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POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE 

 

Sodobna šola zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi 

 

Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol na Slovenskem bogato tradicijo 

splošnoizobraževalne ustanove, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij. Gimnazijski 

program v splošnih in športnem oddelku ter program klasične gimnazije, ki ju izvajamo na 

Gimnaziji Novo mesto, sta namenjena vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno 

izobrazbo, končati šolanje z maturo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti. 

Skrb za kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela in za napredek vsakega posameznika, sledenje 

novostim in posodabljanje programov, pestra ponudba obšolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje 

za dobre medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov. 

Človečnost, strokovnost, odgovornost in sodelovanje so načela, na katerih gradimo 

ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku nudi možnosti za vsestranski osebnostni razvoj. 

 

 

Mojca Lukšič, 

ravnateljica 
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1 ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA 

1.1 Prednostna področja  

1.1.1 Razvojne prioritete 

Naše razvojne prioritete so podrobneje opredeljene v letnem načrtu šole: 

- Gimnazija Novo mesto postane učeča se organizacija, 

- kakovostno izvajanje programa in uresničevanje ciljev gimnazijskega programa, 

- razvijanje socialnih veščin s poudarkom na vzgoji, 

- profesionalni razvoj zaposlenih. 

 

1.1.2 Projekti v tem šolskem letu  

V tem šolskem letu smo se vključili oz. bomo nadaljevali z delom v projektih: 

- UNESCO asp.net šola – pridružena članica, 

- inovacijski projekt »Klasik.si« (ZRSŠ), 

- E-hramba in e-arhiviranje, 

- projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«, program Mladim se dogaja 

(SPIRIT, partnerske OŠ in SŠ iz Novega mesta), 

- projekt »Dijaški startup vikend«, program Mladim se dogaja (SPIRIT, partnerske SŠ iz 

Novega mesta), 

- UStart (MIZŠ), 

- Razvojni projekt OBJEM (ZRSŠ in partnerske šole), 

- projekt Stem4youth (Inštitut Jožef Stefan) 

- projekt Razumevanje filma (Slovenska kinoteka), 

- Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

na področju vzgoje in izobraževanja – OPK (Šola za ravnatelje, ZRSŠ, ESS), 

- Razvojni projekt Gleda(l)išče (Slovenski gledališki inštitut), 

- nacionalni projekt »Rastem s knjigo«, 

- Gimnazijka z rastočo knjigo, 

- projekt Digitalna zgodba mojega mesta (Združenje zgodovinskih mest Slovenije), 

- Mednarodni projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Zavod za uveljavljanje 

vizualne kulture Vizo  in v partnerji iz Italije, Irske, Bolgarije in Romunije).  
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1.1.3 Prioritetne naloge 

- timsko poučevanje, medpredmetno in kroskurikularno povezovanje, 

- delo z nadarjenimi dijaki, 

- humanitarna in dobrodelna dejavnost, 

- izobraževanje učiteljev (didaktično-metodične novosti pri posameznih predmetih, sodobni 

pristopi k učenju in poučevanju, uporaba IKT pri pouku, matura, zakonodaja, razvijanje 

odgovornosti, varna raba interneta, idr.),  

- priprava in izvedba projektnih dni za 1., 2. in 3. letnik, 

- priprava izvedbenih načrtov za ITS v 2. letniku programa gimnazija, 

- dejavnosti za promocijo programa klasična gimnazija, 

- kvalitetna izvedba priprav na maturo in izvedba mature, 

- izboljšanje notranje organizacije, delovne discipline, skrb za kakovost pouka, 

- spremljanje in evalvacija izvajanja pouka in dejavnosti OIV, 

- razvijanje in poglabljanje konstruktivnega sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, predavanja za starše), 

- sodelovanje z dijaško organizacijo, 

- samostojno nadaljevanje projektov, ki smo jih pričeli izvajati v sodelovanju z MIZŠ, ESS in 

ZRSŠ: Preprečevanje nasilja, Dvig kvalitete izvajanja OIV in OD na gimnazijski ravni 

izobraževanja, Delo razrednika – kvalitetne razredne ure, pot do boljšega počutja v šoli, 

tutorstvo),  

- obeležitev 500-letnice reformacije (dijaki 1. in 2. letnika), 

- delo v športnih oddelkih, 

- povezovanje s šolami doma in v tujini – izmenjave dijakov (Škofja Loka, Maribor, Beograd, 

Banja Luka, Francija, Avstrija, Sarajevo, Španija, Budimpešta, Trst, Izrael, Karlovac), 

- ozaveščanje pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja.  

 

1.2 Načrtovanje dela 

Z okvirnim planiranjem vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2017/18 smo pričeli že 

aprila 2017, ko smo pripravili izvedbene predmetnike za 2., 3. in 4. letnik ter zbrali prijave k 

izbirnim predmetom in pričeli načrtovati potreben kader. Ker tudi v tem šolskem letu izvajamo 
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maturitetni tečaj, smo pripravili več informativnih srečanj z dijaki, ki se bodo po zaključku 

izobraževanja na drugih srednjih šolah lahko vanj vpisali. 

1.3 Materialni in delovni pogoji šole 

V šolskem letu 2017/18 obiskuje šolo 662 dijakov, ki so razporejeni v 27 oddelkov (18 oddelkov 

gimnazije, 4 športni oddelki, 4 oddelki klasične gimnazije, 1 oddelek maturitetnega tečaja). 

Pouk je v celoti organiziran v dopoldanski izmeni. 

Šola ima 20 učilnic, multimedijsko učilnico ter specializirane učilnice za pouk fizike, kemije in 

biologije ter učilnico za pouk informatike. Dijakom so na voljo tudi primerno urejena knjižnica 

s čitalnico, dve telovadnici, atrij in fitnes. Poleti 2017 smo popolnoma obnovili sanitarije na 

šoli. 

Z nakupom učne tehnologije in učil, leposlovne in strokovne literature ter športne opreme 

nameravamo nadaljevati tudi v tem šolskem letu, ker želimo slediti standardu, ki omogoča 

kvalitetno izvedbo gimnazijskega predmetnika v celoti. 

 

1.4 Šolski okoliš in struktura dijakov 

Šola je regijska. Večina dijakov prihaja v šolo z javnimi prevoznimi sredstvi, pretežni del dijakov 

je vozačev. V večini primerov je vozni red avtobusov in vlakov usklajen z začetkom in koncem 

pouka.  

 

Struktura dijakov po občini stalnega bivališča na dan 15. 9. 2017  

 

občina 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 4. mt skupaj 

Brežice 4 3 1 3 4 15 

Črnomelj 0 6 8 1 2 17 

Dolenjske 
Toplice 

0 6 2 6 0  14 

Ivančna Gorica 1 0 0 1 2 4 

Gorje 0 0 0 0 1 1 

Gračanica 1 0 0 0  0 1 
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Grosuplje 0 0 1 0  0 1 

Kočevje 1 2 0 0 0  3 

Kostanjevica na 
Krki 

5 2 3 1  0 11 

Krško 9 13 5 11 1 39 

Litija 1 0 0 0 0  1 

Ljubljana 0 0 0 0 1 1 

Metlika 7 1 4 3 1 16 

Mirna 1 1 1 3 1 7 

Mirna Peč 5 12 5 1 1 24 

Mokronog-
Trebelno 

3 3 1 4 1 12 

Muta 0 0 0 1  0 1 

Novo mesto 66 62 81 71 5 285 

Semič 1 0 1 2  0 4 

Sevnica 6 6 2 3 2 19 

Straža 8 8 4 6 0  26 

Šentjernej 13 8 6 5  0 32 

Šentrupert 4 0 3 3  0 10 

Škocjan 1 4 6 5  0 16 

Škofja Loka 0 0 1 0  0 1 

Šmarješke 
Toplice 

5 10 5 4  0 24 

Trebnje 9 17 16 12  0 54 

Žužemberk 4 5 8 6  0 23 

Skupaj: 155 169 164 152 22 662 
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Razporeditev dijakov po oddelkih in tujih jezikih v šolskem letu na dan 15. 9. 2017  

 

RAZRED SKUPAJ M Ž PON ANJ1 NE2 FRJ ŠPA 

1.A 25 11 14   25 25     

1.B 25 8 17   25 25     

1.C 27 10 17 1 27 9   18 

1.D 27 9 18   27 9 18   

1.K 29 4 25   29 22 7   

1.Š 22 14 8   22 18 4   

SKUPAJ 155 56 99 1 155 108 29 18 

2.A 28 9 19   28 28     

2.B 24 11 13   24 24     

2.C 23 4 19 1 23     23 

2.D 25 5 20   25 15 10   

2.E 26 6 20   26 26     

2.K 21 1 20   21 17 4   

2.Š 22 8 14   22 18 4   

SKUPAJ 169 44 125 1 169 128 18 23 

3.A 30 9 21   30 30     

3.B 30 8 22 1 30 30     

3.C 30 11 19   30 6   24 

3.D 32 12 20   32 14 18   

3.K 25 3 22   25 15 10   

3.Š 17 9 8 1 17 17     

SKUPAJ 164 52 112 2 164 112 28 24 

4.A 26 11 15   26 26     

4.B 25 12 13   25 25     

4.C 18 3 15   18     18 

4.D 25 10 15   25 7 18   

4.E 20 7 13   20 20     

4.K 18 2 16   18 9 9   

4.Š 20 13 7   20 13 7   

SKUPAJ 152 58 94 0 152 100 34 18 

GIM 640 210 430 4 640 448 109 83 

4.MT 22 9 13 3 22       

VSI 662 219 443 7 662 448 109 83 
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1.5 Obseg dela in razporeditev pouka ter drugih oblik izobraževalnega dela – OBVEZNI DEL 

Šola pri izvedbi predmetnikov in učnih načrtov posameznih predmetov ter obveznega dela OIV 

načrtuje tudi dejavnosti, ki presegajo obseg sredstev, ki jih prejme iz državnega proračuna, 

zato se te dejavnosti obravnavajo kot nadstandard. Šola bo pridobila soglasje vseh staršev 

dijakov za izvedbo teh dejavnosti.  

