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1 UVOD 
 
Razvojni načrt Šolskega centra Celje temelji na Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ter Sklepu o ustanovitvi javnega VIZ Šolski center Celje, v 
nadaljevanju ŠC Celje, in je temeljni dokument zavoda, ki opredeljuje vizijo, 
poslanstvo in delovanje ŠC Celje na področju srednjega ter višješolskega 
izobraževanja in izobraževanja odraslih. Na podlagi ocene stanja in vizije določa 
strateške razvojne cilje, preko katerih usmerja razvojne aktivnosti, z namenom 
zagotavljanja trajnostnega razvoja šol in MIC, ki delujejo v okviru zavoda.  
V tem dokumentu so oblikovani okvirni cilji, ki jih želimo doseči v obdobju 2019–2024 
in je logično nadaljevanje razvojnega načrta 2014‒2019, katerega cilji, realizirani, 
delno realizirani ali nerealizirani, so zapisani v Letnih poročilih iz tega obdobja. Pri 
pripravi Razvojnega načrta so sodelovali vsi ključni deležniki, to so člani kolegija in 
strokovni delavci. Glavne usmeritve pri pripravi tega dokumenta so bile predvsem 
odprava pomanjkljivosti, ki smo jih ugotovili pri oceni razvojnega načrta 2014‒2019 in 
predvsem spodbujanje prednosti, ki jih imamo kot eden od največjih izobraževalnih 
zavodov v RS.  
 
Sestavni del razvojnega načrta zavoda so razvojni načrti šol in Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra. 
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2 PREDSTAVITEV ZAVODA IN OKOLJA, V KATEREM 
DELUJE 

 
Šolski center Celje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki opravlja javno službo na 
področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi 
minister, pristojen za šolstvo: 

− nižje in srednje poklicno izobraževanje – M/80.22, 
− srednje strokovno in tehniško izobraževanje – M/80.22, 
− srednje splošno izobraževanje – M/80.21, 
− višje strokovno izobraževanje – M/80.301. 

 
Lastne prihodke na področju izobraževanja ustvarjamo z izobraževanjem odraslih: 

− nižje in srednje poklicno izobraževanje – M/80.22, 
− srednje strokovno in tehniško izobraževanje – M/80.22, 
− srednje splošno izobraževanje – M/80.21, 
− višje strokovno izobraževanje – M/80.301, 
− neformalna izobraževanja. 

 
Organi zavoda so: 

− svet zavoda, 
− direktor zavoda, 
− kolegij. 

 
V zavodu so organizirane naslednje šole kot organizacijske enote (v nadaljevanju 
šole) in Medpodjetniški izobraževalni center: 

− Gimnazija Lava, skrajšano GL 
− Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, skrajšano SŠKER 
− Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, skrajšano SŠGVO, 
− Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, skrajšano SŠSMM, 
− Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, skrajšano SŠSDL, 
− Višja strokovna šola, skrajšano VSŠ in 
− Medpodjetniški izobraževalni center, skrajšano MIC. 

 
Izobraževanje na ŠC Celje poteka v prostorih, ki se nahajajo na treh lokacijah, in sicer:  

− Sedež zavoda je na naslovu Pot na Lavo 22, kjer so delovni pogoji dobri, je pa 
na tej lokaciji zaradi velikega števila dijakov pomanjkanje vadbenih prostorov 
za pouk športne vzgoje in specializiranih učilnic. Stavba je bila zgrajena med 
leti 1976–1982 in je dobro vzdrževana. Starejše so delavnice, ki so bile 
zgrajene med leti 1959–1964. S stalno skrbjo za vzdrževanje in zagotavljanjem 
denarja za sanacijo stavb poteka pouk na mirni lokaciji in v dobrih delovnih 
pogojih. Na tej lokaciji se nahaja tudi šolska knjižnica in restavracija z 
organizirano šolsko prehrano. 

− Stavba na lokaciji Ljubljanska 17, kjer poteka večina pouka v Srednji šoli za 
storitvene dejavnosti in logistiko, je stara preko 100 let. Prostore za izvedbo 
izobraževanja smo v zadnjem času precej prenovili in posodobili. Tudi na tej 
lokaciji se nahaja šolska knjižnica. Dijakom zagotavljamo prehrano v bližnjem 
dijaškem domu.  
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− V stavbi na Kosovelovi poteka izvajanje praktičnega pouka v programih frizer, 
kozmetični tehnik – odrasli in izvajanje programa medijski tehnik, ki smo ga 
preselili iz Štor. Stavba je bila zgrajena leta 1956, temeljito pa prenovljena leta 
2010. 

 
Zavod je z izobraževalnimi programi, ki jih izvaja, pomemben soustvarjalec kadrov, ki 
napajajo regijsko, v nekaterih primerih pa tudi širše okolje; imamo eno izmed petih 
gradbenih šol v Sloveniji in smo ena izmed dveh šol v RS, ki vpisuje dijake v programe 
s področja tekstila. Izobražujemo kader za nadaljevanje izobraževanja in zaposlitev 
na trenutno najbolj deficitarnih področjih: 

– strojništvo,  
– gradbeništvo,  
– mehatronika in  
– elektrotehnika. 

 
Na vseh strokovnih področjih dobro sodelujemo s socialnimi partnerji pri: 

‒ načrtovanju izvedbenih kurikulov,  
‒ zagotavljanju možnosti opravljanja PUD za dijake in PRI za študente ter  
‒ izvajanju raznih projektov na področju izobraževanja ali usposabljanja.   

 
Na področju izvajanja gimnazijskih programov smo prisotni kot kvaliteten 
izobraževalec programov gimnazije in tehniške gimnazije, s čimer tudi na tem področju 
zagotavljamo zviševanje raven znanja ter izobrazbe za gospodarski, kulturni in 
socialni razvoj regije. 
 
Dobro je razvito sodelovanje s socialnimi partnerji, tako da s sodelovanjem delovnih 
organizacij, zbornic in ZZRS OE Celje lažje načrtujemo aktivnosti na področju 
načrtovanja vpisa, izobraževanja odraslih in pripravljamo krajše oblike neformalnega 
izobraževanja ter usposabljanja. Delodajalcem ponujamo izvajanje tistih 
izobraževalnih programov, krajših neformalnih oblik izobraževanja in usposabljanja ter 
priprave in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki jih gospodarstvo potrebuje.  
Delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra je omogočilo dodatno 
povezovanje šol zavoda z lokalnim in regijskim gospodarstvom.  
 
Po opremljenosti z učno tehnologijo zavod zaenkrat še uspeva slediti razvoju 
tehnologij v gospodarstvu. To nam je uspelo z uspešno prijavo na razpis ESRR in s 
stalnim posodabljanjem učne tehnologije s sredstvi, pridobljenimi na trgu. 
 
Na področju izpolnjevanja kadrovskih pogojev dosegamo 100 % izpolnjevanje 
kadrovskih pogojev in to tako glede formalnih pogojev (PA izobrazba, strokovni izpit) 
kot poučevanja predmetov ali modulov v skladu z zahtevanimi kadrovskimi pogoji.  

Z vlaganjem na razpisih pridobljenega denarja in z denarjem, zasluženim na trgu, smo 
opravili številna vzdrževalna dela na vseh stavbah zavoda, tako da razen prostorskih 
problemov nimamo posebnih težav. 
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3 VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE 
 
Vizija zavoda 
Šolski center Celje – center sodobnih znanj, tehnologij in inovativnosti. 
 
Poslanstvo zavoda 
Šolski center, prepoznaven kot stičišče sodobnih znanj in tehnologij, kjer udeleženci 
pridobijo kompetence, ki omogočajo uspešen osebni razvoj ter poklicno kariero v 
domačem in mednarodnem okolju. Z razvojem organizacijskih enot, formalnih 
izobraževalnih programov in ostalih oblik izobraževanja ter usposabljanja želimo 
prispevati k raznolikemu, trajnostnemu in hkrati odprtemu sistemu za novosti na 
področju splošnega in strokovnega izobraževanja v regiji ter državi. 
Naše poslanstvo je ustvarjanje in zagotavljanje okoliščin za razvoj, povezovanje ter 
sinergijsko delovanje šol in Medpodjetniško izobraževalnega centra z namenom 
dosegati vrhunske vzgojno-izobraževalne ter druge rezultate.  
 
Vrednote 
Vrednote, ki jih negujemo in nas usmerjajo pri našem vsakodnevnem delovanju na 
Šolskem centru, so: 

− etičnost – sprejemanje skupno sprejetih pravil in kodeksov,  
− odgovornost – prevzemati naloge in odgovarjati za rezultate dela, 
− pripadnost – zavodu, kolektivu, skupini, v kateri udeleženec aktivno deluje, 
− inovativnost – predlaganje in sprejemanje izboljšav, 
− sprejemanje drugačnosti – tako drugače mislečih kot tudi tistih, ki jim zaradi 

posebnih potreb lahko omogočimo doseči izobraževalne cilje. 
 
Razvojni načrt zavoda je opredeljen kot vizija našega zavoda, s ciljem spodbujanja 
nenehnega razvoja šol in nenehnega spremljanja ter zagotavljanja kakovosti 
izobraževalnih procesov. Doseganje ciljev bo prispevalo k izboljšanju in razvoju dela 
na OE, stalno spremljanje novih tehnologij ter prenašanje na področje splošnega in 
strokovnega izobraževanja.  
 
Cilje, ki smo si jih zastavili v RN 2019‒2024, bomo lahko dosegli z: 

‒ načrtovanjem strateških ciljev; 
‒ določitvijo aktivnosti in projektnih nosilcev za izvajanje načrtovanih ciljev; 
‒ vzpostavitvijo partnerskih vezi za stalne povezovalne procese izobraževanja in 

usposabljanja v podjetjih; 
‒ določitvijo odgovornosti za izvajanje programov na šolah in zavodu; 
‒ uvajanjem stalnih sprememb in novosti v izobraževanju. 
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4 ANALIZA STANJA (SWOT ANALIZA) 
 

PREDNOSTI  SLABOSTI  
− Dobri materialni pogoji, 
− varnost zaposlitve, 
− varno okolje, 
− široka ponudba IU, vertikala, 

prehod, 
− možnost kadrovskega 

usklajevanja na nivoju zavoda, 
− finančna stabilnost, solidarnost, 
− velik tržni delež, 
− bogata dodatna ponudba, 
− koncentracija »možganov«, dober 

kadrovski potencial, 
− bogati knjižnici (dve lokaciji), 
− kultura sožitja, 
− dobro razvit sistem poklicnega 

usmerjanja, 
− dostopnost do informacij, 
− izkušnje na projektnem delu, 
− visok ugled ŠC Celje pri 

zaposlenih, 
− urejeno zemljiško-knjižno stanje, 
− široka mreža partnerjev, 
− usklajevanje na kolegiju varuje 

pred napačnimi odločitvami. 

− Komunikacijski šumi, 
− prostorska stiska, še posebej na 

lokaciji Pot na Lavo 22, 
− premajhno sodelovanje OE zavoda, 
− premajhno poznavanje učne 

tehnologije na ŠC Celje, posledično 
slabša izkoriščenost, 

− neenoten nastop šol do 
delodajalcev, 

− veliko usklajevanja, veliko 
administracije, »kompliciranja«, 

− nivojsko vodenje zavira hitre 
odločitve, 

− gneča, pretok dijakov po hodnikih, 
dislokacije,  

− slab R&R 
− neprilagojenost e-komuniciranja z 

mladimi, promocija, 
− prost dostop v objekte, 
− odmor za malico, nemir na hodnikih, 
− visoka zaverovanost vase. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI/GROŽNJE 
− Čas in trendi naklonjen tehniki, 
− potrebe po teh. kadrih, rast vpisa, 
− izboljšati sodelovanje s podjetji, 
− nove tehnologije in znanja, 
− dober »brand« ŠC Celje, 
− migracije, 
− stabilna demografija v regiji, 
− premalo deklet v tehniki, 
− relativno malo konkurence v regiji 

(razen GL), 
− razpisi, sredstva Erasmus+, 
− nastajanje novih poklicev, PU, 
− trajnostni razvoj. 

 

− Pomanjkanje strokovnih kadrov,  
nestimulativen OD glede na 
gospodarstvo,  

− upad števila  dijakov v nekaterih 
poklicnih programih, 

− več gimnazij v Celju/regiji, 
− veliko podjetij s slabo dodano 

vrednostjo, 
− financiranje MIZŠ, ni stabilnih virov 

financiranje za investicije, opremo, 
vzdrževanje, ..., 

− zasebni izobraževalni centri/šole, 
− ustanavljanje kompetenčnih in 

izobraževalnih centrov v podjetjih, 
− spreminjanje pogojev vpisa na 

fakultete; ni dolgoročne strategije, 
− možnost nove recesije, 
− usihanje EU sredstev po letu 2022. 
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5 STRATEŠKA PODROČJA RAZVOJA ŠOLSKEGA 
CENTRA CELJE 

 
Na vprašanje, kaj je Šolski center Celje, je verjetno najbliže odgovor, da je zavod 
pravni subjekt, morda tudi že blagovna znamka, ki zagotavlja kakovostno izvedbo 
vseh dejavnosti, za katere je vpisan v razvid.  
Pridobi jih na razpisih in to v šolah ter Medpodjetniškem izobraževalnem centru ter 
tudi v organizacijskih enotah zavoda. 
Smo v obdobju, ko je v Sloveniji interes za poklicno in strokovno izobraževanje v 
porastu, in ko velika večina dijakov po končanem srednješolskem izobraževanju želi 
nadaljevati s študijem na višješolskih ter visokošolskih programih. Poskušali bomo 
ujeti raven strokovnega izobraževanja in inovacijske kulture, ki so jo razvile nekatere 
gospodarsko najbolj razvite države v EU. 
 
Tudi v prihodnosti želimo ohranjati in razvijati tiste dejavnosti, načine delovanja ter 
sodelovanja, ki so se doslej izkazali kot uspešni, sprejemali in razvijali pa bomo tudi 
nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.  
Ti cilji so: 

– biti med najsodobnejšimi in najuspešnejšimi vzgojno-izobraževalnimi 
ustanovami, v regiji in na območju RS, prepoznavni po: 

- kompetencah, ki jih dobijo naši udeleženci izobraževanja,  
- povezavah s socialnimi partnerji,  
- mednarodnih izmenjavah  doma in v tujini in  
- stalnem sodelovanju z okoljem, v katerem živimo in delamo; 

– prilagajati se potrebam trga delovne sile in potrebam mladih ter odraslih 
udeležencev izobraževanja, 

– skrbeti za osebno rast mladih,  
– vzdrževati korektne odnose med zaposlenimi in udeleženci izobraževanja, 
– izpopolnjevati strokovno in osebno komunikacijo na temelju znanja ter 

medsebojnega zaupanja, 
– vključevati v vzgojno-izobraževalni proces sodobno tehnologijo in opremo ter ju 

v skladu z možnostmi razvijati ter izboljševati, tako da bosta sestavni del 
učečega se okolja, 

– pri dejavnostih, ki zagotavljajo splošna, poklicna, strokovna in druga znanja ter 
spretnosti, razvijati kakovost in odgovornost, pri tem pa sodelovati s partnerji, 
tako da se uresničujejo skupni ter usklajujejo morebitni različni interesi, 

– z navedenimi načini delovanja graditi tržne konkurenčne zmožnosti in boljše 
perspektive v svojem ožjem in širšem okolju − na lokalni, državni in evropski 
ravni, 

– ponujati programe svetovanja, usposabljanja in izobraževanja za podporo 
vseživljenjskemu učenju, 

– z izobraževalnimi aktivnostmi podpirati podjetniško usmerjanje in trajnostni 
razvoj. 
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Iz naštetih ciljev so določena Področja strateškega delovanja Šolskega centra Celje 
za srednjeročno obdobje 2019‒2024: 

1. Raziskave in razvoj; 
2. Razvoj človeških virov; 
3. Investicije, tehnologije in oprema; 
4. Kakovostno in družbeno odgovorno delovanje; 
5. Promocija IU, svetovanje. 

 
5.1 RAZISKAVE IN RAZVOJ  
 
Čedalje hitrejši razvoj tehnologij, spremenjen pogled na izbor smeri izobraževanja 
bodočih dijakov, študentov in udeležencev ostalih izobraževanj ter usposabljanj nas 
sili v čedalje močnejše povezave s socialnimi partnerji. Temu mora biti prilagojeno 
načrtovanje vpisa in izvajanje izobraževalnih programov v regiji, ki mora biti s 
socialnimi partnerji usklajeno s trenutnimi ter dolgoročnimi napovedmi po kadrih na 
trgu dela. Zato bodo naša prizadevanja potekala v smeri ustvarjanja in pridobivanja 
novih izobraževalnih programov ter programov za usposabljanje, ki bodo sledila 
hitremu razvoju tehnologij. Ob tem moramo posodabljati programe, ki jih izvajajo šole 
in MIC, hkrati pa opuščati programe, ki zaradi sprememb tehnologij na trgu dela 
dolgoročno niso iskani. Spremembe tehnologij in razmer na trgu dela moramo 
spremljati na vseh strokovnih področjih, ki jih pokrivajo srednje in višja šola zavoda.  
Cilj strateškega področja 5.1 na zavodu je dosegati odstotek vpisanih dijakov v regiji 
ter študentov in udeležencev IO ter usposabljanj, da bomo obdržali število oddelkov 
na trenutnem stanju ter ob tem zagotavljali optimalne pogoje za delo. Zato moramo v 
skladu s stanjem na trgu dela skrbeti za optimalen obseg vpisa v programe, ki jih 
izvajamo.   
 
Zap. 
št. 

Strategija za 
področje 5.1 

Nosilec  Rok Možna tveganja, ki 
lahko ogrozijo izvedbo 
aktivnosti  

1. Raziskave potreb na 
trgu in razvoj in 
posodobitev IP in PU, 
obdržati stabilno 
število 
dijakov/študentov in  
oddelkov. 

Direktor, 
ravnatelji, 
vodja MIC. 

Obdobje 
2019–
2024. 

Pridobivanje soglasij 
strokovnih institucij in 
MIZŠ, finance.  
 
 

2. Optimizacija 
delovanja šol zavoda. 

Direktor, 
ravnatelji, 
vodja MIC. 

Od 
septembra 
2020 dalje. 

Različni pogledi na 
organizacijo delovanja 
šol zavoda. 

 
Šole in MIC kot OE zavoda bodo v prvem letu izvajale aktivnosti na naslednjih 
področjih, ki bodo zapisane v delu posamezne OE: 

‒ raziskovanje, uvajanje testiranja ter evalviranje modela poslovne odličnosti, 
‒ družbena odgovornost, 
‒ učiteljski zaupnik, 
‒ tutorstvo dijakom in študentom ‒ dijaški in študentski asistent (mentor), 
‒ kreiranje novih PU. 



14 
 

Kazalniki rezultatov na nivoju zavoda 
Vrednosti Izhodiščna vrednost v 

šolskem letu 2018/2019 
Ciljna vrednost v 
šolskem letu 
2023/2024 

Kazalnik 5.1.1 
Spremljanje razmere na trgu 
dela in zadržati število IP. V 
primeru ukinitve posameznega 
IP ga nadomestimo z novim, ki 
ga želijo delodajalci. 

29 IP na srednješolskem 
nivoju,  
4 na višješolskem in  
17 NPK. 

29 srednješolskih 
IP,  
4 višješolski IP na 
VSŠ, 
17 NPK . 

Kazalnik 5.1.2 
Obdržati stabilno število dijakov 
in oddelkov. 

3053 dijakov/121 oddelkih, 
273 rednih študentov/ 8 
oddelkih, 
31,3 % dijakov v regiji na ŠC 
Celje. 

3120 dijakov/120 
oddelkih, 
310 rednih 
študentov/ 8 
oddelkih, 
33,5 % dijakov v 
regiji na ŠC Celje. 

Kazalnik 5.1.3 
Izboljšati logistiko delovanja šol 
glede na prostorske kapacitete 
in oblikovanje optimalnih OE. 

Logistično manj primerna 
razmestitev šol na lokaciji 
Pot na Lavo, zelo različne 
velikosti srednjih šol. 

Po zgraditvi prizidka 
v letu 2020 
optimizirati 
prostorsko 
razmestitev šol glede 
na komunikacijske 
poti z delavnicami. 
Iskati uravnoteženost 
velikosti šol v letih 
2020‒2024.  

Kazalniki šol in MIC kot OE so razdelani pri posamezni OE. 
 
5.2 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 
 
Nove učne tehnologije in »drugačni« dijaki zahtevajo učitelje, ki so usposobljeni za 
delo z novimi generacijami. Zato bomo v obdobju 2019‒2024 veliko časa in sredstev 
namenili izobraževanju kadrov ob dopolnitvi sedanjega koncepta izobraževanja na ŠC 
Celje. 
 
Dopolnitev koncepta izvajanja izobraževanja na ŠC Celje 
V skladu s Kolektivno pogodbo za področje vzgoje in izobraževanja ima vsak 
zaposleni pravico do 5 dni izobraževanja. Število dni izobraževanja zaposlenega nad 
kolektivno pogodbo se na pobudo direktorja zavoda ali ravnateljev ali vodje MIC lahko 
odobri na kolegiju.  
 
Strateški cilji in področja 5.2 bodo ugotovljena z analizami, na podlagi presoje pa 
teme izobraževanja potrdi kolegij, direktor in ravnatelji oz. vodja MIC.  
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V šolskem letu 2019/2020 je potrebno določiti enotni koncept izobraževanja. V tem 
okviru je potrebno postaviti enotna merila na nivoju zavoda za: 

‒ seminarje,  
‒ delavnice,  
‒ obiske sejmov,  
‒ usposabljanja v okviru KA1 Erasmus+, 
‒ obiske/izmenjave med šolami ŠC Celje, med slovenskimi šolami,  
‒ obiske/spremljanje dela v podjetjih, 
‒ e-izobraževanje, npr. Webinar, ….  

 
Cilji področja strateškega delovanja 5.2 so: 

‒ krepitev strokovnih, pedagoških, didaktičnih, vodstvenih in drugih kompetenc 
zaposlenih na zavodu, 

‒ identifikacija in prenos inovativnih izobraževalnih praks partnerskih šol v 
aktivnosti ter razvoj šole, 

‒ izboljšanje kakovosti delovanja in 
‒ krepitev evropske dimenzije ter mednarodnega sodelovanja zavoda. 

 
Z omenjeno strategijo bomo zaposlenim omogočili: 

‒ priložnost za konkurenčno primerjavo (Benchmarking) kakovosti lastnega 
pedagoškega in strokovnega dela, kurikulov, organizacijskih rešitev, nivoja 
zahtevnosti, 

‒ identifikacijo primerov dobrih in sodobnih izobraževalnih praks, ki jih bo 
mogoče ob ustrezni prilagoditvi integrirati v delo šol, 

‒ priložnost za mednarodno sodelovanje, krepitev evropske dimenzije šol in 
‒ krepitev kompetenc medkulturnega dialoga, evropskega državljanstva. 

 
Vsako leto bomo na področju izobraževanja na nivoju zavoda ali OE določili vodilno 
temo, npr. delo z nadarjenimi, delo z dijaki s posebnimi potrebami, …  
 
Zap. 
št. 

Strategija za področje 
5.2 

Nosilec  Rok Možna tveganja, ki 
lahko ogrozijo 
izvedbo aktivnosti  

1. Sistematično izvajanje 
izobraževanja 
zaposlenih na ŠC Celje. 

Direktor, 
ravnatelji, 
vodja MIC. 

2019‒2020 Različno 
razumevanje pojma 
izobraževanja. 
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Kazalniki rezultatov na nivoju zavoda – sistem, delež vključenih, število dni, 
zadovoljstvo (klima) 
Vrednosti Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 
Ciljna vrednost 
leta 2024 

Kazalnik 5.2.1 
Dopolnitev koncepta izvajanja 
izobraževanja na ŠC Celje. 

Neenotno upoštevanje 
posameznih načinov 
izobraževanja. 

Imeti razdelan 
koncept 
izobraževanja, kjer 
bo jasno 
opredeljeno, kaj 
spada v 
izobraževanje, kako 
je poskrbljeno za 
diseminacijo in kaj so 
skupna prednostna 
področja. 

Kazalnik 5.2.2 
Usposabljanje članov kolegija ‒ 
znanja za vodenje zavoda, šol, 
MIC. 

Doslej je potekalo 
izobraževanje članov 
kolegija priložnostno. 

Izdelan načrt 
napotitve za  
posamezno šolsko 
leto za vsakega 
člana kolegija 
posebej, 
predvidoma pa 
vsaj eno skupinsko 
izobraževanje 
članov kolegija 
letno. 

Kazalnik 5.2.3 
Ocene izobraževanja po 
posameznih OE  in na nivoju 
zavoda glede na možnosti in 
kakovost. 

V šolskem letu 2018 /2019 je 
na zaposlenega prišlo 4,96 
dni. 
 
Ocena pri izvedbi ankete 
2018: 
- možnost 3,57, 
- kakovost 3,33. 

Izpeljati  vsaj 5 dni 
izobraževanja letno 
na zaposlenega na 
področjih, ki jih 
določijo vodje OE. 
Predvidena ocena v 
šolskem letu 
2023/2024: 
- možnost 3,95, 
- kakovost 3,85. 

Kazalniki šol in MIC kot OE so razdelani pri posamezni OE. 
 
Realizacijo izpolnjevanja kazalnikov pri razvoju človeških virov na šolah bomo merili z 
izvajanjem ankete med zaposlenimi, ki jo bomo izvajali kot projekt KLIMA vsaki dve 
leti. 
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5.3 INVESTICIJE, TEHNOLOGIJA IN OPREMA 
 
S pomočjo sredstev, lastnih, evropskih in tistih, ki jih dobimo v sklopu financiranja 
MOFAS ter jih zaradi racionalnega poslovanja lahko v soglasju z MIZŠ namenimo za 
nabavo osnovnih sredstev (učne tehnologije), bomo dvigali standard za delo s 
pridobitvijo novih prostorov in sodobne učne tehnologije.  
Povečano zanimanja za večino programov, ki jih izvajamo na ŠC Celje, je privedlo do 
prostorske stiske, kar je razvidno iz opravljene analize prostorskih kapacitet. V 
preteklem srednjeročnem obdobju smo z nadzidavo prizidka pridobili tri učilnice in dva 
laboratorija, a se želje po spremembah pri načrtovanju zaradi zagotavljanja kakovosti 
izvajanja pouka stalno večajo. 
 
Projekcija demografskega gibanja v Savinjski statistični regiji v letu 2019 (MIZŠ) nam 
daje naslednje podatke o številu osnovnošolcev; podatki za 9. razred so podani za 
šolsko leto 2018/2019: 
Razred 1. 

razred 
2. 

razred 
3. 

razred 
4. 

razred 
5. 

razred 
6. 

razred 
7. 

razred 
8. 

razred 
9. 

razred 
Število učencev 
OŠ v Savinjski 
regiji 

2.709 2.620 2.707 2.639 2.733 2.519 2.402 2.320 2.219 

 
Število srednješolcev v Savinjski statistični regiji, na Šolskem centru Celje in odstotek 
dijakov na ŠC Celje glede na regijo in Celje: 
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Savinjska regija 10204 10122 10115 9935 9810 9734 
ŠC Celje 2963 3003 3097 3093 3066 3053 
ŠC Celje/S. reg 0,290 0,297 0,306 0,311324 0,313 0,313643 
ŠCC/CE 0,399 0,409 0,422 0,428453 0,4277 0,427651 

 
Iz podatkov o demografiji v naslednjih letih in podatkih o odstotku dijakov, ki obiskujejo 
šole ŠC Celje ter analizi prostorskih zmogljivosti, lahko ugotovimo, da je eden izmed 
osnovnih pogojev za še kakovostnejšo izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela 
povečanje števila učilnic, specializiranih učilnic, laboratorijev in delavnic na lokaciji Pot 
na Lavo.  
 
Cilj je izboljšati prostorske pogoje za boljše delo, predvsem za čas povečanega števila 
dijakov zaradi  demografske slike in povečanega zanimanja za neformalna 
izobraževanja, ki jih izvajamo za potrebe socialnih partnerjev. 
 
Sodelovanje med šolami, šolami in Medpodjetniškim izobraževalnim centrom postaja 
nuja tudi na organizacijskem področju. Z uskladitvijo temeljnih dokumentov šol in 
njihovim doslednim spoštovanjem bi lahko zmanjšali prostorsko stisko. Boljše 
sodelovanje bo privedlo racionalnejše izrabe finančnih sredstev za izobraževanja, 
prenos primerov dobre prakse pa bo dvignil kakovost dela na šolah zavoda. 

Uspešnost zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev in opreme bomo merili z 
izvajanjem ankete med zaposlenimi, ki jo bomo izvajali kot projekt KLIMA enkrat letno 
ali vsaki dve leti. 
 
Obdržati je potrebno tudi dosežen standard na področju vzdrževanja v objekte zavoda. 
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Kazalniki rezultatov na nivoju zavoda 
Vrednosti Izhodiščna vrednost v letu 

2019 
Ciljna vrednost leta 
2024 

Kazalnik 5.3.1 
Zagotavljanje prostorskih 
kapacitet. 

Opravljena analiza (priloga). 
V letu 2019 imamo na datum 
1. 9.: 
- število učilnic: 88, 
- število spec. učilnic,  
  laboratorijev in delavnic: 60, 
- število prostorov za ŠVZ: 5, 
- št. knjižnic: 2. 

Pridobiti: 
- čitalnico na lokaciji Pot 
na Lavo  v letu 2019,  
- pridobiti najmanj eno 
splošno učilnico, dve 
specializirani in prostor 
za pouk ŠVZ (prizidek v 
letu 2020), 
- pridobiti dodaten 
prostor za atelje za 
programe s področja 
tekstila na Ljubljanski 17 
‒ leto pridobitve bo 
odvisno od finančnega 
stanja (predvidoma 
2021), 
- preurediti/posodobiti 
zunanje delavnice za 
pouk gradbeništva ‒ leto 
posodobitve bo odvisno 
od finančnega stanja 
(predvidoma 2022), 
- najti prostorsko rešitev 
za delovanje MIC (2019) 
ter izdelava 
Vizionariuma ‒ leto  bo 
odvisno od finančnega 
stanja in prostorskih 
zmogljivosti 
(predvidoma 2022). 
 
  

Zap. 
št. 

Strateško področje 
5.3 

Nosilec  Rok Možna tveganja, ki lahko 
ogrozijo izvedbo 
aktivnosti  

1. Zagotavljanje 
prostorskih kapacitet 
za kakovostno 
izvedbo pouka. 

Direktor. Obdobje 
2019 –
2024. 

Finance, soglasje 
resornega ministrstva, 
pridobitev gradbene 
dokumentacije.  

2 Zagotavljanje 
ustrezne nove učne 
tehnologije  za 
kakovostno izvedbo 
pouka. 

Direktor, 
ravnatelji, 
vodja MIC. 

Obdobje 
2019 –
2024. 

Prostorske kapacitete, 
soglasje resornega 
ministrstva, finance. 
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Kazalnik 5.3.2 
Zagotavljanje učne 
tehnologije. 

Po inventurni dokumentaciji 
pregled opreme po šolah in 
narejena preglednica le-te. 

Posodabljanje IKT – v 
skladu z dobo 
amortizacije in 
pridobivanje opreme za 
nove programe, ki jih 
izvajamo.  

 
Finančna sredstva, pridobljena za delovanje zavoda (organizacijskih enot in skupnih 
služb) in finančna sredstva, ki jih posamezna organizacijska enota pridobi namensko 
od pravnih oseb zasebnega prava ali fizičnih oseb kot darilo ali volilo, razdeli direktor 
zavoda na predlog kolegija v skladu s IXL členom Sklepa o ustanovitvi javnega VIZ 
ŠC Celje glede na pripadajoči obseg dejavnosti v skladu s predpisi in zavezujočimi 
izvršilnimi akti, pri čemer upošteva tudi prilive sredstev v posamezno organizacijsko 
enoto. 
 
5.4 KAKOVOSTNO IN DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE 
 
Poseben poudarek bomo namenili družbeni odgovornosti zavoda in njeno 
vključevanje v kurikul. Potrebno bo dodatno dvigniti nivo sodelovanja med Šolskim 
centrom Celje, Zavodom za zaposlovanje OE Celje in delodajalci, saj bomo le tako 
ponudili trgu dela kadre, usposobljene za potrebe gospodarstva. 
Skupaj s socialnimi partnerji bomo sodelovali pri načrtovanju izobraževanja in pri 
izvajanju praktičnega izobraževanja v skladu s predpisano zakonodajo. V proces 
sodelovanja bo potrebno vključiti tudi naše učitelje. Z boljšo povezanostjo 
organizatorjev PUD moramo optimizirati organizacijo/izvajanje le-tega, hkrati pa 
moramo povečati možnosti sodelovanja delodajalcev pri izobraževanju na opremi, ki 
smo jo pridobili preko projekta opremljanja Investicija v MIC (ESRR) in s sredstvi, ki 
jih uspemo pridobiti na trgu. 
 
Družbena odgovornost zahteva od nas racionalizacijo vseh aktivnosti in to pri 
načrtovanju ter izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti kot pri vsem ostalem delu, 
npr.: 

- reševanje problemov varovanja okolja: 
- zmanjševanja porabe energentov, vode, količine odpadkov in njihovo 

sortiranje,  
- prehod v »brezplastično« družbo, 
-  zmanjševanje porabo energije na enoto zavoda s prikazovalniki in ob 

 razrednih urah; 
- promocija zdravja pri delu, 
- prostovoljstvo, 
- e-komunikacije/zmanjšanja porabe papirja, 
- Generator ‒ sodelovanje z MO Celje pri postavitvah, 
- kakovost delovanja posameznih služb, 
- ponovna vpeljava Utrinkov. 
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Kazalniki rezultatov na nivoju zavoda 
Vrednosti Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 
Ciljna vrednost 
leta 2024 

Kazalnik 5.4.1 
Izboljšati sistem povezanosti 
sfere izobraževanja in 
delodajalcev. 

Dobra povezanost na 
nivoju šol, ni 
koordiniranega nastopa na 
nivoju ŠC Celje. 

Vzpostaviti sistem 
povezovanja in 
delovanja 
organizatorje PUD 
in PRI. Redni 
sestanki 
koordinatorja in 
organizatorjev 
PUD ‒  vsaj 
dvakrat letno. 

Kazalnik 5.4.2 
Povečati ponudbo pri 
izobraževanju zaposlenih in 
aktivneje sodelovati pri 
izobraževanju iskalcev 
zaposlitve. 

V letu 2018 smo izvedli 35 
programov, udeleženih je 
bilo 350 ljudi. 

Vsako leto v 
sodelovanju z 
gospodarskimi 
subjekti in 
zavodom za 
zaposlovanje 
izvesti vsaj 35 
izobraževanj z 
vključenimi vsaj 
400 udeleženci. 

Kazalnik 5.4.3 
Zmanjšanje porabe energije V šol. letu 2018 je zavod 

porabil:  
698915 kWh električne 
energije  
in  
220678 m3 plina. 
 

Vzpostaviti sistem 
varčevanja z 
energijo z 
opozarjanjem 
zaposlenih in 
dijakov in nižati 
porabo za približno 
1 % letno. 
Poleg tega 
vzpostaviti sistem 
doslednega 
ločevanja 
odpadkov, znižanje 
količine zavrženih 
sredstev in 
zmanjšanje porabe 
denarja za odvoz 
odpadkov. 

Kazalniki šol in MIC kot OE so razdelani pri posamezni OE. 
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5.5 PROMOCIJA IU, SVETOVANJE 
 
Odločitev za vpis v posamezne IP ali ostale oblike izobraževanja ter usposabljanja je 
ena izmed pomembnejših odločitev posameznika.  Pri promociji dejavnosti, ki jih 
izvajamo, moramo biti v prvi vrsti korektni do okolja, v katerem delujemo in to do 
posameznika, ki se vpiše kot do končnih uporabnikov naših storitev, saj moramo 
korektno in brez zavajanja prikazati prednosti zavoda, prihodnost strokovnega 
področja ter možnosti zaposlitve na trgu dela. 
Pri tem moramo uporabljati vse vrste komunikacijskih poti, z zavedanjem, da so 
najboljša reklama zadovoljni uporabniki naših storitev. 
Zaradi opozarjanja o problematiki staranja prebivalstva in s tem pomanjkanjem 
delovno aktivnega prebivalstva moramo skušati vplivati na dvig zavesti o nujnosti. 
 
Zap
. 
št. 

Strateško področje 
5.5 

Nosilec  Rok Možna tveganja, ki 
lahko ogrozijo 
izvedbo aktivnosti  

1. Dekleta v tehniki. Člani kolegija, 
svetovalna 
služba. 

Obdobje 
2019–
2024. 

Razmišljanje okolja o 
fantovskih in dekliških 
programih/poklicih 

2. Ustvarjanje 
»blagovne« znamke - 
branding. 

Direktor, 
ravnatelji, 
vodja MIC. 

Obdobje 
2019–
2024. 

Finančna sredstva, 
iskanje promocijskih 
poti glede na ciljno 
populacijo.  

3. Stalno prilagajanje 
promocijskih ciljev in 
posodabljanje 
promocijskih 
materialov. 
Izvajati selektivno 
promocijo glede na 
potrebe trga dela. 

Direktor, 
ravnatelji, 
vodja MIC. 

Obdobje 
2019–
2024. 

Finančna sredstva, 
določanje deficitarnih 
poklicev, stereotipno  
razmišljanje družbe. 

 
Kazalniki rezultatov na nivoju zavoda 
Vrednosti Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 
Ciljna vrednost leta 
2024 

Kazalnik 5.5.1 
Vzpostaviti sistem promocije 
za npr. pridobivanje deklet v 
»fantovske« programe. 

Sorazmerno nizka 
zastopanost dekliške 
populacije na tehniških in 
poklicnih programov. 

Doseči porast vpisa 
deklet v omenjene 
programe, letna stopnja 
rasti cca 5% . 

Kazalnik 5.5.2 
Ustvarjanje blagovne 
znamke ŠC CELJE. 

Pričeti s poudarjanjem 
ŠC Celje. 
  

Dodatno povečati 
prepoznavnost zavoda v 
regijskem in širšem 
prostoru.  

Kazalnik 5.5.3 
Vzpostaviti sistem za stalno 
prilagajanje promocijskih 

Doslej izvajanje 
promocije po OŠ, dnevi 

Po vsaki aktivnosti 
opraviti analizo 
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ciljev in posodabljanje 
promocijskih materialov.  
Določanje »prioritet« za 
promocijo posameznih 
deficitarnih programov. 

odprtih vrat, tehniške 
delavnice, nastopi v 
medijih, objave člankov. 
Promocijski materiali:  
zloženke, predstavitev 
programov šol, knjižica 
ŠC Celje. 

učinkovitosti aktivnosti ‒ 
svetovalne delavke. 
Posodabljati 
promocijske materiale.  
 

Kazalniki šol in MIC kot OE so razdelani pri posamezni OE. 
 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXII členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravil direktor Igor Dosedla. 
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1 RAZVOJNI NAČRT 2019−2024 
 
Razvojni načrt Gimnazije Lava je strateški dokument, v katerem so predstavljeni cilji, 
ki jih želimo doseči v obdobju 2019–2024, in dejavnosti, s katerimi naj bi jih dosegli. 
Njegovi prilogi sta dokumenta Podjetnost (1) in Tutorstvo (2). 
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2 PREDSTAVITEV GIMNAZIJE LAVA 
 
Gimnazija Lava deluje na Šolskem centru Celje. Njena predhodnika sta bila oddelka, 
ki sta bila leta 1982 po enoletnem izobraževanju na Srednji družboslovni šoli (nekdanji 
Gimnaziji Celje) v obdobju usmerjenega izobraževanja vključena v naravoslovno-
matematično usmeritev Srednje tehniške šole Celje. Na tej šoli se je leta 1990 začelo 
izvajanje gimnazijskega programa, leto pozneje je naravoslovno-matematična 
usmeritev postala izobraževalna enota Gimnazija Lava, v šolskem letu 1995/1996 pa 
je ta v novi organizaciji, v kateri se je Srednja tehniška šola preimenovala v Šolski 
center Celje, začela delovati kot šola. Leta 1998 se je programu splošne pridružil 
program tehniške gimnazije, leta 2004 pa se je v programu splošne gimnazije začelo 
izobraževanje evropskega oddelka. 

Gimnazija Lava je ena izmed mladih šol, kljub temu pa se ponaša z vrhunskimi 
dosežki: njeni dijaki so bili v znanju z različnih strokovnih področij in v športnih 
disciplinah pogosto državni prvaki, v evropskem in svetovnem merilu pa so se izkazali 
zlasti na tekmovanjih v znanju matematike in robotike. Šolo in mesto Celje so 
promovirali tudi s predstavitvami ustvarjalnih ter poustvarjalnih dejavnosti na javnih 
kulturnih prireditvah.   

V svoje delo vključujemo sodobno učno tehnologijo, v sklopu Šolskega centra Celje, 
na katerem delujemo, pa lahko uporabljamo tudi vrhunsko opremo drugih šol tega 
centra: multimedijsko, elektrotehniško in robotsko. Sodobna oprema je pomembna, še 
pomembnejši pa so za naš uspeh visoko strokovno usposobljeni učitelji (nekateri med 
njimi so prejeli državne nagrade za svoje delo) in zelo dobri  odnosi med dijaki, starši  
ter učitelji.  Z izbirnimi predmeti in drugimi izbirnimi dejavnostmi omogočamo dijakom 
zadovoljevanje njihovih interesov ter jim tako pomagamo krepiti samozavest in 
občutek odgovornosti.  
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3 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE GIMNAZIJE LAVA 
 
Vizija  
Gimnazija Lava bo odprta, napredna skupnost, ki se bo razvijala v sodelovanju 
dijakov, učiteljev in staršev ter v povezovanju z ožjim in širšim okoljem. V njej bodo 
lahko dijaki v največji možni meri razvili svoje sposobnosti in pridobili znanje za 
nadaljnje izobraževanje ter življenje. 
 
Poslanstvo  
Dijakom omogočamo, da celovito razvijajo svojo osebnost:  

‒ s kritičnim mišljenjem,  
‒ s samostojnostjo,  
‒ z ustvarjalnostjo in poustvarjalnostjo,  
‒ s sodelovanjem v skupnosti in skupinah. 

