
 

 
 
 

 

Šolski center Škofja Loka 
Srednja šola za strojništvo 

Podlubnik 1b 

4220 Škofja Loka 
SVET STARŠEV                                         Škofja Loka, 14. 10. 2022 

 

 
ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV 

 

Sestanek sveta staršev je bil v sredo, 12. 10. 2022, ob 17. uri, v učilni-

ci 243. 

Prisotni: lista prisotnosti 

Opravičeno odsotni: Alojzij Bogataj, Jana Oman 

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo o delu v preteklem šolskem letu 

3. Obravnava predloga letnega delovnega načrta za 2022/23 

4. Potrditev komisije za varstvo pravic dijakov in komisije za prizna-

vanje formalnega in neformalnega znanja 

5. Pobude, predlogi in vprašanja 

 

K2: 

Dne 15. 9. 2021 je bilo na Srednjo šolo za strojništvo vpisanih 715 di-

jakov, 89 udeležencev izobraževanja odraslih, v dijaškem domu pa je 

bivalo 60 dijakov. Med letom se je izpisalo 55 dijakov. Realizacija 

letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 je 98,72 %. Največji 

osip je bil v prvih letnikih (34 dijakov). Od 656 dijakov je bilo 570 

dijakov uspešnih. Uspešnost dijakov, ki so bivali v dijaškem domu je 

bila 94 %. Poklicno maturo je uspešno opravilo 86 % dijakov, za-

ključni izpit pa 94 % vseh, ki so izpit opravljali.  



 

 
 
 

 

Izpeljane so bile interesne dejavnosti, projektna dela, mednarodna so-

delovanja, MEPI ter različna tekmovanja, kjer so se dijaki izkazali na 

vseh področjih.  

 

K3: 

V šolskem letu 2022/23 imamo trenutno vpisanih 709 dijakov, od tega 

8 deklet. Na izobraževanju odraslih je vpisanih 249 dijakov, v dija-

škem domu pa je 53 dijakov (dve vzgojni skupini) in 2 študenta.  

 

• Šolski koledar: Sprememba so zimske počitnice: 6. 2. – 10. 2. 23  

Dan šole bo določen naknadno.  

• 47 dijakov ima odločbo za prilagojeno izvajanje izobraževanja. 

• 4 dijaki tujci obiskujejo tečaj slovenščine na šoli.  

• 3 dijaki imajo status kulturnika, 61 dijakov ima status športnika, 

podeljuje se tudi status raziskovalca. 

• V letošnjem letu potekajo vajeniški programi pri vseh poklicnih 

programih razen v programu Inštalater strojnih inštalacij.  

• Dijakom 3. in 4. letnikov programa Strojni tehnik so na voljo 

dodatne priprave na maturo pri predmetu matematika – 5. pred-

met na maturi.  

• Investicije: Projekt Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju 

(14.000 eur), Področje energetike (15.000 eur), Področje avto-

matizacije in robotike (30.000 eur), Avtoremontna dejavnost 

(20.000 eur), Dijaški dom (5.000) 

• Strokovna predavanja za starše: Žan Lep: Pogovoriti se moramo 

o zoomerjih (13. 10. 2022), Meta Grošelj: Retorika & optimizem 

– za zdravo samopodobo in samozavest! (24. 11. 2022), dr. Miha 

Škelavaj: Blagostanje, kaj pa to sploh je? (2. 2. 2023) 

 



 

 
 
 

 

 
K4: 

• Komisijo za varstvo pravic bodo sestavljali Irena Kristan (pred-

sednica), Branka Čenčič (namestnica predsednice), Zvonka Erce 

(članica), Vesna Potočnik (namestnica članice), Andreja Dobro-

voljc (zunanja članica) in Saša Bogataj Suljanović (namestnica 

zunanje članice). Mandat komisije traja od 1. oktobra 2022 do 

30. september 2023. 

• Komisijo za priznavanje neformalnega znanja bodo sestavljali 

Mojca Šmelcer (predsednica), Branka Čenčič (podpredsednica), 

Irena Kristan (članica), Katja Dolinar (članica) in Matjaž Luznar 

(član).  