V primeru, da se dijak dodatnih, plačljivih, dejavnosti ne želi ali ne more udeležiti, izdela 

seminarsko nalogo, ki jo pregleda koordinator oziroma izvajalec dejavnosti. V primeru socialne 

ogroženosti družine lahko dijak oziroma njegovi starši / zastopniki zaprosijo za kritje teh 

stroškov iz šolskega sklada. 

 

1.5.1 Izvedbeni predmetnik za program gimnazija 

 

OBVEZNI 
PREDMETI 

 
1. LETNIK 

 
2. LETNIK 

 
3. LETNIK 

 
4. LETNIK 

 
SKUPAJ UR 

Slovenščina 4 4 4 5 595 

Matematika 4 4 4,5 5 595 

Prvi tuji jezik 3 3 3,5 4 472,5 

Drugi tuji jezik 
(nem, fra, špa) 

3 3 3 3 420 

Zgodovina 2 2 2 2 280 

Športna vzgoja 3 3 3 3 420 

Glasba 1,5 - - - 52 

Likovna umetnost 2 - - - 70 

Geografija 2 2 2 - 210 

Biologija 2 2 2 - 210 

Kemija 2 2 2 - 210 

Fizika 2 2 2 - 210 

Psihologija - 2 - - 70 

Sociologija - - 2 - 70 

Filozofija - - 2 - 70 

Informatika 2 - - - 70 

ure za izbirne 
predmete 

- 3 1 8  

OIV 90 90 90 30 300 

 

V 2. letniku izvajamo izbirne predmete nemščina, francoščina kot tretji tuji jezik, zgodovina, 

geografija, biologija, kemija, fizika in psihologija. 
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1.5.2 Izvedbeni predmetnik za športne oddelke 

 

OBVEZNI 
PREDMETI 

 
1. LETNIK 

 
2. LETNIK 

 
3. LETNIK 

 
4. LETNIK 

 
SKUPAJ UR 

Slovenščina 4 4 4 5 595 

Matematika 4 4 5 5 630 

Prvi tuji jezik 3 4 3 4 490 

Drugi tuji jezik 
(nem, fra) 

3 3 3 3 420 

Zgodovina 2 2 2 2 280 

Športna vzgoja 6 6 6 3 735 

Glasba - 1,5 - - 52 

Likovna umetnost - - 1,5 - 52 

Geografija 2 2 2 - 210 

Biologija 2 2 2 - 210 

Kemija 2 2 2 - 210 

Fizika 2 2 2 - 210 

Psihologija - 2 - - 70 

Sociologija - - 2 - 70 

Filozofija - - - - 70 

Informatika 2 - - - 70 

ure za izbirne 
predmete 

- - - 8  

OIV 90 90 90 30 300 

 

V športnih oddelkih bomo nadaljevali z zastavljenim delom ter izvajali redne konzultacije in 

individualne ure pouka pri vseh predmetih, načrtovali preverjanja in ocenjevanja znanja v 

skladu s športnimi obremenitvami dijakov, kategorizirali športnike glede na športne dosežke, 

poglobljeno sodelovali s trenerji ter v času športne vzgoje v sodelovanju s trenerji izvajali 

treninge za posamezne športne panoge (nogomet, tenis, košarka, badminton, namizni tenis, 

odbojka, plavanje).  

V 1. letniku bomo izvajali fleksibilno organizacijo pouka pri predmetih fizika in informatika. 

Športna koordinatorja sta Breda Vovko in Primož Plazar.  

Ure za individualno delo v športnih oddelkih bomo razporejali po potrebi, nekaj ur pa je 

sistematiziranih. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je potreba po individualnem delu pri 

posameznih predmetih različna, zato je smotrno ure razporejati predvsem glede na potrebe 

dijakov. 
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1.5.3 Izvedbeni predmetnik za klasično gimnazijo 

 

OBVEZNI 
PREDMETI 

 
1. LETNIK 

 
2. LETNIK 

 
3. LETNIK 

 
4. LETNIK 

 
SKUPAJ UR 

Slovenščina 4 4 4 4 560 

Matematika 4 4 4 5 595 

Latinščina 3+1* 3 3 3 455 

Prvi tuji jezik 3 3 3 4 455 

Drugi tuji jezik 
(nem, fra) 

3 3 3 3 420 

Zgodovina 2 3 3 2 350 

Športna vzgoja 3 3 3 3 420 

Glasba - 1 - - 35 + 35** 

Likovna umetnost - 1 - - 35 + 35** 

Geografija 2 2 2 - 210 

Biologija 2 2  - 140 

Kemija 2 2  - 140 

Fizika 2 2  - 140 

Psihologija -  2 - 70 

Sociologija - - 2 - 70 

Filozofija - - - 3 105 

Informatika 2 - - - 70 

Ure za izbirne 
predmete 

- - 4 8 280-420 

OIV 90 90 90 30 300 

 
* 1 ura latinščine se v skladu z načrtom inovacijskega projekta »Klasik.si« izvaja timsko in 
medpredmetno pri slovenščini in zgodovini. 
** 35 ur glasbe, ki se izvede v okviru OIV, izvajamo razporejeno skozi vsa štiri leta šolanja 
(obiski različnih koncertov in izvajanje glasbenih učnih ur), 35 ur likovne umetnosti izvajamo 
vsako drugo leto na ekskurziji za dijake 1. in 2. letnika Rim – Pompeji ter z obiski muzejev in 
galerij v vseh štirih letih.  
V 3. letniku so dijaki izbrali predmete: biologija, kemija, slovenščina in zgodovina umetnosti. 

 

1.5.4 Izvedbeni predmetnik za maturitetni tečaj 

OBVEZNI PREDMETI UR TEDENSKO SKUPAJ UR 

slovenščina 6 174 

matematika 6 174 

prvi tuji jezik 6 174 

IZBIRNI PREDMETI UR TEDENSKO SKUPAJ UR 
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psihologija 6 174 

geografija 4 116 

zgodovina 4 116 

 
Dijakom, ki želijo opravljati na maturi katerega izmed predmetov, ki jih v maturitetnem tečaju 
ne izvajamo, omogočimo, da prisostvujejo pouku za maturitetne skupine gimnazijskih 
programov. 
 

1.5.5 Razporeditev ur za izbirne maturitetne predmete v 4. letniku 

Pri pouku predmetov iz obveznega dela predmetnika so dijaki 4. letnika razporejeni v oddelke, 

pri pouka priprav za izbirne maturitetne predmete se dijaki iz vseh oddelkov 4. letnika 

združujejo v učne skupine. Letos izvajamo priprave za izbirne maturitetne predmete pri 

nemščini, francoščini, španščini, latinščini, zgodovini, geografiji, biologiji, kemiji, fiziki, 

psihologiji, sociologiji ter filozofiji. 