 
Vrednote, ki usmerjajo naše delovanje: 

‒ znanje, veščine in inovativnost, ki se odražajo v realizaciji potencialov dijakov 
in zaposlenih ter predlaganju in sprejemanju izboljšav;  

‒ samostojnost in odgovornost za rezultate dela oz. za posledice dejanj in za 
odnos do sebe ter do naravnega in družbenega okolja;  

‒ pripadnost skupnosti, ki se odraža v delovanju za prepoznavnost in prihodnost 
šole; 

‒ spoštovanje drugačnosti, enakovredno obravnavanje posameznikov ne glede 
na razlike med njimi. 
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4 PREDLAGANA STRATEŠKA PODROČJA. CILJI IN 
DEJAVNOSTI ZA NJIHOVO DOSEGANJE 

 
1. Vzgojno-izobraževalno delo 
2. Izobraževanje in komunikacija učiteljev 
3. Nagrajevanje dijakov in merjenje njihovega zadovoljstva 
4. Sodelovanje z okoljem  
5. Podjetnost 

 
4.1 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 
‒ CILJ: povečanje števila dijakov.  

DEJAVNOSTI: Izvajali bomo promocijske dejavnosti na dnevih odprtih vrat in 
informativnih dnevih, sodelovali bomo z osnovnimi in srednjimi šolami ter 
drugimi ustanovami, šolske dogodke bomo objavljali na spletni strani in v drugih 
medijih. 

‒ CILJ: dodatno razvijanje sposobnosti in uresničevanje interesov 
zmogljivejših ter ambicioznejših dijakov, podpiranje njihovega razvoja na 
področjih, za katera so nadarjeni.  
DEJAVNOSTI: Učitelji bodo opravljali individualno delo z njimi, ti dijaki se bodo 
angažirali v vlogah tutorjev in asistentov ter v dejavnostih podjetnosti,  v 
sodelovanju z učitelji bodo oblikovali individualne načrte dela. 

‒ CILJ: izboljšanje uspeha neuspešnih dijakov.  
DEJAVNOSTI: Neuspešni dijaki bodo dobili dodatno pomoč po načrtu za 
odpravo učnih težav; individualno delo z njimi bodo opravljali učitelji in tutorji; 
pri reševanju njihovih problemov bodo sodelovali razredniki, svetovalna služba, 
ravnatelj in starši. 

‒ CILJ: povečanje števila timskih ur in projektnih dni.  
DEJAVNOSTI: Timske ure in projektne dneve bodo načrtovali in izvajali učitelji 
različnih predmetov; vsak aktiv bo predlagal 1 projektni dan, v katerem bodo 
sodelovali učitelji vsaj 3 različnih predmetov ali vsaj 2 različna aktiva; vsak letnik 
bo v šolskem letu sodeloval vsaj v enem od projektnih dni.  

‒ CILJ: poglabljanje in širjenje znanja dijakov z medpredmetnimi 
povezavami.  
DEJAVNOSTI: Te povezave bodo načrtovali in izvajali učitelji, vsak bo v 
šolskem letu udeležen v vsaj eni izmed njih, vendar v preglednem sistemu (kar 
pomeni, da bodo medpredmetne povezave enakomerno razporejene med 
razredi). 

‒ CILJ: izboljšanje bralne pismenosti dijakov.  
DEJAVNOSTI: Učitelji vseh predmetov bodo skrbeli za razvoj bralne pismenosti 
dijakov tako, da bodo v pouk vključevali delo z besedilom in spodbujali branje 
v šoli ter doma; v svoje dejavnosti bodo vključevali medsebojne hospitacije, 
medpredmetno sodelovanje in inovativne učne prakse. 
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4.2 IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNIKACIJA UČITELJEV 
 

‒ CILJ: poglabljanje, širjenje in posodabljanje znanj učiteljev.  
DEJAVNOSTI: Posamezni učitelji se bodo izobraževali na strokovnih in 
pedagoških oz. didaktičnih področjih, izobraževanja bodo načrtovali v aktivih, 
enakomerno porazdeljeno med člane, po vsakem izobraževanju bodo 
sodelavcem predstavili novosti in predlagali spremembe; celotni učiteljski zbor 
se bo izobraževanja udeležil enkrat letno, področje bo izbral ravnatelj, lahko na 
pobudo učiteljev.  

‒ CILJ: krepitev dobrega skupinskega vzdušja in pripadnosti šoli, 
povečanje delovne učinkovitosti.  
DEJAVNOSTI: Enkrat letno bo ravnatelj organiziral team building; učitelji se ga 
bodo udeležili in bodo v njem dejavno sodelovali; ovrednotili bodo pomen team 
buildinga in nova znanja vključevali v pouk ter druge šolske dejavnosti; z 
njihovo večjo delovno učinkovitostjo se bo povečala tudi delovna učinkovitost 
dijakov. 

‒ CILJ: pridobitev novih pedagoških izkušenj pri medsebojnih hospitacijah.  
DEJAVNOSTI: Pri medsebojnih hospitacijah bodo učitelji izmenjevali izkušnje 
in spoznavali različne pedagoške pristope, pri vključevanju izkušenj v pouk in 
druge dejavnosti jih bo vodila refleksija o lastnem delu kot  glavno gonilo 
poklicnega razvoja. 
 

4.3 NAGRAJEVANJE DIJAKOV IN MERJENJE NJIHOVEGA 
ZADOVOLJSTVA 
 

‒ CILJ: potrditev uspešnosti dijakov z nagradami in s tem motivacija za 
njihovo delo.  
DEJAVNOSTI: Prejemnike nagrad (vulkanov) bodo po določenih kriterijih 
predlagali posamezni učitelji, predloge bo pregledala in potrdila komisija. 
Predlagani prejemniki nagrad (vulkanov) bodo predstavljeni celotnemu 
učiteljskemu zboru; ta jih bo dokončno potrdil.  

‒ CILJ: povečanje zadovoljstva dijakov.  
DEJAVNOSTI: Da bi ugotovili stopnjo zadovoljstva dijakov na šoli, bomo 
oblikovali fokusne skupine; te skupine bodo sestavljali dijaki, ki se bodo 
odlikovali s svojimi dosežki, dijaki z učnimi težavami in dijaki, ki se bodo 
vzporedno izobraževali; fokusne skupine bodo štiri, vsaka iz enega letnika, 
vsako bo sestavljalo približno 10 dijakov.  

 
4.4 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 
‒ CILJ: potrjevanje in krepitev vloge šole v regionalnem, državnem in 

mednarodnem okolju.  
DEJAVNOSTI: Sodelovanje z Mestno občino Celje, z osnovnimi in srednjimi 
šolami ter drugimi ustanovami, z različnimi društvi ipd. bo potekalo preko 
projektov, prireditev, izobraževanj, promocij, narodnih izmenjav in prostovoljnih 
dejavnosti, mednarodno sodelovanje s šolami in drugimi ustanovami pa preko 
projektov, ekskurzij, izobraževanj in mednarodnih izmenjav. 
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4.5 PODJETNOST  
 

‒ CILJ: pridobitev veščin, ki omogočajo obvladovanje moderne tehnologije 
(IKT), in samostojno raziskovanje.  
DEJAVNOSTI: Pri interdisciplinarnem tematskem sklopu bodo dijaki postopno 
vedno samostojneje raziskovali pojave in reševali probleme ter pri tem 
sodelovali z mentorji na šoli in z zunanjimi institucijami. 

‒ CILJ: samoiniciativno in samostojno sodelovanje z zunanjim okoljem.  
DEJAVNOSTI: Dijaki bodo načrtovali in izvajali obiske osnovnih šol ter na njih 
(po dogovoru s strokovnimi delavci obiskane šole) izvedli učno uro, delavnico 
ali kakšno drugo dejavnost za določeno skupino osnovnošolcev.  

‒ CILJ:  razvijanje organizacijskih in komunikacijskih veščin pri 
sooblikovanju programa obveznih izbirnih vsebin.  
DEJAVNOSTI: Dijaki bodo po skupinah (pod mentorstvom učiteljev) načrtovali 
in organizirali medpredmetno zasnovane strokovne ekskurzije ter nekatere 
druge dogodke, določene z letnim delovnim načrtom. 

‒ CILJ: razvijanje podjetniških idej dijakov.  
DEJAVNOSTI: Dijaki bodo sodelovali z Inkubatorjem savinjske regije in 
obiskovali šolo podjetništva. S pomočjo pridobljenega znanja bodo oblikovali 
lastne podjetniške ideje in jih nato predstavili. 
 

4.6 KAZALNIKI ZA DOSEGANJE CILJEV  
 
Cilj: povečanje števila dijakov 
Ime kazalnika ŠTEVILO DIJAKOV 
Izvajalci ravnatelj in učitelji 
Odgovorni ravnatelj in učitelji 
Nadzor ravnatelj 
Rok 15. 9. vsako šolsko leto 
Kazalnik 
rezultatov 

število vpisanih dijakov na datum 15. 9. (statistika) 

Izhodiščna 
vrednost 

2018/2019: 461 

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020: 414 
2020/2021: 435 
2021/2022: 455 
2022/2023: 475 

Ciljna vrednost 2023/2024: 510 
Dejavnosti 
izvajalcev 

Izvajali bomo promocijske dejavnosti na dnevih odprtih vrat in 
informativnih dnevih, sodelovali bomo z osnovnimi in srednjimi 
šolami ter drugimi ustanovami, šolske dogodke bomo objavljali 
na spletni strani in v drugih medijih. 
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Cilj: pridobitev novih pedagoških izkušenj pri medsebojnih hospitacijah 
Ime kazalnika ŠTEVILO MEDSEBOJNIH HOSPITACIJ 
Izvajalci učitelji 
Odgovorni učitelji 
Nadzor ravnatelj 
Rok konec šolskega leta (preverjanje) 
Kazalnik 
rezultatov 

število medsebojnih hospitacij (štetje) 

Izhodiščna 
vrednost 

2018/2019: 5    

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020: 34 
2020/2021: vsi učitelji hospitirajo enkrat. 
2021/2022: vsi učitelji hospitirajo vsaj enkrat. 
2022/2023: vsi učitelji hospitirajo vsaj dvakrat. 

Ciljna vrednost 2023/2024: vsi učitelji hospitirajo vsaj dvakrat. 
Dejavnosti 
izvajalcev 

Pri medsebojnih hospitacijah bodo učitelji izmenjevali izkušnje 
in spoznavali različne pedagoške pristope, pri vključevanju 
izkušenj v pouk in druge dejavnosti jih bo vodila refleksija o 
lastnem delu kot  glavno gonilo poklicnega razvoja. 

 
Cilj: izboljšanje uspeha neuspešnih dijakov 
Ime kazalnika TUTORSTVO 
Izvajalci tutor, tutorjev mentor, koordinator tutorskih dejavnosti 
Odgovorni tutor, tutorjev mentor, koordinator tutorskih dejavnosti 
Nadzor ravnatelj 
Rok konec šolskega leta, med šolskim letom (preverjanje) 
Kazalnik 
rezultatov 

odstotek zadovoljnih dijakov, ki so imeli tutorjevo pomoč 
(anketiranje) 
preverjanje s pregledi dnevnika tutorstva (med šolskim letom) 
anketa med dijaki 1. letnika, ki so imeli tutorjevo pomoč  

Izhodiščna 
vrednost 

2018/2019: nov kazalnik.    

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020: 50 % zadovoljnih dijakov.    
2020/2021: 70 % zadovoljnih dijakov. 
2021/2022: 85 % zadovoljnih dijakov. 
2022/2023: 97 % zadovoljnih dijakov. 

Ciljna vrednost 2023/2024: 97 % zadovoljnih dijakov. 
Dejavnosti 
izvajalcev 

Tutor, sposoben in uspešen dijak višjega (ali istega) letnika, bo 
pomagal dijaku z učnimi in/ali drugimi težavami  pri odpravljanju 
teh težav; dijakom prvega letnika bo nudil pomoč tudi pri 
vključevanju v novo šolsko okolje. Tutorske dejavnosti bodo 
usmerjali učitelji mentorji in koordinator. 
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Cilj: samoiniciativno in samostojno sodelovanje z zunanjim okoljem  
Ime kazalnika PODJETNOST 
Izvajalci dijaki 3. letnika 
Odgovorni koordinator obiskov OŠ 
Nadzor ravnatelj 
Rok konec šolskega leta (poročilo dijakov in koordinatorja) 
Kazalnik 
rezultatov 

(opisni) samoiniciativno in samostojno sodelovanje z osnovnimi 
šolami  

Izhodiščna 
vrednost 

2018/2019: ni bilo merjeno.  

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020: dijaki s pomočjo koordinatorja vzpostavijo stike z 
večino osnovnih šol, ki so jih obiskovali (80 %). 
2020/2021: dijaki samostojno vzpostavijo stik z vsemi OŠ, ki so 
jih obiskovali,  in se (ob pomoči koordinatorja) dogovorijo o 
aktivnostih, ki jih bodo na njih izvajali. 
2021/2022: dijaki samostojno vzpostavijo stik z vsemi OŠ, ki so 
jih obiskovali, in se dogovorijo o aktivnostih, ki jih bodo na njih 
izvajali. 
2022/2023: dijaki samostojno vzpostavijo stik z OŠ, o izvedenih 
aktivnostih poročajo koordinatorju. 

Ciljna vrednost 2023/2024: dijaki samostojno vzpostavijo stik z OŠ, o izvedenih 
aktivnostih poročajo koordinatorju. 

Dejavnosti 
izvajalcev 

Dijaki 3. letnika bodo načrtovali in izvajali obiske osnovnih šol 
ter na njih (po dogovoru s strokovnimi delavci obiskane šole) 
izvedli učno uro, delavnico ali kakšno drugo dejavnost za 
določeno skupino osnovnošolcev. 
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Cilj: povečanje zadovoljstva dijakov 
Ime kazalnika ZADOVOLJSTVO DIJAKOV 
Izvajalci učitelji in ravnatelj 
Odgovorni ravnatelj 
Nadzor ravnatelj in koordinator za merjenje zadovoljstva  
Rok marec ali april  
Kazalniki 
rezultatov 

Zadovoljstvo dijakov bomo merili z metodo intervjuja fokusnih 
skupin. Kazalniki bodo opisni (slabo, zadovoljivo, dobro, 
odlično), preverjali pa bodo naslednje točke: 
1. Dijaki so zadovoljni s ponudbo interesnih dejavnosti oz. 

dejavnosti v okviru OIV. 
2. Nadarjeni dijaki dobijo dovolj spodbud, omogočenih jim je 

dovolj aktivnosti za razvoj njihovih potencialov. 
3. Dijaki z učnimi težavami imajo dovolj pomoči. 
4. Dijaki so zadovoljni z odnosi z učitelji. 
5. Dijaki so zadovoljni s ponudbo nadstandardnih dejavnosti. 

Izhodiščna 
vrednost 

2019/2020: nov kazalnik. 

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020: vsaj ena točka bo ocenjena z opisno oceno dobro 
ali odlično. 
2020/2021: vsaj dve točki bosta ocenjeni z opisno oceno dobro 
ali odlično. 
2021/2022: vsaj tri točke bodo ocenjene z opisno oceno dobro 
ali odlično. 
2022/2023: vsaj štiri točke bodo ocenjene z opisno oceno 
dobro ali odlično. 

Ciljna vrednost 2023/2024: vsaj štiri točke bodo ocenjene z opisno oceno 
dobro ali odlično. 

Dejavnosti 
izvajalcev 

Da bi ugotovili stopnjo zadovoljstva dijakov na šoli, bomo 
oblikovali fokusne skupine; te skupine bodo sestavljali dijaki, ki 
se odlikujejo s svojimi dosežki, dijaki z učnimi težavami in 
dijaki, ki se vzporedno izobražujejo; fokusne skupine bodo štiri, 
vsaka iz enega letnika, vsako bo sestavljalo približno 10 
dijakov.  
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PRILOGA 1: PODJETNOST 
 
Gimnazija Lava bo do leta 2022 vključena v projekt Zavoda za šolstvo RS Krepitev 
kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in 
okoljem v gimnazijah (PODVIG). 
 
Cilj podjetnosti 
Dijaki razvijejo vseživljenjske veščine in spretnosti, ki jih gimnazijski kurikulum sicer 
ne poudarja, potrebovali pa jih bodo tako v svojem poklicnem kot zasebnem življenju. 
Kompetence podjetnosti so navedene v Evropskem kompetenčnem okviru. 
Vir: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 
 
Prednostne kompetence podjetnosti na Gimnaziji Lava v obdobju 2019−2024 
Na naši šoli bomo v obdobju 2019−2024 pri pouku in obveznih izbirnih vsebinah ter 
na projektnih dnevih in ekskurzijah dijakom omogočili predvsem razvijanje naslednjih 
kompetenc:  

‒ prevzemanje iniciative (samoiniciativno podajanje in uresničevanje idej, aktivno 
delovanje); 

‒ motivacija in vztrajnost (motivacija za opazovanje, lastno raziskovanje, potreba 
po lastnih  dosežkih, vztrajnost in potrpežljivost pri delu); 

‒ delo z drugimi (sodelovanje v skupini, skupno razvijanje idej in zamisli, 
reševanje konfliktov, mreženje); 

‒ učenje z izkušnjami (učenje ob različnih dejavnostih, učenje z vrstniki in 
mentorji, učenje iz uspehov in napak); 

‒ načrtovanje in vodenje. 
 
Dejavnosti za razvijanje kompetenc podjetnosti in njihovi cilji: 
 
1. Dejavnosti interdisciplinarnega tematskega sklopa: Učitelji, ki bodo izvajali 
interdisciplinarni tematski sklop, bodo tesno sodelovali v vseh fazah (načrtovanje, 
izvajanje in ocenjevanje). Poudarjena bo  predvsem njihova mentorska vloga dijakom. 
Dijaki bodo v skupinah ali dvojicah raziskovali pojave in reševali probleme, na začetku 
pod vodstvom učiteljev, kasneje pa samostojno, pri čemer bodo sodelovali tudi  z 
zunanjimi institucijami. Svoje ugotovitve bodo kritično ovrednotili in jih predstavili 
sošolcem ter mentorjem. 
Cilj: Dijaki pridobijo veščine, ki omogočajo obvladovanje moderne tehnologije (IKT). 
S tem lahko uspešno preverjajo znanstvene hipoteze in rešujejo probleme, ki jih 
prepoznajo kot izzive za samostojno raziskovanje. 
 
2. Obiski osnovnih šol: Dijaki 3. letnika bodo načrtovali in izvajali obiske osnovnih 
šol ter na njih (po dogovoru s strokovnimi delavci obiskane šole) izvedli učno uro, 
delavnico ali kakšno drugo dejavnost za določeno skupino osnovnošolcev.  
Cilj: Dijaki samoiniciativno in samostojno sodelujejo z zunanjim okoljem. 
 
3. Načrtovanje šolskih ekskurzij in drugih dogodkov na šoli: Dijaki 2. letnika 
gimnazije, ki ne bodo obiskovali ITS-a, bodo po skupinah (pod mentorstvom učiteljev) 
načrtovali in organizirali medpredmetno zasnovane strokovne ekskurzije ter nekatere 
druge dogodke, določene z letnim delovnim načrtom. 
Cilj: Dijaki sooblikujejo program obveznih izbirnih vsebin in razvijajo organizacijske ter 
komunikacijske veščine.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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4. Podjetništvo: Dijaki 2. letnika tehniške gimnazije bodo v okviru podjetništva 
sodelovali z Inkubatorjem savinjske regije. Obiskovali bodo šolo podjetništva, v kateri 
se bodo udeležili predavanj in delavnic strokovnjakov iz gospodarstva o podjetniških 
idejah ter o tem, kako priti od podjetniške ideje do izdelka. S pomočjo pridobljenega 
znanja bodo oblikovali lastne podjetniške ideje in jih nato predstavili. 
Cilj: Dijaki razvijejo lastno podjetniško idejo. 
 
Koordinatorice dejavnosti v prvem letu izvajanja podjetnosti po RN 2019−2024:  
Helena Nardin (1. in 4. dejavnost),  
Anja Ramšak (2. dejavnost),  
Petra Kotnik (3. dejavnost). 
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PRILOGA 2: TUTORSTVO 
 
Kdo je tutor 
Tutor je sposoben in uspešen dijak višjega ali istega letnika, ki pomaga dijaku z učnimi 
in/ali drugimi težavami  pri odpravljanju teh težav; dijakom prvega letnika nudi pomoč 
tudi pri vključevanju v novo šolsko okolje. 
 
Cilj tutorstva 
S tutorjevo pomočjo dijak z učnimi in/ali drugimi težavami  odpravlja te težave,  tutor 
pa napreduje tudi sam: poglablja in utrjuje svoje znanje, razvija samostojnost, 
odgovornost, vestnost, sposobnost sodelovanja, samozavest in komunikacijske 
spretnosti; njegovo delo je dobrodelno.  
 
Naloge tutorja:  

‒ po potrditvi učiteljskega zbora podpiše izjavo o izvajanju tutorstva; 
‒ udeleži se uvodnega sestanka in drugih sestankov, ki jih organizira koordinator; 
‒ izvaja tutorske ure; 
‒ dijaku z učnimi težavami pomaga pri načrtovanju časa za učenje;  
‒ pojasni mu, kako se učiti, z njim dijak, ki ima učne težave, izboljša kakovost 

učenja;  
‒ dijaku z učnimi težavami razloži učno snov, ki je ta ne razume;  
‒ s pomočjo svojega pozitivnega odnosa do predmeta mu pomaga odpravljati 

strahove oz. negativen odnos do tega predmeta;  
‒ s pogovori skuša dijaku pomagati tudi pri drugih težavah;  
‒ deluje pod vodstvom mentorja; 
‒ po potrebi sodeluje pri promocijskih dejavnostih šole oziroma na njenih 

kulturnih prireditvah;  
‒ vodi dnevnik tutorstva. 

 
Predstavitev in potrditev tutorja 
Tutorja po predhodnem pogovoru, v katerem ta sprejme svoje naloge, koordinator 
predstavi učiteljskemu zboru. Učiteljski zbor ga potrdi. 
 
Tutorjev mandat traja eno šolsko leto. 
 
Status tutorja 
Tutor ima status, enakovreden drugim statusom šole, njegovo delo (o njem izda 
potrdilo koordinator) se upošteva kot opravljeni del OIV. Če ne opravlja svojih nalog, 
se mu status odvzame. 
 
Naloge dijaka, ki mu tutor nudi pomoč:  

‒ po tem, ko mu je predstavljena možnost tutorjeve pomoči, dijak zaprosi za to 
pomoč. 

‒ udeleževati se mora tutorskih ur in  izpolnjevati dogovore ter druge obveznosti.  
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Tutorjev mentor, koordinator tutorskih dejavnosti 
Tutorjev mentor je učitelj določenega predmeta ali  šolski svetovalni delavec. Istemu 
tutorju sta lahko mentorja tudi oba. Tutorske dejavnosti nadzira in usklajuje 
koordinator. V prvem letu izvajanja RN 2019−2024 oz. v šolskem letu 2019/2020 bo 
koordinatorica profesorica Dragica Babič. 
 
Naloge tutorjevega mentorja/tutorjevih mentorjev/koordinatorja:  

‒ usposabljanje tutorjev v delavnicah; 
‒ predavanja za tutorje: učne strategije, reševanje problemov, komunikacija, 

premagovanje stresa, delovanje šolskega sistema, pravice in dolžnosti dijakov, 
pisanje dnevnika;  

‒ vodenje sestankov tutorjev;  
‒ svetovanje tutorjem;  
‒ priprava navodil za tutorje;  
‒ poročilo o opravljenem delu v šolskem letu;  
‒ ocena tutorjevega dela.  

 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXIV členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravil ravnatelj Gimnazije Lava Peter 
Juvančič. 
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1 IZHODIŠČA 
 
Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja smo ponosni na šestdesetletno 
tradicijo izobraževanja in usposabljanja mladostnikov in odraslih za poklice s področja 
gradbeništva in desetletno izobraževanje s področja varovanja okolja. Z izbiro 
izobraževalnih programov in s strokovnostjo sledimo potrebam gospodarstva in 
širšega družbenega okolja ter temeljnim ciljem šole: prepoznavnost kakovostne šole 
v celjski regiji in slovenskem prostoru, odzivanje na gospodarsko gibanje in ohranjanje 
števila dijakov. 
 
1.1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 
Kratka zgodovina šole 
Izobraževanje v programu gradbeni tehnik poteka od 9. oktobra leta 1959. S tem 
datumom je povezan tudi nastanek Tehniške šole Celje, kjer se je izobraževal en 
oddelek gradbenih tehnikov. Število dijakov se je nato povečevalo, največ, kar 506 
dijakov, smo zabeležili v šolskem letu 1982/1983, ko so se z usmerjenim 
izobraževanjem vpisovali v poklicne programe.  
 
Učitelji stroke so ves čas sodelovali pri gradnji novih šolskih delavnic, šolske stavbe in 
zunanji ureditvi na sedanji lokaciji, in sicer vse do odprtja šolske stavbe leta 1976. V 
šolskem letu 1981/1982, z začetkom usmerjenega izobraževanja, so se na šoli začeli 
izvajati poklicni programi: triletni program gradbinec II (poklica zidar in tesar) in 
dveletni program gradbinec I (poklic zidar za zidanje in ometavanje). V šolskem letu 
1990/1991 se je srednja tehniška šola z več usmeritvami preoblikovala v 
izobraževalne enote, področje gradbeništva v IE Gradbeništvo. 
 
Izobraževalne enote so v šolskem letu 1995/1996 postale šole. Srednja tehniška šola 
se je preimenovala v Šolski center Celje, IE Gradbeništvo pa v Poklicno in tehniško 
gradbeno šolo. V šolskem letu 2004/2005 sta se dosedanjim programom pridružila še 
dva triletna programa: pečar keramik in izvajalec suhomontažne gradnje. V šolskem 
letu 2008/2009 smo vpisali dijake v program okoljevarstveni tehnik, v enega izmed 
zadnjih v prenovi programov v Sloveniji, šolo pa preimenovali v Srednjo šola za 
gradbeništvo in varovanje okolja. 
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Obseg in oprema šole 
Šola deluje v okviru Šolskega centra Celja, ki skrbi tudi za njen obseg in opremo. Šola 
ima sedem domicilnih učilnic za klasični pouk, dve računalniški učilnici, učilnico za 
strokovni pouk v okviru gradbenih delavnic, specializirane delavnice za pouk 
tesarstva, pečarstva, polaganje keramičnih oblog, zidarstva, suhomontažne gradnje, 
laboratorij za gradbene materiale, laboratorij za okoljevarstvo in učilnico v 
nizkoenergijski hiši. Šola kupuje opremo v skladu s potrebami programov. Zadnja 
večja investicija je bila nakup CNC lesno obdelovalnega stroja. 
 
Učni uspeh v zadnjih osmih letih 

ŠOLA 2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2015/ 
2016 

2014/ 
2015 

2013/ 
2014 

2012/ 
2013 

2011/ 
2012 

Srednja šola 
za 

gradbeništvo 
in varovanje 

okolja 

95,6 87 91 91,2 93 95 94 95 

 
Druge dejavnosti šole 
Izvajamo številne interesne dejavnosti (LDN za šolsko leto 2018/2019): gledališko 
delavnico, gledališki abonma, pevski zbor, projektne dneve, poglabljanja znanj iz 
matematike, fizike in gradbene mehanike, krožek AutoCAD, športne dejavnosti, 
naravoslovne ekskurzije, literarne ekskurzije, strokovne ekskurzije, vokalno - glasbeno 
skupino, ter dejavnosti v okviru Unesco šole, Eko šole in Zdrave šole. 
 
Projektne dejavnosti (LDN šolsko leto 2018/2019) 
Projektne dejavnosti: 

– Eko šola kot način življenja, 
– Unesco mreža šol, 
– Zdrava šola, 
– Evropska vas, 
– Projektni dnevi: Evropsko leto kulturne dediščine in mi, 
– Noč ima svojo moč; v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, 
– Novoletna okrasitev Celja, 
– Pozdrav ptic miru, 
– Inovativne delavnice v podjetju Štore Stell, 
– Učenec poučuje, 
– arhitekturna razstava Constructive Alps, 
– projekt Rastem s knjigo, 
– projekt SKILLC, ERASMUS; Združenje za gradbeništvo in industrijo 

gradbenega materiala, 
– projekt mobilnosti,ERASMUS; obisk šole, 
– projekt predstavitve šole na Mednarodno obrtnem sejmu – MOS v Celju, 
– priprava okrogle mize za okoljevarstvo. 
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Sodelovanje z okoljem 
Sodelovanje na lokalnem in državnem nivoju 
Šola sodeluje z naslednjimi institucijami (pregled za LDN 2018/2019): 

– Unseco ASP-mrežo šol Slovenije (dejavnosti v okviru članstva v mreži); 
– Eko šolo (dejavnosti v okviru članstva); 
– z delodajalci (izvedba praktičnega usposabljanja, načrtovanje odprtega 

kurikula, izvedba 4. izpitne enote, komisija za kakovost, izvedba predavanj za 
učitelje in dijake, mednarodno tekmovanje izvajalcev suhomontažne gradnje 
...); 

– s strokovnjaki (izvedba seminarjev, raziskovalnih nalog); 
– z drugimi šolami (tekmovanja v znanju in športu, projekti Unesco ASP-mreže, 

Evropska vas, skupne dejavnosti s šolami Šolskega centra Celje); 
– z ravnatelji celjskih šol in s Skupnostjo gradbenih šol Slovenije; 
– z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov (izvedba seminarjev, dejavnosti v 

okviru projekta SKILLCO); 
– z Mestno občino Celje (raziskovalna dejavnost, projekti); 
– z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (prenova zadnjega domovanja Alme 

Karlin ,izobraževanja); 
– z Zavodom za zdravstveno varstvo (Zdrava šola, praktični pouk v programu 

okoljevarstveni tehnik); 
– z Obrtno podjetniško zbornico, GZS (sodelovanje na seminarjih, sejmih); 
– s Centrom za poklicno izobraževanje (priprava učnih gradiv, recenzija poklicnih 

standardov, študijske skupine); 
– Z Muzejem novejše zgodovine Celje (priprava razstav); 
– s Fit medio, d. o. o., (učbeniki, članki, promocija, članstvo v Zelenem omrežju); 
– z osnovnimi šolami (projekta Evropska vas in Pozdrav ptic miru, predstavitev 

programov, izvedba tehniških delavnic, dan odprtih vrat, srečanje s 
svetovalnimi delavci osnovnih šol …); 

– z Zdravstvenim domom Celje (predavanja, preventivni pregledi za dijake); 
– s Pokrajinskim muzejem Celje (mednarodni dan muzejev, ogledi razstav); 
– z Osrednjo knjižnico Celje (projekt Rastem s knjigo, predstavitev raziskovalne 

dejavnosti); 
– s SLG Celje (dijaški abonma, ogledi v okviru IND); 
– s Kriznim centrom (delavnice v okviru modula JAZ IN SVET, svetovanje in 

pomoč dijakom in staršem).  



45 
 

2 VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE 
 
Vizija 
Strokovna, uspešna in sodobna izobraževalna institucija, ki stremi k nadaljnjemu 
razvoju.  
 
Poslanstvo 
Izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. 
S strokovnim in prijaznim osebjem, sodobnimi metodami poučevanja in z 
didaktičnimi pripomočki: 

– izobražujemo za trajnostni razvoj; 
– dosegamo visok nivo izobraževalnih storitev ter dobro počutje naših dijakov; 
– oblikujemo razgledane in kritične osebe, ki so odgovorne do sebe, sočloveka 

in okolja in ki se zmorejo dejavno odzivati v različnih življenjskih okoliščinah; 
– v sodelovanju z gospodarstvom se hitro odzivamo na spremembe v 

gospodarskem gibanju in s tem izboljšujemo konkurenčnost kandidatov pri 
zaposlovanju in samozaposlovanju v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. 

 
Vrednote 
Vrednote, ki usmerjajo delo na šoli: 

– znanje; 
– ustvarjalnost in inovativnost; 
– varnost in sprejetost; 
– kritično mišljenje in odgovornost; 
– strpnost, kultura miru kot proces ustvarjalnega učenja; 
– varovanje kulturne, tehniške in naravne dediščine; 
– kakovostni medsebojni odnosi med dijaki, učitelji in starši. 

 
Delo šole usmerjajo štirje Delorsovih stebri (Unesco šola) izobraževanja za 21. 
stoletje, ki omogočajo dijakom optimalen razvoj: Učiti se, da bi vedeli! Učiti se delati! 
Naučiti se živeti skupaj! Učiti se biti! 
 
2.1 UTEMELJITVE POSLANSTVA IN VREDNOT 
 
Izobraževanje za trajnostni razvoj 
Izobražujemo za poklice, ki so najodgovornejši za vplive na okolje. V vseh učnih 
vsebinah dajemo velik poudarek trajnostnemu razvoju, s katerim zagotavljamo 
ravnovesje med gospodarstvom, družbo in okoljem. To nas zavezuje tudi članstvo v 
Unescovi mreži šol. 
 
Dosegamo visok nivo izobraževalnih storitev 
Smo šola s tradicijo. Večina gradbenih strokovnjakov in podjetnikov naše regije se je 
izobraževala na naši šoli. Dijaki so uspešni v poklicu in pri nadaljnjem šolanju. Analiza 
vprašalnikov bivših dijakov potrjuje naša pričakovanja. 
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Trudimo se za dobro počutje dijakov 
Kaj cenijo dijaki na šoli? Odgovori dijakov zaključnih letnikov: dobro obveščanje 
dijakov, spoštljive in pravične učitelje, sodelovanje med profesorji in dijaki, obšolske 
dejavnosti, sodelovanje na športnih področjih, dejavnost šole na vseh področjih, vse 
učitelje, ki so jim pomagali, dali priložnosti in jih poslušali, laboratorijske vaje, vaje na 
terenu, interesne dejavnosti, dobre računalniške učilnice, delo svetovalne službe. 
 
Oblikujemo razgledane in kritične osebnosti 
Dijake oblikujemo v razgledane in kritične osebnosti v okviru pouka, z izvedbo različnih 
interesnih dejavnosti (Eko šola, Unescova mreža šol, Zdrava šola, projektni dnevi …) 
in predvsem z uvedbo modula Jaz in svet v odprti kurikul. Dijaki z razrednikom in 
zunanjimi izvajalci spoznavajo in razmišljajo o temah, ki vplivajo na osebnostno rast 
in življenje v skupnosti. 
 
Ustvarjalnost in inovativnost sta vrednoti 
Dijaki in učitelji sodelujejo v inovacijskih projektih v okviru pouka, projektnih dnevih, 
izdelujejo konkretne izdelke, pripravljajo inštalacije, se posvečajo raziskovalni 
dejavnosti in so uspešni na tekmovanjih tudi na državnem nivoju. 
 
Sodelovanje z okoljem in gospodarstvom 
Izvajamo uspešno praktično izobraževanje za vse programe v številnih podjetjih, 
praktične vaje v podjetjih za dijake programa okoljevarstveni tehnik, predstavniki 
podjetij izvajajo tudi predavanja za dijake, šola sodeluje s številnimi institucijami v regiji 
in državi. 
 
Varnost, sprejetost in strpnost 
Šola izvaja sedem izobraževalnih programov: nižje poklicni program, srednje poklicni 
program, srednje strokovni program. Vanje se vpisujejo dijaki različni po znanju, 
sposobnostih in tudi po narodnosti. Vse dijake vključujemo v vse dejavnosti šole. 
Imamo odlično svetovalno službo, razredniki pa uspešno in skrbno vodijo oddelke. 
Poudarjamo načelo Unescove mreže šol: Naučiti se živeti skupaj! 
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3 NAJPOMEMBNEJŠE RAZVOJNE IN INOVACIJSKE 
DEJAVNOSTI ŠOLE V OBDOBJU 2015–2019  

 
Povzeto iz letnih poročil, šolske kronike in realizacij: 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 
 
Najpomembnejše razvojne in inovacijske dejavnosti šole v obdobju 2015–2019: 
1. izvajanje vzgojno etičnega modula JAZ IN SVET; 
2. aktivno sodelovanje v Unescovi mreži šol in usvajanje Unescovih vrednot; 
3. partnerstvo s podjetji pri izvajanju praktičnega pouka, izvedbi predavanj, delu na 

projektu; 
4. izvajanje del, sodelovanje in utrjevanje prepoznavnosti šole v projektih lokalnega 

okolja (prenova dvorišča Kriznega centra, priprava odmevnih inštalacij: Zrcalne 
hiške, Hiše hodijo, Visoko vidim več, Knjižna omara s Cankarjevimi deli, Gozd ljudi 
v svetu dreves); 

5. povezava z GZS – Združenjem za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala; 
6. mednarodni projekti v okviru Erasmusa; 
7. izvedba regijskih in državnih projektov s področja gradbeništva in varovanja okolja; 
8. aktivno sodelovanje v Eko šoli: potrjevanje eko zastave, odlične uvrstitve na 

državnih tekmovanjih v eko znanju; 
9. izvajanje novih modulov odprtega kurikula v programu gradbeni tehnik: lesena 

gradnja in izdelki, arhitekturno risanje in oblikovanje, urejanje okolja in urbanistično 
načrtovanje. 

10. izobraževanje in delo s CNC obdelovalnim strojem in laserskim strojem. 
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4 PODROČJA RAZVOJA 
 

4.1 NAPREDOVANJE V KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA 
 
Z željo izvajati kakovosten pouk (učenja in poučevanja), sledimo poslanstvu šole: 
zagotavljati in izvajati kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Odzivati se moramo 
na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela, uvajati novosti na vseh nivojih in  
pripraviti dijake na poklic, študij in življenje v skupnosti. 
 
Cilj: izboljšava nekaterih področij poučevanja 
 
Strokovni moduli 
V šolskem letu 2014/2015 smo v programu gradbeni tehnik izvedli večjo spremembo 
v odprtem kurikulu. Uvedli smo tri izbirne module: oblikovanje in arhitekturno risanje, 
lesena gradnja in izdelki, urejanje okolja in urbanistično načrtovanje. Primernost in 
izvedbo vsebin je potrebno pregledati. 
Skrbno bomo pregledali tudi vsebine odprtega kurikula v programu okoljevarstveni 
tehnik. V okviru strokovnih modulov in odprtega kurikula bo potrebno načrtovati in 
izvajati poučevanje konkretnih znanja za delo v gospodarstvu. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Odprti 
kurikul 
 
 

program 
gradbeni 
tehnik 
Pregled 
primernosti 
vsebin: 
‒ oblikovanje in 

arhitekturno 
risanje  

‒ lesena gradnja 
in leseni 
izdelki 

‒ urejanje okolja 
in urbanistično 
načrtovanja 

‒ pregled 
katalogov 
znanj 

‒ analiza 
podanih znanj 

‒ analiza 
umestitve 
znanj v okolje 

 

‒ aktualnost 
vsebin v 
primerjavi z 
delom v 
praksi 

‒ uporabnost 
znanj z 
zahtevanim 
poklicnega 
standarda 

 

‒ učitelji modulov 
‒ strokovni aktiv 
‒ ravnatelj 

program 
okoljevarstveni 
tehnik 
‒ priprava in 

uvedba 
novega 
(novih) 
modulov v 
odprtem 
kurikulu 

‒ analiza okolja, 
priprava 
kataloga 
znanj, 
sprememba 
predmetnika 

‒ sprememba 
izvedbenega 
predmetnika 

‒ aktiv učiteljev 
okoljevarstva 
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Programi se izvajajo od leta 2007; učitelji jih posodabljajo, vendar je potrebno opraviti 
pregled izvajanja vseh strokovnih modulov. 
Poiskali bomo tudi nove možnosti podajanja znanj in izvedbe pouka. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Revizija 
vsebin 
strokovni
h modulov 
 

‒ posodabljanje 
strokovnih 
vsebin  

‒ uvajanje 
samostojnega 
projektnega 
dela  

‒ izvajanje 
ogledov novih 
tehnologij v 
gradbeništvu in 
okoljevarstvu 

‒ povezava 
prakse in 
teorije (poklicni 
programi) 

‒ posodobitev 
letnih priprav in 
gradiv za 
poučevanje  

‒ usklajevanje v 
strokovnih 
aktivih 

‒ nenehno 
strokovno 
izobraževanje 

‒ (individualno in 
v okviru aktiva) 

‒ posodobljene 
letne priprave 

‒ realizirane 
projektne 
naloge 

‒ število 
izvedenih 
izobraževanj 

‒ analize in 
zapisniki 
aktivov 

‒ učitelji 
‒ vodje strokovnih 

aktivov 

 

 
V preteklem obdobju smo s podjetji dobro sodelovali. Sodelovanje želimo nadgraditi 
tudi s projektnim delom v podjetjih, z večjim sodelovanjem podjetij pri izobraževanju 
učiteljev in pri promociji šole. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Povezava 
vsebin 
strokovnih 
modulov  z 
znanji v 
praksi 
 

‒ praktično 
izobraževanje 

‒ sodelovanje 
podjetij pri 
posredovanju 
novosti 

‒ sodelovanje 
podjetij pri 
promociji šole 

 

‒ obiski podjetij 
‒ izvajanje 

seminarjev in  
‒ praktičnih 

delavnic za 
dijake in 
učitelje 

‒ projektno delo 
s 
sodelovanjem 
podjetij 

‒ izobraževanje 
učiteljev v 
podjetjih 

‒ število 
izvedenih 
dejavnosti 

‒ razstava 
izdelkov, ki so 
nastali v 
sodelovanju s 
podjetji 

‒ poročilo o 
izvedenih 
aktivnostih 

‒ vodje PUD-
a 

‒ vodje 
aktivov 

‒ učitelji 
strokovnih 
modulov 

 

Povabilo 
zunanjih 
strokovnjakov 
 
 

‒ promocija novih 
tehnologij, 
‒ promocija novih 
materialov, 
‒ prikaz novih 
znanj 

‒ predstavitve, 
‒ predavanja, 
‒ delavnice 

 
 

‒ število 
predstavitev, 
predavanj, 
delavnic 

‒ učitelji 
strokovnih 
modulov 
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Strokovno 
usposabljanje 
dijakov na 
terenu, v 
večjih 
podjetjih 
 
 

‒ krajše 
strokovne 
ekskurzije 
dijakov, 

‒ ogledi 
zanimivih 
gradbišč, 

‒ obiski obratov 
za proizvodnjo 
gradbenih 
materialov.. 

‒ organizacija 
ekskurzij, 
ogledov… 

 

 

‒ število 
obiskov 
gradbišč, 
obratov,.. 