• Šolsko komisijo za zaključne izpite bodo sestavljali Mojca 

Šmelcer (predsednica), Katja Dolinar (namestnica predsednice), 

Ivan Štrukelj (član 1 – tajnik), Vladimir Žakelj (namestnik člana 

1), Janko Brejc (član 2), Miroslav Bogataj (namestnik člana 2), 

Tadej Požar (član 3) in Jure Mrak (namestnik člana 3). Mandat 

komisije traja od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023. 

• Šolsko maturitetno komisijo bodo sestavljali Mojca Šmelcer 

(predsednica), Katja Dolinar (namestnica predsednice), Erna 

Klanjšek Tomšič (tajnica), Matjaž Luznar (za strokovne predme-

te), Branka Čenčič (za splošno-izobraževalne predmete). Mandat 

komisije traja od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023. 

• Komisijo za kakovost v zavodu Šolski center Škofja Loka za 

organizacijsko enoto Srednja šola za strojništvo bodo sestavljali 

Petra Žemva (predsednica), Alojzij Kokalj (član), Katja Dolinar 

(članica), Emil Šubic (član), Ivan Štrukelj (član), Luka Banko 

(član), Alojzij Bogataj (član) in Janez Kokalj (član).  

 

 



 

 
 
 

 

K5: 

Predstavnik sveta staršev v Svetu zavoda je g. Alojzij Bogataj 

(a_bogataj@yahoo.com). Namestnica je ga. Jelena Lazare-

vić(pisarna@parkirnahisa.si). Mandat Sveta zavoda traja od 13. junija 
2021 do 13. junija 2025. 

 

Razno: 

• Opažamo trend prvih letnikov, kateri nimajo osvojenih pravil 

kulturnega obnašanja, medsebojnega spoštovanja in delovnih ter 

učnih navad, zato bomo toliko bolj dosledni na teh področjih: 

vzpostavljanje reda, upoštevanje urnika in šolskih pravil, osvaja-
nje delovnih navad in prevzemanje odgovornosti za svoja deja-

nja. Veliko vlogo pri tem imajo tudi starši. Pomembno in po-

trebno bo vzajemno sodelovanje.  

• Pripomba glede količine hrane. Odg: Ponudnik hrane za takšno 

ceno ne more ponuditi večje količine hrane. Predlog je, da se 
ponudi sadje, ki bi ga lahko odkupili od lokalnih ponudnikov. 

Na nekaterih šolah imajo dogovorjeno, da se v začetku leta zara-

čuna simbolična cena za namen sadja, ki ga imajo dijaki na voljo 
čez celo šolsko leto. Raziskali bomo različne možnosti. 

• Problem avtobusnega prevoza za vozače, predvsem tiste, ki pre-

stopajo. Odg.: Dijaki imajo možnost predhodnega odhoda od 

pouka ali prakse (8. šolsko uro). Izpolniti morajo obrazec, ki ga 

podpišejo starši, poleg pa priložijo vozni red.  

• Pobude s Fakultete za strojništvo: razvijanje problemskega miš-

ljenja in spodbujanje deklet k vpisu v programe strojništva in 
naprej na študij. 
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Rezultati glasovanja: 

• Sklep št. 1: dnevni red sestanka je sprejet. 

• Sklep št. 2: svet staršev soglasno potrjuje letno poročilo za šol-

sko leto 2021/22. 

• Sklep št. 3: Svet staršev soglasno potrjuje letni delovni načrt za 

šolsko leto 2022/23. 

• Sklep št. 4: Svet staršev soglasno potrjuje imenovanje Komisije 

za varstvo pravic. 

• Sklep št. 5: Svet staršev soglasno potrjuje imenovanje Komisije 

za priznavanje neformalnega znanja.  

• Sklep št. 6: Svet staršev soglasno potrjuje imenovanje Šolske 

komisije za zaključne izpite.  

• Sklep št. 7: Svet staršev soglasno potrjuje imenovanje Šolske 

maturitetne komisije.  

• Sklep št. 8: Svet staršev soglasno potrjuje imenovanje Komisije 

za kakovost v zavodu Šolski center Škofja Loka.  

 

 

Zapisnik napisala:  

Gita Mihovec 