 

1.5.6 Terenske vaje, šole v naravi, pouk in medpredmetne ekskurzije 

Poleg pouka po izvedbenih predmetnikih bomo letos izvedli: 

- terenske vaje za predmet geografija za dijake 1. letnika (prispevek staršev za prevoz) 

- za nekatere oddelke 2. in 3. letnika bomo izvedli medpredmetno ekskurzijo (SLO, ZGO) na 

temo Visoška kronika (2. c, 2. b, 2. e, 3. d, 3. š…); (prispevek staršev za prevoz) 

- za dijake 2. letnika bomo organizirali medpredmetno ekskurzijo (BIO, KEM, ZGO, FIZ) v 

Krapino in Park znanosti Oroslavje; (prispevek staršev za prevoz in vstopnine) 

- terensko ekskurzijo za dijake 4. letnika, ki opravljajo geografijo / zgodovino / biologijo na 

maturi; (prispevek staršev za prevoz in vstopnine) 

- dvodnevno izmenjavo dijakov 1. k z Gimnazijo Škofja Loka; (prispevek staršev za prevoz in 

vstopnine) 

- šolo v naravi (spoznavni vikend) za dijake 1. c in 1.k (prvi vikend v septembru); (prispevek 

staršev za prevoz in bivanje) 

- ekskurzija za dijake 3. in 4. letnika IMP, ki se učijo francoščino, v Ljubljano na Francoski inštitut 

(jesen); (prispevek staršev za prevoz) 

- medpredmetna ekskurzija za dijake 3. k v Mitrej in na Ptuj (oktober 2017); (prispevek staršev 

za prevoz in vstopnine) 

- terenska ekskurzija pri GEO za 3. letnik; (prispevek staršev za prevoz in vstopnine) 
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- športni tabor v Bohinju za 2. š in 3. š (junij 2018); (prispevek staršev za prevoz, bivanje in 

izvedbo dejavnosti) 

- plavalni tečaj/šola v naravi za bodoči 1. š (avgust 2018); (prispevek staršev za prevoz in 

bivanje) 

- strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika, ki imajo izbirni predmet BIO/FIZ/KEM/GEO/ZGO; 

(prispevek staršev za prevoze in vstopnine) 

- klasični dan v Ljubljani za 1. k (Narodna galerija, Emona); (prispevek staršev za prevoz in 

vstopnine) 

- klasični dan v Ljubljani za 3. k 26. 9. 2017 (Festival znanosti); (prispevek staršev za prevoz in 

vstopnine) 

- projektni dnevi za dijake od 1. do 3. letnika (moderne oblike in metoda dela, avtentično 

učenje, raziskovalno problemski pristopi, povezovanje z okoljem); (prispevek staršev za prevoz 

in vstopnine) 

- izmenjava dijakov 2. k z Gimnazijo Karlovac; (prispevek staršev za prevoz) 

- dan filozofije in zgodovine v Mariboru 3. c; (prispevek staršev za prevoz in vstopnine) 

 

1.5.7 Obvezne izbirne vsebine – obvezen del 

Te vsebine so v navedenem obsegu obvezne za vse dijake. Večino programov OIV šola izvede 

v 1., 2. in 3. letniku. Posamezne vsebine zdravstvene vzgoje in vzgoje za družino, mir in 

nenasilje bodo izvajali razredniki pri razrednikovih urah, del programov obveznega dela OIV, 

obvezne ponudbe šole in programov po prosti izbiri bomo izvedli v povezavi s poukom in 

predvidoma tudi v obliki projektnih dni. 

 

KNJIŽNIČNA IN INFORMACIJSKA ZNANJA (prispevek staršev za vstopnine) 

 sodelovanje s Knjižnico Mirana Jarca – 1. letnik 

 projekt »Rastem s knjigo« – 1. letnik 

 spoznavanje COBISS/OPAC sistema– 1. letnik 

 citiranje virov, iskanje gradiv– 1. in 4. letnik 
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KULTURNE DEJAVNOSTI 

Kulturno-umetniške vsebine vključujejo in povezujejo dejavnosti v gledališki in besedni 

umetnosti, glasbi, likovni, filmski, plesni dejavnosti ter dejavnosti spoznavanja in ohranjanja 

naravne dediščine. S tem širijo splošno izobrazbo dijakov. V vsakem letniku tem vsebinam 

namenimo približno 15 ur. Pri teh dejavnostih starši prispevajo za prevoz in vstopnice. 

V šol. letu 2017/18 bomo za dijake vseh letnikov organizirali kulturni dan v Ljubljani in ogled 

dveh predstav v Novem mestu (KC Janeza Trdine, APT). Predstave so izbrane po temeljitem 

pregledu ponudbe; prednost imajo uprizoritve, ki so povezane z vsebinami iz učnih načrtov in 

tiste, ki so tematsko blizu mladostnikom. Spremljamo tudi portal Zlata paličica, kjer je nabor 

kakovostnih predstav za posamezne skupine mladih. Oglede predstav v drugih krajih 

poskušamo organizirati tako, da si dijaki ogledajo tudi različne razstave. 

V tem šolskem letu se bomo s 1. k in 2. k aktivno vključili v nacionalni projekt Gleda(l)išče. 

Predvideni program vsebin se bo dopolnil in lahko tudi spremenil.  

 

1. letnik  
NASLOV PREDSTAVE IZVAJALEC KRAJ OGLEDA OKVIRNI TERMIN 

Tom Lycos, Stefo 
Nantsou: KAMNI 

Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

Kulturni center Janeza 
Trdine 

 

Peter Quilter: 
GLORIOUS! 

Drama ter Opera in 
balet SNG Maribor 

Kulturni center Janeza 
Trdine 

november 2017 

Kulturni dan v Lj.: 
Sofokles, Antigona in 
ogled muzeja ali 
galerije 

SNG Drama Ljubljana SNG Drama Ljubljana 16. 10. 2017 

 
2. letnik 

NASLOV PREDSTAVE IZVAJALEC KRAJ OGLEDA OKVIRNI TERMIN 

F. M. Dostojevski: 
ZLOČIN IN KAZEN  

Slovensko mladinsko 
gledališče 

Kulturni center Janeza 
Trdine 

 

Yasmina Reza: ART SNG Drama Ljubljana 
Kulturni center Janeza 
Trdine 

februar 2018 

Kulturni dan v 
Ljubljani: ogled 
predstave in muzeja 
ali galerije 

   

 
3. letnik 

NASLOV PREDSTAVE IZVAJALEC KRAJ OGLEDA OKVIRNI TERMIN 

Gerhart Hauptmann: 
ROSE BERND 

SLG Celje 
Kulturni center Janeza 
Trdine 

januar 2018 
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Predstava v APT APT Novo mesto 
APT Novo mesto 
 

 

Kulturni dan v Lj.: I. 
Cankar, Hlapci in ogled 
ene od kulturnih 
ustanov 

SNG Drama Ljubljana SNG Drama Ljubljana 10. 11. 2017 

 
4. letnik 

NASLOV PREDSTAVE IZVAJALEC KRAJ OGLEDA OKVIRNI TERMIN 

Ivan Cankar: 
POHUJŠANJE V DOLINI 
ŠENTFLORJANSKI 

Slovensko mladinsko 
gledališče 

Kulturni center Janeza 
Trdine 

 

Predstava v APT APT Novo mesto APT Novo mesto  

Kulturni dan v 
Ljubljani: ogled 
predstave in muzeja 
ali galerije 

   

 
 
ŠPORTNI DNEVI  

 Športni dan za dijake 1. letnika (prispevek staršev za prevoz in ogled domačije) 

Izvedli bomo pohod od Višnje Gore do Muljave z ogledom Jurčičeve domačije. 

 Športni dan za dijake 1. letnika (odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz, 

smučarsko karto, vstopnin, izvedbo plesne dejavnosti) 

Smučanje – plavanje – ples – tek na smučeh - drsanje (januar 2018), koordinator je Saša 

Lavrič.  

Dijaki izberejo vsebino, ki je na voljo in jim je najbolj všeč ali dostopna. Koordinator določi 

vodjo pri posameznih področjih. 

 Planinska tura za dijake 2. letnika (prispevek staršev za prevoz, bivanje, žičnico)  

(september 2017), koordinator je Ivan Maričič;  

Dejavnost bomo izvedli v treh terminih. V primeru slabe vremenske napovedi se bodo iskali 

rezervni termini izvedbe. Tura bo tudi v letošnjem letu med-predmetno obarvana z geografijo, 

biologijo in zgodovino. 

 Medpredmetni športni dan za dijake 2. letnika 

Orientacijsko tekmovanje (med-predmetno), izveden v juniju (glede na maturo), koordinator 

je Saša Lavrič.  
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Izvede se orientacijski pohod ali tek sestavljenih ekip, na poti rešujejo naloge iz posameznih 

področij (geografija, kemija, fizika). 

 Športni dan za dijake 3. letnika (prispevek staršev za prevoz) 

Športne igre in pohod (september). Koordinator je Sandi Kostić. 

 Športni dan za dijake 3. letnika (odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz, 

izvedbo dejavnosti v Bohinju) 

Dejavnosti v naravi Bohinj ali Mirna Gora (sredi junija), koordinator je Ivan Maričič. 

 Športni dan za dijake 4. letnika (odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz, 

smučarsko karto, vstopnico za drsanje) 

Smučanje – drsanje – tek na smučeh – zimski pohod (januar 2018), koordinator je Jernej 

Cimperman. 

Dijaki izberejo poljubno vsebino, koordinator določi vodjo za posamezno vsebino. 

 Nadomestni športni dan za dijake 4. letnika 

Pohod v okolici Novega mesta (april 2018), koordinator je Primož Plazar. 