‒ učitelji 
strokovnih 
modulov 

 
S postavitvijo nizkoenergijske hiše NEVA je šola dobila prostor za izvajanje nekoliko 
drugačnega vzgojno-izobraževalnega dela. Naš cilj je, da bi imel vsak oddelek vsaj 
enkrat v tednu sproščen, ustvarjalen in nekoliko drugačen pouk v NEVI. S pridobitvijo 
zemljišča v okolici Neve bomo v tem obdobju uredili okolico. Načrtovali in izvedli bomo 
novo notranjost. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Aktivnosti 
v Nevi 
 

‒ povečanje 
kreativnosti in 
ustvarjalnosti 
dijakov 

‒ ureditev 
okolice šole 
(priprava 
oblikovalskega 
poligona) 

 

‒ priprava 
aktivnih učnih 
ur za vse 
predmete in 
module 

‒ načrtovanje 
nove podobe 
notranjosti in 
zunanjosti z 
načrti, modeli, 
računalniškimi 
animacijami 

‒ število 
izvedenih 
učnih ur 

‒ spremembe 
v notranji in 
zunanji 
opremi Neve 

‒ skupina Neva 
‒ vsi učitelji 

 
Praktični pouk za programsko področje okoljevarstva v podjetjih je potrebno skrbno 
spremljati in izboljševati v skladu s konkretnimi cilji modula. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Okoljevarstvo 
– vaje v 
podjetjih 
 

‒ uvedba 
drugačnega 
pouka oz. 
prakse 

‒ neposredni stik 
dijakov z 
gospodarstvom 

‒ primerjava in 
prilagajanje 

‒ projektno 
delo s 
sodelovanjem 
podjetij 

‒ obisk podjetij 
‒ priprava 

nalog za 
posamezni 
obisk podjetja 

‒ število 
izvedenih 
obiskov 
podjetij 

‒ izdelava 
nalog za 
posamezno 
podjetje 

‒ učitelji, nosilci 
modula 
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izobraževanja 
dejanskim 
potrebam 
gospodarstva 

 
Splošni predmeti 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Medpredmetno 
povezovanje v 
programih SPI 
 
 

‒ povezovanje 
vsebin 
strokovnih 
modulov z 
matematiko in 
drugimi splošno 
izobraževalnimi 
predmeti., 

‒ večja 
povezanost med 
moduli/predmeti, 

‒ uporaba 
matematike v 
stroki. 

‒ učitelji 
sodelujejo 
med seboj pri 
pripravah na 
pouk in pri 
izvajanju 
pouka  

 

 

‒ dobro 
znanje 
učencev 

‒ učitelji, ki 
poučujejo 
strokovne 
module in 
splošno 
izobraževalne 
predmete 

 

4.2 RAZVIJANJE ZNANJA IN VREDNOT  
 
Vzgojni modul Jaz in svet 
Modul izvajajo razredniki in zunanji izvajalci s pomočjo svetovalne službe. Za izvajanje 
modula so potrebna širša vzgojno-izobraževalno znanja. Razredniki imajo na voljo 
različna gradiva, ki so se pripravila v okviru strokovnega aktiva. Izvajanje modula je 
potrebno skrbno spremljati in dodajati nove vsebine v skladu z aktualnimi temami. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Vzgojni modul 
Jaz in svet 
 

‒ kakovostna 
izvedba 
modula oz. 
vsebin  

‒ dodajanje 
aktualnih 
vsebin 

‒ delovanje 
strokovnega 
aktiva 

 

‒ izobraževanje 
učiteljev za 
izvedbo 
modula 

‒ spremljanje 
izvedenih ur 

‒ izdelava 
priročnika za 
modul 

‒ aktiv izvajalcev 
‒ oblikovanje 

programa z 
izvajalci 
modula 

‒ pozitivni 
vzgojni učinki 

‒ odnos do 
šole,  

‒ učiteljev, 
dijakov 

‒ v oddelku 
‒ zapisniki in 

analize aktiva 
‒ priročnik 

‒ strokovni 
aktiv za 
modul Jaz in 
svet 
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(morebitne 
spremembe) 

Implementacija 
programa To 
sem jaz 

‒ zmanjševanje 
dejavnikov 
tveganja 

‒ graditev 
odnosa med 
učitelji in dijaki 

‒ izboljšanje 
klime v 
oddelku 

‒ opremiti šolo s 
priročniško 
literaturo za 
pedagoške 
delavce in 
mladostnike 

‒ določiti obseg 
dela in časovni 
načrt izvajanja 
preventivnih 
delavnic 

‒ praktična 
podpora 
šolske 
svetovalne 
službe – 
načrtovanje in 
izvajanje 
programa v 
šoli  

‒ izobraževanje 
učiteljev za 
izvajanje 
delavnic v 
razredu 

‒ podpora 
šolske 
svetovalne 
službe pri 
izvajanju 
delavnic 

‒ preventivno 
delo – učitelji, 
razredniki, 
svetovalni 
delavci 
(načrtno 
izvajanje 
delavnic po 
programu) 

‒ evalvacija 
opravljenega 
dela 

 

‒ razredniki 
‒ svetovalna 

delavka 

 
Izvedba pouka 
Kakovostna izvedba pouka je temelj šolskega procesa, zato jo je potrebno nenehno 
izboljševati oz. ohranjati visoko raven izvajanja. Učiteljski zbor je podal dodatne 
predloge za izvedbo kakovostnega pouka. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI   KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Motivacija 
dijakov  
 

‒ izvedba 
sodobnega, 
najkakovostnejšega 
pouka 

‒ povečanje 
aktivnosti dijakov 
pri pouku in doma 

‒ krepitev 
odgovornosti 
dijakov 

‒ uvajanje 
projektnega 
dela  

‒ uporaba 
spletnih učilnic 

‒ postavljanje 
rokov 

‒ več 
samostojnega 
dela dijakov 

‒ učni uspeh 
‒ domače 

naloge,  
‒ oddaja 

seminarskih 
nalog, 

‒ programov,  
‒ dnevnikov 

prakse 

‒ učitelji 



53 
 

‒ uporaba novih 
tehnologij in 
sodobnih 
pripomočkov 

‒ terensko delo 
‒ povečati 

odgovornost 
dijakov pri 
opravljanju 
domačih nalog 

‒ delo na terenu 
‒ video 

projekcije 
posameznih 
tehnologij 

‒ prikaz 
tehnologij v 
živo, 
soudeležba 
dijakov 

‒ problemsko 
zastavljene 
naloge 

‒ študijski 
uspeh 

‒ dnevniki oz. 
terenske vaje 

Uporaba 
novih 
tehnologij in 
sodobnih 
pripomočkov; 
izvedba 
projektnega 
dela 

‒ spremljanje 
tehnološkega 
razvoja na vseh 
področjih 

‒ predstavitev 
primerov dobre 
prakse poučevanja 

 

‒ poenotena 
navodila za 
izdelavo 
seminarskih 
nalog in delo v 
skupini 

‒ kvalitetno 
izdelane in 
predstavljene 
raziskovalne 
naloge 

‒ prikaz 
izdelkov 
izdelanih na 
sodobnih 
učnih 
pripomočkih 
(CNC, laser, 
3D 
tiskalnik…) 

‒ vsi učitelji 

Povečanje 
aktivnosti 
dijakov pri 
pouku in 
doma  

‒ govorni nastopi 
‒ praktični izdelek pri 

strokovnih 
predmetih 

‒ uporaba 
sodobnih 
tehnologij 

‒ brskanje po 
spletu 

‒ dopolnilni in 
dodatni pouk 

‒ krožki 
‒ razne 

delavnice 

‒ dober učni 
uspeh 

‒ večja 
samozavest 
dijakov 

‒ medsebojna 
povezanost 
dijakov in 
učiteljev 

‒ vsi učitelji 

Delo z 
nadarjenimi 
dijaki 

‒ usmerjati dijake k 
sodelovanju na 
tekmovanjih in 
drugih šolskih 
dejavnosti 

‒ uvajanje 
mentorstva in 
tutorstva (npr. za 
dijake športnike)  

 
 

‒ sodelovanje 
na različnih 
šolskih in 
zunajšolskih 
dejavnostih  

‒ dodatne 
dejavnosti in 
vsebine 

‒ individualno in 
skupinsko 
delo 

‒ krepitev 
samozavesti 

 

‒ vsi učitelji, 
‒ svetovalna 

delavk 
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‒ sodelovanje 
na 
tekmovanjih 

Elektronske 
naprave; 
mobilni 
aparati 

‒ uporaba v 
izobraževalne 
namene 

‒ uporaba 
mobilnih 
aparatov pri 
pouku 

‒ uporaba 
aplikacij 

‒ dan brez 
mobilnega 
telefona 
(skupinske 
družabne igre) 

‒ pravilna 
uporaba 
aplikacij 

 

‒ vsi učitelji 

 
Interesne dejavnosti 
Izvedba kakovostnih interesnih dejavnosti pomembno vpliva na osebnostno rast 
dijakov, na medsebojne odnose med dijaki in učitelji ter na razvijanje in poglabljanje 
dijakovega znanja. 
Posebej se bomo posvetili izvedbi strokovnih ekskurzij. 
Strokovne ekskurzije je potrebno izvajati skrbno in v skladu z letnim delovnim načrtom 
ter jih prilagoditi finančnim zmožnostim dijakov. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Strokovne 
ekskurzije 
 

‒ izpeljava  
kakovostnih 
strokovnih 
ekskurzij 

 

‒ pripraviti 
vsebinski 
načrt 
strokovnih 
ekskurzij po 
letnikih 

‒ pripraviti 
enotna 
navodila za 
izvedbo 
ekskurzij 

‒ priprava 
učnih/ 
tematskih 
listov  z 
nalogami 

‒ izdelava 
poročil o 
ekskurzijah 

‒ priprava 
delovnega 
gradiva ob 
ekskurzijah 

‒ število 
uspešno 
izpeljanih 
ekskurzij s 
poročili 
dijakov in 
učiteljev 

‒ koordinator 
IND  

‒ organizatorji 
ekskurzij 
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Definirati 
nekaj 
obveznih, 
stalnih 
ekskurzij 
 
 

‒ strokovna in 
splošna 
razgledanost  

‒ kulturna in 
narodna 
osveščenost 

‒ ekskurzije 
definirane in 
vezane na 
posamezen 
letnik 

‒ organizacija 
in izvedba 
ekskurzij 

‒ povečanje 
splošne in 
strokovne 
razgledanosti 

‒ učitelji 
posameznih 
področij 

Spoznavni 
tabor/ dan 
za 1. 
letnike 
 
 

‒ medsebojno 
spoznavanje 

‒ izvedba 
različnih 
aktivnosti 

‒ primerni 
medsebojni 
odnosi 

‒ pripadnost 
ustanovi 

‒ razredniki 

 
Članstvo v Eko šoli zahteva vrsto dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti za ohranitev 
eko zastave in sodelovanje v projektu. Dejavnosti Eko šole je potrebno nadgraditi s 
sodelovanjem vseh dijakov pri posameznih dejavnostih. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Eko šola ‒ sodelovanje 

vseh učiteljev 
in dijakov 

‒ izvedba eko 
dneva 

‒ priprava 
posameznih 
akcij 

‒ pozitivni 
vzgojni učinki 

‒ mentor EKO 
šole 

‒ vsi učitelji 

 
Članstvo v Unescovi mreži šol je za šolo izjemno pomembno, predvsem pri doseganju 
ciljev Unescove ASP-mreže.  
Na šoli vsako leto izvedemo najmanj en šolski projekt in sodelujemo v najmanj petih 
nacionalnih projektih mreže. 
Delovanje želimo izboljšati z večjo uresničitvijo Unescovih ciljev z obeleževanjem 
mednarodnih dnevov na celotni šoli. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Unesco ASP-
mreža šol 

‒ vsi dijaki 
poznajo 
dejavnosti in 
cilje Unesco 
šole in so 
vključeni v 
vsaj dve  
dejavnosti na 
leto 

‒ stalno 
ozaveščanje 
in izvajanje 
temeljnih 
Unesco ciljev 
pri vseh 
dejavnostih 
šole, tako pri 
pouku kot pri 

‒ vsi dijaki 
poznajo 
temeljne 
zaveze 
Unesco šole 

‒ izvedene 
dejavnosti 

‒ mentor 
‒ razredniki 
‒ vsi učitelji 
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‒ šola mora biti 
prepoznavna 
po delovanju 
in ciljih 
Unesca 

drugih 
dejavnostih 

 

Obeleževanje 
mednarodnih 
dnevov 
 

‒ poznavanje 
dni oz. 
pomembnih 
področij in 
vsebin  

‒ drugače 
izvedena 
ura/dan 

‒ sodelovanje 
več področij 
izobraževanja: 
splošnih 
predmetov, 
strokovnih 
modulov 

‒ aktivnosti 
povezane z 
vsebinami 

‒ predvajanje 
aktualne 
vsebine na 
TV (vsebino 
prijavijo 
dijaki) 

‒ predavanja 
strokovnjakov 

‒ obisk 
posameznih 
ustanov 

‒ ozaveščenost 
‒ število 

izvedenih 
aktivnosti 

‒ obseg 
sodelovanja 
oddelkov, 
dijakov, 
učiteljev 

‒ vsi učitelji 
‒ koordinator 

Unesco 

 
Dejavnosti Zdrave šole za posamezno leto se izvajajo glede na cilje krovne 
organizacije. Ugotavljamo, da dijake in učitelje premalo vključujemo v dejavnosti v 
okviru Zdrave šole oz. so njeni cilji premalo prepoznavni pri dijakih in učiteljih. 
Zato smo si za cilj postavili večjo prepoznavnost v članstvu Zdravih šol z vključevanjem 
vseh dijakov in učiteljev v dejavnosti.   
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Zdrava 
šola 

‒ povečati 
stopnjo 
pripravljenosti 
pri izvajanju 
dejavnosti 
tako pri 
učiteljih kot pri 
dijakih 

‒ dejavnosti bo 
določila 
krovna 
organizacija 
Zdrave šole v 
posameznem 
šolskem letu 

‒ število 
učiteljev, ki so 
aktivno 
sodelovali pri 
dejavnostih, 
povezanih z 
Zdravo šolo 

‒ mentor  
‒ vsi učitelji 

 
4.3 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
 
Promocija 
Promocijo šole bomo nadgradili z dejavnostmi, navedenimi v spodnji preglednici. 
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 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Promocija 
šole, 
programov 

‒ ohraniti oz. 
povečati število 
vpisanih 
dijakov 

‒ večja 
prepoznavnost 
šole med 
učenci 
osnovnih šol in 
njihovimi starši 

‒ prepoznavnost 
v gospodarstvu  

‒ promocija (naši 
vpisani dijaki) 

 

‒ obiski OŠ, 
priprava oz. 
prenova 
promocijskih 
gradiv 

‒ odlična in 
skrbno 
načrtovana 
izvedba pouka 
in drugih 
dejavnosti 

‒ v pouk in 
dejavnosti 
vključevati 
inovativne 
metode 
(projektno delo, 
razstave, 
okrogle mize 
...), odmevne 
med dijaki in v 
širšem prostoru 

‒ večji vpis 
‒ ankete dijakov  

‒ ravnatelj 
‒ svetovalna 

služba 
‒ koordinatorji  
‒ vsi učitelji 

 
Prostovoljski projekti 
Šola ima dolgo tradicijo v prostovoljskem delu. Posebej smo ponosni na: prenovo 
pogorele hiše dijaku, delu na hiši zadnjega domovanja Alme Karlin, polaganje 
keramike v Kajak Kanu klubu, prenovo vrta Kriznega centra in izdelavo številnih 
manjših izdelkov. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Sodelovanje 
z zunanjimi 
inštitucijami; 
izdelki, 
dejavnosti, 
dijaki 
 

‒ biti koristen v 
okolju 

‒ povečanje 
motivacije 
dijakov 

‒ posebna 
izvedba 
praktičnega 
pouka 

‒ izdelava 
konkretnih 
izdelkov 

‒ sodelovanje z 
drugimi 
inštitucijami 

‒ izdelani 
izdelki 

‒ opravljene 
prenove 

‒ učitelji 
‒ ravnatelj 
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Potrebe v okolju in novi programi 
Kratkoročni cilj je razširjanje vsebin programov v okviru odprtega kurikula. V 
naslednjem petletnem obdobju dopuščamo možnost, da so te razširjene vsebine 
podlaga za uvedbo novega programa. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Poklicni 
programi 

‒ vključevanje 
vsebin mizarstva 
v program tesar; 
CNC-obdelava  
‒ v okviru 
možnosti razširiti 
izobraževanje za 
večino profilov 
na poklicnem 
nivoju 
izobraževanja za 
gradbeništvo 
(slikopleskar, 
strojnik 
gradbene 
mehanizacije) 
‒ opremljanje 
glede na širitev 
programov 

‒ sodelovanje pri 
recenziji 
standardov, 
spremembi 
programov 
‒ spremljanje 
potreb 
gospodarstva 
‒ nakup opreme 

‒ uvedba novih 
modulov in 
programov 
‒ oprema 

‒ ravnatelj 
‒ vodje aktivov 
‒ vodja 
gradbenih 
delavnic 
‒ vsi učitelji 

 
Mednarodno sodelovanje, sodelovanje z drugimi institucijami, sodelovanje z 
okoljem 
V prihodnjem obdobju želimo sodelovati vsaj v enem mednarodnem projektu, in sicer 
samostojno ali kot partner z GZS – Združenjem za gradbeništvo in industrijo 
gradbenega materiala ali z drugo institucijo. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Partnerstvo 
v projektu s 
področja 
gradbeništva 
in varovanja 
okolja  
 

‒ izmenjava 
dobrih praks 

‒ evropsko 
primerljivi 
programi 

‒ primerjava 
izobraževalnih 
programov 

‒ vključevanje 
vsebin 
trajnostnega 
razvoja, 
trajnostne 
gradnje v 
izobraževalne 
programe 

‒ izveden 
projekt 

‒ ravnatelj 
‒ koordinator 

projektov 
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‒ podjetništvo 
‒ zelena delovna 

mesta 
‒ novi programi in 

strokovni moduli 
odprtega 
kurikula 

‒ sodobni načini 
poučevanja 

Izvedba vsaj 
ene 
izmenjave 
dijakov v 
okviru 
programa 
Erasmus 

‒ nadgradnja 
programov 

‒ opravljanje 
praktičnega 
izobraževanja 

‒ izvedena 
izmenjava 

‒ koordinator 
projektov 

‒ ravnatelj 

Študijski 
obisk in 
izmenjava 
učiteljev 
 

‒ izmenjava 
dobrih praks, 
znanja 

‒ spoznavanje 
drugih načinov 
izobraževanja 

‒ raziskovanje in 
primerjava 
vključevanja 
ciljev EU v 
izobraževanje: 
trajnostni 
razvoj, socialna 
odgovornost, 
zaposljivost, 
znanje in 
inovacije 

‒ prenos novih 
znanj v delo 
učiteljev in v 
poučevanje 

‒ izvedena 
izmenjava 

‒ koordinator 
projektov 

‒ ravnatelj 

 
Šola je na državnem nivoju povezana s šolami, ki izvajajo enake programe. Z njimi 
vsakoletno sodeluje na srečanju oz. tekmovanju šol s področja gradbeništva in 
varovanja okolja, na tekmovanju v arhitekturnem risanju, na drugih tekmovanjih in 
srečanjih učiteljev gradbenih šol. 
Šole sodelujemo pri promociji programov in v okviru skupnosti šol. 
Naš cilj je ohraniti dobro sodelovanje. 
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 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Narodno in 
mednarodno 
sodelovanje 
s šolami 
 

‒ ohraniti 
dosedanje 
dejavnosti, ki 
nas povezujejo 
s slovenskimi 
šolami na 
področjih 
gradbeništva in 
okoljevarstva 

‒ nadaljevanje 
dosedanjih 
dejavnosti in 
poglabljanje 
sodelovanja s 
šolami, s 
katerimi že 
sodelujemo na 
mednarodnem 
nivoju 

‒ poiskati 
možnosti 
razširitve 
sodelovanja 
tudi 

‒ z drugimi 
šolami 

‒ tekmovanje 
gradbenih šol 
Slovenije in 
zamejstva – 
gradbenijada 

‒ srečanje 
učiteljev 
gradbenih šol 
Slovenije in 
zamejstva 

‒ mednarodna 
tekmovanja v 
znanju 

‒ primerjava 
novih načinov 
poučevanja, 
opremljenosti 
šol … 

 

‒ izvedene 
dejavnosti 

‒ koordinatorji 
dejavnosti 

‒ ravnatelj 

Sodelovanje 
z zbornicami 
in drugimi 
strokovnimi 
institucijami 

‒ sodelovanje 
šole na 
razpravah o 
strokovnih 
temah in 
pridobivanje 
aktualnih 
strokovnih 
znanj 

‒ izvajanje 
konkretnih del, 
objektov za 
javno dobro in 
kot 
humanitarno 
dejavnost 

‒ projektno 
sodelovanje 

 

‒ Sodelovanje z 
naslednjimi 
institucijami: 

‒ Združenje za 
gradbeništvo 
in gradbenega 
materiala pri 
GZS 

‒ Zbornica 
komunalnega 
gospodarstva 

‒ Društvo 
gradbenih 
inženirjev in 
tehnikov Celje 

‒ Združenje 
delodajalcev 
Slovenije 

‒ Center za 
poklicno 
izobraževanje 

‒ izvedene 
dejavnosti 

‒ koordinatorji 
dejavnosti 

‒ ravnatelj 
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‒ Fit media – 
Zeleno 
omrežje 

‒ fakultete s 
področja 
gradbeništva 
in varovanja 
okolja, 

‒ podjetja 
‒ druge 

institucije, s 
katerimi smo 
sodelovali do 
zdaj 

‒ (glej poglavje 
1.16) 

 
4.4 PRENOVA IN DOGRADITEV SPECIALIZIRANIH UČILNIC ZA 

POUČEVANJE STROKOVNIH PREDMETOV IZ PROGRAMOV V 
GRADBENIŠTVU 

 
V skladu z razvojnim načrtom Šolskega centra Celje se bodo v tem petletnem obdobju 
(po finančnem planu v letu 2022) prenovil kompleks učilnic in zunanjega prostora 
gradbenih delavnic. Zasnova in prenova bo zahtevala skrbno načrtovanje potreb in 
idej za sodobno ureditev. 
 
 CILJI DEJAVNOSTI KAZALNIKI ZADOLŽENI 
Priprava  in 
izvedba 
prenove in 
dograditev 
specializiranih 
učilnic za 
gradbeništvo 

‒ prenova in 
izgradnja 
sodobnih 
učilnic za 
pokrivanje 
izobraževanja  
vseh 
strokovnih 
modulov v 
programih v 
gradbništvu 

‒ izgradnja 
skladiščnih 
prostorov za 
gradbene 
materiale 

‒ zbiranje idej 
in potreb 

‒ izdelava 
načrta 

‒ nadzor in 
pomoč pri 
izvedbi 

‒ sodobne 
učilnice in 
skladišče  

‒ učitelji 
praktičnega 
pouka  

‒ učitelji 
strokovnih 
modulov 

 
Dejavnosti sodelovanja šole z drugimi institucijami so dobro razvite in jih je potrebno 
ohranjati še naprej.  
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5 PRIORITETE OZ. PREDNOSTNA PODROČJA 
 
V razvojni načrt za naslednje petletno obdobje smo vključili več področij. Nekatera 
smo  dopolnili iz prejšnjega obdobja. 
Kratkoročni cilji so dejavnosti, ki jih že izvajamo in jih želimo zboljšati: 
– povezava vsebin strokovnih modulov  z znanji v praksi; 
– vzgojni modul Jaz in svet – izboljšave (To sem jaz) 
– sodelovanje z zbornicami in drugimi strokovnimi institucijami; 
– promocija šole, programov – izboljšave; 
– prostovoljski projekti – drugačno izvajanje praktičnega pouka; 
– interesne dejavnosti, članstvo v mrežah šol. 
 
Kratkoročni cilji, ki so novi in jih bomo prednostno razvijali v letih 2020 in 2021: 
– pregled izvajanja novih modulov odprtega kurikula v programu gradbeni tehnik; 
– dejavnosti v Nevi prenova in ureditev okolice; 
– uvajanje novosti pri izvedbah strokovnih ekskurzij; 
– dejavnosti za povečanje motivacije dijakov; 
– tutorstvo za dijake (npr. športnike); 
– priprava načrta za prenovo in dograditev specializiranih učilnic za izvajanje 

strokovnih modulov v gradbenih programih. 
 
Dolgoročni cilji oz. cilji, ki jih želimo doseči v razvojnem obdobju do leta 2024: 
– dokončana prenova specializiranih učilnic za izvajanje strokovnih modulov v 

gradbenih programih; 
– posodobitve izvajanja pouka  (tudi s pomočjo uporabe mobitelov); 
– celostna usvojitev ciljev Unesco mreže; 
– zasledovanje možnosti in uvedba novih izobraževalnih programov; 
– nadgradnje vzgojnega modula Jaz in svet; 
– odprti kurikul v programu okoljevarstveni tehnik;  
– revizija vsebin strokovnih modulov; 
– povezava vsebin strokovnih modulov z znanji v praksi; 
– promocija šole in programov (nove dejavnosti). 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Z razvojnim načrtom ustvarjamo pogoje izobraževanja za trajnostni razvoj, tj. 
izobraževanje za prihodnost, osredotočeno v socialne, ekonomske, kulturne in 
okoljske probleme. 
 
Razvijamo kakovostno izobraževanje, ki temelji na razvijanju življenjskih kompetenc 
(jezikovno izobraževanje, sposobnost reševanja problemov, uporaba IKT, 
pripravljenost za spremembe, aktivno učenje skozi življenje), se osredotočamo na 
potrebe posameznika, težimo k miru in zagotavljanju človekovih pravic, izboljšanju 
kakovosti življenja, promociji vrednot in stališč odgovornega državljanstva, 
spodbujanju ustvarjalnega in čustvenega razvoja posameznika, izpopolnjevanju 
kurikuluma in učnega procesa, razvijanju inovativnih didaktičnih materialov, 
podpiranju profesionalnega razvoja učiteljev kot nosilcev sprememb, spreminjanju 
klime v razredu, šoli in lokalnem okolju. 
 
Sledimo ciljem UNESCOVE mreže šol in se trudimo biti: 
– šola, ki deluje v skladu s štirimi stebri izobraževanja: Učiti se, da bi vedeli! Učiti se 

delati! Naučiti se živeti skupaj! Učiti se biti! 
– šola, ki deluje na področju vseh štirih tem (ASP-tem), prepletenih z načinom 

življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole (svetovni problemi in vloga ZN pri 
njihovem reševanju, mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in 
sodelovanje, medkulturno učenje (spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, 
kulturna dediščina), okoljski problemi in njihovo interdisciplinarno reševanje); 

– šola, ki spreminja miselnost in vrednote; 
– šola, ki je prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij; 
– šola, ki se odpira s svojo miselnostjo in s svojim delovanjem v lokalni in globalni 

prostor; 
– šola, ki se skozi nacionalne in mednarodne projekte povezuje in raste z ostalimi 

šolami v Unescovi mreži šol; 
– šola, ki si zna postaviti zrcalo in oceniti svoje delo; 
– šola, ki ji njena dejavnost določa kakovost. 
 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXIV členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravila ravnateljica Srednje šole za 
gradbeništvo in varovanje okolja Irena Posavec. 
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1 UVOD 
 
Razvojni načrt je izhodiščni dokument za oblikovanje ciljev za petletno obdobje 2019-
2024. Cilji so oblikovani na podlagi: 

‒ vizije in poslanstva šole ter centra 
‒ usklajevanja v učiteljskem zboru, dijaško skupnostjo in svetom staršev 
‒ dosedanjih rezultatov šole 

 
Letni cilji bodo vsako leto oblikovani v Letnem delovnem načrtu šole.  
Realizacijo bomo spremljali redno in povzetek bo zapisan v Realizaciji LDN. 
 
1.1 PREDSTAVITEV ŠOLE 
 
Leto 1976: 
Pod okriljem Tehniške šole za kemijo, metalurgijo in papir v Ljubljani je v prostorih 
Tehniške šole Celje pričel delovati oddelek za kemijo (vpisalo se je 39 dijakov). 
Ravnatelj je postal g. Jože Geršak. 
 
Leto 1978: 
Na Tehniški šoli Celje smo odprli oddelek za izobraževanje elektrotehnikov šibkega 
toka (vpisalo se je 36 dijakov). Prva učitelja sta bila g. Janko Holobar in g. Marjan 
Bregar. 
 
Leto 1979: 
Obstoječima programoma se je pridružil še oddelek za izobraževanje elektrotehnikov 
jakega toka. 
 
Leto 1981: 
25. maja smo proslavili otvoritev novega dela šole. Tehniška šola Celje se je 
preimenovala v Srednjo tehniško šolo Celje, v okviru katere je delovala elektro-
kemijska usmeritev. Odprli smo nova poklicna programa, to sta bila Kemijski 
procesničar in Elektrikar energetik. Pričelo se je obdobje usmerjenega izobraževanja 
(obdobje brez zaključnih izpitov), vodja usmeritve pa je postal g. Karol Gradišnik. 
 
Leto 1983: 
Vzgojno-izobraževalnemu programu Elektroenergetika se je pridružil še program 
Elektronika 
 
Leto 1985: 
Prenehali smo izobraževati dijake po triletnem programu Kemijski procesničar, 
Elektrikar elektronik in za krajši čas tudi Elektrikar energetik. 
 
Leto 1991: 
Elektro-kemijska usmeritev se je preimenovala v IE Elektrotehnika, kemija. V 
prenovljenih programih so ponovno uvedli zaključne izpite oziroma maturo. 
Ravnateljica je postala ga. Marija Marovt. 
 
 
 



68 
 

Leto 1993: 
Dijaki naše šole so bili vključeni v poskusno izvajanje mature, ki se je kasneje 
preoblikovala v poklicno maturo, kot jo poznamo še danes. 
 
Leto 1995: 
Srednja tehniška šola Celje se je preimenovala v Šolski center Celje, IE 
Elektrotehnika, kemija pa v Poklicno in tehniško elektro in kemijsko šolo. Direktorica 
Šolskega centra je postala ga. Marija Marovt, ravnatelj Poklicne in tehniške elektro in 
kemijske šole pa g. Igor Dosedla. 
 
Leto 2002: 
Dijakom smo ponudili nov program Računalniški tehnik. Število vpisanih dijakov se je 
močno povečalo. 
 
Leto 2003: 
Prišlo je do korenite spremembe programov Elektrotehnik energetik, Elektrotehnik 
elektronik in namesto Računalniškega tehnika je nastal Elektrotehnik računalništva. 
Ponujamo izobraževanje v programih: 

‒ Elektrikar energetik, 
‒ Elektrotehnik energetik, 
‒ Elektrotehnik elektronik, 
‒ Elektrotehnik računalništva in  
‒ Kemijski tehnik. 

Direktor Šolskega centra je postal g. Igor Dosedla, ravnatelj Poklicne in tehniške 
elektro in kemijske šole pa g. Darko Renner. 
 
Leto 2007: 
Šolski center pridruži Srednjo strokovno in poklicno šolo Celje in Štore. Šola se 
preimenuje v  
Srednjo šolo za elektrotehniko in kemijo. 
 
Leto 2008: 
V srednjih šolah se prične izvajanje novih programov SSI in SPI. Novi izobraževani 
programi so: 

‒ Elektrikar, 
‒ Elektrotehnik, 
‒ Kemijski tehnik in 
‒ Tehnik računalništva. 

Strokovni predmeti se preimenujejo v strokovne module in organizacija izvedbe je v 
veliki večini prenesena na organe šole. Obvezno postane sodelovanje s podjetji, kjer 
sodelujemo pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. Mojmir Klovar je postal 
ravnatelj šole 
 
Leto 2010: 
Šola se preimenuje v Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. 
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Pogled v prihodnost: 
Želimo oblikovati šolo, v katero bodo starši pošiljali svoje otroke zaradi našega 
vzgojnega in izobraževalnega dela, dijaki bodo radi obiskovali pouk zaradi načinov, 
kako osvojiti tako obvezna kot neobvezna znanja, učitelji pa bodo zadovoljni, saj je le 
zadovoljen učitelj lahko dober učitelj. 
 
Zavedamo se, da se uspeha ne meri z absolutnimi, ampak individualnimi kriteriji. Zato 
bomo tudi v prihodnje  dijake opremili z znanjem, samozavestjo, kompetencami, da 
bodo kos vsem življenjskim izzivom. Želimo, da bi bili naši dijaki naši največji 
promotorji. 
 
1.2 KONTAKTNI PODATKI 
 
Šolski center Celje 
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
 
T: +386 3 428 58 00 
E: ker@sc-celje.si 
W: ker.sc-celje.si 
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2 OBLIKOVANJE VIZIJE, POSLANSTVA IN VREDNOT 
 
Šola kot del šolskega centra deli vizijo, poslanstvo in vrednote skupnosti kateri 
pripada. Skupne vrednote so predpogoj za uspešno sodelovanje v okviru centra.  
 
Vizija 
Šolski center Celje – center sodobnih znanj, tehnologij in inovativnosti. 
 
Poslanstvo 
Šolski center, prepoznaven kot stičišče sodobnih znanj in tehnologij, kjer udeleženci 
pridobijo kompetence, ki omogočajo uspešen osebni razvoj ter poklicno kariero v 
domačem in mednarodnem okolju. Z razvojem organizacijskih enot, formalnih  
izobraževalnih programov in ostalih oblik izobraževanja in usposabljanja želimo 
prispevati k raznolikemu, trajnostnemu in hkrati odprtemu sistemu za novosti na 
področju splošnega in strokovnega izobraževanja v regiji in državi. 
Naše poslanstvo je ustvarjanje in zagotavljanje okoliščin za razvoj, povezovanje ter 
sinergijsko delovanje šol in medpodjetniško izobraževalnega centra z namenom 
dosegati vrhunske vzgojno-izobraževalne in druge rezultate. 
 
Poslanstvo SŠ KER v skladu s poslanstvom Šolskega centra Celje je: 

‒ prepoznavanje, vzpodbujanje in negovanje talentov, motiviranje za novosti 
‒ usposabljanje za timsko delo in sodelovanje pri delu 
‒ stremljenje k odličnosti 

 
Vrednote 
Vrednote, ki jih negujemo in nas usmerjajo pri našem vsakodnevnem delovanju v 
Šolskem centru, so: 

‒ etičnost – kot sprejemanje skupno sprejetih pravil in kodeksov,  
‒ odgovornost – prevzemati naloge in odgovarjati za rezultate dela, 
‒ pripadnost – zavodu, kolektivu, skupini, v kateri udeleženec aktivno deluje, 
‒ inovativnost – predlaganje in sprejemanje izboljšav, 
‒ sprejemanje drugačnosti – tako drugače mislečih kot tudi tistih, ki jim zaradi 

posebnih potreb lahko omogočimo doseči izobraževalne cilje. 
 
Poleg vrednot, ki jih delimo s Šolskim centrom Celje, želimo na naši šoli posebej 
poudariti še: 

‒ bonton, strpnost, spoštovanje, empatičnost, pravičnost 
‒ pripadnost SŠ KER 
‒ osebna rast, (samo)iniciativnost, samostojnost, (samo)kritičnost, vztrajnost, 

samozavest, fleksibilnost 
‒ skrb za zdravje in okolje 
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3 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO RAZVOJNEGA NAČRTA 
 
V skladu z razvojnim načrtom ŠC Celje so strateška področja delovanja za obdobje 
razvojnega načrta: 

1. Raziskave in razvoj 
2. Razvoj človeških virov 
3. Investicije, tehnologije in oprema 
4. Kakovostno in družbeno odgovorno delovanje 
5. Promocija IU, svetovanje 

 
Izhodišča za pripravo razvojnega načrta smo pridobili s pomočjo analiz stanja na 
učiteljskih konferencah in sestankih strokovnih aktivov. Prve ukrepe za izdelavo 
razvojnega načrta smo pričeli v oktobru 2018 z izvedbo analize klime v kolektivu in na 
skupnem izobraževanju učiteljskega zbora novembra 2019, kjer smo analizirali 
obstoječe stanje. Skupina za pripravo razvojnega načrta je podatke pregledala in 
pripravlja predlog od januarja do junija 2019. Anketo smo izvedli tudi med dijaki in 
starši, ter tako pridobili tudi njihovo mnenje o trenutnem stanju in predlogih za 
prihodnje obdobje. 
 
Na sestankih učiteljskega zbora v avgustu 2019 smo predloge pregledali in jih sprejeli. 
 

3.1 ANALIZA STANJA 
 
Na podlagi analize delovanja učiteljskega zbora na izobraževanju in analize klime v 
učiteljskem zboru je bilo ugotovljeno: 
 
Organiziranost in sestanki 
na neposredno organizacijo ni bilo pripomb  
negativno: klepetanje na sestankih (največkrat debata o vsebinah, ki se obravnavajo); 
prostor za izvajanje sestankov (zbornica); pozen čas konferenc (v razgovoru smo 
ugotovili, da so to zapisali tisti, ki zgodaj zaključijo s poukom); malica zaposlenih; 
prehajanje med etažami; nadomeščanja "po novo"; termini za izvajanje krožkov; 
pozitivno: stalnost (vedno enak termin, možnost načrtovanja); povezava s 
popoldansko govorilno uro; izpostavljene pomembne vsebine; povzetki po elektronski 
pošti (tudi predčasno); dobro porabljen čas; kratke in učinkovite konference; delovni 
čas brez štempljanja; posebna pohvala za urnik; nabava opreme 
Klima 2018: 

30% -> ni rednih razgovorov 
32% -> ni rednih delovnih sestankov 
56% -> nismo učinkovito organizirani 

 
Pretok informacij 
ciljno informiranje (filtriranje obvestil glede na prejemnika);  
negativno: čas za pogovor s sodelavci; preveč podrobne informacije; poslane 
informacije me ne zanimajo; manj osebnega odnosa;  
pozitivno: obveščanje po elektronski pošti; sprotno obveščanje; obvestila o 
nadomeščanjih; ažurna obvestila 
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Klima 2018: 
34% -> dobi informacije iz govoric?!? 
46% -> izmenjava znotraj šole ne poteka dobro 
pa vendar:  

61% -> dober pregled nad dogajanjem 
61% -> izmenjava informacij z drugimi šolami 

 
Medsebojni odnosi 
negativno: neaktivnost sodelavcev; nekatere vidimo samo na konferenci;  
pozitivno: spoštljiv odnos; več pogovor med seboj in izražanje jasnih mnenj; odprtost; 
več družabnih srečanj; odnosi učitelj - dijak; izleti in ekskurzije zaposlenih; vrniti junijski 
piknik ŠC Celje;  
Klima 2018: 

44% -> drugi ne naredijo vse kar bi lahko 
46% -> tekmujemo 
50% -> ne rešujemo konfliktov v skupno korist 
51% -> ne zaupamo drug drugemu 
pa vendar: 

75% -> zadovoljnih s sodelavci  
73% -> ko je potrebno, sodelujemo 
65% -> sodelovanje z drugimi šolami 

 
Promocija 
pozitivno: dobra izvedba informativnih dni;   
Klima 2018: 

27% učiteljev meni, da promocija ni njihova stvar !!! 
kaj vse je promocija? 
‒ delo v razredu 
‒ uspehi dijakov 
‒ odnos do dijakov 

 
Izvajanje izobraževanja 
negativno: več strokovnih izobraževanj; teme izobraževanja;  
pozitivno: možnost izobraževanja; dobri seminarji; nekaj za osebno rast, sprostitev;  
Klima 2018: 

51% -> ni možnosti za izobraževanje 
54% -> pridobljenega znanja ne prenašamo v prakso 
30% -> ni potrebe po izobraževanju, da bi znali delati z dijaki s posebnimi 
potrebami  
(2016: 17%; letos je teh dijakov največ do sedaj) 

 
Analiza kazalnikov iz RN 2014/2019: 
‒ prehodnost 

- že v šolsko leto 2017/2018 smo zastavljen cilj 92% presegli, doseženo je 
bilo 94,3% 

‒ obisk pouka - neopravičeno izostajanje 
- tudi ta cilj smo presegli že v šolsko leto 17/18: 0,5%; cilj je bil 0,77% 

‒ sodelovanje s starši 
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- pri tem kazalniku se je pokazalo, da ga je dejansko nemogoče spremljati; 
eden izmed razlogov je tudi v tem, da smo v tem obdobju staršem omogočili 
dostop do podatkov preko spleta 

‒ sodelovanje s podjetji - izobraževanje  
- zaradi različnih razlogov je izobraževanja v obliki, ki smo jo načrtovali težje 

izvajati; so pa učitelji šole sodelovali pri različnih izobraževanjih (v 
organizaciji MICa, posredovanje izobraževanj ponudnikov programske 
opreme …) 

‒ delovanje dijaške skupnosti 
- dejavnosti dijaške skupnosti je veliko (včasih še preveč); cilji so bili 

preseženi 
‒ interesne dejavnosti 

- število izvedenih interesnih dejavnosti je veliko in je odstotek realiziranih 
dejavnosti se veča, vendar natančnega rezultata nismo merili; verjetno okoli 
80% (to je bil tudi zastavljen cilj) 

‒ sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih 
- šola se je v zadnjih letih izjemno aktivirala na izvajanju vseh vrst projektov; 

to je mogoče tudi zaradi vpisovanja boljših dijakov in večjega interesa 
učiteljev; nismo pa realizirali mobilnosti dijakov 

‒ izobraževanje učiteljskega zbora 
- z manjšim nihajem v šolskem letu 15/16 (4,3 dni/učitelja), se celotno 

obdobje gibljemo nad 5 dnevi/učitelja 
 

3.2 IZVEDBA ANKETE MED STARŠI IN DIJAKI V MARCU/APRILU 
2019 

 
 Starši  Dijaki 

 1. 2. 3. 4.    1. 2. 3. 4.   
elektrikar 8 4 9   21   0 0 0   0  

elektrotehnik 17 20 13 15 65   1 2 1 4 8  
kemijski 

tehnik 20 10 15 8 53   6 2 27 0 35  
tehnik 

računalništva 16 22 11 16 65   4 6 16 17 43  
 61 56 48 39 204   11 10 44 21 86  
              

Kako bi 
ocenili vaše 

(vašega 
otroka) 

počutje na 
šoli? 

  

4,04 

      

3,6
4 

     
Kako 

ocenjujete 
odnos med 

dijaki na 
šoli? 

