štefan Mavrek. 

6.5 Ravnatelj SPSŠ Krško in Gimnazije Krško oz. Srednje šole Krško 

 

5.1.2021 je Vlada RS sprejela nov Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center 

Krško-Sevnica, s katerim je ukinila OE Gimnazijo Krško in njene dejavnosti pripojila k OE Srednja poklicna 

in strokovna šola Krško, nova združena šola oz. OE se imenuje Srednja šola Krško. Naloge ravnatelja 

Gimnazije Krško je do 6.1.2021 opravljal Štefan Mavrek, naloge ravnatelja SPSŠ Krško in Srednje šole Krško 

pa Jože Pavlovič.  

Dela in naloge ravnatelja organizacijske enote zavoda in njegove pristojnosti so bile določene v 24. točki 

Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica in v 49. členu 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ravnatelj je zastopal in predstavljal šolo in v 

okviru svojih pooblastil odgovarjal za zakonitost njenega dela, odgovarjal je tudi za strokovno vodenje šole 

ter pripravljal njen razvojni program. Bil je tudi podpisnik vseh javnih listin, ki so vezane na izobraževalni 

program šole, ki jih je vodil. Njegove naloge so bile tudi: 

 organizacija, načrtovanje in vodenje pedagoškega procesa, 

 zagotavljanje kadrovskih pogojev za izvedbo vseh programov, 

 vodenje pedagoškega procesa, 

 priprava predloga letnega delovnega načrta in skrb za njegovo nemoteno izvedbo, 

 predlaganje napredovanja strokovnih delavcev v nazive, 

 predlaganje o napredovanju strokovnih delavcev v plačilne razrede, 
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 sodelovanje s starši, 

 delo v svetu zavoda, 

 sodelovanje z ustreznimi organi MŠŠ, Zavoda RS za šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje, 

 sodelovanje z NIJZ, 

 sodelovanje z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije s Skupnostjo elektro šol Slovenije, s 

Skupnostjo strojnih šol Slovenije, z osnovnimi in srednjimi šolami sosednjih občin, 

 sodelovanje z organi lokalne oblasti (občina, krajevna skupnost), 

 ohranjanje in navezava stikov z organizacijami in podjetji, 

 izobraževanje na področju vodenja in strokovnem področju, 

 opravljanje vseh drugih nalog v skladu z zakoni in predpisi, ki so pomembni za nemoteno in uspešno 

delovanje šole. 

 

6.6  Svet staršev 

 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in pedagoškega zbora. Obravnaval je vzgojno-izobraževalno 

problematiko in dajal pobude drugim organom šole. Vanj so bili izvoljeni starši dijakov – iz vsakega oddelka 

eden. 

V šolskem letu 2020/21 se je Svet staršev Srednje poklicne in strokovne šole vodil Matej Lesinšek, Svet staršev 

Gimnazije Krško pa Tatjana Mlakar. Ob združitvi šol je predsedovanje svetu staršev Srednje šole Krško 

prevzel Matej Lesinšek.  

Svet staršev se je v šolskem letu 2020/2021 sestal na treh rednih (od tega 2 na daljavo) in dveh korespondenčnih 

sejah.  

 

7 DIJAŠKA SKUPNOST 
 

POROČILO DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI Srednje šole Krško v šolskem letu 2020/21: 

 Organizacija sestankov dijaške skupnosti. 

 Izvolitev predstavnikov dijakov v svet zavoda: Marko Rudman in Nejc Zupanc (29. 9. 2020).     

 Organizacija prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 Predlogi dijakov za kvalitetnejše sobivanje na šoli.   

 Pomoč pri pripravi prireditve ob dnevu državnosti in zaključku pouka.   
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 Obveščanje o pomembnih dogodkih, ki so povezane z obšolskimi dejavnostmi (oglasna deska/ šolska 

spletna stran/šolski profil na FB).   

 Izvolitev predstavnikov dijakov v Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica 21.5.2021 (izvoljena sta 

bila Marko Rudman in Erik Vladimir Simić) 

Mentor dijaške skupnosti: 

Marko Abram in Andrej Peklar (na Gimnaziji Krško do 6. 1. 2021) 

 

 

 

 

8 UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VZGOJNO 

IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ - TO PROSIM RAZBARVAJ 
 

V skladu s 6. členom Zakona o spremembah in dopolnilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja je za vsak javni zavod obvezno ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti . 

Komisija je spremljala in ugotavljala kakovost vzgojno izobraževalnega dela v skladu s strokovnimi 

usmeritvami in predpisi. 

V šolskem letu 2020/2021 je nadaljevala z delom na področjih: 

Pridobivanje temeljnih  splošnih in strokovnih znanj, 

Ustvarjanje medsebojnih odnosov 

Učitelj – učitelj 

Učitelj – dijak 

Dijak – dijak. 

 

Bolj učinkovito izvajanje govorilnih ur. Starši so v vsakem trenutku o dogajanju svojega otroka (ocene, 

izostanki, pohvale, pripombe, domače naloge), zato se na govorilnih urah lahko v celoti posvetite temam, ki 

so pomembne za razvoj učenca. Zaradi učinkovitejše komunikacije se po naši raziskavi obisk govorilnih ur 

poveča. 
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Pravočasno zaznavanje težav. Ker so starši bolj vključeni v izobraževalni proces svojega otroka, se težave 

zazna takoj, ko se pojavijo, kar pomeni, da jih lahko razrednik v sodelovanju s staršem in učencem pravočasno 

rešijo. 

Izboljšanje učnega uspeha. Raziskava je pokazala, da izostanki vplivajo na učni uspeh. 

 

Po zaključenem triletnem (2018/19 – 2020/21)  spremljanju eAsistenta, je bila narejena analiza rezultatov, 

glede na uspešnost za vse razrede po posameznih programih (graf 2). 

 

  

 

Graf 2: Analiza uspešnosti po posameznih programih v triletnem obdobju 2018/19-2020/21. 

 

 

Pripravil: Valter Knapić 

  

9 POROČILO O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH  
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Vodja izobraževanja odraslih v šolskem letu 2020/21 je bil g. Aleš Avsec. Izobraževali smo odrasle v 

naslednjih programih:  

Poklicno-tehniško izobraževanje: 

program: STROJNI TEHNIK(PTI), poklic: strojni tehnik 

program: ELEKTROTEHNIK (PTI), poklic: elektrotehnik  

V 1. letnik ni bilo vpisanih kandidatov 

V 2. letnik je bilo vpisanih 8 strojnih tehnikov in 5 elektrotehnikov. 

V spomladanskem in jesenskem roku na poklicni maturi ni bilo kandidatov.  

Pripravil: Aleš Avsec 