 

UČENJE ZA UČENJE  

Dijaki spoznajo svoje lastne kognitivne značilnosti, odkrivajo močna in šibka področja, stile 

zaznavanja, se seznanjajo z dejavniki uspešnega učenja, spoznajo različne učne strategije 

oziroma različne načine učenja ter spoznajo pomembnost učnih in delovnih navad. Razvijajo 

sposobnost načrtovanja, spremljanja procesa učenja in njegovih učinkov. Spoznajo vaje za 

izboljšanje koncentracije in pozornosti ter razvijajo tehnike postavljanja ciljev. 

Metode dela: predavanje, razlaga, vaje, diskusije, izkustveno delo. 

Program obsega 5 šolskih ur za posamezen oddelek 1. letnika. Program izvaja Anica Kastelec. 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA  

Zdravstvena vzgoja ali vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in 

je definirana kot proces za doseganje znanja povezanega z zdravjem ali boleznijo. Namen 

vzgoje za zdravje je informirati in motivirati dijake k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi 

dejavnostmi bodo dijaki pridobili znanja ter oblikovali stališča in vedenja za zdrav način 

življenja. Izvedli bomo naslednje dejavnosti : 
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1. letnik:  

- delavnice na temo Zasvojenosti pri mladih (višji kriminalistični inšpektor) 

- delavnice na temo Mentalno zdravje mladostnika (Društvo študentov medicine) 

- Uporaba AED s temeljnimi postopki oživljanja (ZD Novo mesto) 

- Varna raba interneta  

- zdravniški pregled in predavanje o varni spolnosti (ZD Novo mesto) 

 

2. letnik:  

- preventivna delavnica s področja duševnega zdravja: Od stiske do duševne motnje 

(društvo Ozara ) 

- Varna spolnost - ogled predstave v atriju šole (60 minut ) (prispevek staršev za vstopnino) 

- Delavnica po oddelkih na temo Motnje hranjenja (strokovni delavci ZD Novo mesto) 

- Uporaba AED s temeljnimi postopki oživljanja (ZD Novo mesto) 

 

3. letnik:  

- preventivne delavnice Misli na srce (prehrana, aktivnosti, preventiva, darovanje krvi, 

organov, …) (Društvo študentov medicine) 

- preventivno predavanje s področja prometne varnosti »Še vedno vozim, vendar ne 

hodim« - invalidi za večjo prometno varnost (Zavod Vozim) 

- zdravniški pregled in predavanje 

- Uporaba AED s temeljnimi postopki oživljanja (ZD Novo mesto) 

 

4. letnik:  

- predavanje o krvodajalstvu (OE RK Novo mesto) 

Načrt dejavnosti se lahko tekom šolskega leta dopolni ali spremeni glede na dodatno ponudbo 

dejavnosti. 

 

RAZREDNIKOV DAN 

 za 1., 2. in 3. letnik: junij 2018, vsebina po izbiri dijakov (iz ur za OIV po prosti izbiri); 

(odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz, vstopnice, …) 
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VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE  

Dijaki se seznanijo s temeljnimi vzroki konfliktov, naučijo se vrednotiti in reševati probleme, 

spodbujanje kritičnosti ob problemih, analizirajo in interpretirajo procese, pojave (predsodki, 

netoleranca..), utemeljujejo in oblikujejo lastne sklepe, razvijajo spretnosti, komunikacijske 

tehnike, analitično mišljenje, timsko delo ter sodelovalne veščine. 

 za 1. letnik:  

september 2017, promocijska delavnica o prostovoljstvu, 1 ura v vsakem oddelku 

oktober 2017, delavnica o nasilju, 1 ura v vsakem oddelku (Center za socialno delo Krško) 

november 2017, delavnica o človekovih pravicah, 1 ura v vsakem oddelku 

 za 2. letnik:  

29. 9. 2017, delavnica »Proti trgovanju z ljudmi« (društvo Ključ), 1 ura v vsakem oddelku 

januar 2018, delavnica o strpnosti (DRPD), 1 ura v vsakem oddelku 

 za 3. letnik: celo šolsko leto, v kombinaciji s poukom geografije dijaki timsko pripravljajo 

medpredmetno ekskurzijo po Sloveniji, ki jo izvedejo predvidoma v maju in juniju 2018; 

učijo se sodelovanja, razvijajo socialne veščine, timsko delo, usklajevanje interesov, 

komunikacijske veščine, načrtovanja in doseganja zastavljenih ciljev; (prispevek staršev 

glede na program ekskurzije: prevoz, bivanje, vstopnine) 

Načrt dejavnosti se lahko tekom šolskega leta dopolni ali spremeni glede na dodatno ponudbo 

dejavnosti. 

 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

V skladu z opredeljenimi cilji (razvijanje stališč in obnašanj, ki so primerna za vključevanje v 

družbo, vzpodbujanje vrednot demokratične politične kulture, vzpodbujanje individualnosti, 

kritičnosti, tolerance, ob razvijanju kulture dialoga in sposobnosti argumentiranja, razvijanje 

zavesti o civilizacijskih, družbenih in drugih problemih in ob tem razvijanje zmožnosti 

samostojnega presojanja) bomo za dijake 3. letnika organizirali naslednje dejavnosti: 

 
dejavnost predvideni termini število ur 

Okrogla miza »MULTIKULTI« Maj 2018 2 

Živa knjižnica  september 2017, junij 2018 2 + 2 

Pogovor o migracijah v okviru mednarodnega dne 
strpnosti 

16. november 2017  
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Verska raznolikost (obisk islamske molilnice in 
evangelijske cerkve) 

April, maj 2018 3 

EU (delavnice) april, maj 2018 2 

Projekt Eurošola    

Gymnasium.eu (prispevek staršev za prevoz)   

Ogled parlamenta (prispevek staršev za prevoz) 
Termin bo vezan na 
kulturne dejavnosti 3. 
letnika v Ljubljani 

2 

Ogled filma in pogovor (prispevek staršev za vstopnico) 
Dom in pogovor z režiserjem Metodom Pevcem 

In /ali 
Celovečerni dokumentarni film Družina in pogovor z 
režiserjem Rokom Bičkom 

Jesen 2017 ali pomlad 2018 3 

Obisk in predstavitev Upravne enote Novo mesto ter 
ureditev digitalnega potrdila 

Četrtki po dogovoru 2 

Ogled Državnega zbora  
Termin bo vezan na 
kulturne dejavnosti 3. 
letnika v Ljubljani 

 

Delavnice »Sovražni govor« (Mirovni inštitut) september 2 

Gledališka igra za 3 oddelke 3. letnika »Skozi oči 
begunca« 

september 1 

 
Nekatere dejavnosti se zaradi objektivnih razlogov ne bodo izvajale v vseh oddelkih (npr. ogled 

parlamenta, ker sprejmejo le omejeno število obiskovalcev dnevno; v projektu Eurošola lahko 

sodelujeta le dva oddelka, …). 

Vsebine v učnem načrtu zgodovine, ki sovpadajo z vsebinami državljanske vzgoje (Ustavna 

ureditev, država, politični sistemi) bodo obravnavane pri pouku zgodovine v 2. oziroma 4. 

letniku. Pri pouku sociologije pa vsebine posameznik, družba, država. Tudi pri pouku filozofije 

bodo obravnavali političen sistem in državo. 

 

Pri pouku sociologije bomo obeležili nekatere posebne UNESCO mednarodne dni: 

- 17. oktober – Svetovni dan boja proti revščini  

- 16. november – Mednarodni dan strpnosti  

- 18. december – Svetovni dan migrantov 

- 8. marec – Dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru 

Program se lahko med šolskim letom spremeni. 

 

1.6 Dejavnosti OIV po prosti izbiri (obšolske dejavnosti) – IZBIRNI DEL 

Kot dejavnosti OIV po prosti izbiri upoštevamo:  
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- aktivno sodelovanje v različnih društvih in športnih klubih, 

- priprave in udeležba na različnih tekmovanjih v znanju in športu, 

- dejavnosti iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, kataloga ekskurzij naše šole ter vsebine v 

projektnem tednu. 

Podrobnejši opis vsebin je objavljen v šolskem katalogu OIV ter v katalogu ekskurzij.  

 

1.7 Šolske prireditve 

V tem šolskem letu bomo na šoli obeležili državne praznike skladno s šolskim koledarjem (dan 

samostojnosti, dan državnosti, kulturni dan). Pri pripravi bo sodelovala Gledališka skupina 

Goga. Pri pripravi obeležitve dneva kulture bomo sodelovali tudi z OŠ Grm. 

Gledališka skupina Goga pripravlja predstavo »Odprta vrata«, scenarij je po izvirniku napisala 

dijakinja Ana Čuk. 