3,88 

      

3,4
2 
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Kako 
ocenjujete 

odnos med 
dijaki in 

učitelji na 
šoli? 

3,79 

      

3,5
2 

     
              
 Informiranje 

 1 2 3 4 5 
Ne 

vem  1 2 3 4 5 
Ne 

vem 

Spletna 
stran šole 

1 3 15 75 105 5  4 8 19 32 23 0 

0,49
% 

1,47
% 

7,35
% 

36,7
6% 

51,4
7% 

2,45
%  

4,6
5% 

9,3
0% 

22,0
9% 

37,
21
% 

26,
74
% 

0,00
% 

Dopoldanske 
govorilne ure 

3 5 16 56 80 44        
1,47
% 

2,45
% 

7,84
% 

27,4
5% 

39,2
2% 

21,5
7%        

Popoldanske 
govorilne ure 

4 4 15 55 108 18        
1,96
% 

1,96
% 

7,35
% 

26,9
6% 

52,9
4% 

8,82
%        

Roditeljski 
sestanki 

3 5 19 56 119 2        
1,47
% 

2,45
% 

9,31
% 

27,4
5% 

58,3
3% 

0,98
%        

Portal 
EviWeb 

5 3 17 41 104 34  2 9 25 27 18 5 

2,45
% 

1,47
% 

8,33
% 

20,1
0% 

50,9
8% 

16,6
7%  

2,3
3% 

10,
47
% 

29,0
7% 

31,
40
% 

20,
93
% 

5,81
% 

Šolska 
Facebook 

stran 

2 4 7 34 44 113  9 22 11 13 2 29 

0,98
% 

1,96
% 

3,43
% 

16,6
7% 

21,5
7% 

55,3
9%  

10,
47
% 

25,
58
% 

12,7
9% 

15,
12
% 

2,3
3% 

33,7
2% 

Prenos 
informacij s 

sestankov 
dijaške 

skupnosti 

       8 16 13 11 7 6 

       

13,
11
% 

26,
23
% 

21,3
1% 

18,
03
% 

11,
48
% 

9,84
% 

              
 Nasilje 
              

Ali se vaš 
otrok na šoli 

počuti 
varno? 

4,25 

      

3,9
7 

     

 Da Ne 
Ne 

vem     Da Ne 
Ne 

vem    
Ali je bil vaš 

otrok žrtev 
nasilja na 

šoli? 

7 197 0     11 75 0    

3,43
% 

96,5
7% 

0,00
%     

12,
79
% 

87,
21
% 

0,00
%    
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 Da Ne 
Ne 

vem     Da Ne 
Ne 

vem    

Verbalno 
nasilje 

42 124 38     48 29 9    

20,5
9% 

60,7
8% 

18,6
3%     

55,
81
% 

33,
72
% 

10,4
7%    

Fizično 
nasilje 

15 158 31     21 55 10    

7,35
% 

77,4
5% 

15,2
0%     

24,
42
% 

63,
95
% 

11,6
3%    

Psihično 
nasilje 

28 140 36     41 38 7    

13,7
3% 

68,6
3% 

17,6
5%     

47,
67
% 

44,
19
% 

8,14
%    

Prisotnost 
drog oz. 

nedovoljeni
h substanc 

60 84 60     42 29 15    

29,4
1% 

41,1
8% 

29,4
1%     

48,
84
% 

33,
72
% 

17,4
4%    

 

Bil žrtev 
nasilja. 

Katerega?     

Bil žrtev 
nasilja. 

Katerega
?    

 7      11     

 
Grožnje s strani sošolcev (omejen 
čas v preteklih letih)  Kraja 

 
Poniževanje (močnejši se spravijo 
na šibkejše)  Med sošolci 

 Psihičnega  Otipavanje 
 Verbalno nasilje  Pretepli so me 
        Psihično nasilje 
        Verbalno 
        Verbalno nasilje, spletno nasilje 
              

        

Navedite, 
na koga 

bi se 
obrnili v 
primeru 
stiske.    

        14 

16,
28
%  

družina, 
sorodniki 

        4 
4,6
5%  

policija, 
varnostnik 

        8 
9,3
0%  prijatelj 

        23 

26,
74
%  razrednik 
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        2 
2,3
3%  sošolec 

        8 
9,3
0%  

svetovalna 
delavka 

        11 

12,
79
%  učitelj 

            

 

Napišite, 
česa na 
šoli ne bi 

želeli 
spremeniti 

oz. kaj 
želite, da 
ostane 

tako, kot 
je.  

Napišite, 
kaj želite, 
da bi na 

šoli 
spremenili

.   

Napišite, 
česa na 
šoli ne bi 

želeli 
spremenit
i oz. kaj 

želite, da 
ostane 

tako, kot 
je.  

Napišite, 
kaj želite, 
da bi na 

šoli 
spremenil

i.  
dejavnosti 2   0    6   5   

informiranje 4   1    0   1   
klop 1   1    0   1   

knjižnica 1   0    5   1   
komunikacij

a 5   0    0   0   
korektnost 2   0    0   0   

malica 8   1    16   2   
nič 23   40    6   10   

odmor 2   8    1   2   
odnos 20   8    6   2   

omarice na 
hodniku 0   10    0   1   
ostane 20   2    2   0   

plastična 
embalaža 0   0    0   5   

pouk 7   12    6   10   
poveza 3   0    0   1   

praktični 
pouk 7   13    5   8   

pravičnost 1   3    0   2   
prehrana 10   3    0   0   

prost 2   7    9   6   
razpored 

ocenjevanja 1   2    1   3   
razred 8   1    2   3   

sproščenost 3   0    0   0   
strokovnost 8   9    0   0   

učitelji 13   15    3   5   
urnik 5   3    5   7   

varnost 5   0    0   0   
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vzdušje 5   1    1   1   
zadovoljstv

o 4   3    0   0   
zvonec 0   4    1   5   

 
3.3 SWOT ANALIZA 
 
Na podlagi teh analiz in rezultatov so člani ožjega tima za pripravo RN 2019/2024 
izdelali SWOT analizo: 

 Pozitivno Negativno 

N
ot

ra
nj

i  
de

ja
vn

ik
i 

PREDNOSTI SLABOSTI 
‒ varna zaposlitev 
‒ solidni delovni pogoji 
‒ možnost kadrovskega 

sodelovanja znotraj ŠC Celje 
‒ dobra IKT podpora in oprema 
‒ ponudnik prehrane v glavni 

stavbi; različni meniji malice 
‒ knjižnica 
‒ velikost šole 
‒ oprema 
‒ možnost osebne rasti  
‒ projekti (dijaki izmenjave) 
‒ izmenjave 
‒ ekskurzije 
‒ dostopnost učiteljev 
‒ delo z nadarjenimi 
‒ DSP 
‒ prisotnost na socialnih omrežjih 
‒ ugled šole v javnosti 
‒ usposobljen kader 
‒ posluh vodstva za nabavo 

kemikalij in inventarja 
‒ promocija 
‒ dobri dijaki 
‒ spoznavni tabor 
‒ projektna učilnica 
‒ promocija 
‒ ravnateljev dan 
‒ raziskovalne naloge 

‒ prostorska razdrobljenost 
‒ nepoznavanje opreme na drugih 

šolah ŠC Celje 
‒ slabo sodelovanje z drugimi 

šolami ŠC Celje 
‒ prost dostop v objekt 
‒ malica - razpored 
‒ več aktivnosti (med. projekti, 

dejavnosti) predstavlja motnje v 
izvedbi pouka 

‒ delovni pogoji v nekaterih 
učilnicah (temperatura, osvetlitev 
…) 

‒ strokovnost učiteljev 
‒ vestnost opravljanja pouka 
‒ eno in isti dijaki preveč 

angažirani  
‒ odnos učiteljev do dijakov 
‒ odnos učiteljev do staršev 
‒ vestnost vpisovanja v dnevnik 
‒ modernizacija pouka 
‒ oblikovno problematična spletna 

stran 
‒ pripadnost šoli tako učiteljev kot 

dijakov 
‒ pravično ocenjevanje in 

nagrajevanje dijakov 
‒ pojavljanje v medijih z uspehi 

dijakov, z novitetami, projekti.... 
‒ stari laboratoriji, stara 

laboratorijska oprema 
‒ nezainteresirani dijaki 
‒ premalo se posvečamo dobrim 

dijakom 
‒ predstavitev dejavnosti, 

raziskovalnih nalog … 
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‒ "oglasna deska" za obveščanje 
sodelavcev (aktivni dijaki, 
dejavnosti …) 

‒ informiranje dijakov o delu 
sošolcev 

‒ kabinet za glasbo 
‒ družabnih dejavnosti za dijake, 

dijaška skupnost 

Zu
na

nj
i  

de
ja

vn
ik

i 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI /GROŽNJE 
‒ naklonjenost družbe do tehnike 
‒ potrebe po kadrih, ki jih 

izobražujemo na šoli 
‒ stabilna demografija nekaj 

naslednjih let 
‒ razpisi ERASMUS+ 
‒ mreža delodajalcev 
‒ malo konkurence v regiji 
‒ skrbno izbrane promocije 
‒ mnenja staršev, dijakov, bivših 

dijakov  
‒ predčasni odhodi zaradi prevozov 
‒ veliko dobrih stvari je bilo 

narejenih recimo (Anita s svojo 
skupino) pa niso šle v javnost... 

‒ konkurenca ostalih šol 
‒ novi laboratorijski inštrumenti 
‒ novosti v kemiji 
‒ promocija 
‒ mediji (radio, TV, tiskani mediji) 
‒ regijsko tekmovanje v kemiji za 

OŠ-praktično delo, seminarske 
(vsi delajo določeno temo) 

‒ pomanjkanje učiteljev, predvsem 
strokovnih predmetov 

‒ vpisovanje v terciarni nivo 
izobraževanja 

‒ nekateri delodajalci so zelo 
občutljivi na zunanje vplive 
(morebitna krizna obdobja) 

‒ delodajalec zahteva specifična 
znanja 

‒ izpade kakšna promocija, ki bi 
bila uspešna 

‒ mnenja so subjektivna, glede na 
to kakšen uspeh je imel dijak 

‒ šole s slabšim vpisom nižajo 
zahtevnost 

‒ promocije ostalih šol z raznimi 
kulturnimi prireditvami, bendi 

‒ upad zanimanja za stroko 
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4 SMERNICE RAZVOJA ŠOLE V LETIH 2019-2024 
 
Za obdobje 2019 do 2024 na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo 
Šolskega centra Celje bomo posebej poudarili področje pripadnosti šoli, razvoju 
strokovnih področij, osebni rasi vseh udeležencev v izobraževalnem procesu in skrbi 
za zdravje ter okolje. 
 
Prednostni cilji, s katerim bomo dosegali želena področja, so: 
‒ Pripadnost SŠ KER in ŠC Celje 

- vzpostaviti sistem za spremljanje bivših dijakov 
- tutorstvo dijakom (dijaki za dijake) 
- aktivno sodelovanje dijaške skupnosti v delu šole (sodelovanje na 

konferencah, predstavitev dela dijakov, sodelovanje pri načrtovanju 
dejavnosti …) 

- udeležba učiteljev in dijakov na dogodkih šole 
- izdelava ali nakup promocijskih izdelkov, ki jih dijaki dobijo za posebne 

dosežke 
‒ Razvoj in promocija strokovnih področij 

- promocija izobraževalnih programov 
- dekleta v stroki 
- sodelovanje s podjetij 
- priprava promocijskih delavnic  
- sodelovanje v projektih z namenom pridobivanja novih strokovnih znanj 
- ponudba interesnih dejavnosti 

‒ Osebna rast udeležencev v izobraževanju 
- gradnja medsebojnih odnosov 
- doseči ničelno toleranco do nasilja in uporabe nedovoljenih substanc 
- izobraževanje celotnega učiteljskega zbora s poudarkom na vrednotah SŠ 

KER 
- dijakom in staršem ponuditi izobraževanja 
- sodelovanje z delodajalci pri pripravi delavnic za dijake 
- sodelovalno poučevanje (timsko poučevanje) 
- preprečevanje nepotrebnega izostajanja od pouka 

‒ Skrb za zdravje in okolje 
- izvajanje šolskih in drugih projektov ter dejavnosti s katerimi bomo 

ozaveščali dijake, učitelje in starše o pomembnosti skrbi za zdravje in okolje 
- skrb za čisto delovno okolje (naloga učiteljev in dijakov) 
- ponudba sadja 

 
Spremljanje prednostnih ciljev bomo podprli z naslednjimi aktivnostmi: 
 
1. Prednostni cilj: pripadnost SŠ KER in ŠC Celje 
S povečanjem čuta pripadnosti SŠ KER in ŠC Celje predvidevamo, da bodo dijaki 
uspešnejši pri pridobivanju novih znanj in izboljšali svoje socialne veščine. Prav tako 
pogrešamo povezavo z bivšimi dijaki. Pripadnost šoli in zavodu bomo lahko tudi 
dosegli z izdelavo tematskih promocijskih izdelkov. Temo bomo za vsako šolsko leto 
določili v LDN. K večji pripadnosti in sodelovanju bo pripomogel tudi model tutorstva 
med dijaki. Tudi povečan vplivu dijaške skupnosti na formalno delovanje šole bo 
pripomoglo k temu, da bodo dijaki čutili večjo pripadnost šoli. 
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Zap. 
št. 

Aktivnost Nosilec  Rok Možna tveganja, ki 
lahko ogrozijo 
izvedbo aktivnosti  

1.  Spremljanje 
bivših dijakov 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
svetovalna 
delavka, 
razredniki 

vzpostavitev 
sistema do 
2021; 
celotno 
obdobje RN 

pridobivanje soglasij 
bivših dijakov; 
pripraviti zanimive 
vsebine, ki bodo 
povezovale različne 
generacije sedanjih n 
bivših dijakov 

2.  Tutorstvo ravnatelj, pom. 
ravnat. 
mentor dij. 
skupnosti, 
razredniki, 
učitelji 

celotno 
obdobje RN 

pridobiti dijake 
starejših letnikov, ki 
bodo mentorji 
novincem 

3.  Sodelovanje 
dijaške skupnosti 
v delu šole 

ravnatelj, pom. 
ravnat. 
mentor dij. 
skupnosti, 
razredniki 

od šolskega 
leta 
2020/2021 
naprej 

vzpostavitev sistema 
sodelovanja v 
šolskem letu 
2019/2020 (določiti 
okvirje sodelovanja 
dijakov pri formalnem 
delovanju šole) 

4.  Promocijski 
izdelki 

ravnatelj, pom. 
ravnat. 
vodje strokovnih 
aktivov, 
mentor dij. 
skupnosti 

celotno 
obdobje RN 

sprejemanje 
blagovne znamke SŠ 
KER in ŠC Celje; 
vzpostavitev prodaje 
promocijskih izdelkov 

 
2. Prednostni cilj: razvoj in promocija strokovnih področij 
Promocija je eden izmed najpomembnejših področij, ki posredno omogoča razvoj 
strokovnih področij, ki jih izvajamo na šoli. Z uspešno promociji zagotavljamo stalen 
dotok dijakov in s tem varno okolje za zaposlene ter stilno finančno konstrukcijo. 
Pomemben poudarek bomo namenili promociji tehničnih poklicev med dekleti. 
Povezava z delodajalci pri izvajanju delavnic za dijake (praviloma 3. letnika programa 
SSI) želimo zagotoviti trdne povezave, ki bi obstale tudi v primeru kriznih obdobij. 
Poleg tega pa delavnice pri delodajalcih dijakom predstavljajo izkušnjo, ki jo lahko 
uporabijo pri šolskem delu (npr.: maturitetna naloga) ali raziskovalnem delu. 
Razvoj strokovnega področja predstavljajo tudi izdelki dijakov in druge dejavnosti. 
Dijaki lahko svoje delo običajno predstavijo le svojim sošolcem. Predstavitev širši 
skupnosti (staršem, delodajalcem …) bo verjetno dijake še spodbudila k razvojnemu 
delu. 
Zanje in izkušnje morajo dijaki in učitelji pridobivati tudi izven šole v okviru nacionalnih 
in mednarodnih projektov. S pridobivanje informacij in znanj na različnih področjih in 
okoliščinah bodo lahko dijaki n učitelji izboljšali svoje veščine in spretnosti. Z 
bogatenjem znanja in izmenjavo izkušenj bomo razvili še druge oblike medpredmetnih 
povezovanj. 
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Zap. št. Aktivnost Nosilec  Rok Možna tveganja, ki 
lahko ogrozijo 
izvedbo aktivnosti  

1. 1 Dekleta v stroki ravnatelj, pom. 
ravnat. 
svetovalna 
delavka, 
učiteljski zbor 

celotno 
obdobje 
RN 

zakoreninjene 
navade in delitve 
poklicev po spolu 

2. 3 Promocijski 
sejem 

ravnatelj, pom. 
ravnat. 
razredniki 
vodje strokovnih 
aktivov 

celotno 
obdobje 
RN 

možne 
organizacijske ovire 

3.  Izvajanje 
medpredmetnih 
dejavnosti v 
okviru oddelka, 
programa, šole 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
vodje strokovnih 
aktivov, 
učitelji 

celotno 
obdobje 
RN 

normativi za 
oblikovanje skupin 

4. 5 Sodelovanje v 
mednarodnih 
projektih 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
koordinator med. 
proj., 
udeleženci 

celotno 
obdobje 
RN 

izbirni postopki 
iskanje partnerjev 

5.  Promocijski 
izdelki 

ravnatelj, pom. 
ravnat. 
vodje strokovnih 
aktivov, 
mentor dij. 
skupnosti 

celotno 
obdobje 
RN 

sprejemanje 
blagovne znamke 
SŠ KER in ŠC Celje; 
vzpostavitev prodaje 
promocijskih 
izdelkov 

 
3. Prednostni cilj: osebna rast udeležencev v izobraževanju 
Osebna rast udeležencev je izražena oz. jo lahko predstavimo na različne načine. Za 
dijake to pomeni, da uspešno zaključijo izobraževanje. Za učitelje pridobivanje novih 
znanj in veščin. Vse pa druži pravica do varnega delovnega okolja. Z nadaljevanjem 
prostovoljstva pa bomo omogočili dijakom in zaposlenim, da pridobivajo tudi druge 
veščine, ki so potrebne za uspešno sobivanje. 
 
Zap. 
št. 

Aktivnost Nosilec  Rok Možna tveganja, ki 
lahko ogrozijo 
izvedbo aktivnosti  

1.  Analiza 
prehodnosti 
dijakov 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
razrednik, 
odd. učiteljski 
zbor 

celotno 
obdobje 
RN 

do sedaj nismo 
spremljali 
prehodnosti dijakov v 
celotnem času 
izobraževanja 

2.  Spremljanje osipa 
dijakov 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
svetovalna 
delavka, 

celotno 
obdobje 
RN 

pridobivanje 
informacij 
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4. Prednostni cilj: skrb za zdravje in okolje 
Skrb za zdravje in ustrezno delovano okolje je pomembno pri doseganju drugih ciljev 
zapisanih v razvojnem načrtu. Z zmanjšanjem odpadne embalaže in izvajanjem 
čistilnih akcij bomo poskrbeli za manj obremenjevanja okolice. Zasajevanje dreves v 
okolici šole pa bo pripomoglo k krepitvi pripadnosti šoli in zavodu ter za prijetnejšo in 
bolj zdravo okolico šole.  

 

odd. učiteljski 
zbor 

3.  Doseganje ničelne 
tolerance do 
nasilja in uporabe 
nedovoljenih 
substanc 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
svetovalna 
delavka, 
razredniki, 
učitelji 

celotno 
obdobje 
RN 

odkrivanje 
nezaželenih 
aktivnosti 

4.  Mednarodne 
izmenjave 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
vodje strokovnih 
aktivov 
udeleženci 

celotno 
obdobje 
RN 

iskanje partnerjev 

5.  Prostovoljstvo ravnatelj, pom. 
ravnat., 
mentor dij. 
skupnosti, 
dijaška skupnost, 
odd. učiteljski 
zbor 

celotno 
obdobje 
RN 

nezainteresiranost 

6.  Izobraževanje 
učiteljev pri 
delodajalcih 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
organizatorji 
PUD, 
člani strokovnih 
aktivov 

celotno 
obdobje 
RN 

nezainteresiranost 
učiteljev, 
nezainteresiranost 
delodajalcev 
vzpostaviti sistem 

7.  Sodelovanje s 
podjetij pri pripravi 
delavnic za dijake 

ravnatelj, pom. 
ravnat. 
organizatorji PUD 

celotno 
obdobje 
RN 

neodzivnost podjetij v 
času morebitne krize 

8.  Seznanjanje 
učiteljev z 
modernimi načini 
poučevanja 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
vodje strokovnih 
aktivov 

celotno 
obdobje 
RN 

poiskati nosilca 
dejavnosti 

9.  Izobraževanje za 
boljše medsebojne 
odnose 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
svetovalna 
delavka 

celotno 
obdobje 
RN 

nabor ustreznih 
predavateljev 
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Zap. 
št. 

Aktivnost Nosilec  Rok Možna tveganja, ki 
lahko ogrozijo 
izvedbo aktivnosti  

1  Zmanjšanje 
količine odpadkov 
in ločevanje 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
dijaška skupnost, 
učitelji 

celotno 
obdobje 
RN 

motiviranje dijakov in 
učiteljev 

2  Izobraževanja v 
okviru zdrava šola 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
koordi. zdrave 
šole, 

celotno 
obdobje 
RN 

nabor ustreznih 
predavateljev 

3  Čistilna akcija ravnatelj, pom. 
ravnat., 
dijaška skupnost 

celotno 
obdobje 
RN 

motiviranje dijakov in 
učiteljev 

4  Zasajevanje 
dreves v okolici 
šole 

ravnatelj, pom. 
ravnat., 
dijaška skupnost, 
učitelji 

celotno 
obdobje 
RN 

uskladitev načrta 
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5 KAZALNIKI 
 
Kazalnik 1 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Zaključevanje šolanja brez 
ponavljanja v programu SSI 

do sedaj nismo 
spremljali 

90% 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
Ker želimo zagotoviti stabilno število dijakov, je eden od pomembnejših ukrepov, 
da zagotovimo napredovanje čim večjemu številu dijakov brez ponavljanja. Do 
sedaj smo dosegli solidne prehode med šolskimi leti.  
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 3. 

 
Kazalnik 2 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Alumni klub ne spremljamo vzpostavitev 
sistema, testiranje 
in evalvacija 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
V prvem letu izvajanja bomo skupaj z dijaki analizirali prednosti in slabosti 
povezovanja bivših dijakov in šole. Pričeli bomo tudi z vzpostavitvijo primernega 
orodja za vodenje Alumni kluba. 
V drugem letu bomo zadevo aktivno testirali in odpravljali napake pri delovanju. 
V tretjem letu bomo izvedli predstavitve rešitve delovanja Alumni kuba in ga 
ponudili v uporabo drugim šolam ŠC Celje. 
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 1. in 
3. 

 
Kazalnik 3 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Tutorstvo med dijaki ne spremljamo v š.l. 2019/2020 
vpeljati sistem; 
do konca obdobja 
RN letno pridobiti 
vsaj 6 dijakov, ki bi 
izvajali tutorstvo; 
z vsako letno 
anketo ugotoviti 
vpliv tutorstva na 
učni uspeh in 
življenje na šoli 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
V prvem letu želimo na manj zahtevnih primerih testirati sistem tutorstva in ga 
predstaviti dijaški skupnosti. Načrt je, da sistem tutorstva tako razvijemo, da bodo 
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povečamo občutek pripadnosti med dijaki in poskušamo zagotoviti tudi med 
generacijsko sodelovanje dijakov. 
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 1. 2. 
in 3. 

 
Kazalnik 4 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Zaznavanje nasilja anketa april 2019: 
dijaki: 11x, 
starši: 7x 

spremljanje z 
anketo; 
želeni cilj je 0x 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
Priprava predavanj in delavnic za učitelje, dijake in starše (ravnatelj, svetovalna 
delavka).  
Vsakoletna osvežitev postopkov ob zaznavanju nasilja (svetovalna delavka). 
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 1. in 
3. 

 
Kazalnik 5 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Promocijski izdelki 1-2 vsako šol. leto 
nabor izboljšati za 
en kvalitetni 
promocijski izdelek, 
ki bi odražal temo 
šolskega leta, ki bo 
določena v LDN 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
Načrtujemo, da bi vsako leto pridobili en unikatni promocijski izdelek, ki bi bil 
izdelan na temo šolskega leta.  
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 1., 2., 
3. in 4. 

 
Kazalnik 6 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Promocija izobraževalnih programov 
med dekleti 

0% v ET 
7% v TR 

doseči 7% dekliške 
populacije v 
programu ET; 
doseči 15% 
dekliške populacije 
v programu TR 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
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Ker bi želeli povečati vpis dekliške populacije, bo potrebno spremeniti pristop pri 
promociji. V šolskem letu 2019/2020 želimo vzpostaviti sistem in metode, ki bi nam 
omogočile doseganje želenega cilja 
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 2. in 
3. 

 
Kazalnik 7 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Izpeljava delavnic za dijake v 
podjetjih 

0 v KT 
0 v ET 
0 v EL 
1 v TR 

2 delavnici v 
vsakem programu 
SSI 
1 delavnica v 
programu SPI 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
Zardi boljših dijakov moramo poiskati nove načine motiviranja dijakov za delo v 
šoli. Ugotavljamo, da delavnice, ki jih izvajajo delodajalci zelo pripomorejo k 
zanimanju za stroko in dijaki prihajajo nazaj v šolo z novimi znanji in veščinami. 
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 2. in 
3. 

 
Kazalnik 8 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Izobraževanje učiteljev pri 
delodajalcih 

ne spremljamo vzpostavitev 
sistema 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
V prvem letu bomo raziskali možnosti sodelovanja z delodajalci na tem področju. 
V nadaljevanju pa vzpostaviti sistem, ki bi omogočal izobraževanje pri 
delodajalcih, ki ne bi bil moteč za izvajanje pouka. 
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 2. in 
3. 

 
Kazalnik 9 Izhodiščna 

vrednost  
(leto 2019) 

Ciljna vrednost 
leta 2024 

Število predavanj v okviru projekta 
zdrava šola v šolskem letu 

učitelji: 0x 
dijaki: 2x 
starši: 0x 

učitelji: 1x 
dijaki: 3x 
starši: 1x 

Dejavnosti oz. ukrepi: 
Osvežitev znanja prve pomoči oz. ukrepanja ob poškodbah za učiteljski zbor 
(Jernej Jančič) 
Podpora prednostnemu cilju: 
S tem kazalnikom bomo merili aktivnosti, ki so zapisane v prednostnem cilju 3. in 
4. 
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6 POVZETEK 
 
Razvojni načrt organizacije predstavlja smer delovanja in usmeritve, ki jih organizacija 
v začrtanem obdobju spremlja. Cilje razvojnega načrta in razvojna usmeritve je 
najlažje pospremiti s sloganom, ki zajema temeljno vodili delovanja v obdobju 
razvojnega načrta.  
 
Ker na SŠ KER znamo in zmoremo, imamo dobre pogoje, prisluhnemo idejam, želimo 
biti najboljši in je pomemben vsak posameznik, želimo oblikovati slogan, ki nas bo 
spremljal v naslednjih letih. 
 
Ne glede na slogan pa je poglavitno delo pri doseganju ciljev razvojnega načrta 
porazdeljeno med vse udeležence učnega procesa na šoli. Največji delež je na 
učiteljskem zboru in dijaški skupnosti. K sodelovanju pa moramo pritegniti tudi starše 
in druge partnerje, predvsem delodajalce. 
 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXIV členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravil ravnatelj Srednje šole za kemijo, 
elektrotehniko in računalništvo Mojmir Klovar. 
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1 UVOD 
 
Razvojni načrt  je temeljni  dokument, v katerem so oblikovani okvirni cilji, ki jih želimo 
doseči v obdobju  2019-2024.  
Cilji so oblikovani na podlagi vizije in poslanstva šole, predlogov zaposlenih in 
posnetku trenutnega stanja. 
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2 PREDSTAVITEV ŠOLE 
 
Prve začetke obrtnega šolstva na Slovenskem zasledimo že v začetku 19. stoletja, ko 
so morali vajenci obiskovati nedeljske šole. Celje dobi šolo za bodoče obrtnike z 
nazivom Obrtna nadaljevalna šola že leta 1883. Na zahtevo avstrijskih oblasti so 
celjski mestni očetje takrat odločili, da morajo mladi vajenci obiskovati nedeljski in 
večerni pouk v obrtni nadaljevalni šoli, da bi si poleg poklicnega znanja pridobili tudi 
znanje iz računstva, nemškega jezika, gradivoznanstva, risanja, knjigovodstva, obrtnih 
predpisov in drugih splošnih predmetov.  
V statutu šole je bilo takrat zapisano: »Obrtna nadaljevalna šola ima nalogo poučevati 
obrtniške učence teoretično in kolikor je mogoče tudi praktično v onih umetno 
obrtniških, tehniških in trgovskih strokah, ki jim koristijo pri izvrševanju njihovega obrta 
in povzdigujejo zmožnost pridobivanja.« 
Tudi po razpadu Avstro-Ogrske se je v Celju ohranila podobna zasnova vajeniškega 
šolstva. Večje spremembe so se zgodile po II. svetovni vojni, ko so se v Celju poleg 
vajeniške pojavile še druge poklicne in industrijske šole. Vajeniško oziroma poklicno 
šolstvo je  bilo tudi  večkrat  reformirano, da bi se  prilagodilo potrebam gospodarstva. 
Ves čas svojega delovanja je imela šola prostorske težave. Vse od ustanovitve leta 
1883 se je šola pogosto selila, pouk pa je v posameznih obdobjih potekal v različnih 
zgradbah v mestu (Stara grofija, Gozdna restavracija ob Savinji, prostori gostinskega 
podjetja Na-Na, Obrtni dom, Slomškov dom itd. ). 
V zgradbo na Ljubljanski cesti 17, v kateri je bilo najprej vojaško skladišče avstro 
ogrske armade, se je šola vselila leta 1953. Ker je število dijakov kmalu preraslo 
prostorske kapacitete, se je kasneje del pouka izvajal v zgradbi na Dečkovi cesti 1 in 
v stari zgradbi Tehniške šole na Kidričevi ulici. V letih 1982–1984 je bila zgradba na 
Ljubljanski cesti dograjena s prizidkom za učilnice, šolsko telovadnico in z učnimi 
delavnicami za avtoservisni program. Kljub dograditvi šolski prostori še vedno niso 
zadoščali potrebam, zato še vedno izvajamo praktični pouk frizerskega programa v 
bivši Srednji šoli za gostinstvo in turizem na Kosovelovi 12. 
Posebnost naše šole je tudi, da je v svoji preteklosti večkrat spreminjala ime. Prvotno 
nemško ime Gewerbliche Fortbildungsschule in Cilli je po nastanku Jugoslavije 
nadomestilo ime Obrtna nadaljevalna šola v Celju, med II. svetovno vojno pa je šola 
zopet imela nemško ime Allgemaine Berufsschule. Po letu 1945 se je preimenovala v 
Vajensko šolo, leta 1959 pa je dobila ime Vajenska šola Borisa Kidriča. Od leta 1963 
se je imenovala Šolski center Borisa Kidriča, naziv pa se je ponovno spremenil po 
šolski reformi 1981 v Srednjo šolo Borisa Kidriča. Od leta 1993 je šola nosila naziv 
Srednja frizerska, tekstilna, strojna in prometna šola Celje, od začetka šolskega leta 
1999/2000 pa je bil po sklepu vlade RS naziv šole Srednja strokovna in poklicna šola 
Celje. 
Šolsko leto 2007/2008 smo začeli v novi organizacijski obliki, saj je bil s sklepom Vlade 
Republike Slovenije z dne 3. 7. 2007 izdan Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje. Ob tem so se spremenila tudi imena šol. 
Naša šola danes nosi naziv Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko. 
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Trenutno izobražujemo dijake v naslednjih programih: 
Program nižjega poklicnega 
izobraževanja 

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ / 
PREOBLIKOVALKA TEKSTILIJ 

Program srednjega poklicnega 
izobraževanja 

AVTOSERVISER / AVTOSERVISERKA 

 AVTOKAROSERIST / 
AVTOKAROSERISTKA 

 FRIZER / FRIZERKA 
Program poklicno-tehniškega 
izobraževanja 

AVTOSERVISNI TEHNIK / 
AVTOSERVISNA TEHNICA 

 USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL / 
USTVARJALKA MODNIH OBLAČIL 

Program srednjega strokovnega 
izobraževanja 

LOGISTIČNI TEHNIK / LOGISTIČNA 
TEHNICA 

 USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL / 
USTVARJALKA MODNIH OBLAČIL 
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3 VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE 
 
Vizija  
Skupaj z vami želimo biti odgovoren, kakovosten in stalen partner pri usvajanju znanja, 
prepoznaven doma in v tujini, ki se bo prilagajal potrebam okolja ter osebni rasti 
posameznika. 
 
Poslanstvo zavoda 
Naše poslanstvo je zagotavljanje čim kakovostnejšega izobraževanja in vzgoje 
mladine ter odraslih, s tem pa zviševanje ravni znanja za gospodarski, kulturni in 
socialni razvoj regije ter umeščanje Slovenije med uspešne države EU. 
Svoje poslanstvo uresničujemo s hitrim odzivanjem na spremembe tehnologij in potreb 
na trgu dela, z zagotavljanjem odličnih učiteljev ter pogojev izobraževanja in z 
razvijanjem različnih partnerstev. 
 
Vrednote: 

‒ pripadnost, 
‒ etičnost, 
‒ strokovnost, 
‒ korektnost, 
‒ odgovornost, 
‒ doslednost, 
‒ strpnost do drugače mislečih, 
‒ partnerstvo, 
‒ sprejemanje novosti. 
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4 ANALIZA STANJA  
 
Na osnovi analize dela učiteljev, dijakov, staršev, partnerjev v podjetjih in v okolju smo 
določili področja, ki se jim bomo načrtno v naslednjih petih letih bolj posvetili, in sicer: 

‒ vzgojno-izobraževalno delo, 
‒ razvoj človeških virov, 
‒ razvoj izobraževalnih programov, 
‒ tehnologija in oprema, 
‒ sodelovanje z okoljem in socialnimi partnerji, 
‒ mednarodno sodelovanje in promocija. 
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5 PODROČJA RAZVOJA 
 
5.1 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
 
Je najpomembnejše področje, ki mu bomo posvetili večino svojega časa. Cilj razvoja 
tega področja je dijakom privzgojiti vrednote, kot so: poštenost, solidarnost, 
odgovornost in jim zagotoviti čim boljšo izobrazbo, s katero bodo uspešno konkurirali 
na trgu dela.  
 
Zadali smo si visoke cilje: 

‒ Vsaj 90 % uspeh na koncu pouka,  
‒ Vsaj 95 % uspeh na koncu šolskega leta, na poklicni maturi in zaključnem izpitu 
‒ izpis med šolskim letom zmanjšati pod 4 % 

 
Kakovost, izboljšanje oz. spremembe vzgojno-izobraževalnega delu bomo spremljali 
s tremi kazalniki: 

‒ Uspeh dijakov ob polletju 
‒ Uspeh dijakov ob koncu pouka  
‒ Obisk pouka 

 
Opis Uspeh  DIJAKOV ob polletju 

Uspeh dijakov ob polletju je zelo pomemben dejavnik uspešnosti 
dijakov in hkrati pokazatelj kakovostnega dela učiteljev. Če je 
uspeh ob polletju zelo slab, je motivacija za delo v drugem 
polletju manjša, več je izostankov… Na uspeh vpliva več različnih 
okoliščin, npr. uspešnost dijakov v izobraževalnem procesu 
osnovne šole, njihove učne sposobnosti, motiviranost dijakov ...  

Izvajalci Učiteljski zbor 
Odgovorni Učiteljski zbor 
Nadzor Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, svetovalni delavki, razredniki 
Rok Celoletna dejavnost 
Kazalnik 
rezultatov 

(Št. dijakov, ki so uspešni ob polletju) x 100/  
(število dijakov v razredu) 

Izhodiščna 
vrednost 

2018/2019        60%    
 

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020 – 65 % 
2021/2022 – 70 % 
2022/2023 – 75 % 
2023/2024 – 78 % 

Ciljna vrednost 2024/2025 – 80 % 
Aktivnosti 
izvajalcev 

Učitelji bodo morali poiskati načine za večje motiviranje dijakov 
za redno šolsko delo in spodbuditi ambicioznost pri doseganju 
rezultatov. Preveriti je potrebno, ali so obstoječe metode 
posredovanja znanja in ocenjevanja primerni za doseganje cilja. 

Opomba  
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Opis OBISK POUKA 
Redno obiskovanje pouka je eden najpomembnejših dejavnikov 
pri vzgoji in izobraževanju otrok. Posebnega pomena je 
sodelovanje s starši pri dijakih z učno-vzgojnimi problemi in 
dijaki s posebnimi potrebami. Cilj nam je vzpostaviti sistem, v 
katerem bi morebitne izostanke od pouka dijaki in starši 
napovedali v naprej (npr. specialistični zdravniški pregledi), 
ostale aktivnosti pa bi poskušali opraviti v času, ko ni pouka. 

Izvajalci Razredniki, učiteljski zbor, svetovalna služba 
Odgovorni Razredniki, učiteljski zbor, svetovalna služba 
Nadzor Razredniki, učiteljski zbor, svetovalna služba 
Rok Celoletna dejavnost 
Kazalnik 
rezultatov 

(Št. Izostankov X 100) / (število realiziranih ur) 

Izhodiščna 
vrednost 

2018/2019        89%    

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020 – 90% 
2020/2021 – 91% 
2021/2022 – 92% 
2022/2023 – 93% 
2023/2024 – 94% 

Ciljna vrednost 2024/2025 – 95%  
Aktivnosti 
izvajalcev 

Vključevanje staršev v šolsko delo, predvsem tistih, katerih 
otroci imajo disciplinske težave. Učitelji bodo morali poiskati 
načine za večje motiviranje dijakov za redno šolsko delo in 
spodbuditi ambicioznost pri doseganju rezultatov. Morebitne 
izostanke je potrebno sproti evidentirati, reagirati, poiskati in 
odpravljati vzroke izostajanja … 

Opomba  
 
Opis Uspeh  DIJAKOV ob koncu pouka 

Uspeh dijakov ob koncu pouka je zelo pomemben dejavnik 
uspešnosti dijakov in hkrati pokazatelj kakovostnega dela 
učiteljev. Če je uspeh zelo slab že ob polletju, je možnost za 
končni uspeh ob koncu šol.l. manjša. Dijaki se med poletnimi 
počitnicami v večini primerov sami pripravljajo na popravne 
izpite. Možnost uspeha je toliko manjša. Na uspeh vpliva tudi 
več različnih okoliščin, npr. uspešnost dijakov v izobraževalnem 
procesu osnovne šole, njihove učne sposobnosti, motiviranost 
dijakov, doslednost in pomoč staršev...  

Izvajalci Učiteljski zbor 
Odgovorni Učiteljski zbor 
Nadzor Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, svetovalni delavki, Razredniki 
Rok Celoletna dejavnost 
Kazalnik 
rezultatov 

(Št. dijakov, ki so uspešni ob koncu pouka) x 100/  
(število dijakov v razredu) 
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Izhodiščna 
vrednost 

2018/2019        80%    
 

Vmesne 
vrednosti 

2019/2020 – 85 % 
2021/2022 – 87 % 
2022/2023 – 88 % 
2023/2024 – 89 % 

Ciljna vrednost 2024/2025 – 90 % 
Aktivnosti 
izvajalcev 

Učitelji bodo morali poiskati načine za večje motiviranje dijakov 
za redno šolsko delo in spodbuditi ambicioznost pri doseganju 
rezultatov. Preveriti je potrebno, ali so obstoječe metode 
posredovanja znanja in ocenjevanja primerni za doseganje 
cilja. 

Opomba  
 
5.2 RAZVOJ IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 
 
Vzgojno-izobraževalni programi, ki jih šola ponuja, morajo biti usklajeni s socialnimi 
partnerji, zato bodo naša prizadevanja potekala v smeri razvoja obstoječih programov 
in razvijanja novih. 

‒ Razvoj obstoječih programov 
V vseh programih posodobiti kurikule (cilji: aktualne vsebine, minimalni 
standardi, načrt ocenjevanja znanja)  

‒ Novi programi – v skladu z možnostmi, si bomo prizadevali 
- Sodelovati z inštitucijami za program, ki bo omogočil nadaljevanje 

izobraževanja frizerjem v stroki, 
- proučiti in ustanoviti avto šolo, 
- sodelovanje z višjo šolo za pridobitev višješolske vertikale vseh naših 

izobraževalnih programov.  
 
5.3 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 
 
Eden najpomembnejših dejavnikov pri delu na šoli je zadovoljen in strokovno 
usposobljen kader. Raznolikost izobraževalnih programov zahteva izobraževanje tako 
doma kot v tujini. Vsem zaposlenim je zagotovljeno najmanj 5 dni izobraževanja v letu. 
Izobraževanja se praviloma izvajajo v času, ko ni pouka. 
 
Udeleženci izobraževanj morajo v okviru posamezne službe  ali OE v soglasju z 
direktorjem, ravnateljem ali vodjo MIC  o izobraževanju poročati aktivu, učiteljskemu 
zboru ….  Željena je predstavitev novih metod dela, izvedba predstavitvenih 
delavnic… 
Znesek kotizacije in ostalih stroškov izobraževanja, ki presegajo 100 EUR odobri 
kolegij. 
Evidenco izobraževanj vodijo direktor, ravnatelji oz. vodja MIC ali od njih pooblaščeni 
zaposleni. 
 

‒ Izobraževanje na strokovnem področju  
Izobraževanje učitelji načrtujejo v aktivih, enakomerno porazdeljeno med člane.  
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‒ Izobraževanje na pedagoškem in didaktičnem področju 
Izobraževanje načrtujejo učitelji in ravnatelj. Enkrat letno bo organizirano 
izobraževanje za celoten učiteljski zbor. 

‒ Izobraževanje na neprofesionalnem področju  
Lastna izbira učitelja. Promocija zdravega načina življenja – različne akcije. 

‒ Team building 
Najmanj enkrat letno ga organizira ravnatelj. 

‒ Mentorstvo in pripravništvo za mlade 
Na osnovi projekcij vpisa in starostne strukture zaposlenih bomo nudili 
mentorstvo in pripravništvo bodočim sodelavcem.  

