
 Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja  

Kardeljeva ploščad  16 
 

1000 Ljubljana 
 

 

 
Zapisnik občnega zbora Društva za razvoj tehniškega izobraževanja 
 
Dne 13. 01. 2011 ob 17:10, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, predavalnica 048 
 
 
Prisotni 
 
Ob pričetku občnega zbora ni bilo prisotnih potrebnih polovice članov  društva, zato se je 
počakalo do 17:10, ko je bilo prisotnih 24 članov društva, kar je po statutu društva zagotovilo 
sklepčnost. Lista prisotnih je v prilogi zapisnika. 
 
Predlagan je dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 1. rednega občnega zbora 
3. Predstavitev gostov OZ 
4. Obravnava poročila »Ocena stanja tehniškega izobraţevanja v Sloveniji in predlogi 

za izboljšanje« 
5. Pregled realizacije sklepov 1. rednega občnega zbora 
6. Poročilo o aktivnostih DRTI v letu 2010 
7. Finančno poročilo društva DRTI za leto 2010 
8. Program dela društva DRTI za leto 2011 
9. Volitve organov društva 
10. Višina članarine za leto 2011 
11. Predlogi, pobude in vprašanja 

 
K. 1. Izvolitev delovnega predsedstva, imenovanje zapisnikarja in dveh overovateljev 

 
Sklep 1:  Predsednik društva, Slavko Kocijančič predlaga za delovnega predsednika Milana 
Gaberška. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep 2:  Delovni predsednik predlaga za člana delovnega predsedstva Janeza Jamška in 
Gorazda Šanteja. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep 3:  Člana delovnega predsedstva sta overovatelja zapisnika. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep 4:  Za zapisnikarja je predlagan Stanislav Avsec, dokler je odsoten ga nadomesti 
Janez Jamšek. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 



K. 2. Obravnava in potrditev dnevnega reda občnega zbora 

 
 
Sklep 5: Dnevni red je bil sprejet. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
K. 3. Predstavitev gostov občnega zbora 

 
Predstavijo se: 
 - Društvo Sezam - zdruţenje staršev in otrok 
 - Zveza društev MOL, Roman Vaupotič 
 - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), Mija Kordeţ 
 - Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjska in Zveza društev tehnične kulture     

   Kranj, Bogdan Sušnik 
 - Društvo učiteljev tehnične vzgoje Ljubljana, Igor Prešern 
 - Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, UL, prof. dr. Bojan Bučar 
 - Fakulteta za Elektrotehniko, UL, Andrej Krevel 
 - Fakulteta za strojništvo, UL, izr. prof. Roman Ţavbi 
 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM, prof. dr. Amand Papotnik 
 - Zveza strojnih inţenirjev Slovenije, Joţe Gorenc 
 - Vodja delovne skupine bele knjige o vzgoji in izobraţevanju, izr. prof. dr. Janez Krek 
 
 
K. 4.  Obravnava poročila »Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in 
predlogi za izboljšanje« 

 
Dr. Slavko Kocijančič: pojasni problematiko katera področja obsega tehnika (gradbeništvo, 
kemijska tehnologija), nesodelovanja na izobraţevalni vertikali, trend upokojevanja učiteljev 
tehnike, definicije tehnika, prizadevanje stalnega strokovnega izpopolnjevanje na celotni 
vertikali. 
 
Dr. Amand Papotnik: izpostavi dejstvo odstopa iz komisije ob zadnji prenovi leta 1996, 
problematiko da v 9. razredu OŠ ni obvezne ure TIT, predlaga pripravo pod-dokumentov v 
katerem naj bodo podane stanje, ugotovitve in ţelje. Poudari naj se ustvarjalnost v TIT. 
 
Dr. Janez Krek: raziskave so pokazale, da ima Slovenija teţave s pismenostjo in 
opismenjevanjem. Skupina za belo knjigo ugotavlja kakšna je povezava zadnje spremembe 
zakonodaje glede jezika v OŠ in pismenosti/opismenjevanja. Ugotovi naj in predlaga v 
katerem razredu naj se začne prvi tuj jezik in ali obstaja zahteva po drugem jeziku. Bela 
knjiga ni kurikularna prenova, se tega ne dotika in zato tudi ni predmetnih strokovnjakov v 
skupini. 
 
Dr. Franko Florjančič: Tomšič je prvi definiral strukturo predmetov v OŠ v 5 skupin. Tehnika 
in tehnologija je v skupini znanja o spreminjanju narave. Na to so vezana vsa podjetja, v OŠ 
pa le TIT ter gospodinjstvo. Zniţala se je kakovost, zmanjšala se je povezanost. Kako je z 
znanjem o spreminjanju narave? Je primerno za OŠ? 9. razred ne izvaja poklicne usmeritve, 
padel je vpis na tehniške fakultete. 
 
Joţe Gorenc: V zgodnjih 60. letih je bilo 60 % diplomantov iz naravoslovja in tehničnih 
fakultet, danes jih je 11,1 %-11,7 %, medtem ko jih je v razvitem svetu okoli 40 %. V tujini 
imajo 5/10/15/20/25 letne programe za razvoj, pri nas je za kaj takega premalo kadra. 
 