 
1.8 Šolski sklad 

Na šoli deluje Šolski sklad Gimnazije Novo mesto, ki je organiziran v skladu z zakonodajo. Šolski 

sklad se financira z donacijami ter prispevki staršev. Denar iz sklada namenjamo za financiranje 

stroškov obveznih šolskih dejavnosti, pokrivanje stroškov tekmovanj ter izvedbe obšolskih 

dejavnosti. 

 

1.9 Nadstandard 

Na šoli s sodelovanjem tujih učiteljev/naravnih govorcev že vrsto let izvajamo obogateno 

učenje angleščine. Po sprejetem konceptu dela je tuji učitelj pri pouku angleščine za obdelavo 

določene teme in v obsegu 25 do 30 šolskih ur letno na oddelek.   

Prispevek staršev za plačilo tujih učiteljev znaša 36 EUR na dijaka za šolsko leto 2017/18. 

 

1.10 Šolski razvojni tim 

V tem šolskem letu bo prednostna naloga šolskega razvojnega tima priprava projektnih dni ter 

interdisciplinarnih tematskih sklopov za dijake 2. letnika za šolsko leto 2018/19. Bedel bo tudi 

pri pripravi televizijskih prispevkov za Vaš kanal. 
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Poleg tega bo nadaljeval z delom na področju razvoja šole, izvajanja posodobitev, inovacij in 

novih pedagoških praks v pouk in v ostale dejavnosti, ki jih šola izvaja. 

1.11 Kadri 

V tem šolskem letu so na šoli poleg pedagoških delavcev (učitelji, laboranti, svetovalni delavki, 

knjižničarja, vodstvo šole) zaposleni tudi računovodkinja, poslovna sekretarka, vzdrževalec 

učne tehnologije, hišnik ter 5 čistilcev. Ena učiteljica je bila napotena na delo v tujino. 

Nekaj naših učiteljev dopolnjuje delovno razmerje na drugih šolah. Učiteljica za likovno 

umetnost in laborantka za biologijo na Ekonomski šoli Novo mesto, učiteljica matematike na 

OŠ Center. Na naši šoli dopolnjujejo delovno obveznost učiteljica glasbe iz OŠ Center ter 

učitelja nemščine in slovenščine iz OŠ Grm. 

Razporeditev ur pouka je za posamezne učitelje v skladu z veljavnimi normativi. Ostale 

zadolžitve posameznih učiteljev (mentorstvo dijakom, izvajanje programov OIV, sodelovanje 

v projektih, izobraževanje) so razvidne iz letnih priprav učiteljev na vzgojno-izobraževalno 

delo. Poleg pouka in ostalih dejavnosti bodo učitelji sodelovali tudi pri pripravi projektnih dni 

za posamezne letnike. 

Med šolskim letom lahko iz najrazličnejših razlogov (dolgotrajne bolniške, odpovedi delovnega 

razmerja ipd.) pride do spremembe obstoječega načrta razporeditve ur in ostalih zadolžitev 

med zaposlene. 

1.12 Dijaška organizacija 

Dijaška organizacija gimnazije (DOG) je organizirana kot samostojna skupnost. DOG se 

povezuje z dijaško sekcijo pri Društvu novomeških študentov ter Dijaško organizacijo Slovenije.  

 

2 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 

Strokovni organi šole so: 

- učiteljski zbor šole, 

- strokovni aktivi, 

- oddelčni učiteljski zbor, 

- aktivi razrednikov po letnikih. 
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2.1 Učiteljski zbor šole 

Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi delavci šole, ki v šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo. 

Svoje delo bo prilagajal veljavni šolski zakonodaji in se vključeval v posodabljanje 

gimnazijskega programa. Učiteljski zbor šole se sestaja vsaj enkrat mesečno, po potrebi tudi 

večkrat. Za določena opravila in dejavnosti učiteljski zbor lahko imenuje posebne komisije. Na 

sestankih učiteljskega zbora bomo analizirali tekočo vzgojno-izobraževalno problematiko, 

obravnavali informacije pristojnega ministrstva, načrtovali projektne dni, pripravljali ITS za 2. 

letnik in se izobraževali.  

Poleg tega učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih s 

pedagoškim procesom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo 

nadstandardnih storitev, programov in dejavnosti, odloča o vzgojnih ukrepih, izključitvah, 

pohvalah in nagradah ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

2.2 Strokovni aktivi 

Na šoli deluje enajst strokovnih aktivov, v katere so učitelji vključeni glede na predmet, ki ga 

učijo (lahko tudi v več aktivov). Knjižničarji sodelujejo predvsem z aktivom za slovenščino, po 

potrebi tudi z ostalimi, laboranti pa so vključeni v aktiv svojega predmetnega področja. 

Svetovalne delavke so vključene v aktiv srednješolskih svetovalnih delavcev Dolenjske in Bele 

krajine. 

V strokovnem aktivu se člani seznanjajo z novostmi svojega strokovnega področja, po potrebi 

pripravijo predavanje oz. izobraževanje za učiteljski zbor, oblikujejo predloge za delavnice v 

projektnem tednu, sodelujejo pri načrtovanju dela z nadarjenimi, oblikujejo načrt razvijanja 

življenjskih kompetenc pri pouku, se dogovarjajo za skupne oblike in kriterije preverjanja in 

ocenjevanja znanja, pripravijo načrt medpredmetnega in timskega povezovanja in sodelujejo 

z drugimi strokovnimi aktivi, določijo svoje predstavnike v različne projektne skupine na šoli, 

odločajo o udeležbi dijakov na tekmovanjih in organizirajo šolska predmetna tekmovanja, 

dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela in predlagajo nakup potrebne 

opreme, pripomočkov in literature, pripravljajo in izvajajo programe obveznih izbirnih vsebin, 

obravnavajo predloge in pripombe staršev in dijakov, povezane s strokovnim delom pri 

posameznih predmetih, predlagajo udeležbo posameznih članov aktiva na strokovnih 

seminarjih, opravljajo tudi druge strokovne naloge v skladu z zakonodajo.  
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Delo posameznega aktiva vodi vodja aktiva. Vodja strokovnega aktiva je po pooblastilu 

ravnateljice pristojen tudi za spremljanje poteka vzgojno-izobraževalnega dela posameznih 

članov aktiva in strokovno svetovanje. Načrti dela posameznih strokovnih aktivov in letni 

načrti dela učiteljev so na razpolago v tajništvu šole.  

V tem šolskem letu so splošne prednostne naloge strokovnih aktivov:  

 medpredmetno in timsko povezovanje ter razvijanje osmih življenjskih kompetenc pri 

pouku, 

 priprava projektnih dni, 

 priprava predlogov za ITS za 2. letnik, 

 delo z nadarjenimi. 

 



      
 

24 
Gimnazija Novo mesto, 2017/18 

2.2.1 Obseg vzgojno-izobraževalnega dela po predmetih in učiteljih 

SLOVENŠČINA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Renata Nose  
1š, 2c, 2d, 4a, 4š  

razrednik 1š 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- priprava na maturo 
- izobraževanja v sklopu projekta OBJEM 

- OIV Filmski abonma 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 
- pedagoška koordinacija 

Suzana Krvavica 
2a, 2k, 3b, 3k, 4b 
 
razrednik 3k 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- seminarji za zunanje ocenjevalce na maturi 
- seminar Književnost na maturi 
- Slovenski slavistični kongres 
- literarna delavnica JSKD 
- izobraževanje ZRSŠ 
- izobraževanje v projektih Gleda(l)išče in 
Razumevanje filma 

- organizacija kulturnih dejavnosti na šoli 
- OIV gledališka popotovanja 
- OIV prostovoljstvo in humanitarne akcije 
- vodja aktiva razrednikov 3. letnika 
- vodja inovacijskega projekta Klasik.Si 
- vodja projektne skupine v projektu Gleda(l)išče 
- članica projektne skupine v projektu Razumevanje filma 
- organizacija in izvedba ekskurzije v Sarajevo in Mostar 

Saška Horvat 2e, 2š, 3c, 4d, 4e 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- seminar Književnost na maturi 
- seminarji v organizaciji Slavističnega društva 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev slovenščine 
- Cankarjevo tekmovanje  
- lektoriranje šolske kronike 

Tomaž Koncilija 1a, 3a 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- Slovenski slavistični kongres 
- seminarji v organizaciji Slavističnega društva 

- koordinacija prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku 

Tina Furlan Turk 
1b, 1d, 2b, 4c, 4mt 
razrednik 2b 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- izobraževanje povezano z maturitetnim sklopom 

- Cankarjevo tekmovanje 
- lektoriranje šolske kronike 
- članica projektne skupine v projektu Razumevanje filma 

Natalija Petakovič 
1c, 1k, 3d, 3š, 4k 
 
razrednik 1c 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- Novejši tokovi v slovenistiki 
- izobraževanje povezano z maturitetnim sklopom 
- seminarji v organizaciji Slavističnega društva 
- predstavitev učbenika Barve jezika 