 
5.4 EKOLOGIJA, TEHNOLOGIJA IN OPREMA 
 
V skladu z materialnimi možnostmi bomo realizirali prenovo in investicije na področju 
varstva okolja, obnove objekta in tehnološke opreme. 

‒ Ekološka osveščenost:  
- zamenjava okenskih površin na prizidanem delu šole,  
- zamenjava svetil v učilnicah in avtoservisnih delavnicah, telovadnici, 

senzorji na hodnikih, v garderobah,  
- termostatski ventili in radiatorji, 
- fasada šole, izolacija šole…  

‒ Učilnice, delavnice, kabineti:  
- postopna zamenjava dotrajanega pohištva v kabinetih in učilnicah, 
- belež učilnic,  
- ureditev laboratorija za logistiko, 
- ureditev vseh skladišč (avtostroka, tekstil, frizer, logistika, promocija…) 
- ureditev učilnice v naravi (atrij šole), 
- ureditev prostora za prvo pomoč, 
- modni atelje, 
- prenova igrišča 
- ureditev šolskega vrta ob vhodu v šolo, 
- prenova stopnišča šole… 

‒ Tehnologija, programska oprema, oprema:  
- postopno obnavljanje opreme frizerskih delavnic (stoli, vozički), 
- vzorčne učilnice npr. 1A, multimedijska oprema, 
- ureditev fitnesa, 
- permanentna nabava strojne in programske opreme za stroko in splošne 

predmete... 
‒ Prihodnost - naslednjih deset let : 

- Preučiti možnost in narediti načrt izdelave novih avtoservisnih, frizerskih 
delavnic in šolske telovadnice 
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5.5 RAZVOJ SODELOVANJA Z OKOLJEM IN S SOCIALNIMI 
PARTNERJI 

 
Sodelovanje z okoljem in socialnimi partnerji je že vrsto let zgledno.  Razvijali ga bomo 
v smeri: 

‒ Sodelovanja z okoljem v obliki projektov, prireditev, izobraževanj, promocij… 
z Mestno občino Celje, mestno četrtjo, različnimi društvi, osnovnimi, srednjimi 
šolami in ostalimi zavodi 

‒ Sodelovanja s socialnimi partnerji – srečanja, izobraževanja, prireditve, 
projekti z delodajalci, GZS, OZS, Zavod za šolstvo, CPI, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport RS 

 
5.6 MEDNARODNO SODELOVANJE IN PROMOCIJA 
 
Na osnovi strateških ciljev Šolskega centra Celje bomo na mednarodnem področju in 
promociji delovali v naslednjih smereh: 

‒ Mednarodno sodelovanje dijakov in učiteljev v okviru projektov ali izven njih – 
Erazmus 

‒ projekti, ekskurzije, povezava s tujimi šolami, podjetjem, izmenjave, opravljanje 
PUD-a… - vsaj pet dogodkov na leto. 

‒ Organizacija vsaj enega mednarodnega simpozija na leto. 
‒ 140 letnica šole 
‒ Že spet petka – obnova avtomobila 
‒ Modne revije vsako leto ob prazniku Mestne občine Celje 
‒ Muzejska soba na podstrešju 

 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXIV členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravil ravnatelj Srednje šole za 
storitvene dejavnosti in logistiko Igor Lupše. 
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1 UVOD 
 
Svet se spreminja hitreje kot kdaj koli prej. Razvoj tehnologij v zgodovini človeštva še 
nikdar ni bil tako bliskovit. Prav tako nove tehnologije še nikoli doslej niso tako močno 
in tako hitro vplivale na razvoj družbenih sprememb. Razvojni izzivi prinašajo tudi 
številne nove priložnosti, ki jih moramo  prepoznati in usmeriti v svoj prid tudi vzgojno-
izobraževalne organizacije. Da bi postali vzgojno-izobraževalna organizacija, ki se zna 
spoprijeti s spremembami in izzivi sodobnega časa in prostora, moramo ustvariti 
razmere oz. okolje, v katerih nas bodo izzivi krepili in razširjali naše zmogljivosti. Pri 
tem je zelo pomembno, da postanemo učeča se skupnost, ki se sama razvija in dela 
kakovostno. Tako bomo trajno dosegali želene rezultate ter uspešno obvladovali 
potrebe in pričakovanja različnih deležnikov, v našem primeru dijakov, staršev, 
učiteljev, delodajalcev, ožjega in širšega okolja.  
 
Vzgojno-izobraževalna organizacija se prav z razvojnim načrtovanjem, odgovorno za 
svoj lastni razvoj, odziva ne le na zahteve ustanovitelja, temveč tudi drugih, ki vplivajo 
na njeno delo. Razvojno načrtovanje je kot oblika strateškega načrtovanja proces, s 
katerim za daljše časovno obdobje začrtamo smernice razvoja šole. 
 
Razvojni načrt Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije 2019–2024 je 
strateški dokument, temelječ na analizah, ugotovitvah in strateških smernicah 
delovanja šole, s katerimi načrtujemo razvoj šole. Spremljanje gospodarskih in 
družbenih razvojnih trendov, kakovostno in trajnostno uvajanje izboljšav ter izvajanje 
(samo)evalvacije so usmeritve, na katerih smo strateško načrtovali proces vzgoje in 
izobraževanja, usmerjen  v odličnost, tudi v razvojnem obdobju 2019–2021.  
 
In ne nepomembno, začetek novega razvojnega obdobja sovpada s 60. obletnico šole. 
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2 SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN 
MEDIJE 

 

2.1 ZGODOVINA ŠOLE 
 
Korenine Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije segajo v leto 1959,  ko je 
bila ustanovljena Srednja tehniška šola Celje, ki je med drugim izobraževala tudi dijake 
po programu strojni tehnik. Z večanjem obsega vpisa in števila izobraževalnih 
programov v strojništvu so bile v okviru šole ustanovljene izobraževalne enote, ki so 
prerasle v šole kot organizacijske enote šolskega centra.  
Spreminjalo se je tudi ime šole od IE Strojništvo (1991), Poklicna in tehniška strojna 
šola (1996), Srednja šola za strojništvo in mehatroniko (2007, ko se je k šoli priključila 
Srednja šola Štore) do sedanjega imena Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in 
medije (2010). Obseg vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju strojništva se je 
od ustanovitve dalje postopno povečeval, kar kažejo podatki o številu vpisanih dijakov, 
ter dosegel vrh ob koncu 90. let, nato pa je strmo padal (vpis in usihanje izobraževalnih 
programov), tako da je bil obstoj avtonomije resno ogrožen. Ob 40. obletnici šole 
(1999) je bilo v 19 oddelkih 429 dijakov. 
Zanimanje za tehniške poklice, za katere izobražujemo pri nas, se je začelo 
postopoma povečevati. Tako je bilo ob 50. obletnici šole (2009) v 33 oddelkih 861 
dijakov, ob 60. obletnici šole (2019) pa v 35 oddelkih 952 dijakov. 
 
Skladno z Aktom o ustanovitvi  Šolskega centra Celje (v nadaljevanju ŠCC) je Srednja 
šola za strojništvo, mehatroniko in medije organizacijska enota centra. Glede na 
število vpisanih dijakinj in dijakov je največja enota centra, ki je imela v zadnjem 
razvojnem obdobju stalen in stabilen pozitiven trend obsega vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti.  Stopnja stabilnosti dejavnosti je eden od temeljnih, potrebnih in zadostnih 
pogojev uvajanja strateških razvojnih modelov v proces dejavnosti. 
 
2.2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 
 
Šola izvaja na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti javno veljavne programe 
srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega, srednje poklicnega in nižjega poklicnega 
izobraževanja na področjih strojništva, mehatronike in medijev: 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI  PROGRAMI: TRAJANJE V LETIH: 
strojni tehnik (SSI) 4 
tehnik mehatronike (SSI) 4 
medijski tehnik (SSI) 4 
strojni tehnik (PTI) 2 
tehnik mehatronike (PTI) 2 
oblikovalec kovin-orodjar (SPI) 3 
inštalater strojnih inštalacij (SPI) 3 
pomočnik v tehnoloških procesih (NPI) 2 
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Praktično usposabljanje z delom se v večini primerov izvaja v realnem delovnem 
okolju – pri delodajalcih v minimalnem obsegu, kot predpisuje javno veljaven program. 
Sestavni obvezni del  izobraževalnih programov so interesne dejavnosti, ki se izvajajo 
deloma v šoli, deloma v realnem  delovnem okolju in deloma v širšem okolju. 
Organizacijska izvedba dejavnosti v šoli temelji na klasičnem urniškem modelu, v 
programih PTI pa izvedba temelji na modularni organizacijski obliki (strokovni moduli).   
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3 RAZVOJNI NAČRT ŠOLE 2019–2024 
 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)  je 
za načrtovanje in pripravo razvojnega načrta odgovoren ravnatelj. V fazo razvoja, 
generiranja in izvedbe razvojnega načrta ter implementacijo so vključeni vsi učitelji – 
strokovni delavci z domicilom na šoli, dijaki preko skupnosti dijakov in oddelkov ter 
starši preko sveta staršev. Pomemben vpliv imajo tudi delodajalci preko razvojno 
programskega sosveta in širša zainteresirana javnost. Razvojni tim sestavljajo vodje 
timov, ki so se ukvarjali z vsebinami razvojnih področij šole oz. z nacionalnimi kazalniki 
kakovosti dela na šoli.  
Na podlagi 48. člena ZOFVI sprejme razvojni načrt centra in šol, ki temelji na viziji, 
poslanstvu in vrednotah ter se vključuje v širši koncept razvojne vizije na lokalni, 
nacionalni in evropski ravni na področju vzgoje in izobraževanja na sekundarni ravni, 
na področju kulture in sociale ter na področju zdravja in varnosti, svet zavoda. 
 
Vizija 
Želimo postati šola, ki jo na poti k odličnosti ženejo ambicioznost, ustvarjalnost, 
inovativnost in etičnost. 
 
Poslanstvo 
V sinergiji z internim, strokovnim in širšim družbenim okoljem pripravljamo za življenje, 
učenje in delo odlično usposobljene, družbeno in etično odgovorne posameznike. 
 
Vrednote 
Vrednote, ki jih gojimo, so: 

‒ strokovnost in profesionalnost; 
‒ odgovornost; 
‒ poštenost; 
‒ samostojnost;  
‒ doslednost; 
‒ strpnost in drugačnost;  
‒ ustvarjalnost in inovativnost;  
‒ pripadnost in partnerstvo ter  
‒ etičnost. 

 
3.1 OSREDNJI CILJ RAZVOJNEGA NAČRTA ŠOLE 2019–2024 
 
Naš cilj je postati odlična vzgojno-izobraževalna organizacija, ki ne samo trajno 
dosega, ampak tudi presegati pričakovanja in zadovoljstvo vseh deležnikov vzgoje in 
izobraževanja, tj. dijakov, staršev, delodajalcev, zaposlenih in širše družbe.  
Pri tem imajo ključno vlogo zaposleni. Odlične organizacije cenijo svoje zaposlene ter 
ustvarjajo takšno kulturo, ki omogoča vzajemno koristno doseganje ciljev organizacije 
in osebnih ciljev zaposlenih (v skladu z modelom odličnosti EFQM). 
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4 ANALIZA STANJA RAZVOJNEGA OBDOBJA 2014–2019 
 
Uspešnost realiziranih ciljev, strategij in ukrepov razvojnega obdobja 2014–2019 
Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije smo preverili na osnovi: 

‒ kazalnikov kakovosti EQAVET in 
‒ kazalnikov uspešnosti delovanja šole skozi strategije in ukrepe v smeri 

odličnosti.  
Rezultati analize bodo namreč pomembno izhodišče za strateško načrtovanje razvoja 
šole v novem razvojnem obdobju, tj. 2019–2024. 
 
4.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI PROCESA VODENJA KAKOVOSTI  

ALI OKVIR EQAVET 
 
Mreža EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) 
je evropska mreža, v katero so vključene vse države članice  Evropske unije. 
Poslanstvo mreže je podpreti države članice tako na ravni sistema poklicnega in 
strokovnega izobraževanja kakor tudi na ravni izvajalcev. 
 
Okvir EQAVET vsebuje deset kazalnikov kakovosti, enajsti pa je nacionalni: 

‒ kazalnik 1: ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za izvajanje poklicnega 
in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju PSIU), 

‒ kazalnik 2: vlaganje v usposabljanje učiteljev in mentorjev, 
‒ kazalnik 3: stopnja udeleženosti v programih PSIU, 
‒ kazalnik 4: stopnja dokončanosti v programih PSIU, 
‒ kazalnik 5: stopnja zaposljivosti v programih PSIU, 
‒ kazalnik 6: uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem mestu, 
‒ kazalnik 7: stopnja brezposelnosti glede na posamezna merila, 
‒ kazalnik 8: razširjenost ranljivih skupin, 
‒ kazalnik 9: mehanizmi prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu, 
‒ kazalnik 10: programi spodbujanja boljšega dostopa do PSIU, 
‒ kazalnik 11: (nacionalni kazalanik): podpora razvoju industrije in gospodarstva 

(Grašič idr. 2017, 16–25). 
 
Kazalnik 1: ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za izvanaje PSIU 

‒ Na šoli imamo od leta 2007 oblikovano komisijo za kakovost v skladu z 
zakonskimi določili. 

‒ Delovanje komisije/tima za kakovost je načrtovano v Letnem delovnem načrtu. 
‒ Pri svojem delu uporabljamo samoevalvacijo – upoštevajoč vse faze PDCA-

kroga (plan – načrtuj, do – neredi, check – preveri, act – ukrepaj), 
‒ V proces samoevalvacije vključujemo različne interesne skupine (dijake, starše, 

učitelje/strokovne delavce, delodajalce, vodstvo šole). 
‒ Ugotovitve samoevalvacije in poročila o kakovosti uporabljamo za nadaljnje 

razvojno načrtovanje. 
‒ Komisija za kakovost se sestaja formalno in neformalno. 
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‒ Enkrat letno komisija pripravi poročilo o delu in ga objavi na spletu. Z njegovo 
vsebino seznanimo učiteljski zbor, skupnost dijakov, svet staršev in svet 
zavoda. 

‒ Pri vodenju kakovosti sledimo strategij razvoja, ki je podana v Razvojnem načrtu 
za obdobje 2019–2024. 

 
Kazalnik 2: analiza človeških virov – vlaganje v usposabljanje učiteljev in 
mentorje 
Šola smo ljudje. Učitelj je postavljen je v središče razvoja kakovosti vzgoje in 
izobraževanja, oblikuje primerno učno okolje in ga izboljšuje. Zato se v nadaljevanju 
osredotočamo na analizo človeških virov – zaposlenih na šoli z domicilom. 
 
Tabela zaposlenih na šoli: 
Strokovni delavci 2013/2014 2018/2019 

M Ž Skupaj M Ž Skupaj 
Domicilni učitelji 40 24 64 41 22 63 
Dopolnjevalci 2 6 8 8 9 17 
Skupaj 42 30 72 49 21 80 

 
V šolskem letu 2018/2019 je bilo na šoli zaposlenih 63 strokovnih delavcev z 
domicilom. Med njimi je bilo 22 žensk in 41 moških. Svojo učno obvezo je dopolnjevalo 
17 učiteljev. 
Iz tabele je razvidno, da smo v zadnjem razvojnem obdobju povečali zaposlovanje 
dopolnjevalcev, kar je zagotovo oteževalna okoliščina pri organizaciji in izvedbi 
vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Prednost pa je raznolikost, ki jo učitelji z drugih 
šol lahko prenesejo v delo na naši šoli. V prihodnjem razvojnem obdobju si bomo 
prizadevali v okviru kadrovanja Šolskega centra Celje za več domicilnih učiteljev. 
 
Tabela izobrazbene strukture domicilnih strokovnih delavcev: 
Strokovni delavci 2013/2014 2018/2019 
Srednja strokovna 
izobrazba 

4 2 

Višja strokovna izobrazba 10 10 
Visoka (strok./univ./mag.) 47 46 
Znanstveni magisterij 3 5 
Skupaj 64 63 

 
Tabela delovnih mest domicilnih strokovnih delavcev: 
Strokovni delavci 2013/2014 2018/2019 
Učitelji praktičnega pouka 
strokovnih modulov 

16 16 

Učitelji splošnih in 
strokovnih modulov 

45 44 

Svetovalna delavka 2 2 
Ravnatelj 1 1 
Skupaj 64 63 
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62 strokovnih delavcev z domicilom izpolnjuje vse pogoje za vzgojno-izobraževalno 
delo ter specifike, ki so predpisane s kadrovskimi pogoji za izvedbo izobraževalnih 
pogojev. Eden še nima strokovnega izpita.  
Za nedoločen čas je zaposlenih 62 domicilnih strokovnih delavcev.  
 
Tabela let delovnih izkušenj domicilnih zaposlenih: 
Delovne izkušnje 
strokovnih delavcev 

2013/2014 2018/2019 

0−10 let  11 6 
10–20 let 20 14 
20–30 let 14 22 
30–40 let 17 18 
nad 40 let 2 3 
 64 63 

 
Iz tabele je razvidno, da se bo v prihodnjih letih nadaljeval izrazit tred upokojevanja in 
zaposlovanja. V šolskem letu 2018/2019 se nameravata upojiti 2 učitelja praktičnega 
pouka strojništva, zato bomo v novem razvojnem načrtovanju namenili precej 
pozornosti tudi kadrovanju. V tabeli 5 predstavljamo po šolskih letih število učiteljev, 
ki dosežejo v določenem letu 40 let delovne dobe. Izziv predstavlja predvsem 
zaposlovanje inženirskega kadra na področju strojništva in mehatronike, zato moramo 
načrtno pristopiti tudi h kadrovanju. 
 
Tabela učiteljev s 40 leti delovne dobe: 
Število 
učiteljev  
s 40 leti 
delovne 
dobe 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 
5 1 4 3 1 

3 praksa 1 praksa 0 praksa 1 praksa 1 praksa 
1 strok. 
teorija 

0 strok. 
teorija 

1 strok. 
teorija 

2 strok. teor. 0 strok. 
teor. 

1 
splošnoizobr. 

0 
splošnoizobr. 

3 
splošnoizobr. 

0 
splošnoizbr. 

0 
splošnoizbr. 

 
Tabela analize izobraževanja strokovnih delavcev: 

Število dni 
izobraževanja 

2013/20
14 

2014/20
15 

2015/20
16 

2016/20
17 

2017/20
18 

Slovenščina 22 20 22 21 20 
Matematika 4 3 4 4 5 
Tuji jezik 15 14 15 16 15 
Fizika 6 5 6 6 6 
Športna vzgoja 1 / / / / 
Strojništvo/mehatronika/
med. tehnika 77 76 77 73 70 

Sociologija 1 1 1 1 1 
Svetovalno delo  4 5 5 5 
Splošnoizobraževalno 
področje 168 205 168 148 172 

Skupaj 299 328 298 274 299 
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Povprečno št. dni na 
zaposlenega 4,7 5,4 4,9 4,5 4,9 

 
Iz tabele je razvidno, da je število izobraževalnih dni v preteklem razvojnem obdobju 
obsegalo v povprečju slabih 5 dni na zaposlenega v šolskem letu. Na ravni šole 
obstaja načrt profesionalnega razvoja zaposlenih. Načeloma sta vsaj 2 dneva  
usposabljanja zaposlenih vezana na teme, ki so skupne vsem strokovnim delavcem 
in so povezane z razvojnimi cilji šole. Tovrstnih izobraževanj se udeležijo vsi strokovni 
delavci. Individualna izobraževanja pa izbirajo strokovni delavci glede na prioriteto oz. 
razvojni cilj šole, upoštevajoč lastne potrebe in želje. 
V naslednjem razvojnem obdobju bo potrebno intenzivneje pristopiti k izboljšanju 
obstoječega sistema izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev.  
Potrebno je tudi poudariti, da sta v tem razvojnem obdobju dva zaposlena pridobila 
znanstveni naziv magister/magistrica znanosti, trije zaposleni pa so nadaljevali z 
izobraževanjem na drugi bolonjski stopnji in ga s strokovnim magisterijem uspešno 
zaključili.  
 
Kazalnik 3: stopnja udeleženosti v programih psiu 
Tabela vpisa dijakov v 1. letnik po šolskih letih: 
Program 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Strojni tehnik 59 58 59 60 60 
Tehnik 
mehatronike  

30 30 30 30 30 

Medijski tehnik 61 60 60 59 60 
Strojni tehnik (PTI) 16 25 28 30 30 
Tehnik 
mehatronike (PTI) 

29 32 28 29 30 

Mehatronik 
operater 

28 27 28 26 28 

Oblikovalec kovin - 
orodjar 

 
40 

26 30 26 29 

Inštalater strojnih 
inštalacij 

18 26 17 28 

Klepar-krovec / / / 
Pomočnik v 
tehnoloških 
procesih 

18 15 16 17 18 

Skupaj 281 291 305 294 313 
Skupaj novinci 
(brez PTI) 

236 234 249 235 253 

 
Iz tabele je razvidno, da smo v celotnem razvojnem obdobju sledili načrtovanemu 
vpisu med 234 in 249  vpisanimi dijaki – novinci (brez PTI) oz. smo presegli načrte 
vpisa v šolskem letu 2018/2019, ko je bil vpis  z 253 dijaki novinci izjemen. Zapolnili 
smo vsa prosta mesta in imeli v sedmih od devetih programov omejitev vpisa.  
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Glede na to, da bodo generacije devetošolcev  v prihodnjih letih večje, je naš cilj 
obdržati zapolnjena vsa mesta oz. se dolgoročno ob ustreznejših prostorskih pogojih 
tudi razširiti s kakšnim oddelkom več. 
Iz tabele lahko tudi razberemo, da ne izobražujemo več v programu klepar-krovec. V 
šolskem letu 2017/2018 je zaključil izobraževanje zadnji klepar-krovec. Kljub 
večkratnim poskusom z vlogo na MIZŠ nismo bili uspešni pri pridobitvi omenjenega 
programa. Zadnjo vlogo za vpis v 1. letnik smo podali na MIZŠ za š. l. 2018/2019. 
Vloga je bila zavrnjena. Kleparji-krovci se še vedno lahko izobražujejo na centru v 
okviru izobraževanja ob delu. 
 
Tabela števila dijakov v posameznih šolskih letih: 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Število dijakov na 
začetku š. l. 

873 903 928 915 955 

Število dijakov na 
koncu š. l. 

852 883 902 907 930 

Razlika – število 
dijakov  

21 20 26 8 25 

Uspešnost v % 97,6 97,8 97,2 99,1 97,4 
 
Iz tabele je razvidno, da je osip dijakov med 3 % in 1 %, kar je zelo dober rezultat. V 
podanih številkah je navedeno število dijakov ob koncu šolskega leta, upoštevajoč 
izpise in naknadne vpise na našo šolo. 
Med šolskim letom se namreč nekateri dijaki izpišejo – preusmeriijo na drugo šolo ali 
prenehajo z izobraževanjem. Izpisani dijaki se bodisi zaposlijo, prepišejo v manj 
zahtevne programe na šoli oz. na drugih šolah ali se vključijo v izobraževanje ob delu. 
V nadaljevanju namenjamo pozornost dijakom, ki so med šolskim letom prenehali z 
izobraževanjem na naši šoli. Pomemben nam je prav vsak dijak, zato v tabeli 8 
predstavljamo analizo izpisov dijakov iz šole v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019. 
 
Tabela analize izpisov dijakov iz šole v šolskih letih 2017-2019: 
Program 2017/2018 2018/2019 
 Število izpisanih dijakov Števio izpisanih dijakov 
Srednje strokovno 
izobraževanje 

3 (se preusmerijo: 1 GVO, 
1 KER, 1 SEŠ) 

5 (se preusmerijo: 1 SDL, 
1 KER, 1 SEŠ, 2 izredno 
izobraževanje) 

Poklicno-tehniško 
izobrraževanje 

4 (2 zaposlitev, 1 izredno 
izobraževanje, 1 selitev v 
tujino) 

10 (10 zaposlitev) 
 

Srednje poklicno 
izobraževanje 

2 (2 izredno 
izobraževanje) 
 

7 (1 Mladinski dom, 3 
izredno izobraževanje, 3 
zaposlitev) 

Nižje poklicno 
izobraževanje 

4 (1 PUM, 3 zaposlitev) 
 

5 (2 Vzgojni zavod, 1 
PUM, 2 zaposlitev) 

Skupaj 13 27 
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Iz tabele je razvidno, da je v šolskem letu 2018/2019 bistveno več dijakov v programun 
PTI prenehalo z izobraževanjem med letom zaradi odločitve za zaposlitev na trgu dela. 
V zadnjih dveh letih opažamo nekoliko povečan trend odločitve dijakov za zaposlitev 
na trgu dela. 
 
Kazalnik 4: stopnja dokončanosti v programih PSIU – učni uspeh 
Tabela učnih uspehov v %: 4-letnih programih primerljivo po šolskih letih: 

 
Letnik 

 
2013/2014 

 
2014/2015 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

1. 100 99,3 100 100 98,6 
2. 96,9 100 99,3 98,6 95,9 
3. 98,5      96,9 96 98,6 95,3 
4. 99,3 98,4 97,6 97,9 99,3 

Skupaj 98,7 98,7 98,2 98,8 97,3 
 
Učni uspeh v programih SSI je v zadnjem razvojnem obdobju med 97,2 % in 98,7 %. 
Prostor za izboljšave ostaja. Naš cilj je doseči v razvojnem obdobju 2019–2024 99 % 
učni uspeh. 
 
Tabela učnih uspehov v %: programi PTI (strojni tehnik in tehnik mehatronike) po 
šolskih letih: 

 
Letnik 

 
2013/2014 

 
2014/2015 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

1. 96,0 97,3 88,7 92  94,8 
2. 87,3 65,9 72,9 86,3 83,7 

Skupaj 91,7 80,0 82,2 89,5 90,1 
 
V programu PTI je učni uspeh med 80 % in 91 %. Naš cilj je v naslednjem razvojnem 
obdobju ohraniti učni nad 90 % oz. doseči 92 %. 
 
Tabela učnih uspehov v %: poklicni programi (mehatronik operater, oblikovalec kovin 
– orodjar, inštalater strojnih inštalacij,  klepar-krovec, pomočnik v tehnoloških 
procesih) po šolskih letih: 

 
Letnik 

 
2013/2014 

 
2014/2015 

 
2015/2016 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

1. 90,8 95,1 80,5 91,7 91,5 
2. 98,4 92,4 100 93,9 98,8 
3. 95,4 94,2 98,3 78,9 98,1 

Skupaj 94,4 93,8 92,3 91,2 95,8 
 
Tudi v poklicnih programih imamo še veliko prostora za izboljšavo. Naš cilj je v 
naslednjem razvojnem obdobju doseči 97 % učni uspeh. 
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Tabela učnih uspehov šole v zadnjih petih letih: 
Učni uspeh ob 
zaključku 
šolskega leta – 
v % 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/17 2017/2018 

 96,86 95,6  94,7 95,9 96,1 
 
Učni uspeh šole je med 95 % in 96,86 %, kar je zelo dober rezultat, vendar želimo učni 
uspeh izboljšati. Naš cilj je v novem razvojnem obdobju ohraniti uspeh šole nad 96 
% oz. doseči 97,5 %. 
 
Tabela učnih uspehov na poklicni maturi v zadnjih petih letih: 
Učni uspeh ob 
zaključku 
šolskega leta – 
v % 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/17 2017/2018 

96,00 98,2 98,00 
 

97,2 97,7 

 
Uspeh na poklicni maturi je med 96 % in 98,2 %, kar je zelo dober rezultat. Naš cilj je 
v naslednjem razvojnem obdobju doseči 99 % učni uspeh na poklicni maturi. 
 
Tabela učnih uspehov na zaključnem izpitu v zadnjih petih letih (SPI in NPI): 
Učni uspeh 
ob zaključku 
šolskega leta 
– v % 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/17 2017/2018 

98,1 98,1 100 98,5 92 

 
Na zaključnem izpitu smo že dosegli 100 %. Naš cilj za novo razvojno obdobje.ostaja 
100 % uspešnost naših dijakov na zaključnem izpitu. 
 
V naslednjem razdelku bomo pozornost namenili dijakom po zaključenem 
srednješolskem izobraževanju. Zanimajo nas trendi vpisov na višje, visoke in 
univerzitetne programe ter trendi odločitev dijakov za zaposlitev na trgu dela. 
 
Tabela dijakov po uspešno zaključeni srednji šoli v šolskem letu 2013/2014: 
Program Višje 

strokovn
e šole 

Visokoš
ol- 
ski 
programi 

Univerzi-
tetni 
programi 

Zaposlite
v 

Skupaj 

Strojni tehnik  in tehnik 
mehatronike 

48 44  8 18 118 

Medijski tehnik 8 19 14 11 52 
Skupaj 56 63 22 29 170 
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Tabela dijaki po uspešno zaključeni srednji šoli v šolskem letu 2016/2017: 
Program Višje 

strokovn
e šole 

Visoko
šol-ski 
progra
mi 

Univerzi- 
tetni 
programi 

Zaposlite
v 

Skupaj 

Strojni tehnik 17 22 9 5 53 
Tehnik mehatronike 5 9 16 1 31 
Medijski tehnik 19 23 8 10 60 
Str. the. + teh. meh. PTI 13 6 1 23 43 
Skupaj 54 60 34 39 187 
Srednje poklicno 
izobraževanje 

Program PTI Zaposlitev Skupaj 
54 13 67 

Nižje poklicno 
izobraževanje 

Program SPI Zaposlitev Skupaj 
5 5 10 

 
Tabela dijakov po uspešno zaključeni srednji šoli v šolskem letu 2018/2019: 
Program Višje 

strokovn
e šole 

Visoko- 
šolski 
programi 

Univerzi- 
tetni 
programi 

Zaposlite
v 

Skupaj 

Strojni tehnik 13 21 9 12 55 
Tehnik mehatronike 3 18 5 2 28 
Medijski tehnik 20 10 6 11 47 
Str. teh + tehn. meh.  
PTI 

23 12 0 18 53 

Skupaj 59 61 20 43 183 
Srednje poklicno 
izobraževanje 

Program PTI Zaposlitev Skupaj 
53 20 73 

Nižje poklicno 
izobraževanje 

Program SPI Zaposlitev Skupaj 
5 7 12 

 
Iz podatkov zaznavamo nekoliko večji trend odločitve dijakov po uspešno zaključenem 
izobraževanju za zaposlitev. Seveda bo potrebno spremljati daljše časovno obdobje, 
vezano na novo razvojno obdobje, da bomo lahko z gotovostjo trdili, da se trendi 
spreminjajo, vendar je prve spremembe že mogoče opaziti. Vpis v višje strokovne šole 
in visokošolske programe ostaja enak, prav tako v univerzitetne študijske programe. 
Manjše nihanje, ki ga je bilo mogoče zaznati v programu tehnika mehatronike, namreč 
pripisujemo specifiki posameznih oddelkov. 
 
Kazalniki 5, 6 in 7: stopnja zaposljivosti v programih PSIU, uporaba pridobljenih 
spretnosti na delovnem mestu in stopnja brezposelnosti glede na posamezna 
merila 
Kar zadeva omenjene kazalnike, nimamo sistematičnega pristopa niti na ravni sistema 
niti na ravni šole, vendar umerjamo številna prizadevanja prav k izgradnji sistema na 
ravni šole. 
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Glede na družbeni trend, ki kaže izjemno pomanjkanje kadra na trgu dela tako v 
strojništvu kot mehatroniki, ter posamezne razgovore z dijaki ugotavljamo, da lahko naši 
dijaki najdejo zaposlitev v vseh treh področjih (strojništvo, mehatronika, medijska 
tehnika) brez večjih težav. Seveda bomo v prihodnjem razvojnem obdobju načrtno 
pristopili prav k temu delu.  
V novem razvojnem obdobju bomo v večji meri – načrtno in sistematično – namenili 
pozornost zadovoljstvu delodajalcev s pridobljenimi veščinami/kompetencami dijakov, 
ki jih pošiljamo na trg dela, oz. bomo delodajalce intenzivneje vključili v načrtovanje in 
izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Prav tako bomo načrtno spremljali zadovoljstvo naših dijakov pri delodajalcih. 
Pomembno je, da razvijamo kulturo odprtega dialoga in vzajemnega sodelovanja ter 
utrjujemo partnerstvo vzgojno-izobraževalnih organizacij in gospodarstva. 
 
Kazalnik 8: razširjenost ranljivih skupin in nadarjenih dijakov – dijakov s 
potenciali 
Tabela števila dijakov s posebnimi potrebami in dvojno izjemnih v posameznih šolskih 
letih: 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Število dijakov s 
posebnimi 
potrebami 

39 41 45 55 65 

Število dijakov s 
posebnimi 
potrebami v %  

4,4 4,5 4,8 6,0 6,8 

Število dvojno 
izjemnih dijakov 4 8 8 9 10 

 
Iz tabele je razvidno, da je dijakov s posebnimi potrebami vsako leto več. Njihovi 
primanjkljaji so zelo različni. Številni zahtevajo znanja, pristope ..., ki zahtevajo od 
učiteljev dodatno strokovno usposabljanje, k čemur bomo načrtno stremeli tudi v novem 
razvojnem obdobju. 
Zanimivo je, da med dijaki s posebnimi potrebami odkrivamo vsako leto več dvojno 
izjemnih dijakov – s posebnimi potrebami, hkrati pa so identificirani kot nadarjeni. 
Številna prizadevanja smo usmerili prav v delo z dijaki ranljivih skupin. Njihova 
uspešnost je spodbuda za nadaljnje delo učiteljev z njimi v smeri še večjega 
prizadevanja za načrtno odkrivanje in razvoj močnih točk/potencialov naših dijakov.  
Prav tako smo številna prizadevanja usmerili v delo z nadarjenimi dijaki in v odkrivanje 
potencialov pri dijakih nasploh.  
 
V zadnjih letih beležimo večji odstotek dijakov, ki se vpišejo na našo šolo z «odličnim in 
prav dobrim splošnim uspehom« in so posledično tudi bolj motivirani za učenje in delo, 
kar pomeni izziv tudi za učitelje in šolo. Z raznovrstnimi tekmovanji, projekti, prireditvami 
... jih poskušamo še v večji meri spodbujati za samostojno učenje in delo. 
 
 
 



116 
 

Kazalnik 9: mehanizmi prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu dela 
Spremljanje razvojnih družbenih trendov, kakovostno in trajnostno uvajanje izboljšav 
ter izvajanje (samo)evalvacije so usmeritve, na katerih smo strateško načrtovali proces 
vzgoje in izobraževanja v preteklem razvojnem obdobju. 
V mehanizme prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu dela vključujemo različne 
deležnike (delodajalce, lokalno in širše okolje ...). Informacije pridobivamo v največji 
meri od delodajalcev v okviru PUD-a, osebnih razgovorov vodstva šole, vodje delavnic, 
organizatorja PUD-a ter drugih učiteljev, z delodajalci o potrebnih kompetencah za trg 
dela, s skupnimi projekti z lokalno in širšo skupnostjo (Občina Žalec – Hmelj VR, Celjske 
lekarne, Štore Steel, Čebelarska zveza Slovenije...) v okviru raziskovalnega in 
projektnega dela. Pri tem je pomembno tudi sodelovanje šole s podpornimi institucijami 
tako na nacionalni ravni, kot so MIZŠ, CPI, Šola za ravnatelje, ZRSŠŠ, kot tudi na 
mednarodni ravni – sodelovanje v različnih projektih. 
Seveda imamo na tem področju še veliko prostora za izboljšave sistema, na osnovi 
katerega se bomo intenzivneje odzivali na potrebe trga dela, posodabljali (odprti) kurikul 
in temu ustrezno usposabljali zaposlene. 
 
Kazalnik 10: programi spodbujanja boljšega dostopa do PSIU  
Na ravni šole imamo izdelan sistem informiranja in spodbujanja potencialnih kandidatov 
za vpis – promocijske dejavnosti: 

‒ srečanje svetovalnih delavk osnovnih šol na ŠCC (september); 
‒ dvakrat letno dan odprtih vrat (oktober in april); 
‒ promocijsko-informativna dejavnost na OŠ za učence in starše – v š. l. 

2018/2019 smo obiskali 20 osnovnih šol; 
‒ informativni dan; 
‒ karierni dan Šola in podjetja z roko v roki; 
‒ predstavitev naših uspehov/poklicev v Planetu Tuš; 
‒ sodelovanje z mediji … 

Seveda tudi naše dijake karierno usmerjamo: 
‒ s predstavitvijo raznovrstnih poklicev, delodajalcev; 
‒ s predstavitvijo različnih fakultet; 
‒ z raznovrstnimi predavanji; 
‒ z udeležbo na kariernem sejmu … 

Tudi na tem področju je še prostor za izboljšave, predvsem v pripravi spletne strani, ki 
bo sodobna, privlačna …, ter vzpostavitvi sistema obveščanja lokalne in širše skupnosti 
o delu, dosežkih … dijakov in učiteljev naše šole. 
 
Kazalniki uspešnosti delovanja skozi strategije in ukrepe v smeri odličnosti 
V tem razdelku bomo predstavili uspešnost delovanja šole na osnovi naslednjih 
kazlnikov: 

‒ kazalnik 1: pričakovanja skozi oceno skupnosti dijakov; 
‒ kazalnik 2: šolska klima – ocena dijakov; 
‒ kazalnik 3: pričakovanja skozi oceno staršev; 
‒ kazalnik 4: pričakovanja skozi oceno zaposlenih; 
‒ kazalnik 5: pričakovanja skozi oceno delodajalcev; 
‒ kazalnik 6: ocena vpliva na družbo. 
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Navedeni rezultati – pričakovanja so pridobljeni s spletnim anketiranjem dijakov, 
strokovnih delavcev in staršev, ki jih izvajamo sistematično. Vsako leto ocenijo 
kakovost delovanja šole oddelčni predsedniki in starši. Vsaki dve leti pa sodelujejo v 
nacionalnem anketiranju EPOS dijaki in učitelji naše šole. Prav tako merimo 
organizacijsko klimo na dve leti. 
 
Tabela kazalnikov uspešnosti delovanja šole: 
Kazalnik Tip/način Začetno stanje  

2014 
Ciljno stanje 
2019 

Doseženo 
stanje 2019 

Ocena 
skupnostii 
dijakov 

številčna 
analiza: 
1 = najslabša 
5 = najboljša 

4 
 

4,3 3,5 (2017) 
oz. 1,8 
(2019) 

Šolska klima: 
ocena dijakov 

številčna 
analiza: 
1 = najboljša 
4 = najslabša 

2,03 1,80 1,82 (2019) 

Šolska klima: 
ocena učiteljev 

številčna 
analiza: 
1 = najboljša 
4 = najslabša 

1,81 1,5 1,56 (2019) 

Ocena staršev 
–  
Svet staršev 

številčna 
analiza: 
1 = najboljša 
4 = najslabša 

2,00 1,6 1,7 (2019) 

Organizacijska 
klima: 
ocena 
zaposlenih 

1 = najslabša 
5 = najboljša 

4,02 4,2 4,21 (2018) 

Ocena 
delodajalcev 

Opisna Organizacija 
PUD-a,  
kurikuli 
kompetenc 
dijakov ob odhodu 
na  PUD; 
spremljava; 
solidno 
obvladanje tehnik 
in tehnologij. 
 

Generiranje 
celovitega 
sistema 
sodelovanja: 
prepoznavnost, 
zaupanje, 
interesi; 
analiza 
kompetenc, 
usvojenih na 
PUD-u; 
analiza korelacij 
med PUD in PRA; 
vpliv na vsebine 
odprtega kurikula; 
usposabljanje 
učiteljev v 
realnem okolju; 
informacijske 
predstavitve v šoli 

Cilj je 
dosežen 
delno. 
Glej 
kazalnike 5, 
6, 7 in 9. 
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in pri 
delodajalcih; 
delovanje pri 
skupnih projektih 

Ocena vpliva 
na družbo 

Opisna. Ni podatkov. 
Izhodišča sistema 
so postavljena. 

Spremljava 
dijakov po 
končani SŠ in 
postavitev 
sistema: 
zaposljivost in 
okolje 
delovanja; 
področje 
zaposlovanja; 
vsebina del in 
nalog, ki jih 
opravljajo; 
dosežena 
stopnja 
izobrazbe; 
zadovoljstvo z 
usvojenimi  
znanji; 
ambicije in 
možnosti. 

Cilj je 
dosežen 
delno. 
Naši dijaki so 
zaposljivi, 
usposobljeni 
za trg dela, 
za študij in 
življenje, 
vendar 
imamo še 
prostor za 
izboljšave.  

 
V razvojnem obdobju 2014-2019 so dijaki vsako leto podali ob koncu šolskega leta 
oceno kakovosti delovanja šole. V š. l. 2016/2017 smo prvič izvedli e-anketiranje 
oddelčnih predsednikov. Anketa je bila v primerjavi s preteklimi leti bolj poglobljena, 
zato je ocena tudi nekoliko slabša. Seveda smo uvedli tudi posamezne izboljšave. 
 
V šolskem letu 2017/18 je svet staršev podal oceno 1,54, s čimer smo bili zelo 
zadovoljni. V šolskem letu 2018/19 je sodelovalo v spletnem anketiranju nekoliko manj 
staršev, tako da daje statistika hitro drugačne, nekoliko slabše vrednosti, vendar smo 
po podrobni analizi odgovorov z rezultati lahko še vedno zadovoljni. 
 
Pri oceni skupnosti dijakov je potrebno razložiti, da smo začeli s spletnim anketiranjem 
v šolskem letu 2016/2017. Takrat je bila dana ocena 3,3 (1 = najslabša in 5 = najboljša 
ocena). Rezultate smo analizirali in ugotovili, da so težko primerljivi z rezultati preteklih 
let, saj je bila spletna anketa zelo podrobna. 
Že v naslednjem š. l. smo spremenili ocenjevalno lestvico (1= najboljša ocena in 4 = 
najslabša ocena) z namenom primerljivosti podatkov z drugimi rezultati na nacionalni in 
šolski ravni. Skupnost dijakov je tako dala oceno šoli 2017/2018: 2,1, 2018/2019 pa 1,8, 
s čimer smo lahko zadovoljni, saj je viden napredek.  
Skupnost dijakov je postala zelo dejavna. Na njihovo pobudo smo obogatili nabor 
interesnih dejavnosti ter poskrbeli za pestrejše dogajanje v šoli in izven nje. Seveda je 
angažiranje dijakov pri tem ključno. V novem razvojnem obdobju jih bomo poskušali še 
v večji meri vključiti v delo in življenje šole ter tako krepiti tudi pripadnost šoli ter ožji in 
širši skupnosti. 
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Prav tako je zelo pomembno sodelovanje s starši in s svetom staršev. Rezultati 
anketiranja članov sveta staršev so zelo spodbudni, saj starši zaznavajo številna 
prizadevanja učiteljev in vodstva postati odlična šola. V novem razvojnem obdobju bi 
bilo zagotovo smiselno in potrebno strateško načrtovati vključitev staršev in jih pritegniti 
k še bolj dejavnemu vključevanju v šolo in izven nje. 
 