Saša Kocijančič: V poklicnem in strokovnem srednjem izobraţevanju je trend upadanja 
dijakov. Gimnazijcev je v Sloveniji 40 %, povprečje v EU pa je manj kot 30 %. Ali se je zaradi 



ukinitve ur TIT v OŠ spremenil deleţ odličnjakov na srednjih in strokovnih poklicnih šolah? 
Spremenila se je celotna struktura - premil za en letnik navzgor. Podaljšal se je čas, da se 
dijaki zaposlijo - sprememba druţbe. 
 
Dr. Janez Krek: Napačno usmerjanje iz OŠ v SŠ je posledica svetovalnih sluţb. Predvideva 
se  izenačitev prehoda iz srednjih strokovnih šol na univerzo (razlika predmetov do mature), 
kar naj bi dvignilo interes za srednje strokovne šole. Predlaga naj DRTI pripravi za belo 
knjigo preambulo o pomembnosti tehnične kulture v Sloveniji. 
 
Dr. Slavko Kocijančič: izpostavi problem zniţevanja znanja, interesa dijakov, študentov. 
 
Dr. Bojan Bučar: ko je bilo srednje tehnično izobraţevanje močno sta Srednja strojna šola in 
Srednja elektrotehniška šola v Ljubljani odlično pripravili dijake za študij na univerzi. Iz 
današnje gimnazije je zelo teţko narediti dobrega inţenirja v danem (skrajšanem) času in 
sredstvi (zmanjšanimi) zaradi poenostavljenih programov. 
 
Dr. Amand Papotnik: do 16. leta človek razvije svoje potenciale do 80 %. Potrebno je 
poudariti pomen TIT ţe v predšolskem obdobju in naprej. Ali bo bela knjiga popravila krivico 
TIT? 
 
Dr. Janez Krek: ne, predlagano besedilo za v belo knjigo naj izpostavi kaj je pomembno, 
strateško pomembne stvari. Zdaj je 2 obvezni tuji jezik zakonsko obvezen v 7.-9. razredu 
OŠ. Predlog bele knjige bo, da ni obvezen, temveč naj bo od 4. razreda naprej moţnost 
neobveznega izbirnega predmeta (2h), ki je lahko tudi tuji jezik.  
 
Saša Kocijančič: izpostavi, da je izobraţevanje dijaka poklicne ali srednje strokovne  šole 
manj vrednoteno od šolanja gimnazijca. Glede na materialne zahteve programov to ni 
upravičeno, saj srednji poklicni in strokovni programi terjajo večje materialne stroške od 
splošno izobraţevalnih na gimnazijah. 
 
Društvo sezam: s pripravljenim dokumentom osveščati javnost. 
 
Dr. Amand Papotnik: oblikuje naj se konceptualna izhodišča prispevka: pragmatika, vezana 
na dokument v preambuli, medpredmetno področje, poklicno informiranje in svetovanje (ne 
usmerjanje). 
 
Bogdan Sušnik: predlaga aplikativen predmet, ki bo učencem ponudil moţnost, da nekaj 
fizično izdelajo iz svojih znanj iz naravoslovja in druţboslovja. Ponuditi to v predlogu in iti v 
javnost. 
 
Sklep 6: DRTI sprejme pripravljeni dokument o Oceni stanja tehniškega izobraţevanja v 
Sloveniji in predlogi za izboljšanje z razširitvijo 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Sklep 7: DRTI pripravi skrajšano verzijo dokumenta o Oceni stanja tehniškega izobraţevanja 
v Sloveniji in predlogi za izboljšanje za potrebe bele knjige. Izvede predsednik društva v 
sodelovanju s predsednikom skupine za belo knjigo. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Sklep 8: Za posamezno področje (OŠ, SŠ, UNI) se pripravijo poddokumenti. Pripravijo jih 
člani ţe obstoječih področnih skupin. 



 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep 9: DRTI člani sodelujejo pri seznanjanju širše strokovne javnosti z vsebino in nameni 
poročila. Prav tako skrbijo za seznanitev inštitucij, organizacij, vladnih sluţb, zdruţenj, 
gospodarskih druţb (podjetij), zbornic, nevladnih organizacij, izobraţevalnih institucij, 
sredstev javnega obveščanja. Člani pomagajo pri pridobivanju soglasij k dokumentu z 
moţnostjo, da podpisniki poleg splošne podpore lahko izrazijo tudi svoje misli in predloge. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K. 5.   Pregled realizacije sklepov 1. rednega občnega zbora 

 
Milan Gaberšek: predstavi realizacijo sklepov. Sklepi 1-8 realizirani v celoti. 
 
Dr. Slavko Kocijančič: sklepa 9 in 11, 13,14, 15, 16 niso bili realizirani v celoti, ker presegajo 
realne zmogljivosti DRTI, ki nudi samo podporo in logistiko, za izvedbo pa je DRTI poskušal 
dobiti sredstva na namenskih razpisih, vendar neuspešno. Izvedene pa so bile tudi druge 
aktivnosti, ki niso bile predhodno planirane, vendar ravno tako v skladu s cilji DRTI.  
 