- članica ŠRT 
- vodja aktiva razrednikov 1. letnika 
- članica v projektu Klasik.si 
- članica projektne skupine v projektu Gleda(l)išče 
- OIV Stezice 
- OIV Interact 
- stiki z mediji 
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MATEMATIKA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Vanja Popov 
1b, 1d, 2š, 3š, 4k 
 
razrednik 1b 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  

- dopolnilni pouk  
- OIV – pevski zbor 
- priprava in izvedba šolskih prireditev 
- predsednik sveta šole 
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj 

Andreja Mohorčič 

1a, 1k, 2e, 3š, 4b, IU v 
2š in 3š 
 
razrednik 2e  

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  

- urejanje spletne učilnice za matematična tekmovanja 
- dopolnilni pouk matematike 
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj 
- vodja aktiva razrednikov 2. letnika 

Bernarda Tomažič Pouk na OŠ Center 
- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli 
- posvet o maturi 

- tajnica splošne mature  

Jernej Ban 
1c, 1š, 2a, 3d, 4a 
 
razrednik 4a 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- seminar za učitelje matematike na FMF 
- uporaba programa Untis za sestavljanje urnika 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev matematike 
- dopolnilni pouk 
- vodja aktiva razrednikov 4. letnika 
- urejanje spletne strani za matematiko 
- organizacija matematičnih tekmovanj  
- komisija za javno naročanje 
- komisija za integriteto 
- tehnična pomoč na šolskih prireditvah 

Kristina Zakrajšek 2c, 3k 
- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- seminar za učitelje matematike na FMF 

- dopolnilni pouk 
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj 

Mojca Rangus  
2d, 3c, 4d, 4š, IU v 4š 
 
razrednik 3c 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- izobraževanje v sklopu projekta Youth Start 
- predstavitev učne metode Doris Korda skozi prakso 

- dopolnilni pouk  
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj 
- sodelovanje v projektu Youth Start 
- sodelovanje v projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti 
- dijaški Startup vikend 

Alojzija Hržica 3a, 4c, 4e, 4mt 
- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  

- dopolnilni pouk  
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj 

Karmen Čarman 
2b, 2k, 3b, IU v 1š 
 
razrednik 3b 

 - članica tima za kakovost 
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LATINŠČINA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Marko Kastelic  
1k, 2k, 3k, 4k, IP, IMP 
 
razrednik 1k 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- izobraževanja v projektih Objem in OPK 

- knjižničar  
- član šolskega tima v projektu OBJEM 
- priprave dijakov na državno tekmovanje LAT 
- izvedba izmenjav za dijake klasične gimnazije 
- član projekta Klasik.Si 
- član projektne skupine v projektu Gleda(l)išče 
- član projektne skupine v projektu Razumevanje filma 
- vodja projekta OPK in vodja tima za kakovost 
- član ŠRT 
- član sveta šole 

 

ANGLEŠČINA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Maja Hren 

1d, 2d, 2š, 3b, 4š, IU v 
2š, 3š in 4š 
 
razrednik 1d 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- OUP konferenca 
- seminar Novosti stroke  

- sodelovanje s tujim učiteljem 
- UNESCO koordinatorica na šoli 
- priprave na tekmovanja v znanju 
- članica šolske maturitetne komisije 

Mirjam Skube 
1b, 2b, 2e, 3d, 4k, 4mt 
 
razrednik 4k 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- OUP konferenca 
- seminar Novosti stroke 

- priprave na tekmovanja v znanju 
- WSC 
- dopolnilni  in dodatni pouk 
- sodelovanje s tujim učiteljem 

Barbara Maznik 
1a, 1k, 2a, 2k, 4b 
 
razrednik 1a 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- OUP konferenca 
- izobraževanja v okviru projekta Klasik.si 
- ogled beneškega bienala s strokovnim vodenjem 

- priprave na tekmovanje v znanju 
- članica v projektu Klasik.si 
- članica projektne skupine v projektu Gleda(l)išče 
- sodelovanje s tujim učiteljem 
- OIV Po razstavah 
- ekskurzija Škotska 

Verena Potočnik 
2c, 3a, 3k, 4a 
 
razrednik 2c 

- študijske skupine za FRA 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- Train the trainer 
- metoda poučevanja podjetništva Doris Korda 

- sodelovanje s tujim učiteljem 
- WSC 

Janez Gorenc 
1c, 1š, 3c, 3š, 4c, 4e, IU 
v 1š 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- metoda poučevanja podjetništva Doris Korda 
- trening izobraževanja podjetništva 
- konferenca Podim 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev angleščine 
- organizacija StartUp vikenda 
- OIV Podjetnost in ustvarjalnost ter FLL 
- sodelovanje s tujim učiteljem 
- vodja projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti  
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- Junior Achievement - vodja šolskega tima Youth Start 

Vasja Jakše  4d - napisano pri NEM - napisano pri NEM 

 

NEMŠČINA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Vasja Jakše 
1cd, 2a, 2š, 3š, 4dk 
 
razrednik 4d 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- izobraževanje za mentorje pri Jugend debattiert 
international 
- letna konferenca SDUNJ 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev nemščine 
- priprave na tekmovanje v znanju nemščine 
- priprava dijakov na izpita DSD 1 in DSD 2 
- OIV debatni klub 
- Jugend debattiert international 
- sodelovanje s tujim učiteljem 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 
- sodelovanje pri bralnih tekmovanjih Pfiffikus in Epi Lesepreis 
- mentorica tujemu učitelju 

Eva Starič 1k, 3k, IMP, IP 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- letna konferenca SDUNJ  
- izobraževanje DSD 
- Izobraževanje prek Goethe inštituta ali ZRSŠ 
- seminar za obravnavo nove knjige na višjem nivoju 
mature pri nemščini 

- Jezikovni tabor Celovec 
- koordinacija za DSD 1 in priprava   
- pomoč pri organizaciji priprav na DSD 1 in DSD 2 

Nataša Sekula 
Zupančič 

1š, 2e, 2k, 3a, 3cf, 4a, 
4e, IMP 
 
razrednik 3a 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- izobraževanje za DSD2 (Prüferschulung)  
- zborovanje učiteljev nemščine SDUNJ 
- seminar za obravnavo nove knjige na višjem nivoju 
mature pri nemščini 

- članica ŠRT 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 
- komisija za integriteto 
- bralno tekmovanje Pfiffikus, Epi Lesepreis  
- priprave na tekmovanje  
- pomoč pri organizaciji priprav na DSD 1 in DSD 2 
- Jezikovni tabor Celovec 

Elsa Louis 1a, 1b, 2d, 4b, 4š 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- izobraževanje za DSD 2 
- seminar za maturo 
 

- Nemška jezikovna diploma (DSD 1 in DSD 2) 
- Jezikovni tabor Celovec 
- Jugend debattiert international 
- DELF - Diplôme d'études en langue française 
- izmenjava v Franciji 
- sodelovanje pri bralnih tekmovanjih Pfiffikus in Epi Lesepreis 
- priprave na tekmovanje v znanju 
- bralna značka iz francoščine 

Anja Hozner Vovko 2b, 3b - študijske skupine  - sodelovanje pri aktivnostih nemškega aktiva 
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- interno izobraževanje UZ na šoli  

ŠPANŠČINA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Tea Ribič  1c, 2c, 3c, 4c, IMP 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- didaktične delavnice za španščino in francoščino 
- izobraževanja v sklopu projekta OBJEM 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev španščine, francoščine in 
latinščine 
- OIV španska bralna značka 
- priprave na tekmovanja iz znanja ŠPA, priprava državnega 
tekmovanja na šoli 
- priprave na špansko jezikovno diplomo 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 

 

FRANCOŠČINA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Verena Potočnik 2dkš, 3dk, 4d - napisano pri ANG - napisano pri ANG 

Tea Ribič  4kš, IP - napisano pri ŠPA - napisano pri ŠPA 

Elsa Louis 1dkš, IMP - napisano pri NEM - napisano pri NEM 

 

ZGODOVINA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Suzana Malnar 

2b, 2c, 2e, 4a, 4c, 4e, 
4d, 4š, 4mt 
 
razrednik 4c 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na 
podlagi podatkov eksternih preverjanj znanja 

- OIV Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

Nevenka Malnarič 
Brulc  

1k, 2d, 2k, 3k, 4b, 4k, 
IP, IMP 
 
razrednik 2k 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- novosti na maturi iz zgodovine 
- izobraževanja v okviru projekta OBJEM 
- izobraževanja v okviru projekta Klasik.si  
- izobraževanje za zunanje ocenjevalce na maturi GEO 

- članica projekta »Klasik.Si« 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 
- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. / 4. letnik 
- sodelovanje v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom 
- sodelovanje v projektu Digitalna zgodba mojega mesta 