Iz podatkov je razvidno, da smo zastavljene cilje v veliki meri dosegli oz. se jim zelo 
približali. Še vedno ostajajo izzivi za novo razvojno obdobje – s poudarkom na strateški 
utrditvi in poglobitvi partnerstev. Uresničevali jih bomo načrtno, sistematično in z 
majhnimi koraki.  
Podrobna analiza realiziranih ciljev, strategij in ukrepov razvojnega obdobja 2014–2019 
je v prilogi 1. 
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5 PRIORITETE, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN 
IMPLEMENTACIJA RAZVOJNEGA NAČRTA 2019–2024 

 
5.1 STRATEŠKA PODROČJA RAZVOJA SREDNJE ŠOLE ZA 

STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE 
 
V nadaljevanju predstavljamo v posamezni tabeli strateško področje razvoja šole, ki 
mu sledijo cilji, strategije s ključnimi ukrepi, nosilci, roki in kazalniki. Tako želimo pokriti 
vsa področja delovanja šole, s katerimi bomo uresničevali vizijo razvoja šole, 
usmerjeno v odličnost. 
Ključna strateška področja razvoja šole s posameznimi podpodročji so: 

‒ ODLIČNO DELOVANJE ŠOLE  
‒ RAZISKAVA IN RAZVOJ KURIKULA 

- izvedbeni/odprti kurikul 
- interesne dejavnosti 

‒ UČENJE IN POUČEVANJE: 
- dosežki dijakov 
- razvoj učnega okolja 

‒ SVETOVANJE IN PODPORA DIJAKOM: 
- razvoj potencialov dijakov/nadarjeni dijaki 
- dijaki s posebnimi potrebami in dvojno izjemni dijaki 

‒ SODELOVANJE S PODJETJI IN ŠIRŠIM OKOLJEM: 
- sodelovanje s starši 
- sodelovanje s podjetji in socialnimi partnerji 
- sodelovanje z OŠ in fakultetami 
- šolski, nacionalni in mednarodni projekti 
- informacijsko-promocijska dejavnost  

‒ ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA 
‒ PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV 
‒ VODENJE ŠOLE – VODITELJSTVO 

 
STRATEŠKA PODROČJA RAZVOJA SREDNJE ŠOLE ZA STROJNIŠTVO, 

MEHATRONIKO IN MEDIJE 
 
1. ODLIČNO DELOVANJE ŠOLE  
Definiranje 
cilja 

Želimo postati odlična vzgojno-izobraževalna organizacija, ki 
ne samo trajno dosega, ampak tudi presegati pričakovanja in 
zadovoljstvo vseh deležnikov vzgoje in izobraževanja, tj. 
dijakov, staršev, delodajalcev, zaposlenih in širše družbe.  

Strategija 1 
Ključni ukrepi 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo 
‒ Sistematično, sodelovalno, v dvig kakovosti učenja in 

poučevanja usmerjeno razvojno načrtovanje šole. 
‒ Spremljanje in vrednotenje zastavljenih ciljev in o tem 

poročanje relevantnim deležnikom. 
‒ Priprava predlogov izboljšav, vključenih v nadaljnje 

načrtovanje (PDCA-krog). 
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‒ Razvoj (samo)evalvacijske kulture. 
‒ Vpetost samoevalvacije v delovanje šole. 
‒ Sodelovanje v nacionalni/mednarodni kolegialni presoji. 

Strategija 2 
Ključni ukrepi 

Model odličnosti EFQM 
‒ Poznavanje temeljnih načel in meril odličnosti ter logike radar. 
‒ Ocenjevanje delovanja šole po modelu. 
‒ Prijava na razpis za nagrado za poslovno odličnost RS. 

Nosilec Tim za kakovost 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Dvakrat letno pisno poročanje (januarja in junija) ter Poročilo 

komisije za kakovost, objavljeno na spletni strani šole. 
 
Kazalniki 

 
Ustreznost sistema zagotavljanja kakovosti na šoli 
K1:  Razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti 
K2:  Razvoj samoevalvacijske kulture 
K3:  Krepitev eksterne evalvacije 

Izhodiščna 
vrednost 2019 
 

K1: Število inovativnih predlogov dijakov, staršev, učiteljev, 
delodajalcev – ni podatka izhodiščne vrednosti. 
K2: V samoevalvacijo je prostovoljno vključeno 43 učiteljev. 
K3: Eksterna evalvacija se izvaja predvsem v okviru poklicne 
mature in dosežkov na nacionalni/mednarodni ravni, ni celovitega 
presojanja sistema vodenja kakovosti. 

Ciljna 
vrednost 2024 

K1: Število inovativnih predlogov dijakov, staršev, učiteljev, 
delodajalcev povečati za 20 %. 
K2: V samoevalvacijo je prostovoljno vključenih 55 učiteljev. 
K3: Eksterna evalvacija  - presojanje sistema vodenja kakovosti v 
okviru mednarodne kolegialne presoje in EFQM. 

 
2. NAČRTOVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA 
Definiranje 
cilja 

Izboljšati načrtovanje procesa izobraževanja. 
 

Strategija 1 
Ključni ukrepi 

Raziskave in razvoj kurikula 
‒ Razvoj mehanizmov za prepoznavanje spreminjajočih se 

potreb na trgu dela. 
‒ Izdelava strateškega načrta vsebinske usmeritve na področju 

strojništva, mehatronike in medijske tehnike v okviru odprtega 
kurikula ali izbirnih modulov. 

‒ Sprotno spremljanje in posodabljanje vsebin odprtega in 
izvedbenega kurikula. 

‒ Zbiranje objektivnih podatkov (posvet z delodajalci, okrogle 
mize, ankete …). 

‒ Vključevanje relevantnih deležnikov – delodajalcev. 
‒ Vsebinsko povezovanje strojništva, medijev in mehatronike 

(projektne in raziskovalne naloge). 
‒ Zasnova in izvedba novih medpredmetnih povezav (uvedba 

novih tujih jezikov npr. kitajščina). 
‒ Vključevanje vsebin s področja skrbi za zdravje, ekologije, 

podjetnosti in načrtovanja kariere. 
 



122 
 

Strategija 2 
Ključni ukrepi 

Raziskave in razvoj IND 
‒ Vključevanje dijakov v načrtovanje IND. 
‒ Krepitev motivacije in skrbi za dijake, ki jih prepoznamo kot 

talentirane za določeno področje. 
‒ Povečanje udeležbe dijakov pri strokovnih interesnih 

dejavnosti in pri opravljanju IND v šoli (mentorji). 
‒ Obogatitev ponudbe proste izbire IND z vsebinami s področja 

osebnostne rasti. 
‒ Vzpostavitev sistema za nadzor udeležbe na IND (obvezni in 

izbirni del IND). 
‒ Sistematično nadomeščanje IND. 

Nosilec Tim za načrtovanje procesa izobraževanja 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Dvakrat letno pisno poročanje (januarja in junija). 
 
Kazalnik K1: Mehanizmi prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu dela 

K2: Vključenost dijakov v opravljanje prostoizbirnih IND na šoli. 
Izhodiščna 
vrednost 2019 
 

K1: Sistem mehanizmov prepoznavanja potreb na trgu dela je 
vzpostavljen delno. 
K2: Število vključenih dijakov v opravljanje prostoizbirnih IND na 
šoli: 45 % 

Ciljna 
vrednost 2024 

K1: Vzpostavljen je celovit sistem mehanizmov prepoznavanja 
potreb na trgu dela. 
K2: Število vključenih dijakov v opravljanje prostoizbirnih IND na 
šoli: 70 % 

 
3. UČENJE IN POUČEVANJE  
DOSEŽKI DIJAKOV 
Definiranje 
cilja 

Ustvariti učno okolje, v katerem bodo dijaki samostojnejši in 
bolj motivirani za učenje pridobivali znanje, spretnosti, 
veščine in vrednote. 

Strategija 1 
Ključni ukrepi 

Metodična obogatitev učenja in poučevanja. 
‒ Povečanje uporabe sodobnih - aktivnih metod učenja in 

poučevanja. 
‒ Razvoj in nadgradnja projektnega/raziskovalnega dela v 

povezavi z gospodarstvom in  ožjim/širšim okoljem. 
‒ Izboljšanje medpredmetnega povezovanja. 
‒ Krepitev usposobljenosti za uporabo pridobljenih spretnosti na 

delovnem mestu. 
‒ Povečanje uporabe spletne učilnice. 

Strategija 2 
Ključni ukrepi 

Motiviranje dijakov za učenje in delo 
‒ Krepitev oblik notranje motivacije (radovednost, vedoželjnost, 

interesi …). 
‒ Pozitivna zunanja motivacija (pohvala, nagrada, ocena, 

tekmovanje …). 
Strategija 3 
Ključni ukrepi 

Razvoj občečloveških vrednot in vrednot vseživljenjskega 
učenja ter trajnostnega razvoja 
‒ Razvoj družbene odgovornosti, odgovornosti do sebe in 

okolja. 
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‒ Razvoj samostojnosti. 
‒ Razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti. 
‒ Razvoj občečloveških vrednot. 

Nosilec Tim za učne dosežke 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Trikrat letno: v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku ter ob 

zaključku pouka/šolskega leta. 
 
Kazalnik Dosežki dijakov  

K1: Uspešno zaključen letnik ob koncu šolskega leta 
K2: Uspešnost na poklicni maturi 
K3: Uspešnost na zaključnem izpitu 

Izhodiščna 
vrednost 2019 
 

K1: Odstotek dijakov – uspešnih na koncu šolskega leta: 96,1 % . 
K2: Odstotek dijakov – uspešnih na poklicni maturi: 97,8 %. 
K3: Odstotek dijakov – uspešnih na zaključnem izpitu: 100 %. 

Ciljna 
vrednost 2024 

K1: Odstotek dijakov – uspešnih na koncu šolskega leta: 97,5 %. 
K2: Odstotek dijakov – uspešnih na poklicni maturi: 99 %. 
K3: Odstotek dijakov – uspešnih na zaključnem izpitu: 100 %. 

 
RAZVOJ UČNEGA OKOLJA 
Definiranje 
cilja 

Ustvariti spodbudno in varno učno okolje, v katerem bomo 
dijake optimalno pripravili za trg dela in za študij. 

Strategija 1 
Ključni ukrepi 

Razvoj in vzdrževanje učnega okolja 
‒ Obvladovanje strojne opreme in dvig faktorja obratovanje le-

te (tudi kratki namenski seminarji, npr. vsi možni načini 
vzpostavitve povezave med računalnikom in projektorjem …). 

‒ Vzpostavitev skrbniškega sistema za opremo in prostore. 
‒ Povečanje sodelovanja in povezovanja v okviru šole. 
‒ Povečanje sodelovanja in povezovanja v okviru šol ŠCC. 

Strategija 2 
Ključni ukrep 

Opremljanje skladno s tehnološkim razvojem in finančnimi 
zmožnostmi 
‒ Učinkovito prilagajanje učnih vsebin razpoložljivi opremi. 
‒ Povezovanje z gospodarstvom – donatorstvo, sponzorstvo, 

vzajemen prenos znanja. 
‒ Pridobitev novih prostorov za laboratorije (energetika ...). 
‒ Implementacija virtualne in razširjene resničnosti v učne 

programe. 
‒ Vzpostavitev sistema za opremljanje s tehnološkim razvojem 

po prioritetnem seznamu. 
Nosilec Tim za razvoj učnega okolja 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Enkrat letno pisno poročanje (junija) ter leto dni po zaključku 

izobraževanja dijakov programov SSI. 
 
Kazalnik K1: Obratovanje strojne opreme v šolskih delavnicah in 

specializiranih učilnicah 
K2: Uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem mestu/trgu dela 

Izhodiščna 
vrednost 2019 

K1: Obratovanje strojne opreme v šolskih delavnicah je premalo 
izkoriščeno. Potrebno je dvigniti faktor obratovanja le-te. 
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K2: Sistem, na osnovi katerega dobimo povratno informacijo o 
pridobljenih spretnostih dijakov na delovnem mestu/trgu dela, je 
pomanjkljiv. 

Ciljna 
vrednost 2024 

K1: Dvigniti faktor obratovalne strojne opreme v šolskih delavnicah 
in specializiranih učilnicah za 25 %. 
K2: Sistem, na osnovi katerega dobimo povratno informacijo o 
pridobljenih spretnostih dijakov na delovnem mestu/trgu dela, je 
celovit. 

 
4. SVETOVANJE IN PODPORA DIJAKOM 
Definiranje 
cilja 

Sistematično iskati, prepoznavati in razvijati potenciale pri 
nadarjenih dijakih in pri dijakih s posebnimi potrebami ter jim 
nuditi podporo. 

Strategija 1 
Ključni 
ukrepi 

Razvoj potencialov dijakov – nadarjeni dijaki 
‒ Povečanje motiviranosti učiteljev za delo z nadarjenimi dijaki.  
‒ Načrtno spodbujanje dijakov k udeležbi na tekmovanjih, 

natečajih, v raziskovalni in projektni dejavnosti. 
‒ Načrtno odkrivanje močnih točk/potencialov dijakov. 
‒ Identificiranje nadarjenih dijakov. 
‒ Izboljšanje načrtovanja in implementacije dela z nadarjenimi 

dijaki. 
‒ Projektno/raziskovalno delo nadarjenih uskladiti s konkretnimi 

potrebami v gospodarstvu/okolju. 
‒ Organizacija vikend delavnice, taborov, nagradnih ekskurzij itd. 
‒ Okrepiti število delovnih mest opravljanja PUD-a v tujini. 

Strategija 2 
Ključni 
ukrepi 

Podpora dijakom s posebnimi potrebami 
‒ Usposabljanje učiteljev za delo z dijaki s posebnimi potrebami. 
‒ Načrtno odkrivanje močnih točk/potencialov dijakov. 
‒ Spodbujanje dijakov k delu – razvijanju potencialov v stroki. 

Strategija 3 
Ključni 
ukrep 

Prepoznavanje in podpora dvojno izjemnih dijakov 
‒ Načrtno prepoznavanje dvojno izjemnih dijakov in vključitev v 

skupino nadarjenih. 
Nosilec Tim za svetovanje in podporo dijakom 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Dvakrat letno pisno poročanje (januarja in junija). 
 
Kazalnik K1: Stopnja uspešnosti dijakov s posebnimi potrebami 

K2: Število na novo evidentiranih nadarjenih dijakov 
K3: Vključevanje nadarjenih dijakov v tekmovanja, natečaje itd. 

Izhodiščna 
vrednost 
2019 

K1: Stopnja uspešnosti dijakov s posebnimi potrebami je 99 %. 
K2: Na novo evidentiranih nadarjenih dijakov je 2 %  vseh dijakov 
na šoli. 
K3: V tekmovanja, natečaje se vključuje 65 % nadarjenih dijakov. 

Ciljna 
vrednost 
2024 

K1: Stopnja uspešnosti dijakov s posebnimi potrebami je 100 %. 
K2: Na novo evidentiranih nadarjenih dijakov je 4 %  vseh dijakov 
na šoli. 
K3: V tekmovanja, natečaje se vključuje 80 % nadarjenih dijakov 
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5. SODELOVANJE S PODJETJI IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
Definiranje 
cilja 

Okrepiti sodelovanje z različnimi deležniki vzgoje in 
izobraževanja – z ožjim in širšim okoljem in povečati njihov vpliv 
na življenje v šoli. 

Strategija 1 
Ključni 
ukrepi 

Krepitev sodelovanja s starši 
‒ Poglobitev partnerskega sodelovanja s starši. 
‒ Dejavnejše vključevanje staršev in možnost vplivanja na življenje 

v šoli. 
Strategija 2 
Ključni 
ukrepi 

Krepitev sodelovanje s podjetji in socialnimi partnerji 
‒ Vzpostavitev novih strateških partnerstev s podjetji in utrditev 

starih. 
‒ Okrepitev vključevanja delodajalcev v projektno učno delo v 

okviru 4. izpitne enote poklicne mature. 
‒ Okrepitev vključevanja delodajalcev v raziskovalno dejavnost. 
‒ Organizacija okroglih miz, posvetov itd. z delodajalci. 
‒ Organizacija borze kadrov. 
‒ Evalvacija in analiza praktičnega usposabljanja z delom pri 

delodajalcih. 
‒ Spremljanje zaposljivosti dijakov. 

Strategija 3 
Ključni 
ukrepi 

Krepitev sodelovanje z OŠ in fakultetami 
‒ Spremljanje uspešnosti nadaljnjega izobraževanja dijakov. 
‒ Izvedba delavnic, dneva odprtih vrat, informativnega dneva za 

osnovnošolce. 
‒ Tehniški natečaj za osnovnošolce. 
‒ Načrtno pridobivanje deklet v tehniške poklice. 
‒ Analiza vpisa iz celjskih osnovnih šol in priprava načrta 

poglobljenega sodelovanja. 
Strategija 4 
Ključni 
ukrepi 

Sodelovanje v šolskih, nacionalnih in mednarodnih projektih 
‒ Spodbujanje sodelovanja v šolskih projektih (Kodeks sožitja, Noč 

knjige, Zdrav življenjski slog itd.). 
‒ Sodelovanje v nacionalnih projektih (Ekošola, Mreža zdravih šol, 

Šola ambasadorka EP, Dijaki dijakom za varno mobilnost, MEPI 
itd.). 

‒ Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v šolski 
proces. 

‒ Dan za punce – privabljanje deklet v tehniške poklice. 
‒ Prijavljanje na razpisane nacionalne/mednarodne projekte. 

Strategija 5 
Ključni 
ukrepi 

Razvoj promocijske dejavnosti 
‒ Posodobitev spletne strani šole. 
‒ Oblikovanje arhiva dosežkov dijakov na spletni strani šole. 
‒ Promocijski dogodek predstavitve raziskovalnega in projektnega 

dela. 
‒ Posodobitev promocijskega gradiva (zloženke). 
‒ Iskanje novih načinov promocije (računalniška igrica, 

predstavitveni filmček šole in programov itd.). 
‒ Krepitev komunikacije z mediji. 
‒ Vzpostavitev šolskega radia. 
‒ Nadgradnja vsebin VI-TV. 
‒ Organizacija Dneva za punce – promocija tehniških poklicev za 

dekleta. 
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Nosilec Tim za sodelovanje s podjetji in širšim okoljem 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Enkrat letno pisno poročanje (junija). 
 
Kazalnik K1:  Število strateških partnerstev s podjetji – z realnim okoljem  

K2:  Vpetost šole v različne mreže 
Izhodiščna 
vrednost 
2019 

K1: Število strateških partnerstev s podjetji – z realnim okoljem je 5. 
K2: Vpetost v nacionalne mreže/projekte: 8, v mednarodne projekte: 
3, v podporne inštitucije: 7. 

Ciljna 
vrednost 
2024 

K1: Število strateških partnerstev s podjetji – z realnim okoljem je 25. 
K2: Skrb za ohranitev vpetosti šole v različne mreže glede na 
izhodiščno stanje in širjenje mreže glede na dane okoliščine. 

 
6. ŠOLSKA KLIMA IN KULTURA 
Definiranje 
cilja 

Razviti visoko stopnjo sodelovalne kulture, kakovostnega 
sporazumevanja in dobrih medosebnih odnosov. 

Strategija 1 
Ključni 
ukrepi 

Skrb za dobre medosebne odnose 
• Krepitev sodelovalne kulture: učitelj–učitelj, učitelj–dijak, 

učitelj–starši, dijak–dijak. 
• Formalno in neformalno druženje. 
• Ničelna tolerance do nasilja. 
• Spoštovanje Kodeksa sožitja v šoli in izven nje. 

Strategija 2 
Ključni 
ukrepi 

Krepitev pripadnosti šoli 
• Krepitev pozitivne javne podobe šole. 
• Timska organiziranost kolektiva. 
• Oblikovanje slogana šole (natečaj med dijaki in učitelji). 
• Enotna delovna obleka za dijake pri praktičnem pouku. 

Strategija 3 
Ključni 
ukrepi 

Implementacija vzgojne strategije   
• Nadgradja načrta vzgojnih dejavnosti. 
• Tematske razredne ure (1. in 2. letnik – vzgoja, 3. in 4. letnik 

- pogled v prihodnost/vodenje karierne orientacije. 
• Praktična razredna ura. 

Strategija 4 
Ključni 
ukrepi 

Vzajemni pretok relevantnih informacij med različnimi deležniki 
• Skrb za vzajemni pretok relevantnih informacij. 
• Načrtno usmerjanje dijakov k samostojnemu iskanju 

informacij. 
• Uporaba različnih virov informiranja (odprti tip, zaprti tip, 

koledar v outlooku). 
• Uporaba šolskih e-naslovov dijakov. 
• Priprava spletne aplikacije za naročilo potrdila o vpisu. 
• Priprava spletne aplikacije za e-prijavo na 

predmetne/popravne/dopolnilne izpite. 
• Implementacija gumba za e-obveščanje na šolski spletni 

strani (obvestilo prispe na e-pošto). 
Nosilec Tim za razvoj šolske klime in kulture 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Dvakrat letno pisno poročanje. 
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Kazalnik Merjenje šolske klime – zadovoljstva dijakov in učiteljev 
Izhodiščna 
vrednost 
2019 

Ocena dijakov: 1,82 (1 = najboljša ocena in 4 = najslabša ocena). 
Ocena učiteljev: 1,56 (1 = najboljša ocena in 4 = najslabša ocena). 

Ciljna 
vrednost 
2024 

Ocena dijakov: 1,7 (1 = najboljša ocena in 4 = najslabša ocena). 
Ocena učiteljev: 1,4 (1 = najboljša ocena in 4 = najslabša ocena). 

 
7. PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV 
Definiranje 
cilja 

Vzpostaviti sistem profesionalnega razvoja in profesionalnega 
delovanja strokovnih delavcev. 

Strategija 1 
Ključni 
ukrepi 

Spremljanje in vrednotenje lastnega dela učitelja. 
• Zbiranje povratne informacije s strani sodelavcev, 

ravnateljice, dijakov, delodajalcev, staršev. 
• Ugotavljanje močnih in šibkih področij posameznikovega 

profesionalnega učenja. 
• Usmerjenost v vseživljenjsko izkustveno učenje. 

Strategija 2 
Ključni 
ukrepi 

Načrtovanje profesionalnega razvoja in sistematično 
spremljanje izvedbe 

• Zbiranje predlogov/tem za izobraževanje učiteljskega zbora. 
• Priprava e-načrta strokovnega usposabljanja skladno z 

razvojnimi cilji šole. 
• Vključevanje v različne oblike profesionalnega učenja v šoli in 

izven nje ter spremljanje njegove izvedbe. 
• Diseminacija znanja, pridobljenega na strokovnih seminarjih 

in usposabljanjih, v aktivih itd. 
• Vključevanje učiteljev v spletno učilnico Moodle. 

Strategija 3 
Ključni 
ukrepi 

Vzpostavitev skupne evidence znanj, ki jih posamezni učitelji 
potrebujejo pri svojem delu in so že na voljo znotraj šole/centra. 

• Krožno izobraževanje znotraj šole. 
• Krožno izobraževanje znotraj centra.  
• Borza kadrov. 
• Udeležba na dogodkih, ki spodbujajo vključevanje 

podjetništva, IKT, sodobnih tehnologij … v učni proces 
(mednarodni sejem učnih podjetij …). 

Strategija 4 
Ključni 
ukrepi 

Delovanje učiteljev v skupnosti – v šoli in izven nje 
• Dejavno vključevanje učiteljev v različne oblike 

profesionalnega sodelovanja (z drugimi zavodi, delodajalci 
…). 

• Sodelovanje v lokalnem okolju: medgeneracijsko 
sodelovanje, prostovoljstvo … 

• Sodelovanje z gospodarstvom, združenji … 
• Aktivno vključevanje v mednarodno sodelovanje. 

Nosilec Tim za profesionalni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljica 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Trikrat letno (september: načrt, januar: spremljanje realizacije in 

avgust: poročilo).  
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Kazalnik K1: Število dni izobraževanja učiteljev 
K2: Interni prenos znanj, veščin, spretnosti 

Izhodiščna 
vrednost 
2019 

K1: Število dni izobraževanja učiteljev splošnoizobraževalnih, 
strokovnoteoretičnih predmetov ter praktičnega pouka je v povprečju 
5 dni. 
K2: Interni prenos znanja poteka v okviru izmenjave dobrih praks 
Učitelj učitelju učitelj in deloma v okviru aktivov, PUZ-ov itd. 

Ciljna 
vrednost 
2024 

K1: Število dni izobraževanja učiteljev strojništva, mehatronike in 
medijske tehnike povečati za 20 %.  
K2: Vzpostavitev sistema internega prenosa znanj, veščin, spretnosti 
na ravni šole/centra. 

 
8. VODENJE ŠOLE – VODITELJSTVO 
Definiranje 
cilja 

Razviti profesionalno učečo se skupnost, ki temelji na 
sodelovalnem učenju in delovanju – na distribuiranem 
vodenju. 

Strategija 1 
Ključni ukrepi 

Vodenje pedagoške dejavnosti 
• Postavljanje učenja v središče. 
• Ustvarjanje, ohranjanje in razvijanje spodbudnega učnega 

okolja. 
• Skrb za profesionalno učenje učiteljev in za lasten 

profesionalni razvoj. 
Strategija 2 
Ključni ukrepi 

Učinkovito upravljanje s šolo 
• Vodenje pravnega poslovanja in zagotavljanje zakonitega 

delovanja šole. 
• Upravljanje z materialnimi in finančnimi viri (ŠCC). 
• Sklepanje in urejanje delovnih razmerij (ŠCC). 
• Organiziranje procesa dela in zagotavljanje varnega okolja 

za učenje in poučevanje. 
Strategija 3 
Ključni ukrepi 

Sodelovanje z okoljem 
• Ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja skupaj z 

drugimi deležniki. 
• Spodbujanje različnih oblik sodelovanja. 
• Dejavno sodelovanje s predstavniki ožjega in širšega 

okolja. 
• Vzpostavljanje sodelovanja z različnimi deležniki zaradi 

doseganja ciljev vzgoje in izobraževanja. 
Strategija 4 
Ključni ukrepi 

Vodenje razvoja šole z vizijo in odgovornost za ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti 

 • Razvoj poslanstva, vizije vrednot ter etike. 
• Vodenje razvoja šole in skrb za sistematično ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo. 
Nosilec Ravnateljica in vodje aktivov, PUZ-ov … 
Rok 2019–2024 
Spremljanje Enkrat letno s pisnimi poročili o Realizaciji letnega delovnega 

načrta in Poročilu komisije za kakovost. 
 
Kazalnik Krepitev kulture odličnosti 
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Izhodiščna 
vrednost 2019 

Kulturo odličnosti krepimo z jasno vizijo, nenehnimi izboljšavami in 
s fleksibilnostjo na vseh področjih delovanja šole. Z distribuiranim 
vodenjem dosegamo odlične rezultate, vendar je odličnost 
pogosto usmerjena v enkratno dejanje.  

Ciljna 
vrednost 2024 

Kulturo odličnosti krepimo z jasno vizijo, nenehnimi izboljšavami in 
s fleksibilnostjo na vseh področjih delovanja šole. Želimo, da 
odličnost postane navada našega dela, odnosa …, ne enkratno 
dejanje. 

 
5.2 KAZALNIKI USPEŠNOSTI DELOVANJA SKOZI STRATEGIJE 

IN UKREPE V SMERI ODLIČNOSTI 
 
V tem razdelku bomo predstavili uspešnost delovanja šole na osnovi naslednjih 
kazalnikov: 

‒ kazalnik 1: pričakovanja skozi oceno skupnosti dijakov; 
‒ kazalnik 2: šolska klima – ocena dijakov; 
‒ kazalnik 3: pričakovanja skozi oceno staršev; 
‒ kazalnik 4: pričakovanja skozi oceno zaposlenih; 
‒ kazalnik 5: pričakovanja skozi oceno delodajalcev; 
‒ kazalnik 6: ocena vpliva na družbo. 

 
Kazalnik Tip/način Začetno stanje  

2019 
Ciljno stanje 
2024 

Ocena skupnostii 
dijakov 

številčna analiza: 
1 = najslabša 
5 = najboljša 

1,8 
 

1,65 

Šolska klima: 
ocena dijakov 

številčna analiza: 
1 = najboljša 
4 = najslabša 

1,82 1,7 

Šolska klima: 
ocena učiteljev 

številčna analiza: 
1 = najboljša 
4 = najslabša 

1,56 1,4 

Ocena staršev –  
Svet staršev 

številčna analiza: 
1 = najboljša 
4 = najslabša 

1,7 1,5 

Organizacijska 
klima: 
ocena zaposlenih 

1 = najslabša 
5 = najboljša 

4,21 4,4 

Ocena 
delodajalcev 

Opisna Organizacija 
PUD-a,  
kurikuli 
kompetenc 
dijakov ob 
odhodu na  PUD; 
spremljava; 
solidno 
obvladanje tehnik 
in tehnologij. 
 

Generiranje 
celovitega sistema 
sodelovanja: 
prepoznavnost, 
zaupanje, interesi; 
analiza kompetenc, 
usvojenih na PUD-u; 
analiza korelacij med 
PUD in PRA; 
vpliv na vsebine 
odprtega kurikula; 
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usposabljanje 
učiteljev v realnem 
okolju; 
informacijske 
predstavitve v šoli in 
pri delodajalcih; 
delovanje pri skupnih 
projektih 

Ocena vpliva na 
družbo 

Opisna. Izhodišča sistema 
so postavljena. 

Spremljava dijakov 
po končani SŠ in 
postavitev sistema 
prepoznavanja vpliva 
na družbo: 
zaposljivosti dijakov, 
uspešnost pri študiju; 
dosežena stopnja 
izobrazbe; 
zadovoljstvo z 
znanjem iz SŠ.. 
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NACIONALNA RAVEN ŠOLSKA RAVEN 

IZBOLJŠANJE PROCESA UČENJA IN 
POUČEVANJA TER SKRB ZA DOBRE 
MEDOSEBNE ODNOSE 

5.3 ORGANIZACIJSKA SHEMA  KAKOVOSTI 
 

  KOMISIJA ZA KAKOVOST  Vodja: Natalija Talan Fošnarič  

 

 

                                                        SAMOEVALVACIJI                       

 

 

 

 
S. Črep 
A. Ferlež 
M. Lesjak 
N. Talan Fošnarič 
B. Renner 
R. Zupanc 
T. Igrišnik 
D. Vešligaj 

Renato Fijavž - EMO-Orodjana, d. o. o. 
Miran  Gracer  - predsednik Obrtne zbornice 
OE Celje 
predstavnik staršev 
Gašper Stupan - predstavnik dijakov 

Ferlež in tim za kakovost 

EPoS – v sodelovanju s CPI 

A. Požlep in tim za kakovost, 
dijaki zaključnih letnikov o kakovosti izobraževanja  
na šoli. 

B. Mastnak in tim za kakovost, predstavniki 
oddelčnih skupnosti ter starši o delu šole 

- Odlično delovanje šole 
- Načrtovanje  procesa  izobraževanja 
- Učenje in poučevanje 
- Svetovanje  in  podpora dijakom 
- Sodelovanje z okoljem 
- Šolska klima in kultura 
- Profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev 
- Vodenje šole - voditeljstvo 
 

 

RAZVOJNI NAČRT 
(Skrbnica: B. Renner) 

 
 

 
 

D. Vešligaj 
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PRILOGA 1: ANALIZA PODROČIJ RAZVOJNEGA NAČRTA 
2014−2019  
 
I. cilj: Raziskave in razvoj kurikula 
1. strategija:  

Raziskave in razvoj kurikula 
akt. 1: Enkrat tedensko info sestanek DELNO 

- Enkrat mesečno info točka. 
akt. 2: Moduli dolgi najmanj eno polletje DELNO 

- Organizacijski problem. 
akt. 3: Oblikovanje smernic za pripravo in izvedbo projektnih dni NE 

- Vodstvu smo v š. l. 2015/16 predlagali, da določi dva učitelja (stroka + 
splošnoizobraževalni predmet), ki bi te smernice oblikovala, vendar do 
realizacije ni prišlo. 

akt. 4: Postopna nadgradnja kurikula z urnimi pripravami DA 
akt. 5: Povezovanje z realnim delovnim okoljem pri izdelavi izdelkov (glej PUD 

in sodelovanje s podjetji) DELNO 
- Izdelek iz realnega okolja, manjka povezava s podjetjem. 

akt. 6: Sprotno spremljanje in posodabljanje kurikulov DA 
akt. 7: Uvedba in izvedba projekta Od ideje do trženja DELNO 

- Od ideje do izdelka, ne pa do trženja. 
akt. 8: Vsebinsko povezovanje vseh treh področij na šoli DA 
akt. 9: Zasnova in izvedba novih medpredmetnih povezav DELNO 

- Info točka je priložnost za take povezave, vendar je teh dogovorov še 
vedno premalo. 

akt. 10: Zasnova učnih situacij in njihova vključitev v kurikul NE 
- Zahtevno. 

2. strategija:  
Razvoj odprtega kurikula 

akt. 1: Postopno načrtovanje možne izbire drugega tujega jezika (ruščina, 
nemščina …)  DA 

akt. 2: Prevetritev odprtega kurikula NE 
akt. 3: Vključevanje podjetništva in okoljskih vsebin kot poklicne kompetence

 DA 
Ocena cilja I:  
Doseženi cilji so: enkrat mesečno se izvaja sestanek info točke, v e-kurikulu smo letne 
priprave nadgradili z urnimi in pri tem dosegli sprotno spremljanje in posodabljanje, 
izvaja se poučevanje ruščine v tehničnih programih, izvajajo se interesne dejavnosti, 
ki vključujejo podjetniške in okoljske kompetence, dobili smo novo učilnico za praktični 
pouk A-29. 
DELNO dosežen cilj pa je, da smo izdelali izdelek iz realnega okolja, vendar manjka 
povezava s podjetjem oziroma trženjem. 
 
II. cilj: Povečanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in krepitev 
podpornega okolja dijakom 
1. strategija:  

Metodična obogatitev poučevanja 
akt. 1: Pogostejša uporaba spletnih učilnic in interaktivne table DELNO 
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- Odvisno od interesa učiteljev, dijakov in opreme v učilnicah. Napredek 
je opazen. 

akt. 2: Razvoj in nadgrajevanje projektnega dela v šoli DA 
akt. 3: Spremljanje pridobljenih kompetenc dijakov, uporabe strojev in naprav

 DA 
akt. 4: Urjenje dijakov v zadnjem letniku za delo v realnem okolju (povezava s 

PDP, PDS, MPD)  DELNO 
- DELNO že poteka. 

2. strategija:  
Motiviranje dijakov za delo 

akt. 1: Javna pohvala za dosežke DA 
akt. 2: Nagradne strokovne ekskurzije za dijake (šolski sklad) NE 

- Šolski sklad namenjamo za nadstandardno ponudbo. Smiselno bi bilo 
poiskati drug vir financiranja (nadarjeni dijaki in dijaki s potenciali). 

3. strategija:  
Razširitev kakovostne ponudbe interesnih dejavnosti 

akt. 1: Izvajanje dejavnosti v strnjeni obliki (v času izven pouka, na dislokaciji s 
ciljem realizacije miniprojekta) DELNO 
- Noč knjige. 

akt. 2: Načrtovanje predstavitev IND (npr. za informativni dan, dan odprtih vrat 
...) med izvajanjem dejavnosti. NE 

akt. 3: Povezovanje IND med posameznimi področji na naši šoli in sodelovanje 
z drugimi šolami NE 

akt. 4: Priprava kurikula interesne dejavnosti DA 
akt. 5: Priprava načrta izvajanja IND (prosta izbira) do 1. 9. za razrednike in 

dijake DA 
akt. 6: Razširitev ponudbe IND (tečaj ruščine - fakultativno) DA 

- Celo več, dijakom je na voljo kot 2. tuji jezik že v 1. letniku. 
akt. 7: Sistematična organizacija in nadomeščanje opravičeno odpadlih ur 

interesnih dejavnosti DELNO 
- Ni sistematična, profesorji športne vzgoje organizirajo nadomeščanje 

športnega dne, ostalo je prepuščeno organizatorju ali razredniku. 
akt. 8: Snemanje dokumentarnega filma o interesnih dejavnostih NE 
akt. 9: Sprotno dokumentiranje dosežkov in doseganja ciljev DA 

akt. 10: Uvedba sistema predstavitve (na določeno časovno obdobje se 
predstavi delo krožka/dejavnosti na šolski spletni strani ...) DELNO 

akt. 11: Vključevanje interesnih dejavnosti v tematske dogodke na različnih 
ravneh DA 

akt. 12: Vključevanje vsebin s področja skrbi za zdravje, ekologije, podjetništva, 
načrtovanja kariere … DA 

4. strategija:  
Razvoj podpornega okolja za nadarjene dijake in dijake s posebnimi 
potrebami 

akt. 1: Izboljšanje načrtovanja in implementacije dela z nadarjenimi dijaki DA 
akt. 2: Pilotna izvedba zunanje diferenciacije pouka (2 razreda) NE 

- Morda izziv za prihodnost. 
akt. 3: Povečanje sodelovanja na nacionalnih in mednarodnih natečajih in 

tekmovanjih DA 
akt. 4: Povezovanje z drugimi šolami na nacionalnem in mednarodnem nivoju 

(izmenjava dijakov in učiteljev) DA 
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akt. 5: Projektno delo nadarjenih uskladiti s konkretnimi potrebami v 
gospodarstvu DA 

akt. 6: Razvoj in nadgradnja vsebin festivala za nadarjene dijake VI-POLIS DA 
akt. 7: Vikend delavnice NE 

- Povezano s financami in nagrado za učitelje. 
5. strategija:  

Transparentnost opravičevanja in objektivnost ocenjevanja 
akt. 1: Izvedba anonimne ankete med učitelji o poznavanju Pravilnika o 

ocenjevanju znanja in Šolskih pravil Pravilnika o ocenjevanju znanja DA 
akt. 2: Oblikovanje rubrike Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi s 

Pravilnikom o ocenjevanju znanja in Šolskih pravil Pravilnika o 
ocenjevanju znanja, ki bo na razpolago na spletni strani šole DELNO 
- Ukrep je bil izveden v spremenjeni obliki; vsak učitelj je dobil izvleček 

iz Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah. 
akt. 3: Priprava in izvedba vzgojnega načrta DA 
akt. 4: Snovanje banke dobrih testov/testnih vprašanj NE 

- Ukrep bi bil logično nadaljevanje usposabljanja učiteljev za izboljšanje 
kakovosti ocenjevanja znanja, do katerega ni prišlo. 

akt. 5: Vključitev dijakov v ocenjevanje pri ustnem ocenjevanju znanja - 
samoocenjevanje in kolegialno ocenjevanje DELNO 
- Dijaki so v primerjavi s prejšnjim obdobjem bolje seznanjeni s kriteriji 

za ocenjevanje znanja, nismo pa k ukrepu sistematično pristopili. 
 
Ocena cilja II:  
Z zelo dobro opremljenostjo šole lahko dijakom nudimo kakovostno podporno okolje 
oziroma kakovostno podano učno snov. Posledično to pomeni večjo motivacijo pri 
njihovem delu in tudi pri delu učiteljev. Številne dijakinje in dijake, ki dosegajo vidne 
uspehe, javno pohvalimo, prav tako tudi njihove mentorje. Z načrtovanjem dela, 
povezovanjem z drugimi šolami na nacionalnem in na mednarodnem nivoju ter s 
projektnim delom, ki so usklajena s potrebami v gospodarstvu, izboljšujemo kakovost 
izobraževalnega procesa. Vsako leto organiziramo festival za nadarjene VI-POLIS, ki 
pomeni nadgradnjo podanih vsebin. 
Za učitelje in dijake je do začetka šolskega leta pripravljen podroben načrt izvajanja 
IND, ponudba prostoizbirnih dejavnosti in časovnica izvajanja. Prav tako so dosežki in 
cilji v večini dokumentirani in objavljeni na spletni strani, posneti so bili tudi trije filmčki 
o izvajanju dejavnosti, IND se vključujejo v dogodke na šoli (Vi-TV, robotika, mapiranje, 
gledališka, glasbena dejavnost). Na dislokaciji smo izvedli Noč knjige. Na področju 
proste izbire smo obogatili ponudbo z vsebinami iz ekologije, načrtovanja kariere ...  
H kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu delu sodi tudi ocenjevanje znanja, osnova 
katerega je poznavanje Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Šolskih 
pravil o ocenjevanju znanja. Z izvedbo anonimne ankete, seznanitvijo učiteljev z 
rezultati ter pripravo izvlečka iz pravilnika smo dvignili raven objektivnosti ocenjevanja 
znanja. Ker pa je od 1. septembra 2018 v uporabi nov pravilnik (in nanj vezana šolska 
pravila), je potrebno s podobnimi aktivnostmi nadaljevati tudi v naslednjem (razvojnem) 
obdobju. V š. l. 2014/15 smo pripravili izobraževanje za učitelje Tradicionalne in 
sodobne metode poučevanja in učenja, učni proces pa poskušamo napraviti 
kakovostnejši tudi z izboljšavami in vnašanjem novosti, ki jih po aktivih že nekaj let 
načrtujemo pred začetkom šolskega leta. Tudi projekt UUU je bil zasnovan z namenom 
izboljšanja poučevanja, saj na njem učitelji šole izmenjujemo dobre prakse. 
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III. cilj: Razvoj in vzdrževanje učnega okolja 
1. strategija:  

Opremljanje skladno s tehnološkim razvojem in celovito 
vzdrževanje 

akt. 1: Povečanje števila delovnih mest pri praktičnem pouku strojništva in 
mehatronike DA 

akt. 2: Skrb za razvoj učnega okolja DA 
akt. 3: Učinkovito prilagajanje učnih vsebin razpoložljivi opremi  DA 

2. strategija:  
Vzpostavljanje skrbniškega sistema za opremo in prostore 

akt. 1: Vzpostaviti sistem delovanja tehnične službe, ki skrbi za nemoteno 
delovanje opreme (skrbništvo, povratne informacije ...)  DELNO 

 
Ocena cilja III:  
Učinkovito prilagajanje učnih vsebin razpoložljivi opremi je bilo vzorno izvedeno. 
Vzpostavljen je sistem delovanja tehnične službe, ki skrbi za nemoteno delovanje 
opreme.  
- V letu 2015 je bil kupljen Maker Bot Print 5.  
- V letu 2016 je bil kupljen robot KUKA KR5 Agelus in programska oprema KUKA Sim  
Pro Office Lite.  
- V letu 2017 je bil kupljen frezalni stroj ALG 100E.  
- V letu 2018 smo pridobili dve MPS didaktični pnevmatski postaji FESTO.  
- V letu 2018 so bila kupljena očala VR Oculus Rift.  
- V letu 2018 so bili kupljeni: plazemski rezalnik Swift Cut 2500 Pro, računalniki v A-30 
in KC-4.  
Urejajo in posodabljajo (obnavljajo, pleskajo) se stari stroji.  
Vsa oprema se uporablja in prilagaja učnim vsebinam, razen plazemskega rezalnika, 
ki se še ne uporablja (nimamo še sesalnega sistema).  
Tehnično vzdrževanje s strani tehnične službe (računalništvo, elektroinštalacije in 
priprava zraka) zelo šepa. 
 