Sklep 10: DRTI izpolnjuje svoje poslanstvo v celoti z zmoţnostmi, ki jih ima in se 
udeleţuje/izvaja tudi ne planirane aktivnosti, ki doprinesejo k promociji društva in Tehniškega 
izobraţevanja. Člani društva se angaţirajo pri pridobivanju namenskih sredstev na razpisih in  
Sproti obveščajo nadzorni odbor DRTI. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K. 6.   Poročilo o aktivnostih DRTI v letu 2010 

 
Dr. Slavko Kocijančič: delovanje DRTI je v celoti razvidno tudi na spletni strani DRTI 
http://www.drti.si/, posebej še izpostavi projekt v sodelovanju z društvom SEZAM in poletne 
šole robotike in elektronike. DRTI je aktiven tudi v mednarodnem merilu, saj je kot partner 
institucije »World Institute for Engineering and Technology Education«, ki ima sedeţ v 
Avstraliji ter je vabljen k sodelovanju tudi z »Društvom pedagoga tehničke kulture Srbije«. 
DRTI je izvajal tudi aktivnosti v okviru tehniških dni OŠ kot tudi interesnih dejavnostih na 
Tehniškem šolskem centru Kranj. 
 
Sklep 11: Občni zbor sprejme in potrdi Poročilo o aktivnostih društva DRTI za leto 2010. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K. 7.   Finančno poročilo društva DRTI za leto 2010 

 
David Rihtaršič: podrobno prestavi finančno poročilo DRTI za leto 2010 (priloga 2). 
 
Franc Vrbančič: kot predsednik nadzornega odbora pove, da je finančno poročilo v celoti 
pregledal in ga oceni kot vzorno, brez pripomb na postavke. 
 
Sklep 12: Občni zbor sprejme in potrdi Finančno poročilo DRTI za leto 2010. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

http://www.drti.si/
http://www.wiete.com.au/


 
 
K. 8. Program dela društva DRTI za leto 2011 

 
 
Dr. Slavko Kocijančič: program dela DRTI vezan na ţe začete dejavnosti v letu 2010 , hkrati 
pa prisotne člane pozove k večji udeleţbi pri promociji in dejavnostih vezane na cilje DRTI.  
 
Sklep 13: Člani društva DRTI se v čim večji meri angaţirajo pri dejavnostih DRTI, pri 
promociji društva, pridobivanju projektov in s tem finančnih sredstev. Po elektronski pošti 
seznanijo Upravni odbor društva, ki koordinira dejavnosti. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K. 9.  Volitve organov društva 

 
Dr. Slavko Kocijančič: predstavi delo organov društva v preteklem letu in oceni kot kvalitetno. 
Od večine članov teh organov je ţe pridobil soglasje za delo v naslednjem mandatu, odklonil 
je le član Disciplinske komisije Joţe Polak, zato se kot nadomestni/novi član predlaga Tomaţ 
Kušar, ki s kandidaturo soglaša. 
 
Sklep 14: Občni zbor sprejme in potrdi člane organov DRTI v sestavi: 
 

Upravni odbor: predsednik dr. Slavko Kocijančič, tajnik mag. Stanislav Avsec, blagajnik 
David Rihtaršič, člana Tomaţ Kušar in dr. Boštjan Murovec. 

Nadzorni odbor: predsednik Franc Vrbančič, člana dr. Boris Aberšek in Jurij Mikeln  

Disciplinska komisija: predsednik dr. Amand Papotnik, člana dr. Janez Jamšek in Tomaţ 
Kušar.  

Sklep je soglasno sprejet. 

K. 10. Višina članarine za leto 2011 

 
Dr. Slavko Kocijančič: izpostavi, da je sicer trenutna članarina  nizka, vendar jo zaenkrat še 
ne bi spreminjali. 
 
Sklep 15:  Članarina društva za leto 2011 znaša 5 EUR za fizične osebe, 20 EUR za pravne 
osebe in 2 EUR za študente. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K. 11.  Predlogi, pobude in vprašanja 

 
Dr. Slavko Kocijančič: prisotne pozove  k uresničevanju ciljev društva, saj bodo  primeri 
dobre prakse doprinesli k večjim referencam in konkurenčnosti društva, tudi za sodelovanje 
na morebitnih razpisih. Predlaga tudi sklic naslednjega rednega občnega zbora DRTI v 
januarskem terminu 2012. 
 
Sklep 16: Redni občni zbor DRTI bo v prvi polovici januarja 2012. 



 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Priloge: 
 

 Lista podpisov prisotnih na rednem občnem zboru, 

 Finančno poročilo DRTI za leto 2010. 
 
 
 
 
Ljubljana, 13.01.2011 

 
 
Zapisnikar:                        
 
Stanislav Avsec                        
 
__________________        
 
 
 
Overovatelj: 
 
 
Janez Jamšek  ______________   Datum:________ 
 
 
Gorazd Šantej  ______________   Datum:________ 
 

 