Matjaž Štih 
1b, 1c, 1d, 1š, 2a, 2š, 
3a, 3b, 3c, 3d, 3š 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- izobraževanje v sklopu projekta Digitalna zgodba 
mojega mesta 
- novosti na maturi iz zgodovine 

- sodelovanje v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom 
- vodja projekta Digitalna zgodba mojega mesta 
- organizacija in vodenje ekskurzije v Prago 
- organizacija in vodenje ekskurzije v Alzacijo in Burgundijo 
- organizacija in vodenje ekskurzije v Prago 

Robert Šupe 1a - napisano pri GEO - napisano pri GEO 

 

GEOGRAFIJA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Marko Arnuš 
2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 
IP, IMP 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 

- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. / 4. letnik 
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razrednik 4š - terensko delo s pomočjo IKT  

Robert Šupe 
1a, 1b, 1c, 1k, 2k, 2š, 
3d, 3k, 4mt 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- profesionalna usposabljanja iz sprotne ponudbe 

- sodelovanje na Akademiji znanja 
- član skupine za zmanjševanje osipa 

Polonca Centa  
1d, 1š, 2d, 2e, 3š, IMP 
 
razrednik 3š 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- Mednarodna konferenca EDUvision: Vizija in izzivi 
poučevanja prihodnjih generacij 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev zgodovine in geografije 
- priprave na tekmovanje iz GEO 
- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. / 4. letnik 
- sindikalna zaupnica SVIZ 
- koordinacija projekta Akademija znanja 
- pedagoška koordinacija 
- orientacijski tek 

 

ŠPORTNA VZGOJA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Primož Plazar 
2k, 3d, 3š, 4k, 4š 
 
razrednik 3d 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- potapljanje na vdih 
- igre socialnih spretnosti primerne za oblikovanje 
skupine in različne zabavno družabne programe 
- ples v osnovni šoli 

- organizacija športnih dni 
- vodenje programa MEPI 
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih 
- vodenje planinske ture 
- plavalno potapljaški tečaj - organizacija 
- športna koordinacija 

Jernej Cimperman 

1ad, 1š, 2bdk, 2e, 4a, 
4e 
 
razrednik 4e 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ 
- izobraževanje na Fakulteti za šport 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev športne vzgoje 
- OIV Športno plezanje 
- plavalno potapljaški tečaj 
- organizacija športnih dni – 4. letnik 
- športni tabor v Bohinju za 2. š in 3. š 
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih 
- vodenje planinske ture 
- skupina za civilno zaščito 

Sandi Kostić 
1bck, 2ace, 2š, 3ac, 
3bdk, 4ab, 4cd 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- izobraževanje na Fakulteti za šport 

- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih 
- organizacija športnih dni 
- vodenje planinske ture 
- civilna zaščita 
- sodelovanje v projektu ZRSŠ - Formativno spremljanje 
/vrednotenje 

Breda Vovko 1a, 1b, 1c, 2š, 3b, 4b 
- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- Pilates 

- mladinsko društvo Goga 
- športna koordinacija 
- diagnostične meritve za ŠO 
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- Kongres fitnesa in skupinske vadbe - OIV pilates 
- tekmovanja: šah, streljanje 
- vodenje planinske ture 
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih 
- organizacija športnih dni  
- športni tabor v Baški  
- svet šole  
- naj športnik meseca 

Ivan Maričič 
1ad, 1k, 2b, 2c, 3c, 4c, 
4ek 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- Turna smuka in gorništvo pozimi 
- izobraževanje na Fakulteti za šport 

- organizacija športnih dni 
- priprave in spremstvo na športnih tekmovanjih  
- OIV radi tečemo 
- organizacija planinske ture za 2. letnik 
- OIV akrobatika/športna gimnastika 
- športni tabor v Baški  

Saša Lavrič 

1b, 1d, 2a, 2d, 3a, 3k, 
4d 
 
razrednik 2d 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- izobraževanje na Fakulteti za šport 

- organizacija tekmovanj 
- organizacija medpredmetnega dneva za 2. letnik – orientacija 
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih 
- članica ŠRT 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 
- OIV joga 
- koordinatorica OIV Zdravstvena vzgoja 

 

GLASBA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Alenka Novak 1a, 1b, 1c, 1d, 2k, 2š / Opomba: zaposlena na OŠ Center  

 

LIKOVNA 
UMETNOST 

POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Jasmina Žagar 1a, 1b, 1c, 1d, 3š 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- Sitotisk 
- seminarji z didaktično andragoškega področja 
- Alternativne tehnike ustvarjanja 
- ogled beneškega bienala s strokovnim vodenjem 

- OIV likovni krožek 
- MEPI 
- ekskurzija Nizozemska 
- ekskurzija Budimpešta 
- mentorstvo dijakom na natečajih in tekmovanjih 

Barbara Maznik 2k, 3k  - napisano pri ANG - napisano pri ANG 

BIOLOGIJA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 
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Marija Kočar 
1b, 1k, 2k, 3k, 3š, IP, 
IMP 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev biologije 
- organizacija in priprave na botanično tekmovanje 
- sodelovanje pri izvedbi naravoslovnih tekmovanj – BIO, EUSO, 
diabetes 
- koordinatorica šolske prehrane 

Barbara Bajc 
Šerovič 

2b, 2c, 2š, 3c 
- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora  

- priprave dijakov na tekmovanja  

Tanja Gačnik 1c, 1d, 2d, 2e 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 
- seminar za mentorje tekmovanj iz znanja o sladkorni 
bolezni 

- organizacija šolskega tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni 
- priprave na tekmovanja iz znanja 

Tatjana Durmič 
1a, 1š, 2a, 3a, 3b, 2d, 
IMP 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- seminar za učitelje IMP – biologija 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 

- priprava, koordinacija in vodenje ekskurzije v Krapino 
- organizacija šolskega tekmovanja iz znanja BIO 
- priprave na tekmovanja iz znanja  

 

KEMIJA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Janja Pust 
1b, 1c, 1d, 2k, 2š, 3a, 
3c, 3k, IMP 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- izobraževanja v sklopu projekta OBJEM 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 
- izobraževanje za zunanje ocenjevalce na maturi 

- OIV »Razmišljam, iščem, se razvijam« 
- priprave na tekmovanja 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 
- sodelovanje v projektu Stem4youth 

Marinka Kovač 1a, 2c, 3b, 3š 
- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora  

- OIV »Razmišljam, iščem, se razvijam« 
- priprave na tekmovanja 
- članica projektne skupine za delo z nadarjenimi 

Branka Klemenčič 

1k, 1š, 2q, 2b, 2d, 2e, 
3d, IP, IMP 
 
razrednik 4b 

- študijske skupine 
- interna izobraževanja učiteljskega zbora 
- izobraževanja v okviru predmetne razvojne skupine 
- izobraževanje ocenjevalcev za maturo 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev  kemije 
- vodja ŠRT 
- OIV »Razmišljam, iščem, se razvijam« in »Klub delaj z glavo« 
- orientacijski tek 
- članica PRS-a za področje kemije 
- priprave na tekmovanja  
- članica projektne skupine za delo z nadarjenimi 
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- sodelovanje v projektu Stem4youth 

FIZIKA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Miha Hadl 
1a, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b, 
3d, IMP 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- seminar Uporaba IKT 
- seminar Fizika na maturi 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev fizike 
- OIV Fizika 
- priprave na tekmovanja iz fizike 

Anita Nose 
1š, 2a, 2b, IU v 3d 
 
razrednik 2a 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- strokovno spopolnjevanje učiteljev fizike 
- izobraževanja v sklopu projektov OPK in OBJEM 
- seminar Uporaba IKT 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 
- obisk izobraževalnega sejma Bett 

- pomočnica ravnateljice 
- članica ŠRT 
- članica tima za kakovost 
- članica šolskega tima v projektu OBJEM 
- članica PS za uvajanje koncepta dela z nadarjenimi 
- individualno delo z nadarjenimi dijaki 
- urejanje šolske spletne strani in FB strani 
- priprave na tekmovanja iz znanja fizike, EUSO in organizacija 
tekmovanj 
- mentorica na mednarodni naravoslovni olimpijadi EUSO 
- organizacija »Rogljička pri ravnateljici« 

Blaž Zabret 

1b, 1c, 1d, 1k, 2k, 2š, 
3c, 3š, IP 
 
razrednik 2š 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- strokovno spopolnjevanje učiteljev fizike 
- seminar Uporaba IKT 
- seminar Fizika na maturi 
- konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 
2017 

- priprave na tekmovanja iz fizike 
- OIV fizikalni sef 
- organizacija državnega tekmovanje Videl, premislil, odklenil! 