IV. cilj: Sodelovanje s podjetji in širšim okoljem 
1. strategija:  

Krepitev odnosov s podjetji in z zbornicami ter širšim okoljem 
akt. 1: Krepitev stikov s sekcijami po področjih DA 
akt. 2: Medijska podpora lokalni skupnosti in s tem večja možnost za 

sodelovanje DA 
akt. 3: Povabilo delodajalcev k sodelovanju DA 
akt. 4: Priprava nove predstavitve naše šole DA 
akt. 5: Razvijanje in izvedba filmske dejavnosti DA 
akt. 6: Razvojni sistem sodelovanja z zunanjim okoljem - ravnatelj obiskuje 

podjetja skupaj z organizatorjem PUD-a (spoznavanje, zaupanje, 
načrtovanje, interesi, strategije) DELNO 
- Ni potekalo vsako leto. 

akt. 7: Zagon in nadgradnja vsebin na šolskih zaslonih (privlačnost, ažurnost, 
kaj predstavljamo ...) DELNO 

2. strategija:  
Postavitev skupnih tehničnih in tehnoloških laboratorijev ter 
sodelovanje na področju raziskave in razvoja 

akt. 1: Izvedba dneva odprtih vrat za delodajalce NE 
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akt. 2: Predstavitev delodajalcev na informativnem dnevu DA 
3. strategija:  

Spletno komuniciranje 
akt. 1: Posodobitev spletne strani za delodajalce DA 
akt. 2: Razvijanje spletnih aplikacij (Facebook stran, spletna stran, šolska 

televizija …) DA 
 
Ocena cilja IV:  
Letos tretjič priprava kariernega sejma. 
Krepimo stike s sekcijami po področjih.  
Posodobili smo spletno stran za delodajalce in jih povabili k sodelovanju, saj so imeli 
možnost predstavitve na informativnih dnevih. 
Uspešno smo razvili različne spletne aplikacije (Facebook stran, šolska televizija). 
Ravnatelj je obiskoval podjetja skupaj z organizatorjem PUD-a, vendar ne vsako leto. 
 
V. cilj: Večja razpoznavnost šole v javnosti 
1. strategija:  

Krepitev komunikacije z mediji 
akt. 1: Krepitev osebnega stika s predstavniki medijev - novinarji in uredniki. 

 DA 
akt. 2: Priprava in izboljšava sistema obveščanja o aktualnem dogajanju na 

šoli. DA 
2. strategija:  

Vzpostavitev sistema oglaševanja 
akt. 1: Priprava marketinškega načrta glede na stanje vpisa  DELNO 

- Omejitev pri finančnih zmožnostih sodelovanja z mediji. Vendarle je 
bilo izvedenih kar nekaj novosti. 

akt. 2: Trženje oglaševalskega prostora na šolskih zaslonih NE 
- Realizirana ni bila ideja o novi aplikaciji na TV-zaslonih.  

 
VI. cilj: Krepitev sodelovanja v mednarodnih in nacionalnih projektih ter razvoj 
internih projektov 
1. strategija:  

Krepitev evropske in družbene dimenzije v šoli 
akt. 1: Krepitev obsega mobilnosti dijakov in učiteljev DA 
akt. 2: Sistemsko umeščanje projektnih aktivnosti v redno izvajanje aktivnosti 

na šoli. DA 
akt. 3: Spoznavanje in spodbujanje mednarodnih dimenziji v izobraževanju 

(primeri dobrih praks ...) DA 
akt. 4: Spremljanje prijav na projekte in razvoj internih odmevnih projektov DA 
akt. 5: Vključevanje mladih v različne mladinske in prostovoljne organizacije  

DELNO 
- V okviru skupnosti dijakov. 

2. strategija:  
Pridobitev naziva ekošola 

akt. 1: Načrtovanje ciljev in okoljevarstvenega načrta DA 
akt. 2: Prijava na natečaj za pridobitev naziva ekošola DA 
akt. 3: Priprava tematskih sklopov in kompatibilnost s kurikuli DA 
akt. 4: Ustanovitev ekoprogramskega sveta šole DA 
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3. strategija:  
Sistematično privabljanje deklet v tehniške poklice 

akt. 1: Dan za punce  NE 
- Ukinitev nacionalnega programa, v katerem smo sodelovali. 

 
Ocena cilja VI:  
Posamezni cilji so bili realizirani s spremljavo razpisov nacionalnih in mednarodnih 
projektov, na katere smo se prijavili. S sodelovanjem v nacionalnem programu smo 
pridobili ekozastavo, postali ekošola; pri tem sodelujemo z različnimi aktivnostmi: 
tekmovanja v znanju ekoloških vsebin, ekoporočevalec (snemanje kratkih prispevkov), 
sodelovanje na Altermed sejmu, likovni natečaj, zbiranje odpadnega papirja ... Prav 
tako smo se v okviru ekošole interdisciplinarno povezali z OVI in URE ter uspeli 
predstaviti uspešna projekta Vetrni polnilec in Maketa hidroelektrarne, ki sta bila 
izbrana za najboljša primera dobre prakse na nacionalnem nivoju. Uspešno sta bila 
izpeljana mednarodna projekta Etični kodeks in Živeti po pameti. Vse aktivnosti 
poskušamo implementirati v kurikul na različnih področjih: tematske razredne ure, 
naravoslovni in projektni dnevi.  
 
Uspešno je bila realizirana vrsta mednarodnih in nacionalnih projektov v okviru stroke: 
AM Station, See The Goal, Rast (Inovativna industrija 4.0 za prihodnost 5.9, Sinergija 
tehnološke kreativnosti in virtualne prihodnosti 5.0), izobraževanja s področja robotike 
in 3D-tehnologij za učitelje OŠ in SŠ (CPI), RoboCup Nagoya 2017, RoboCup Montreal 
2018, RoboCup Sydney 2019, regijska tekmovanja iz robotike za OŠ, izobraževanja 
za OŠ s področja Lego Mindstorms EV3 robotike in Munera 3 izobraževanje 
Aplikativna industrijska robotika 5.0 za zaposlene v industriji 2019. 
Zasnovali smo interni projekt Učitelj učitelju učitelj. 
 
VII. cilj: Razvoj človeških virov in izboljšanje šolske klime 
1. strategija:  

Krepitev formalnega in neformalnega druženja 
akt. 1: Krepitev internega projektnega dela - IND (predaja ključa, 3-kons, Diši 

po poletju, Ivko, Pozdrav ptic miru, ob slovenskem kulturnem prazniku 
...) DA 

akt. 2: Maturantski ples DA 
akt. 3: Neformalno druženje učiteljev in dijakov (odbojka ...) DA 
akt. 4: Neformalno druženje učiteljev na dislokaciji DA 
akt. 5: Sprejem za najboljše dijake in njihove mentorje DA 
akt. 6: Strokovne ekskurzije učiteljev DA 

2. strategija:  
Povečanje učinkovitosti in transparentnosti delovanja v šoli 

akt. 1: Izboljšati organizacijo dela mentorjev nadarjenih dijakov (urnik) DELNO 
- Urnik težko prilagajamo množici učiteljev, je pa vsem na voljo termin 

za izvajanje IND. 
akt. 2: Izboljšati sistem obveščanja in informiranja na šoli (glej model in analizo 

v RN) DA 
akt. 3: Transparentna razporeditev obveznosti in obremenitev učiteljev DA 
akt. 4: Transparentno nagrajevanje učiteljev za dodatno delo na različne 

načine (interesne dejavnosti, prireditve, delavnice za osnovnošolce ...)
 DA 
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3. strategija:  
Ravnanje v skladu s Kodeksom sožitja 

akt. 1: Fotografski natečaj  DA 
akt. 2: Izvedba projekta Na srednji šoli je kul DA 
akt. 3: Objava animacij na spletu DA 
akt. 4: Objava člankov v šolskem časopisu Šrauf NE 

- Zadnja objava v juniju 2017. 
akt. 5: Prenos izkušenj in primerov dobrih praks starejših generacij na mlajše v 

okviru projekta Na srednji šoli je kul DA 
akt. 6: Priprava animacij Kodeks sožitja DELNO 

- Do sedaj samo ena. 
akt. 7: Priprava in izvedba načrtnih tematskih akcij v sodelovanju s skupnostjo 

dijakov  DA 
akt. 8: Priprava in izvedba prireditve za dijake s podpisovanjem Kodeksa 

sožitja (Stari grad ...) DA 
akt. 9: Snemanje kratkega filma Kodeks sožitja DA 

4. strategija:  
Uporaba razpoložljivih motivacijskih orodij 

akt. 1: Javna pohvala DA 
akt. 2: Nagrajevanje dodatnega dela učiteljev (npr. strokovne ekskurzije, 

strokovna literatura, mobilnost …) DELNO 
- Nekaterim je na voljo, za večino (še) ni. 

akt. 3: Stimulacija učiteljev, ki sami servisirajo stroje naprave in opremo. 
Izboljšanje organizacije vzdrževanja strojne opreme. DA 

5. strategija:  
Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev 

akt. 1: Izmenjava primerov dobrih praks med učitelji DA 
akt. 2: Izpopolnjevanje na strokovnem področju DA 
akt. 3: Izvedba strokovnih ekskurzij v podjetja DELNO 

- Organizirano samo za učitelje strokovnih predmetov. 
akt. 4: Nabor tem za usposabljanje učiteljev: metodična obogatitev dela v 

razredu, sodobno in učinkovito poučevanje, uporaba interaktivne table in 
spletne učilnice, delo z dijaki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi, 
medosebni odnosi, ocenjevanje znanja, samoevalvacija DELNO 
- Izvedli smo delavnico dela s spletno učilnico, poslušali predavanja o 

delu z dijaki s posebnimi potrebami. Izvedli smo tudi usposabljanje 
učiteljev z naslovom Tradicionalne in sodobne metode poučevanja in 
učenja. 

akt. 5: Pridobivanje strokovnih znanj iz gospodarstva (podjetja oz. strokovnjaki 
v podjetjih predstavijo primere dobrih praks) NE 

akt. 6: Priprava in izvedba internih seminarjev/usposabljanj za učiteljski zbor, 
skladno z razvojnim načrtom DA 

akt. 7: Priprava in izvedba konference o novostih v strojništvu, mehatroniki in 
medijih  NE 

akt. 8: Priprava osebnega načrta strokovnega izpopolnjevanja skladno z RN DA 
akt. 9: Tematska predavanja zunanjih strokovnjakov DA 

akt. 10: Usposabljanje učiteljev za uporabo modela odličnosti DELNO 
- Premalo diseminacije s strani članov razvojnega tima na ostale 

delavce. 
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akt. 11: Usposabljanje učiteljev za izboljšanje transparentnosti in kakovosti 
ocenjevanja znanja  NE 
-  Vodstvu smo v š. l. 2015/16 predlagali ukrep, vendar zanj ni bilo 

posluha. 
akt. 12: Usposobiti učitelje za delo z dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi

 DELNO 
- Predlagamo seminar za UZ na temo izzivi za delo z nadarjenimi dijaki 

in dijaki s potenciali. 
akt. 13: Usposabljanje timov učiteljev kompetentnih za ista opravila (strokovni 

aktivi, PUZ-i, razvojni tim ...) NE 
- Ni bilo dogovora med učitelji stroke ... 

 
Ocena cilja VII:  
Pri delu z nadarjenimi dijaki je bilo storjenega veliko, saj so bili vključeni v različne 
aktivnosti, ki so jim bile na voljo. Zagotovo pa še imamo rezerve, ki jih lahko izpeljemo 
z odlično opremo, organiziranim delom, svežimi idejami in ustreznim nagrajevanjem 
dodatnega dela učiteljev. Tudi kakšno dodatno izobraževanje učiteljev na tem področju 
ne bo odveč. 
Izvedli smo veliko načrtovanih dejavnosti in tako uspešno krepili interno projektno delo, 
zaradi katerega se je povečala kakovost dela. Izboljšali smo sistem obveščanja in 
informiranja učiteljev z uvedbo spletne oglasne deske. Transparentno nagrajevanje 
učiteljev za dodatno delo je šele v zadnjem letu nekoliko bolj transparentno. Šolski 
časopis Šrauf je živel samo dve leti, nato je ugasnil. Uspešno smo implementirali 
Kodeks sožitja v kakovost šole, a žal smo izdelali samo eno animacijo oz. filmček na 
to temo. Neformalno druženje učiteljev na dislokaciji se je izkazalo za zelo učinkovito 
in produktivno, saj pripomore k izboljšanju šolske klime in k boljšemu profesionalnemu 
razvoju učiteljev. 
Izvedli smo izmenjavo dobrih praks med učitelji (Učitelj učitelju učitelj), kjer se učimo 
drug od drugega. Večina učiteljev se je izobraževala na svojem strokovnem področju. 
Strokovne ekskurzije v podjetja so bile izvedene samo za učitelje stroke.  
Izvedli smo delavnico dela s spletno učilnico, poslušali predavanja o delu z dijaki s 
posebnimi potrebami. Na našo pobudo je bilo izvedeno izobraževanje za učitelje z 
naslovom Tradicionalne in sodobne metode poučevanja in učenja ter ostala tematska 
predavanja zunanjih sodelavcev. 
Izvedli smo usposabljanja za učiteljski zbor v skladu z razvojnim načrtom. 
Pripravljen je tudi obrazec za evidentiranje osebnega načrta strokovnega 
spopolnjevanja. 
Pri uporabi modela odličnosti je premalo diseminacije s strani članov razvojnega tima 
na ostale delavce. 
 
VII. cilj: Odlično delovanje šole 
1. strategija:  

Celovito vodenje kakovosti 
akt. 1: Določitev prioritetnega področja izboljšav  DA 
akt. 2: Implementacija ukrepov izboljšav v prakso  DELNO 
akt. 3: Izvedba konzorcijske samoevalvacije - spletno anketiranje  DA 
akt. 4: Primerjava rezultatov anketiranja s slovenskim povprečjem  DA 
akt. 5: Priprava analiz rezultatov anketiranja  DA 
akt. 6: Priprava novega vprašalnika za oceno dela šole  DA 
akt. 7: Priprava novega vprašalnika za oceno šolske klime/zadovoljstva  DA 
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akt. 8: Priprava orodja za spletno anketiranje oddelčnih predsednikov, staršev, 
dijakov DA 

akt. 9: Priprava ukrepov izboljšav  DELNO 
akt. 10: Seznanitev z rezultati anketiranja različnih interesnih skupin  DA 
akt. 11: Spletno anketiranje dijakov, staršev, delodajalcev  DELNO 

- Anketiranje delodajalcev se ni izvedlo. 
 
Ocena cilja VIII:  
Izvedba konzorcijske samoevalvacije - spletno anketiranje je bilo izvedeno z EPoS-om 
(elektronsko podprto samoevalvacijo), s pomočjo katere smo pridobili primerjavo 
rezultatov anketiranja s slovenskim povprečjem. Pripravili smo tudi analize rezultatov, 
ki so bile predstavljene na dogodku Učitelj učitelju učitelj. Izvedli smo tudi spletno 
anketiranje s posodobljenimi vprašanji oddelčnih predsednikov in staršev ter dijakov 
zaključnih letnikov. Zanimala nas je ocena dela šole in šolske klime ter zadovoljstva 
na šoli. Z rezultati so bili seznanjeni predsedniki oddelkov, učitelji in starši (svet 
staršev). Na podlagi analize smo za šibke točke pripravili ukrepe izboljšav. 
 
Povprečna ocena ciljev 

‒ Raziskave in razvoj kurikula 3,5 
‒ Povečanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela  

in krepitev podpornega okolja dijakom 3,5 
‒ Razvoj in vzdrževanje učnega okolja 3,0 
‒ Sodelovanje s podjetji in širšim okoljem 4,5 
‒ Večja razpoznavnost šole v javnosti 3,5 
‒ Krepitev sodelovanja v mednarodnih in nacionalnih projektih ter  

razvoj internih projektov 4,5 
‒ Razvoj človeških virov in izboljšanje šolske klime 4,0 
‒ Odlično delovanje šole 4,0 

 
Analiza aktivnosti 
Cilji DA % DELNO % NE % Št. 

akt. 
Raziskave in razvoj kurikula 5 38,46 % 5 38,46 % 3 23,08 % 13 
Povečanje kakovosti vzgojno-
izobraževalnega dela in krepitev 
podpornega okolja dijakom 

16 53,33 % 6 20,00 % 8 26,67 % 30 

Razvoj in vzdrževanje učnega 
okolja 4 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 4 

Sodelovanje s podjetji in širšim 
okoljem 8 72,73 % 2 18,18 % 1 9,09 % 11 

Večja razpoznavnost šole v javnosti 2 50,00 % 1 25,00 % 1 25,00 % 4 
Krepitev sodelovanja v 
mednarodnih in nacionalnih 
projektih ter razvoj internih 
projektov 

7 77,78 % 1 11,11 % 1 11,11 % 9 

Razvoj človeških virov in izboljšanje 
šolske klime 22 62,86 % 7 20,00 % 6 17,14 % 35 

Odlično delovanje šole 7 63,64 % 4 36,36 % 0 0,00 % 11 
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PRILOGA 2: SWOT ANALIZA ŠOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXIV členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravila ravnateljica Srednje šole za 
strojništvo, mehatroniko in medije Simona Črep. 
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1 UVOD  
 
Razvojni program je dokument, ki opredeljuje osnovne smernice delovanja Višje 
strokovne šole in njenega razvoja v prihodnjih letih. Je dokument, ki opredeljuje vizijo, 
poslanstvo in delovanje Višje strokovne šole ŠC Celje na področju višješolskega 
strokovnega izobraževanja. Podlaga za pripravo je v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI; Uradni list RS, št. 16/2007) in v Zakonu 
o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Uradni list RS, št. 86/2004 in 100/2013). 
 
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju v 2. členu določa, da Višja strokovna šola 
opravlja naslednje naloge: 

– na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje in spretnosti, potrebne za 
delo in za nadaljnje izobraževanje; 

– razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana ali državljanke; 
– razvija in spodbuja zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti ter o 

integriteti posameznika ali posameznice ter razvija in ohranja kulturno tradicijo; 
– razvija zavest o pripadnosti evropski kulturi in zgodovini in s tem omogoča 

mednarodno povezovanje; 
– spodbuja vseživljenjsko izobraževanje; 
– omogoča razvoj in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti; 
– razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje; 
– razvija sposobnosti za opravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v 

delovnih procesih; 
– omogoča pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnim standardom; 
– opravlja razvojne naloge na svojem strokovnem področju. 

 
Dolgoročni razvojni program je temeljni programski dokument Višje strokovne šole, ki 
na podlagi ocene stanja in vizije določa strateške razvojne cilje, preko katerih usmerja 
razvojne aktivnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja šole. Razvojni program 
predstavlja splošne smernice razvoja Višje strokovne šole, ki bodo na različne načine 
vplivale na kakovost pedagoškega dela in s tem tudi prispeva k gospodarskemu 
razvoju regije.  
 
Izhodišča za oblikovanje Razvojnega programa VSŠ temeljijo na Merilih za 
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višješolskih zavodov, študijskih 
programov in strokovnega dela (Merila NAKVIS). Ta v svojem 6. členu – 1. standard, 
ugotavlja ali šola uspešno uresničuje poslanstvo v lokalnem, nacionalnem in 
mednarodnem prostoru. Z doseganjem strateških ciljev zagotavlja kakovostno 
višješolsko dejavnost in razvoj.  
 
Pri zunanji evalvaciji se presojajo:  

– usklajenost strategije s poslanstvom, lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi 
usmeritvami; 

– izvedljivost in celovitost strategije;  
– ustreznost načina preverjanja uresničevanja strategije;  
– redno strokovno in razvojno sodelovanje z drugimi šolami oziroma drugimi 

strokovnimi organizacijami.  
– uspeh pri uresničevanju poslanstva v lokalnem, slovenskem in mednarodnem 

visokošolskem prostoru; 
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– sodelovanje notranjih deležnikov (vodstva, predavateljev in sodelavcev, 
študentov in drugih delavcev šole) ter zunanjih deležnikov (diplomantov, 
delodajalcev, pristojnih ministrstev, zbornic, združenj ipd.) pri strateškem 
načrtovanju; 

– uspeh pri uresničitvi strateških ciljev od zadnje zunanje evalvacije oziroma 
povezava med postavljenimi cilji in dejanskim razvojem šole; 

– uspeh pri rednem strokovnem in razvojnem sodelovanju z drugimi šolami 
oziroma drugimi strokovnimi organizacijami. 

 
Iz dokumentov, ki jih vodi šola (LDN, Realizacija, samoevalvacijska poročila) morajo 
biti jasno razvidni izobraževalni in strokovni cilji. V povezavi s poslanstvom in vizijo se 
presoja nadaljnje strateško načrtovanje dejavnosti šole, spremljanje postavljenih ciljev 
in zavez z izvedbenimi roki in nosilci odgovornosti; razvojni načrt mora vsebovati 
časovnico za spremljanje dejavnosti in izboljševanje doseganja ciljev od zunanje 
evalvacije. 
 
Priprava Razvojnega programa temelji tudi na: 

– Lizbonski Bolonjski strategiji; 
– Strategiji razvoja Republike Slovenije; 
– Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije; 
– Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju; 
– Merilih za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višješolskih 

zavodov, študijskih programov in strokovnega dela; 
– zakonskih in normativnih opredeljenih pristojnostih in odgovornostih; 
– vključenost višje strokovne šole v mrežo javnih višjih šol; 
– sodobnih trendih razvoja izobraževanja v evropskem in svetovnem prostoru; 
– pričakovanjih strokovne in širše javnosti. 

 
Pri pripravi Razvojnega programa so sodelovali vsi ključni deležniki, to so zaposleni 
na Višji strokovni šoli, člani strateškega sveta, predstavniki študentov in delodajalcev. 
Glavne usmeritve pri pripravi tega dokumenta so bile predvsem odprava 
pomanjkljivosti, na katere nas je opozorila zunanja evalvacija in spodbujanje prednosti, 
ki jih imamo.  
 
Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja, vendar ima 
svoje specifične značilnosti, ki izhajajo iz njegove vloge pri zagotavljanju potreb trga 
dela, zato je tudi močno povezano s strokovnim izobraževanjem kot njegov 
najzahtevnejši del; v visokem šolstvu naj se razvija kot poseben programski in 
organizacijski steber v okviru prve bolonjske stopnje.  
Smo v obdobju, ko je v Sloveniji interes za poklicno in strokovno izobraževanje v 
porastu in ko velika večina dijakov po končanem srednješolskem izobraževanju želi 
nadaljevati študij na visokošolskih programih, bomo na višji šoli poskušali ujeti raven 
strokovnega izobraževanja in inovacijske kulture, ki so jo razvile nekatere gospodarsko 
najbolj razvite države v EU in v svetu. Zavedamo se, da so strokovna znanja 
pomembno gibalo razvoja in zagotovilo za konkurenčnost gospodarstva ter pomena 
sodelovanja s podjetji z namenom oblikovanja strategij za izvajanje izobraževanje na 
višješolskem nivoju, na sodelovanju strokovnjakov iz podjetij kot predavateljev, 
mentorjev, izvajanju PRI in skupnih praktičnih projektih ter diplomskih delih. 



147 
 

2 RAZVOJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
 
Pregled razvoja višje strokovne šole:  

– V okviru evropskega projekta PHARE v letih 1995 in 1996 poteka razvoj novih 
višješolskih strokovnih programov strojništvo in gradbeništvo. Novi študijski 
programi so nastali na pobudo in kot odgovor na potrebe gospodarstva po 
krajših, izrazito praktično usmerjenih programih, na podlagi novih poklicnih 
standardov. 

– Začetek delovanja šole sega v jesen leta 1996, ko smo na novo ustanovljenem 
Šolskem centru Celje, Višji strokovni šoli, vpisali prvih 72 rednih študentov v 
višješolski strokovni program strojništvo v študijskem letu 1996/97. Študijski 
proces je prvo leto delovanja šole izvajalo 7 predavateljev. 

– V študijskem letu 1998/1999 smo vpisali prvo generacijo izrednih študentov v 
programu Gradbeništvo in Strojništvo. 

– Novembra 1998 smo vseh pet višjih strokovnih šol organizirali pod okriljem 
Ministrstva za šolstvo in šport prvo podelitev diplom diplomantom, in sicer v 
Narodni galeriji v Ljubljani. Od prve generacije naših študentov je v roku 
diplomiralo 26 diplomantov, inženirjev strojništva. 

– Redni študij gradbeništva smo začeli izvajati v študijskem letu 1999/2000. 
– Študijsko leto 2005/2006 pomeni zopet prelomnico, saj vpišemo prve generacije 

izrednih študentov v programa Mehatronika in Promet ter odpremo uradno 
dislocirano enoto višje strokovne šole na Ravnah na Koroškem, kjer smo začeli 
izvajati redni in izredni študij po programu strojništvo. Ta dislokacija pa je po 
treh letih prerasla v samostojno višjo šolo. 

– V študijskem letu 2006/2007 smo vpisali prvo generacijo rednih študentov v 
programu Mehatronika. 

– Število vpisanih študentov je naraščalo do študijskega leta 2007/2008, ko smo 
dosegli največje število, in sicer 1029. Predavateljski zbor pa je takrat štel 72 
predavateljev. 

– Prenovljene študijske programe po Bolonjskem sistemu smo začeli izvajati v 
študijskem letu 2008/2009. 

– Avtoservisni menedžment je zadnji študijski program, ki smo ga pripravljali 
skupaj z Obrtno podjetniško Zbornico Slovenije in ga začeli izvajati v študijskem 
letu 2013/2014. 
 

Višja strokovna šola deluje od leta 1996 kot organizacijska enota v sklopu Šolskega 
centra Celje. V študijskem letu 2017/18 izvajamo na šoli naslednje višješolske 
programe: avtoservisni menedžment, gradbeništvo, mehatronika in strojništvo, za 
redne in izredne študente. V študijskem procesu sodeluje 43 predavateljev in 
inštruktorjev ter 6 laborantov. 
Višja strokovna šola pridobiva sredstva z izvajanjem javne službe (redni študij) in iz 
tržne dejavnosti (izredni študij, projekti). 
Na Višji strokovni šoli so materialni in prostorski pogoji zelo dobri. Za izvajanje 
študijskega procesa so znotraj zavoda predavalnice prostorsko ločeno od srednjih šol. 
Predavalnice, učna tehnologija, sodobno opremljeni laboratoriji, knjižnica in študijska 
gradiva so v večini na razpolago za vsa študijska področja. Ker je kvalitetno in 
uporabno znanje ter zadovoljstvo študentov prioritetni cilj šole, so vzpostavljene e-
učilnice, v katerih so študentom na razpolago navodila, literatura in druga gradiva, ki 
jih potrebujejo pri študiju. 
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Na šoli se bomo trudili, da bomo prenašali nova uporabna znanja, uvajali nove oblike 
in metode dela, se povezovali in sodelovali z gospodarstvom v procesu izobraževanja. 
To je proces, ki vključuje praktično uporabo odkritij, inovacij, lastnih in tujih z namenom 
dviga kakovosti tega izobraževanja. 
 
Zavedamo se, kako pomembno je znanje in njegovo nenehno pridobivanje in 
nadgrajevanje. Šole izobražujemo za prihodnost, zato moramo znati uporabiti in 
razvijati različne sposobnosti ter udeležence podpirati v njihovem razvoju na področju 
strokovnih in socialnih znanj ter osebnostnega razvoja. Pomembno je naučiti mlade in 
odrasle prevzemati odgovornost za izobraževanje. Danes ne more nihče pričakovati, 
da si bo v mladosti nabral začetno znanje za vse življenje. Od tod tudi spoznanje, da 
je potrebno na šoli razvijati različne poti in oblike, da se bodo udeleženci učili vse 
življenje v različnih okoliščinah. Trg delovne sile zahteva nepretrgano povezavo med 
izobraževanjem in delom, ki bo omogočala prehajanje iz izobraževanja in 
usposabljanja v delo in obratno ter visoko stopnjo fleksibilnosti delovne sile. Višješolski 
študijski programi zagotavljajo predmetno-specifičnih kompetenc interdisciplinarnost in 
multidisciplinarnost ter usvojitev ključnih kompetenc, ki diplomantom omogočajo 
uspešno prilagajanje zaposlovanju in usposabljanju v različnih delovnih okoljih. 
 
Naloga VSŠ je povezovanje šole, trga dela in socialnih partnerjev – sedanjih in 
bodočih delodajalcev. Posebna pozornost je namenjena vsebinam in programom za 
načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop mladih na trg dela oziroma programom za 
poklicno in karierno usmerjanje. Spodbujajo prenos strokovnega znanja iz šole v 
prakso in praktičnega ter podjetniškega znanja v šolo. 
 
Svoje delo in izobraževanje bomo izvajali v skladu s cilji zavoda Šolski center Celje, v 
sklopu katerega deluje Višja strokovna šola. Z razvojem šole in višješolskih študijskih 
programov želimo prispevati k raznolikemu, trajnostnemu in hkrati odprtemu sistemu 
za novosti na področju strokovnega izobraževanja v regiji in državi. 
 
Razvojni program šole je opredeljen kot vizija naše šole s splošnim ciljem spodbujanja 
nenehnega razvoja šole in nenehnega spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskih 
procesov. Doseganje ciljev bo prispevalo k izboljšanju in razvoju dela na šoli, stalno 
spremljanje novih tehnologij in prenašanje na področje strokovnega izobraževanja.  
 
Na strateških področjih smo opredelili cilje in aktivnosti. Uresničevanje teh aktivnosti 
nalaga odgovornim na šoli in zavodu, da se z njimi seznanijo vse zaposlene in 
študente, pripravijo prioritete in postopke za razvoj strateških ukrepov, v skladu z 
opredeljenimi cilji. 
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3 VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO 
 

ZAKAJ? 
Vrednote 
Izražajo naše višje 
izhodišče, zakaj se sploh 
ukvarjamo z našim 
področjem, zakaj nam in 
našim sopotnikom, 
deležnikom ne bi smelo biti 
vseeno.  

– Znanje hočemo narediti dostopno in uporabno. 
– Verjamemo, da na ta način prihodnost 

obračamo na bolje za naše študente, za bodoče 
delodajalce naših diplomantov, za delavce na 
šoli in za lokalno skupnost. 

– Znanje je pomembna človeška potreba.  
– Smisel VSŠ ŠC Celje je zadovoljevanje potreb 

po znanju študentov, ki želijo graditi kariero in 
na drugi strani podjetij, ki imajo svoje potrebe za 
uspešno bodočnost. 

KAJ? 
Poslovna ideja  
Odgovor na vprašanje, s 
kakšnim poslom/posli se 
ukvarjamo. Kaj počnemo? 
Kaj imajo stranke od nas? 

– Smo višja strokovna šola – del terciarnega 
izobraževanja. 

– Izvajamo praktično usmerjene kratke terciarne 
programe, usklajene s potrebami gospodarstva. 

– Študentom omogočamo transformacijo v 
samozavestne strokovnjake, ki so sposobni 
reševati strokovne probleme in so realno 
zaposljivi na trgu dela. 

KAKO? 
Filozofija 
… je drugačen izraz za 
etiko, splošna pravila, poti in 
sredstva za uresničitev 
ideje. 
 

– Visoka kakovost - ustrezna zahtevnost študijskih 
programov. 

– Naš pristop je strokovno kompetenten, odprt 
novim znanjem in idejam, praktično usmerjen, ki 
gradi na motivaciji študentov, zaposlenih in 
dobrem poznavanju potreb okolja tj. 
gospodarskih subjektov. 

– Znanje prenašamo s pomočjo fizičnega stika v 
obliki praktičnih vaj s pomočjo sodobne opreme, 
strojev, računalnikov. 

– S podjetji vzdržujemo partnerski odnos skozi 
praktično izobraževanje študentov, strokovne 
projekte, diplomska dela in skozi sistematično 
zaznavanje njihovih bodočih potreb po znanju. 
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KAJ ŽELIMO DOSEČI? 
Namera 
… predstavlja strateške in 
dolgoročne cilje organizacije 
- kaj v splošnem želimo 
doseči. 
 

– Naše poslovanje je stabilno. Vpis študentov je 
optimalen, ker izvajamo samo tržno zanimive 
programe, usklajene s potrebami gospodarstva. 

– Uporabljamo sodobne pedagoške pristope, 
sodobno učno tehnologijo in opremo.  

– Zakonodaja nam omogoča izvajanje 
izobraževanja tudi izven Slovenije. 

– Naši programi so zanimivi tudi za dekleta. 
– Iščemo nove kanale do deležnikov, da natančno 

prepoznamo njihove potrebe in celo poskušamo 
usmerjati njihovo delovanje.  

– Iščemo zavezništva v ožjem in širšem okolju ter 
z njim sodelujemo v simbiozi. 

– Naši diplomanti so vsesplošno prepoznavni kot 
kakovosten in zaposljiv kader. 

 
Vizija 
Postati šola prepoznavna po kvalitetnem kadru in po dobrih materialnih pogojih, ki 
izobražuje zaposljiv kader. 
 
Vrednote 

– Zaupanje v našo diplomo. 
– Sodelovanje med deležniki. 
– Strokovnost predavateljskega kadra. 
– Odgovornost študentov do šole in študijskih obveznosti. 
– Odgovornost gospodarstva do izvajanja praktičnega izobraževanja. 
– Razvoj in kakovost sta naša stalnica. 

 
Poslanstvo 
Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno 
usposobljen inženirski kader. 
 
Pomembna komponenta poslanstva šole je tudi razvijati zavest o pomenu aplikativnih 
znanj pri delodajalcih, tako na regijskem kot državnem nivoju in spodbujati 
samozaposlovanje diplomantov ter promovirati njihovo zaposljivost. Skozi izvajanje 
študijskih programov in dejavnosti višje šole se povezujejo različna strokovna 
področja. Zato morajo predavatelji pridobivati in posredovati najsodobnejša znanja ob 
pomoči sodobnih metod poučevanja, s projektnim delom študentov, interdisciplinarnim 
medpredmetnim povezovanjem in z aktivnim sodelovanjem študentov v 
izobraževalnem procesu na šoli in v podjetjih na praktičnem izobraževanju. 
 
Na osnovi strokovnih dosežkov višješolskih predavateljev in sodelavcev ob 
vključevanju ustreznih strokovnih spoznanj in predvsem z upoštevanjem potreb 
gospodarstva, šola svoje izobraževalne programe ves čas razvija in skozi izbirne 
module prilagaja razvoju stroke in dejanskim potrebam trga dela. Pri izvajanju vseh 
programov pa se upošteva tudi koncept vseživljenjskega učenja. 
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Strategija 
Vizijo lahko dosežemo le z uresničevanjem strategije, in sicer: 

– z načrtovanjem strateških ciljev; 
– z določitvijo aktivnosti in projektnih nosilcev za izvajanje načrtovanih ciljev; 
– z vzpostavitvijo partnerskih vezi za stalne povezovalne procese izobraževanja 

v šoli in usposabljanja v podjetjih; 
– z določitvijo odgovornosti za izvajanje programa na šoli in zavodu; 
– z uvajanjem stalnih sprememb in novosti v izobraževanju. 

 
Razvojni program šole mora zagotavljati: 

– izvajanje študijskih programov, ki bodo privlačni za mlade in odrasle; 
– posodabljanje in prilagajanje študijskih programov glede na zahteve trga dela; 
– aktivno sodelovanje z gospodarstvom pri analizi izobraževalnih potreb, razvoju 

novih poklicnih standardov in študijskih programov; 
– sodelovanje socialnih parterjev in gospodarstva pri oblikovanju izobraževalnih 

programov in izvajanju izobraževanja; 
– izobraževanje diplomantov, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno 

prispevali k razvoju podjetij; 
– promocijo znanja, spodbujanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja v 

gospodarstvu; 
– enakovredno in primerljivo vključevanje v enoten evropski visokošolski prostor; 
– spodbujanje aktivne mobilnosti študentov in predavateljev - Erasmus+; 
– vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujin; 
– ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti; 
– spremljanje kakovosti izobraževanja skozi zahteve in merila NAKVIS-a; 
– uporabo predavateljskega potenciala na zavodu in iz gospodarstva; 
– vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces; 
– sistem, kjer se vloga učitelja spreminja od posredovalca znanja do svetovalca, 

mentorja in tutorja; 
– usmerjanje udeležencev izobraževanja v samostojnost, fleksibilnost, podjetnost 

in inovativnost; 
– krepitev spremljanja in vrednotenja študentovih dosežkov v izobraževalnem 

procesu; 
– zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega študijskega okolja za študente s 

prilagajanjem in uporabo primernih učnih metod in oblik dela; 
– zagotavljanje študijske literature za predavatelje in študente v knjižnici zavoda; 
– kakovostne materialne in kadrovske pogoje za delovanje šole; 
– vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih sredstev za delo; 
– izobraževanje in strokovno spopolnjevanje predavateljev; 
– zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje rednega in izrednega študija; 
– ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem s področja izobraževanja; 
– avtonomijo.  

 
Pogoji za uresničevanje vizije 
Uresničevanje strateških področij razvojnega programa naj bi trajalo 5 let, vendar bodo 
nekatere prednostne aktivnosti realizirane v krajšem času. Z vizijo šole so opredeljeni 
tudi splošni cilji šole, ki jih šola natančno opredeli kot kratkoročne cilje, skupaj z 
nalogami za njihovo uresničitev vsako študijsko leto posebej v letnem delovnem 
načrtu, in to so: 
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– ustvariti vzpodbudno učno okolje s sodobnimi učnimi oblikami, metodami, 
kvalitetno učno opremo in informacijsko tehnologijo; 

– zagotoviti kakovosten predavateljski kader, ki ima stalen stik s stroko in sodeluje 
z vsemi deležniki;  

– zagotoviti dostop do informacij in najsodobnejše študijske literature za 
strokovne delavce in študente; 

– vzpostaviti kakovostno komunikacijo med zaposlenimi, študenti, zunanjimi 
sodelavci in različnimi organizacijami oz. inštitucijami; 

– spodbujati timsko in projektno delo; 
– zagotoviti izvedbo in prepletanje različnih študijskih aktivnosti; 
– študentom ponuditi dodatne, neformalne možnosti izobraževanja in v 

izobraževalni proces vključiti domače in tuje strokovnjake;  
– spodbujati in omogočiti povezovanje s podjetji ter sodelovanje s partnerji doma 

in v tujini; 
– skrbeti za uveljavljanje šole v lokalnem in širšem okolju ter za hiter odziv šole 

na pričakovanja okolja; 
– spodbujati in omogočiti izobraževanje oz. spopolnjevanje strokovnih delavcev 

in ostalih zaposlenih; 
– vključevanje v regionalne, nacionalne in mednarodne projekte; 
– sodelovanje z okoljem in promocija šole;  
– delovanje šole v skladu z veljavno zakonodajo; 
– racionalna in učinkovita izraba danih pogojev za delo.  

 
V skladu s temeljno aktivnostjo šole je glavna naloga vodstva ter sodelavcev 
zagotavljanje vseh pogojev in aktivnosti, s katerimi bo dosežena čim višja kakovost 
pedagoškega procesa 
 
Ključ do uresničitve vseh naših strateških ciljev so študentje, to je število vpisanih 
študentov v posamezni program in njihova motiviranost. Na vpis pa lahko vplivamo tudi 
preko promocije VSŠ, dobrega sodelovanja z delodajalci, z izvajanjem zanimivih 
študijskih programov, ki morajo zagotavljati visoko stopnjo zaposljivosti diplomantom 
ter ustrezna strokovna in uporabna znanja.  
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4 ORGANIZIRANOST VIŠJE ŠOLE  
 
Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Šolski center Celje, v 
okviru katerega si mladi in odrasli udeleženci izobraževanja pridobivajo splošna in 
strokovna znanja.  
Umeščenost v šolski center ne sme pogojevati koncepta nadaljnjega razvoja višje 
strokovne šole; doprinesti mora k sinergijskim učinkom, saj omogoča tesno 
povezanost sekundarnega in terciarnega strokovnega izobraževanja, predvsem na 
programskih področjih, ki jih izvaja višja šola. 
 
Organi zavoda ŠC Celje v katerih sodelujejo študenti in zaposleni so: 

– Svet zavoda ŠC Celje. 
 
4.1 ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
Organi šole, ki je organizirana kot organizacijska enota zavoda, so po Zakonu o višjem 
strokovnem izobraževanju:  

– strateški svet; 
– ravnatelj; 
– predavateljski zbor; 
– strokovni aktivi; 
– študijska komisija; 
– komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 
Svoje poslanstvo višja strokovna šola lahko izvaja in dosega zastavljene cilje samo v 
dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji in organizacijami iz gospodarstva ter z 
aktivnim sodelovanjem vseh organov šole ter vseh deležnikov v organih šole.  
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5 ANALIZA STANJA V REGIJI, DRŽAVI IN EU 
 
V Sloveniji je vzpostavljen in dograjen visokošolski sistem po Bolonjskem sistemu, ki 
pokriva višješolski in visokošolski strokovni študij ter univerzitetni študij. Na področju 
višješolskega strokovnega izobraževanja pa je z umestitvijo višjih strokovnih šol na 
MIZŠ (MŠŠ) v Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih in ne v 
Sektor za visoko šolstvo in znanost, kot del terciarnega izobraževanja, ostalo veliko 
odprtih vprašanj. Predvsem pa je to statusno vprašanje višjih šol in študentov, način 
financiranja, zakonodaja, skupne evidence itd. 
 
Ugotavljamo pa, da je na področju višješolskega izobraževanja vzpostavljeno zelo 
močno sodelovanja šol in podjetij pri izvajanju praktičnega izobraževanja, pripravi 
seminarskih in projektnih nalog ter diplomskih del. Prav tako pa se v izvajanje 
študijskega procesa vključujejo strokovnjaki iz gospodarstva, kot višješolski 
predavatelji. Na ta način pa smo dosegli tudi spremljanje novosti na področju stroke in 
njihovo hitrejše vnašanje v učni proces. 
 
Savinjska statistična regija, v kateri deluje naša višja strokovna šola je tretja največja 
regija v državi in obsega 33 občin s cca 255.000 prebivalci in ima nizek delež 
prebivalstva višjo ali visoko izobrazbo (23 %, slovensko povprečje 27 % v starostni 
strukturi od 25 – 64 let), kot tudi po visokem deležu prebivalstva brez izobrazbe. 
Savinjska regija je pomembno srednješolsko središče z 21 javnimi srednjimi šolami in 
jo po številu dijakov uvršča na 3. mesto v državi, katerih dijaki želijo nadaljevati študij 
v regiji, saj so v neenakopravnem položaju s študenti v univerzitetnih središčih zaradi 
večjih stroškov študija. Število študentov se zaradi demografskih gibanj vsako leto 
zmanjšuje, kljub temu, da večina dijakov nadaljuje izobraževanje po končani srednji 
šoli. Prav gotovo pa na zmanjšanje števila vpisanih študentov vpliva tudi gospodarska 
rast, saj študij ali vpis v terciarno izobraževanje ni potreben, za socialno varnost. Tako 
je v zadnjih petih letih število študentov v Savinjski regiji padlo za 56 %. Velik delež 
študentov iz Savinjske regije študira v univerzitetnih središčih, kar vpliva na negativni 
medregijski migracijski prirast – številni diplomanti ostajajo v krajih študija. V Savinski 
regiji deluje 6 visokošolskih zavodov in 5 višjih strokovnih šol.  
 
Zavedamo se pomena razvoja višjega šolstva v regiji, predvsem z vidika tesnega 
povezovanja in partnerskega sodelovanja šole z gospodarstvom v regiji, saj zagotavlja 
prenos znanja v obe smeri. Šola bo nudila svoje znanje in praktične izkušnje študentom 
preko dobro strokovno usposobljenega predavateljskega kadra, ki ga bodo 
dopolnjevali strokovnjaki iz podjetij v vlogi predavateljev – specialistov za posamezna 
strokovna področja in mentorjev podjetjih, ki bodo sooblikovali študente v dober 
inženirski kader preko praktičnega izobraževanja, uporabnih seminarskih nalog in 
diplomskih del. Le tako bomo lahko zagotavljali strokovno delovno silo, spodbujali 
privlačnost lokalnega okolja in zagotavljali vseživljenjsko učenje. 
 
V Strategiji spretnosti OECD so spretnosti (oz. kompetence) opredeljene kot ključnega 
pomena za uspeh posameznikov in družbe kot celote. Posamezniki z ustreznimi 
spretnostmi so bolje opremljeni za uspešen zaključek izobraževanja, prilagajanje 
rastočim potrebam po spretnostih na delovnem mestu in polno udejstvovanje v družbi. 
Za države pa spretnosti pomenijo gonilno silo inovacij, produktivnosti, gospodarske 
rasti in višjega življenjskega standarda. 
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Poročilo navaja, da številnim novim diplomantom primanjkuje ustreznih kognitivnih in 
socialno-čustvenih spretnosti. Poleg tega je izpostavljeno pomanjkanje podjetniške 
miselnosti in »duha« v Sloveniji ter mešane rezultate pri razvoju podjetniške miselnosti 
in spretnosti. 
  
Zelo učinkovite delovne prakse, vključno s skupinskim delom, avtonomijo, 
mentorstvom, kroženjem na delovnih mestih, plačilom na podlagi opravljenega dela, 
prilagodljivim delovnim časom in drugimi praksami, so glavno gonilo uporabe 
spretnosti na delovnem mestu.  
 
Razmeroma malo slovenskih podjetij izvaja zelo učinkovite delovne prakse. V 
nasprotju s trendi v državah OECD večja slovenska podjetja v primerjavi z manjšimi 
podjetji manj pogosto uporabljajo spretnosti delavcev in manj pogosto izvajajo 
učinkovito delovne prakse. 
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6 SWOT ANALIZA 
 
PREDNOSTI (Strength) SLABOSTI (Weaknesses) 
– Tradicija, ugled in prepoznavnost 

šole 
– Kakovosten in strokoven kader z 

praktičnimi izkušnjami 
– Sodobna oprema laboratorijev in 

predavalnic – dobri materialni pogoji 
– Podpora gospodarstva in dolgoletne 

povezave 
– Ugodna geografska lega 
– Dober sistem informiranja študentov 
– Lastna avtorska gradiva za 

študente 
– Vertikalna in horizontalna 

povezanost s šolskim centrom in 
med programi 

– Optimiran (kadri, oprema) 
izobraževalni proces 

– Fleksibilnost pri razvoju programov 
– Zadovoljstvo diplomantov z 

organizacijo izobraževanja 
– Zadovoljstvo delodajalcev z 

organizacijo PRI in pridobljenim 
znanjem 

– Zelo dobra komunikacija med 
študenti in predavatelji 

 

– Premajhno sodelovanje med 
zaposlenimi – slab pretok informacij, 
neudeležba na formalnih in 
neformalnih srečanjih  

– Premalo skupnih projektov 
(predavatelji, študenti, 
gospodarstvo) 

– Odvisnost od šolskega centra - 
neavtonomnost 

– Prostorska utesnjenost kabinetov 
– Gradiva niso verificirana in 

recenzirana 
– Slaba organizacija vzdrževanja in 

izrabe opreme 
– Nemotivirani študenti in s slabim 

predznanjem 
– Slaba odzivnost študentov in 

predavateljev na mobilnost 
– Neenakomerna obremenitev 

predavateljev z mentorstvom pri 
diplomskih delih 

– Nemotiviranost in pasivnost 
študentov za delovanje organih šole 
in zavoda 

– Neaktivno delovanje Kluba 
diplomantov 

PRILOŽNOSTI (Opportunities) NEVARNOSTI (Threats) 
– Pridobivanje projektov v povezavi z 

gospodarstvom 
– Priprava novega programa za 

Industrija 4.0 
– Evolucija programov in študijskih 

procesov 
– Priprava programov za 

spopolnjevanje in specializacijo 
glede na potrebe gospodarstva 

– Aktivnejše vključevanje študentov v 
delovanje šole 

– Povezovanje s šolami in 
gospodarskimi subjekti doma in v 
tujini (tudi izven EU) 

– Izobraževanje tujih slušateljev 
– Vključevanje vabljenih 

strokovnjakov v študijski proces 
– Ekologija, obnovljivi viri, naravni 

materiali, trajnostni razvoj 
– Delovanje Kluba diplomantov  

– Demografija  
– Potrebe po tehničnih kadrih – 

zaposlitve študentov 
– Zmanjšana podpora gospodarstva  
– Nelojalna in naraščajoča 

konkurenca 
– Zasičenost trga z mrežo VSŠ in VIS 
– Status VSŠ glede na visoke šole je 

v zadnjem času slabši 
– Način financiranja – poudarek na 

kvantiteti 
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– Delovanja Kariernega centra 
– Raziskovalna dejavnost na 

aplikativnem področju 
 
Specifični cilji razvojnega programa, ki morajo zagotavljati: 

– izvajanje študijskih programov, ki bodo privlačni za mlade in odrasle; 
– posodabljanje in prilagajanje študijskih programov glede na zahteve trga dela; 
– aktivno sodelovanje z gospodarstvom pri analizi izobraževalnih potreb, razvoju 

novih poklicnih standardov in študijskih programov; 
– sodelovanje socialnih parterjev in gospodarstva pri oblikovanju izobraževalnih 

programov in izvajanju izobraževanja; 
– dobre kadrovske pogoje s sodelovanjem strokovnjakov iz zavoda in iz 

gospodarstva; 
– izvajanje študijskega procesa, ki bo zagotavljal samostojnost, fleksibilnost, 

podjetnost in inovativnost udeležencev; 
– ustrezna mesta za kvalitetno izvajanje PRI ter pripravo diplomskih del pod 

mentorstvom mentorja v podjetju in predavatelja;  
– izobraževanje diplomantov, ki bodo s svojim pridobljenim uporabnim znanjem 

in kompetencami bistveno prispevali k razvoju podjetij; 
– promocijo šole in znanja; 
– spodbujanje vseživljenjskega učenja in spopolnjevanja v gospodarstvu; 
– enakovredno in primerljivo vključevanje v enoten evropski visokošolski prostor 

– spodbujanje aktivne Erasmus mobilnosti študentov in predavateljev; 
– vključevanje v domače in mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma 

in v tujin; 
– ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja skozi merila za zunanjo 

evalvacijo NAKVIS-a; 
– kvalitetno mentorstvo pri projektnih nalogah in diplomskih delih; 
– krepitev spremljanja in vrednotenja študentovih dosežkov v izobraževalnem 

procesu; 
– prijazno in vzpodbudno študijsko okolje za študente na šoli in v podjetjih v okviru 

PRI; 
– študijsko literaturo za predavatelje in študente v knjižnici zavoda; 
– uporabo sodobnih učnih metod in oblik dela; 
– potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega in izrednega študija; 
– materialne pogoje in racionalno ter učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev 

za delo; 
– ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in 

druge zakonodaje, predvsem s področja izobraževanj; 
– izobraževanje in spopolnjevanje predavateljev. 
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7 STRATEŠKA PODROČJA 
 
I. Prednostni cilj: Povečati aktivnosti promocije šole in študijskih programov 
Zap.št. Aktivnost Nosilec  Projektna 

skupina 
Rok Možna 

tveganja, 
ki lahko 
ogrozijo 
izvedbo 
aktivnosti  

1 Izdelava in objava kratkih 
predstavitvenih filmov (o 
šoli in študijskih 
programih, diplomskih 
delih, strokovni nasveti,)...  

Peter 
Kuzman  

Ravnatelj,  
vodje str. 
akt. 
P. Četina 
A. J. 
Mernik 
J. Seles 
študenti 

dolgoročni 
 
 

Korist 
morajo 
imeti vsi 
akterji. 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 1.1 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 2018) 
Ciljna vrednost 
leta 2023 

Število izdelanih in objavljenih kratkih 
predstavitvenih filmov 

1 5 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 1.2 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 
2018) 

Ciljna vrednost leta 
2023 

Število ogledov predstavitvenih 
filmov 

Ne spremljamo Spremljanje št. 
ogledov  
 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 1.3  
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 2018) 
Ciljna vrednost leta 
2023 

Intervjuji s poznanimi diplomanti  2 1 na leto 
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II. Prednostni cilj: Sprotno spremljanje študentov 
Zap.št. Aktivnost Nosilec  Projektna 

skupina 
Rok Možna 

tveganja, ki 
lahko 
ogrozijo 
izvedbo 
aktivnosti  

1 Povečanje 
prehodnosti 
študentov in 
skrajšanje časa 
do diplomiranja 

Ravnatelj  Ravnatelj, 
vodje str. 
akt. 
referat 
J. Gašperšič 

dolgoročni 
 
 

Učinek, glede 
na 
nemotiviranost 
študentov 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 2.1 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 2018) 
Ciljna vrednost 
leta 2023 

Identifikacija merljivih parametrov, ki 
vplivajo na študijske rezultate 
(podpisna lista, sprotna analiza 
izpitov in manjkajoči izpiti, možnost 
začetka izdelave diplome, ...); 

0 Izdelani parametri 
Izvedba analize  

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 2.2 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 2018) 
Ciljna vrednost leta 
2023 

Izdelava akcijskih načrtov za vsako 
skupino študentov, ki ne opravljajo 
študijskih obveznosti 

0 Sistem spremljanja 
uspešnosti študenta 
glede opravljanja 
študijskih obveznosti 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 2.3 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 
2018) 

Ciljna vrednost leta 
2023 

Izpopolnitev računalniškega orodja 
/Evidence za analizo uspeha 
študenta 

Evidenca Posodobljena 
evidenca z možnostjo 
analize uspeha 
študenta/ov 
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III. Prednostni cilj: Ugotavljanje bodočih kadrovskih potreb delodajalcev 
Zap.št. Aktivnost Nosilec  Projektna 

skupina 
Rok Možna 

tveganja, ki 
lahko 
ogrozijo 
izvedbo 
aktivnosti  

1 - Izboljšati 
dvosmerno 
partnerstvo s 
ključnimi podjetji; 

- Podjetjem 
pomagati pri 
nadgradnji 
njihove poslovne 
strategije v smeri 
boljšega 
predvidevanja 
bodočih potreb po 
strokovnih kadrih; 

- Razviti model 
takšnega 
sodelovanja in ga 
dati na voljo 
članicam 
Skupnosti VSŠ. 

Ravnatelj 
ORVI 

Vodje str. 
akt., 
M. 
Cimerman 
in S. 
Jerman – 
ORVI 
 

kratkoročni 
 
 

Pripravljenost 
podjetij na 
sodelovanje 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 3.1 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2018) 
Ciljna vrednost 
leta 2023 

Določiti nabor podjetij – obstoječih 
partnerjev VSŠ Celje  

0 10 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 3.2 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2018) 
Ciljna vrednost leta 
2023 

Definirati metodologijo in okvir 
sodelovanja s podjetji (individualno 
- pregled strategij podjetij, 
kadrovske strategije in projekcije 
potreb po kadrih) 

0 – ni metodologije Izdelana 
metodologija 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 3.3 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2018) 
Ciljna vrednost 
leta 2023 

Komunikacija in dogovor s podjetji o 
sodelovanju, organiziranje ter 
izvedba individualnih delovnih 
srečanj  

0 5 - 10 
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Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 3.4 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna vrednost 

(leto 2018) 
Ciljna vrednost 
leta 2023 

Organiziranje skupne delavnice 
(output so konkretne potrebe po 
kadrih) – informacija za šolo o 
potrebah 

0 1 

 
Kazalniki rezultatov uspeha strateškega cilja 3.5 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 2018) 
Ciljna vrednost leta 
2023 

Oblikovanje modela, iskanje virov 
financiranja projekta, predstavitev 
projekta članicam Skupnosti VSŠ 

0 Model 
Zagotovljeno 
financiranje 
Predstavitev 
izsledkov Skupnosti 
VSŠ 

 
IV. Prednostni cilj: Sodelovanje na skupnih projektih 
Zap.št. Aktivnost Nosilec  Projektna 

skupina 
Rok Možna tveganja, 

ki lahko ogrozijo 
izvedbo 
aktivnosti  

1 Izvajanje 
skupnih 
projektov s 
podjetjem/i: 
izdelek, ki bo 
dokazoval 
medsebojno 
sodelovanje in 
povezovanje, 
inovativnost, 
združeval 
predmetna 
področja in 
programe, 
vključno s 
promocijskimi 
aktivnosti 

Ravnatelj Projektna 
skupina - 
vodja 
projekta: 
P. Četina,  
sodelujoči  

kratkoročni 
 
 

Nemotiviranost 
študentov in 
nezainteresiranost 
podjetij 

 
Kazalniki rezultatov uspeha  strateškega cilja 4.1 
Kazalnik rezultatov Izhodiščna 

vrednost (leto 2018) 
Ciljna vrednost 
(leto 2023) 

Število skupnih projektov 1  Najmanj 1 projekt na 
leto 

Število vključenih sodelujočih 
udeležencev 

1 5 udeležencev 
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Za prednostne cilje morajo imenovani nosilci oz. projektne skupine pripraviti interne 
projekte z terminskimi plani aktivnosti, ki jih zapišemo v Letni delovni načrt in njihovo 
realizacijo spremljamo v Letnem poročilu in realizaciji za vsako študijsko leto posebej. 
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8 POVZETKI S PRIPOROČILI  
 
Naša vizija je uresničljiva, če bomo strategijo sprejeli vsi sodelujoči in odgovorni za 
razvoj in uspešno delovanje višje strokovne šole ob zavedanju pomena kvalitetnega 
znanja. Z ustvarjanjem splošnega, ugodnega, pospeševalnega okolja za novosti, 
spremembe in inovacije v šoli, z vzpostavitvijo sistema zagotavljanja kakovosti kot 
stalnega povezovalnega procesa, z uvajanjem inovacijske kulture, in s pripravljenostjo 
na nove izzive ter na nove oblike sodelovanja in povezovanja lahko skupne cilje 
dosežemo, našo vizijo pa uresničimo. Visoka kakovost izobraževanja z dvigom 
izobraževalnih standardov, aktivnim vključevanjem udeležencev v študijski proces, 
izvajanjem samoevalvacij in z drugimi aktivnostmi bo doprinesla k večji kakovosti 
izobraževanja na šoli.  
 
K sodelovanju je potrebno spodbuditi vse deležnike študijskega procesa, to so na 
strani šole predavatelji, študenti in podjetja, kot uporabniki kadra. Zavedamo se, da se 
izvajanja izobraževanja na višji strokovni šoli ne moremo zamišljati brez povezave z 
gospodarstvom. Vendar tu ne bodo dovolj le spodbude za kvalitetno sodelovanje s 
strani šole, ampak bo to morala podpreti tudi družba, saj je izvajanje PRI v podjetjih 
del študijskega procesa.  
 
Z razvojno usmerjenim delovanjem mora šola ustvarjati, zbirati in širiti znanje in 
vzpodbujati vseživljenjsko učenje tako pri predavateljih kot študentih in spodbujati 
potrebo po profesionalnem in osebnostnem razvoju. Z izvajanjem študijskih 
programov, ki so po ECTS ovrednoteni s kreditnimi točkami, torej tudi mednarodno 
primerljivi, se bomo vključevali v mednarodne izobraževalne aktivnosti, ki bodo 
povečevale kakovost delovanja in pridobljenega znanja ter spretnosti. 
 
V sklopu šolskega centra, v katerem deluje višja strokovna šola, bomo kontinuirano 
skrbeli za posodabljanje učne tehnologije, laboratorijev za področja računalništva, 
CNC tehnologije, meritev, avtomatizacije in robotike, računalniškega snovanja in 
simulacij procesov. Izobraževalni proces bodo vodili visoko usposobljeni predavatelj z 
veliko praktičnih izkušenj. 
 
Šola bo usmerjena v spodbujanje vseživljenjskega učenja, sodelovanje in partnerstvo, 
ki je sestavni del strokovnega izobraževanja. Nadaljevali bomo z sodelovanjem in 
vodenjem mednarodnih projektov ter navezovanjem stikov z izobraževalnimi 
institucijami v različnih državah.  
 
Spremljanje in posodabljanje Razvojnega programa višje šole vključuje: 

– sprotno spremljanje, implementacijo ter nadzor nad izvajanjem strateških 
usmeritev.  

– pregled, ocenjevanje in poročanje notranjim organom šole in zavoda, kot tudi 
zunanjim institucijam; 

– spremljanje izvajanja strateških usmeritev šole, ki zagotavlja ustrezno kakovost 
in nenehno izboljševanje pedagoškega, strokovnega, razvojnega in 
upravljavskega procesa; 

– izvajanje operacionalizacije strateških ciljev na letni ravni z letnim delovnim 
načrtom; 
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– izvajanje strateških usmeritev ter poročanje o rezultatih u resničevanja 
zastavljenih ciljev Razvojnega načrta šole so odgovorni organi Višje strokovne 
šole: Strateški svet, ravnatelj, Komisija za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti. 

 
Usmeritve in uresničevanje strateških ciljev Razvojnega programa se pregleda vsako 
leto ob pripravi Realizacije oz. Letnega delovnega načrta za tekoče študijsko leto in v 
primeru večjih sprememb oz. odstopanj se pripravijo popravki. 
 
Spremljanje in nadzor nad izvajanjem Razvojnega programa vključuje pregled, 
ocenjevanje in poročanje pristojnim organom šole, zavoda in zunanjim institucijam.  
Tako se zagotavlja ustrezna kakovost in nenehno izboljševanje pedagoškega, 
strokovnega, razvojnega in upravljavskega procesa.  
 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXVI členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravil ravnatelj Višje strokovne šole 
Alojz Razpet. 
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1 PREDSTAVITEV MIC-A 
 
Medpodjetniški izobraževalni center deluje v sklopu Šolskega centra Celje kot 
samostojna organizacijska enota od leta 2007. Ustanovljen je bil s ciljem hitrejšega in 
kvalitetnejšega pretoka znanja med šolami in gospodarstvom. Zasnova delovanja MIC-
a, ki je bila narejena ob ustanovitvi, vključuje povezovanje Šolskega centra Celje z 
ostalimi izobraževalnimi organizacijami, gospodarstvom in obrtjo, Regionalno razvojno 
agencijo Celje, Zavodom RS za zaposlovanje in ostalimi zainteresiranimi partnerji. 
 
1.1 OPREDELITEV POJMA MIC 
 
Del praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu se lahko izvaja v 
medpodjetniškem izobraževalnem centru, ki se organizira kot zavod, gospodarska 
družba ali organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe. 
 
V medpodjetniškem izobraževalnem centru se poleg praktičnega usposabljanja z 
delom lahko izvaja tudi priprava kandidatov: 

- za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, 
- za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
- za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature. 

 
V medpodjetniškem izobraževalnem centru se lahko izvaja tudi usposabljanje zaradi 
potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne 
sposobnosti gospodarstva. 
 
(vir: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 13. 7. 2006, 32. člen) 
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2 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE 
 
Vizija 
Vizija Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Šolskega centra Celje je 
krepitev vezi med izobraževanjem in razvojem gospodarstva v regiji. 
 
Poslanstvo 
Poslanstvo MIC-a ŠC Celje je odzivanje na potrebe gospodarstva in prilagajanje 
sistema izobraževanja in usposabljanja za ključne kompetence. 
 
Vrednote 
Vrednote MIC-a so: 

- etičnost in odgovornost,  
- strokovnost, 
- inovativnost, 
- podjetnost, 
- odprtost. 
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3 ANALIZA STANJA (SWOT ANALIZA) 
 
3.1 ANALIZA STANJA 
 
V uvodu smo se lotili pregleda starega stanja in dopolnitve »Swot« analize MIC-a, ki 
bo podlaga za nadaljnji pregled in načrtovanje razvoja. Spodnja »Swot« analiza je 
samoocena zaposlenih o stanju našega MIC-a. Predstavlja kratek opis prednosti, 
slabosti, nevarnosti in priložnosti kot jih vidimo mi.   
 
  PREDNOSTI   SLABOSTI 

- številčnost (dovolj številna in raznolika 
ekipa); 

- akumulacija kompetenc; 
- povezovanje med projekti; 
- povezovanje delovanja projektne 

pisarne s področjem formalnega 
izobraževanja odraslih; 

- široka mreža partnerjev (lokalni, 
regionalni, mednarodni); 

- povezanost MIC-ev v konzorciju ŠC; 
- veliko novorazvitih programov; 
- strokovna izkušenost; 
- fleksibilnost; 
- učinkovitost; 
- odprtost za nove ideje; 
- nekonvencionalnost; 
- timska naravnanost; 
- podjetnost; 
- samoiniciativnost; 
- delavnost; 
- odzivnost; 
- vztrajnost; 
- vrhunska opremljenost delavnic. 

- pomanjkanje lastnih izvajalcev; 
- možnost napredovanja; 
- nerazvit sistem evalvacije; 
- slaba samopromocija; 
- prevzemanje dela odgovornosti drugih; 
- smo »motnja« rednih procesov na centru; 
- obremenjenost strokovnjakov v rednem 

izobraževanju zaradi sodelovanja v 
projektih. 
 
 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
- ugodna lokacija prostora; 
- projekti vezani na gospodarstvo; 
- Šolski center ima dobre kadrovske in 

materialne možnosti; 
- prepoznavnost v gospodarstvu;  
- med šolskimi centri veljamo za 

dobrega in resnega partnerja; 
- mednarodna prepoznavnost; 
- večja naklonjenost družbenega okolja 

poklicem in tehniki; 
- podjetništvo kot ena izmed evropskih 

prioritet. 
 
 
 

- odvisnost od financiranja EU; 
- neenoten odnos posameznih šol ŠC Celje 

do izvajanja projektov; 
- neurejeno financiranje; 
- neenakomerna obremenitev; 
- nevarnost slabšanja ugleda zaradi 

sodelovanja v neustrezno vodenih 
projektih na posameznih šolah ŠC Celje; 

- prehod v novo perspektivo (vrzel v 
razpisih, drugačen pristop); 

- visoka uspešnost pri dosedanjem 
pridobivanju projektov in sredstev; 

- konservativnost šolskega sistema; 
- nefleksibilnost javne uprave; 
- rigidna zakonodaja. 
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3.2 PREPOZNAVNOST MIC-A V KOLEKTIVU 
 
Z namenom ugotoviti, kako dobro MIC poznajo naši zaposleni, smo izvedli nekaj 
kratkih intervjujev z zaposlenimi. Z vsemi smo opravili osebni razgovor, postavili smo 
vprašanja odprtega tipa, odgovori so bili precej široki, zato je analiza bila narejena na 
podlagi primerjanja podobnosti odgovorov. Opravljenih je bilo 16 razgovorov, ena 
oseba je intervju zavrnila. Glede na delovno mesto smo skušali zajeti vsa področja 
delovanja, kot je prikazano na grafikonih. 
 
Grafikon delovnih mest anketirancev: 

 
 
Poskusili smo zajeti udeležence z vseh šol in skupnih služb, vendar je na eni od šol 
ravnateljica zavrnila sodelovanje. 

 
Grafikon razvrstitve udeležencev po šolah: 
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Prvo vprašanje: Kaj vse po vašem mnenju dela MIC? 
Ker je večina anketirancev v preteklosti že sodelovala z MIC-em, so poznali precej 
naših področij dela, naštete pa so bile naslednje aktivnosti:  

‒ izobraževanje za potrebe gospodarstva, 
‒ tečaji, 
‒ usposabljanja, 
‒ predstavitve na sejmih, 
‒ izobraževanje brezposelnih, 
‒ tržna dejavnost, 
‒ EU projekti/ Erasmus, 
‒ vseživljenjsko učenje, 
‒ PUD, 
‒ organizacija simpozijev, konferenc, 
‒ organizacija študijskih krožkov, 
‒ kupovanje drobnih daril za direktorja, 
‒ usposabljanja in izpiti za serviserja klimatskih naprav v osebnih vozilih, 
‒ priprave in usposabljanja za izpit iz varjenja (NPK), 
‒ usposabljanja za Zavod za zaposlovanje, 
‒ organizacija izobraževanj za ŠCC, 
‒ strateško sodelovanje z delodajalci in drugimi institucijami (zbornice, Zavod za 

zaposlovanje), 
‒ Munera3, 
‒ organizacija študentskih praks, 
‒ IBO. 

 
Pokazalo pa se je, da so posamezniki omenjali le po nekaj od naštetih dejavnosti in to 
predvsem področja, kjer so sodelovali z MIC-em, za ostala področja pa praviloma 
sploh niso vedeli. Večina jih je bila v intervjujih začudena, ko smo jim omenjali vsa 
naša področja delovanja, saj za marsikaj sploh niso vedeli, da se odvija na ŠC Celje. 
 
Drugo vprašanje: Koliko ljudi je zaposlenih v MIC-u? 
Na vprašanje, koliko ljudi je zaposlenih v MIC-u, smo dobili zelo različne odgovore. 
Razpon sega od 4 do 10, kar kaže na to, da ne poznajo naših sodelavcev.  
 
Tretje vprašanje: Iz česa se financirajo plače zaposlenih na MIC-u in koliko 
projektov trenutno vodijo? 
Odgovori na ti dve vprašanji so bili precej različni. Večina anketiranih je zmotno 
prepričana, da so plače zaposlenih na MIC-u financirane iz proračunskih sredstev ali 
celo iz glavarin za dijake srednjih šol. Kot vir financiranja so navajali: 

‒ šolnine udeležencev izobraževanja odraslih, 
‒ projekte, 
‒ tržne dejavnosti, 
‒ proračun RS, 
‒ glavarine za dijake srednjih šol. 

 
Na vprašanje o številu projektov, ki jih vodimo, so intervjuvanci odgovorili med 5 in 30 
projekti. Iz tega lahko sklepamo, da so bolj ugibali in da večina za mnoge naše projekte 
sploh ne ve. 
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Četrto vprašanje: Ste že kdaj sodelovali z MIC-em? Kakšna je bila vaša izkušnja? 
Kakšne koristi ste od sodelovanja imeli vi, vaša šola, ŠCC? Kaj bi MIC še lahko 
ponujal? 
Večina intervjuvancev je odgovorila, da so že sodelovali z MIC-em. Njihova izkušnja 
sodelovanja je bila v večini primerov zelo dobra ali odlična, na splošno so zadovoljni s 
sodelovanjem. Vsi udeleženci navajajo prednosti in koristi sodelovanja. Te 
prednosti/koristi so: 

‒ vzpostavitev kontakta z realnim sektorjem; 
‒ MIC ima reference/ugled in je zato sodelovanje z deležniki lažje tudi za ostale 

zaposlene na ŠC Celje; 
‒ nove kompetence/medpredmetne povezave; 
‒ sodelovanje v IO/ESS/Erasmus – nove izkušnje; 
‒ pridobil sem nova znanja; 
‒ vpeljava novih metod v pouk, osebna rast, zaslužek, boljše in lažje delo v 

razredu; 
‒ »v MIC  so naredili vse namesto mene«; 
‒ pomoč meni – napredovanje. 

 
Na vprašanje, kaj bi MIC še lahko ponujal, smo dobili naslednje odgovore: 

‒ organizacijo prakse; 
‒ prodajo storitev/izdelkov, ki nastanejo v naših delavnicah, kar bi se uporabilo za 

boljši standard dijakov; 
‒ organizacijo VSEH izobraževanj za zaposlene na ŠC Celje; 
‒ strateško sodelovanje z delodajalci; 
‒ nabavo orodja in materiala za delavnice; 
‒ organizacija ugodnejšega nakupovanja opreme preko podjetij, s katerimi tudi 

sicer sodelujemo; 
‒ organizacijo izmenjav (osebje in dijaki); 
‒ več sodelovanja z delodajalci; 
‒ iskanje možnosti za izobraževanje zaposlenih v podjetjih in za prodajo naših 

storitev ali proizvodov; 
‒ boljše povezovanje šol med sabo; 
‒ organizacija delavnic v podjetjih, da bi tako zaslužili za nadstandard dijakov. 
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4 STRATEŠKA PODROČJA DEJAVNOSTI MIC-A 
 
Strateška področja delovanja so: 

– sodelovanje z gospodarstvom, 
– sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, 
– izvajanje usposabljanj in izobraževanj za odrasle, 
– podporne dejavnosti pri projektnem delu, 
– raziskave in razvoj, 
– promocija MIC. 

 
4.1 SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM 
 
Naše sodelovanje z gospodarstvom je trenutno dobro. Gospodarski subjekti so 
zainteresirani za sodelovanje z nami, saj je potreba po tehniško izobraženih kadrih 
povsod precej velika. V podjetjih želijo zaposlovati kadre, ki jih izobražujemo na naših 
šolah, v okviru izobraževanja odraslih ali pa kot prekvalifikacije ali dodatna neformalna 
usposabljanja brezposelnih iskalcev zaposlitve. Prav tako potrebujejo usposabljanja 
za dopolnjevanje temeljnih poklicnih kvalifikacij in za seznanjanje z novimi 
tehnologijami za pri njih zaposlene delavce, kar jim organiziramo s pomočjo projektnih 
sredstev projektov Evropskega socialnega sklada. 
 
Koordiniranje izvajanja PUD in PRA na ŠC Celje 
Ena od nalog MIC-a je koordinacija in poenotenje delovanja organizatorjev PUD ter 
njihovo skupno nastopanje v imenu ŠCC, ne le v imenu posameznih šol.  
MIC izvaja: 

‒ koordinacijo organizatorjev PUD; 
‒ administracijo za potrebe subvencioniranja mentorjev v gospodarstvu (enovita 

prijava); 
‒ priprava in ažuriranje e-baze gospodarskih subjektov in vpeljava e-poslovanja. 

 
4.2 SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE, 

ZAVODOM ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE IN S CENTROM ZA REHABILITACIJO INVALIDOV 

 
Z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje  zelo dobro sodelujemo. Poleg 
utečenih usposabljanj za brezposelne, ki jih za Območno službo Celje izvajamo vse 
izobraževalne institucije v regiji, so nas povabili k izvajanju pilotnega usposabljanja  v 
projektu Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja v MIC, nato so nam dali še 
priložnost, da svoje izkušnje predstavimo kot primer dobre prakse na Srečanju 
predstavnikov MIC. 
Da je naše delo z brezposelnimi prepoznano kot uspešno, kaže tudi dejstvo, da smo 
bili prejemniki republiškega Priznanja delodajalcem oziroma partnerjem Zavoda, ki so 
pripomogli k doseganju strateških ciljev Zavoda in so se izkazali kot 
družbeno odgovorni. 
Odlično sodelovanje se odvija tudi s Centrom za rehabilitacijo invalidov in  z Zavodom 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V okviru sodelovanja z obema 
organizacijama izvajamo namreč poklicne rehabilitacije njihovih strank. Skupaj s 
stranko in partnerjema poiščemo najprimernejšo rešitev v okviru poklicne rehabilitacije. 
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Stranke se vključujejo v sistem za pridobivanje formalne izobrazbe, prav tako pa se 
vključujejo v neformalna usposabljanja, ki jih praviloma zaključimo s postopkom za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 
4.3 USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE 
 
Tržna usposabljanja in izobraževanja 
Formalna: 

- možnost izobraževanja v vseh formalnih izobraževalnih programih, ki jih nudimo 
za mladino; 

- možnost izobraževanja v formalnih izobraževalnih programih, ki jih pri mladini 
ne nudimo (izdelovalec oblačil, klepar krovec, zlatar in kozmetični tehnik); 

- možnost opravljanja diferencialnih izpitov v okviru prepisa dijaka druge šole na 
šolo Šolskega centra Celje; 

- brezplačna učna pomoč pri formalnem srednješolskem izobraževanju odraslih, 
financirana  s projektom Atena iz Evropskega socialnega sklada; 

- promocija formalnega izobraževanja odraslih s projektom Atena, financiranim iz 
Evropskega socialnega sklada; 

- usposabljanje in organizacija preverjanja in potrjevanja Nacionalne poklicne 
kvalifikacije. 

Vzpostavili bomo spletni sistem za anketiranje udeležencev z namenom izboljšanja 
kakovosti izobraževalne dejavnosti. 
Pripravili bomo revizijo publikacije formalnih izobraževalnih programov. 
 
Neformalna: 

- usposabljanja za gospodarstvo na naši opremi ali opremi naročnika 
usposabljanja; 

- usposabljanja za brezposelne osebe; 
- usposabljanja za zaprte osebe. 

        
Z namenom promocije: 

- učitelji OŠ,  
- učenci OŠ,  
- starši,  
- vrtci,  
- vzgojitelji,  
- uporaba promocijskega »powerpointa« in videa, 
- vsakoletna izvedba informativnega dne kot animacijskega dogodka. 

 
Interna usposabljanja in izobraževanja 
Ko bo na Šolskem centru dograjen koncept sistema izobraževanj zaposlenih, lahko 
MIC prevzame vlogo organizatorja skupnih usposabljanj in izobraževanj, ki bodo 
namenjena vsem zaposlenim na ŠC Celje, prav tako bi lahko pomagali pri vzpostavitvi 
sistema diseminacije in diseminacijskih poti za znanja, pridobljena na zunanjih 
usposabljanjih zaposlenih. 
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4.4 PODPORNE DEJAVNOSTI PRI PROJEKTNEM DELU 
 
Zunanje projektno delo 
Imamo dolgoletne izkušnje pri prijavi in izvajanju različnih nacionalnih in mednarodnih 
projektov, zato bomo na tem področju nadaljevali projektno delo kot partner ali vodilni 
partner v projektih. 
 
Notranje projektno delo 
V okviru MIC-a izvajamo tudi notranje projektne aktivnosti: 

‒ spremljanje in prijava na razpise; 
‒ vodenje in koordinacija projektov; 
‒ podpora šolam pri prijavi in izvajanju projektov; 
‒ diseminacijske aktivnosti; 
‒ revalorizacijske aktivnosti; 
‒ skrb za promocijski material; 
‒ skrb za uporabo celostne grafične podobe in vez z oblikovalko. 

 
Izvajamo tudi interne projekte ŠC Celje: 

‒ evalvacijske dejavnosti (merjenje organizacijske klime); 
‒ interno komuniciranje, obveščanje o aktivnostih; 
‒ digitalizacija (evidentiranje delovnega časa, baza elektronskih naslovov za 

obveščanje partnerjev); 
‒ skrb za aktualne novice na spletni strani Šolskega centra Celje. 

 
4.5 RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
Spremljanje in uvajanje novosti na področju pedagogike in andragogike 

‒ Spremljanje novosti; 
‒ pridobivanje ustreznih ponudnikov/izvajalcev usposabljanj; 
‒ organizacija internih usposabljanj za celotni ŠC Celje. 

 
Razvojna partnerstva s podjetji 

‒ Spremljanje novosti na področju tehnike in  tehnologije (navezava stikov s 
podjetji in sodelovanje pri vpeljavi novih postopkov in tehnologij); 

‒ dvosmeren prenos znanja na relaciji izobraževanje – gospodarstvo preko 
skupnih projektov in ostalih aktivnosti. 

 
4.6 PROMOCIJA MIC 
 
Vzpostavitev e-novičnika 
Skladno s celostno grafično podobo bomo oblikovali e-novičnik z dvema do tremi 
novicami o aktualnih projektih, razpisanih izobraževanjih in novostih na področju 
izobraževanja odraslih. E-novičnik bo poslan enkrat mesečno adremi vseh, ki so 
kadarkoli sodelovali z MIC-em.  
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Izdajanje tiskanega MIC novičnika 
MIC bo svoje zaposlene o aktivnostih obveščal s pomočjo tiskanega A4 novičnika. V 
njem bodo novice o aktualnih projektih in projektnih aktivnostih, dogodkih, razpisih za 
mobilnosti učiteljev ter informacije o aktivnostih na področju izobraževanja odraslih. 
Vse dejavnosti bomo poskusili prikazati skozi perspektivo udeležencev (učiteljev, ki so 
bili v tujini, projektnih sodelavcev, ki so vodili projekte,…).  
 
Komuniciranje z mediji  
MIC bo lokalnim in regionalnim medijskim hišam pošiljal sporočila za javnost oz. vabila 
na dogodke, ki jih bo organiziral (informativne dneve, delavnice, podelitve 
spričeval/potrdil, karierne sejme,…). Po dogodkih jim bo tudi posredoval sporočila za 
javnost s fotografijami z dogodkov.  
 
Organizacija lastnih dogodkov za ŠC Celje in lokalno okolje 
Kot družbeno odgovorna organizacija bomo priredili dogodke, ki bodo poleg 
zaposlenih zajeli tudi širšo javnost in bodo v prvi vrsti namenjeni ozaveščanju o 
pomenu vseživljenjskega učenja. Posredno bodo aktivnosti oblikovane tako, da bodo 
usmerjene v koristne dejavnosti, kot so npr. zbiranje odpadnega papirja za dober 
namen, zbiranje plastičnih zamaškov, organiziranje natečajev, priprava spontanih 
druženj v okolju, kjer delujemo itd. 
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5 KAZALNIKI USPEŠNOSTI 
 
Kazalnik: Leto 2019: Leto 2024:  
Število vpisanih udeležencev v srednješolske 
formalne programe izobraževanja odraslih na dan 
31. 12. 

224* 200 

Število udeležencev, ki so uspešno zaključili 
programe NPK na dan 31. 12. 81* 80 

Število izvedb neformalnih usposabljanj za 
zunanje uporabnike na dan 31. 12. 42** 35 

Število vključenih zunanjih uporabnikov na dan 
31. 12. 800*** 400 

 
*Podatek na dan 31. 12. 2018. 
** Podatek velja za leto 2018, ko smo imeli na voljo izredno veliko ESS sredstev za 
izvajanje brezplačnih usposabljanj (projekta TPK in Munera 3), v letih pred izvajanjem 
projektov se je število gibalo med 23 in 30. 
*** Podatek velja za leto 2018, ko smo imeli na voljo izredno veliko ESS sredstev za 
izvajanje brezplačnih usposabljanj (projekta TPK in Munera 3), v letih pred izvajanjem 
projektov se je število gibalo okoli 300. 
 
Pri prvem kazalniku pričakujemo, da bomo kljub splošnemu zmanjševanju interesa za 
izobraževanje odraslih zaradi večjih možnosti rednega izobraževanja uspeli ohraniti 
število vpisanih, saj računamo na večji interes za vpis, ker bomo izvajali promocijske 
akcije in nudili brezplačno učno pomoč s pomočjo projekta Atena. 
Pri drugem kazalniku pričakujemo, da bomo zadržali število opravljenih NPK, ker bomo 
nudili brezplačna usposabljanja in izpite v okviru projekta TPK. 
Pri tretjem in četrtem kazalniku pričakujemo rahlo povečanje glede na prejšnja leta, 
ker bomo do leta 2022 ponujali brezplačna usposabljanja za zaposlene in brezposelne 
s pomočjo projektov TPK in Munera 3, že sedaj pa se trudimo utemeljevati potrebo po 
podobnih projektih tudi za naslednjo finančno perspektivo. Vsekakor pa se zavedamo, 
da ne bo možno zadržati številk iz leta 2018, saj smo imeli to leto na voljo bistveno 
večja projektna sredstva. 
 
 
Razvojni načrt  je v skladu z XXX členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje pripravil vodja MIC mag. Andreja Jelen 
Mernik. 
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Razvojni načrt je v skladu z XXIII členom Sklepa  o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Celje bil usklajen na kolegiju dne 23. 8. 2019.  
 
 
Razvojni načrt je bil potrjen na redni seji Sveta zavoda dne 30.9.2019. 
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