Vinko Sladoljev 
Laboratorijske vaje v 
1a, 1b, 1c, 1d, 1k, 2b, 
3a, 3b, 3c, 3d 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- stalno strokovno spopolnjevanje na Fakulteti za 
matematiko in fiziko 

- vzdrževalec učne tehnologije 
- orientacijski tek 

 

PSIHOLOGIJA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Zlatka Butkovec 
Gačnik 

2a, 2b, 2c, 3k, IMP, 4mt 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- seminar za izvedence na maturi 
- seminar za ocenjevalce na maturi 

- vodja šolskega tima v projektu OBJEM 
- članica PS za uvajanje koncepta dela z nadarjenimi 
- koordinacija pedagoške in opazovalne prakse 
- komisija za integriteto 
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- izobraževanja v okviru projekta OBJEM - članica skupine za zmanjševanje osipa 

Jana Hosta 2d, 2e, IMP 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- Nenasilna komunikacija 
- Asertivne veščine s transformativnim pogovorom 

- uvodno predavanje staršem dijakov 1. letnika 

Špela Debeljak 2š, IP 
- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 

 

 

SOCIOLOGIJA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Nina Arnuš 
3a, 3b, 3c, 3d, 3k, 3š, 
IMP 

- študijske skupine 
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 

- vodja strokovnega aktiva učiteljev družboslovja  
- koordinatorica državljanske kulture 
- pedagoška koordinacija za 4. š 
- ekskurzija Sarajevo in Mostar 
- članica projektne skupine v projektu Razumevanje filma 
- vodja UNESCO projekta Živa knjižnica 
- sodelovanje v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom 

 

FILOZOFIJA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Uroš Lubej 3a, 3b, 3c, 3d, 4k, IMP 
- študijske skupine  
- interno izobraževanje učiteljskega zbora 
- izpopolnjevanje za učitelje filozofije 

- organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz pisanja 
filozofskega eseja in priprava na državno tekmovanje iz pisanja 
filozofskega eseja 
- vodja projektne skupine v projektu Razumevanje filma 

 

INFORMATIKA POUK IZOBRAŽEVANJE DRUGO DELO 

Barbara Strnad 1a, 1b, 1c, 1d, 1k, 1š 

- študijske skupine  
- interno izobraževanje UZ na šoli  
- konferenca Robotika z LEGO® MINDSTORMS® 
Education 
- Sirikt 

- OIV Lego roboti 
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2.3 Oddelčni učiteljski zbor 

- obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,  

- odloča o vzgojnih ukrepih, pohvalah in nagradah v skladu s pravilnikom,  

- določa splošni učni uspeh v skladu s pravilnikom,  

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.  

2.4 Aktivi razrednikov po letnikih 

Razredniki vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora. Po posameznih letnikih so razredniki 

organizirani v strokovne aktive, v katerih skupno pripravljajo program dela na razrednikovih 

urah - del obveznih programov OIV, si izmenjujejo izkušnje ter pomagajo pri reševanju tekoče 

problematike.  

Razrednik v oddelku opravlja naslednje naloge: 

 pedagoško vodenje oddelka:  

- spremlja in se vključuje v proces formiranja kolektiva učencev,  

- skupno z učenci razrešuje vse vzgojne probleme v oddelku (v I. fazi),  

- izreka vzgojne ukrepe iz svoje pristojnosti,  

- spremlja napredek učencev pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela,  

- spremlja zdravstveno stanje učencev,  

- spremlja in spoznava družinske razmere učencev,  

- sodeluje s starši,  

- skupno z učenci učiteljskemu zboru predlaga pohvale in vzgojne ukrepe.  

 organizacijska dela:  

- sodeluje pri formiranju oddelčne skupnosti ter pri volitvah posameznih oddelčnih 

predstavnikov, spremlja njihovo delo, 

- sodeluje v aktivu razrednikov za posamezen letnik, 

- pripravlja, sklicuje in vodi sestanke učiteljskega zbora oddelka,  

- po možnosti zagotavlja koordinirano delo učiteljev v oddelku,  

- usmerja učence v različne izven šolske aktivnosti, 

- sodeluje z vodstvom šole in s strokovnimi službami, 

- organizira in vodi roditeljske sestanke.  
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 administrativna dela: 

- vodi in pregleduje e-dnevnik in e-redovalnico, 

- zbira in vnaša točne podatke v predpisano dokumentacijo, 

- vodi evidenco izostankov in o izostankih dijakov obvešča starše,  

- piše zapisnike sestankov oddelčnega učiteljskega zbora, roditeljskih sestankov in 

ocenjevalnih konferenc, 

- pripravlja poročila o delu oddelka v posameznih ocenjevalnih obdobjih, 

- izdela program dela oddelčne skupnosti, 

- opravlja tudi druga administrativna dela za potrebe različnih evidenc. 

 

2.5 Naloge ravnateljice in pomočnice ravnateljice  

Pedagoško delo vodita, organizirata in spremljata ravnateljica Mojca Lukšič in njena 

pomočnica Anita Nose. 

Temeljne naloge: 

- načrtovanje, spremljanje in koordinacija vzgojno-izobraževalnega dela 

- predstavitve šole: 

 priprava in izvedba informativnega dneva, 

 priprava predstavitvene publikacije ter kronike šole, 

 sodelovanje z mediji, 

 sodelovanje z OŠ pri pripravi programov za nadarjene (Akademija znanja), 

 tekmovanja dijakov (organizacija tekmovanj, udeležba dijakov na tekmovanjih), 

 povezovanje z različnimi podjetji, družbami, zasebniki itd., 

 sodelovanje na različnih prireditvah, 

- strokovno izobraževanje pedagoških delavcev, 

- izvajanje programov OIV,  

- nakup novih učnih pripomočkov, 

- vključevanje šole v različne projekte.  

 
Ravnateljica se bo skladno s potrebami udeleževala izobraževanj v organizaciji in izvedbi ZRSŠ, 

Šole za ravnatelje (letni posvet, tematske delavnice, ipd.), Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (letni posveti in sklici ravnateljev), Zveze srednjih šol in dijaških domov, 
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posvetov Društva ravnatelj ter drugih izobraževanj, za katere se bo med šolskim letom 

pokazala potreba. Udeležila se bo tudi strokovne ekskurzije ravnateljev in obiskala 

izobraževalni sejem Bett. 

 

2.5.1 Spremljanje dela strokovnih aktivov in strokovnih delavcev 

Ravnateljica in pomočnica bosta spremljali delo z različnimi dejavnostmi: 

 redni sestanki strokovnih aktivov – pregled načrta dela in uresničevanje zastavljenih ciljev, 

načrtovanje izobraževanja posameznih članov, usklajevanje kriterijev ocenjevanja, 

spremljanje subjektivnih in objektivnih okoliščin, ki vplivajo na pouk, razdelitev drugega 

dela med člane aktiva,  

 analiza letnih priprav učiteljev, 

 hospitacije v obdobju od oktobra do aprila; učitelj, oddelek in ura bosta določena v 

dogovoru z učiteljem, 

 letni razgovori od novembra do februarja. 

2.6 Program dela šolske svetovalne službe 

Delo šolske svetovalne službe poteka skladno s smernicami dela šolske svetovalne službe v 

gimnazijah. Program dela obsega naloge iz naslednjih področij: 

- načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole, 

- razvojno analitične naloge, 

- svetovalno delo z dijaki: 

- spremljanje in svetovanje novincem, ponavljavcem in preusmerjenim dijakom, 

- skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja, 

- svetovanje za osebni in socialni razvoj, 

- študijsko informiranje in svetovanje, poklicno svetovanje, 

- predstavitve gimnazijskega programa učencem OŠ, 

- identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov, 

- svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav, 

- preventivni programi, 

- pogovorne ure za dijake, 
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- sodelovanje pri pripravi in izvajanju individualiziranih programov za dijake s 

posebnimi potrebami in nadarjene dijake. 

- svetovalno delo z učitelji: 

- sodelovanje na sejah oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora, 

- svetovanje učiteljem, 

- predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela z učitelji. 

- svetovalno delo s starši: 

- sodelovanje na oddelčnih in skupnih roditeljskih sestankih, 

- svetovanje staršem, 

- predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši. 

Podroben načrt dela in razdelitev nalog je v letnem delovnem načrtu svetovalne službe in se 

sproti usklajuje z rokovniki, ki jih določi MIZŠ. 

Svetovalni delavki sta Anica Kastelec in Petra Škof. 

Petra Škof sodeluje v projektni skupini za zmanjševanje osipa (odkrivanje dijakov z učnimi 

težavami, promoviranje tutorstva med dijaki višjih letnikov, sodelovanje z razredniki, 

spremljanje učne pomoči) ter vodi projektno skupino za nadarjene dijake (sprejemanje poročil 

o področjih nadarjenosti in podpis izjave, izpolnjevanje anketnih vprašalnikov o aktivnosti 

nadarjenih dijakov, sprejemanje vlog dijakov in staršev za pripravo INDEP, priprava osnutkov 

INDEP, izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja INDEP, analiza uresničevanja INDEP, priprava 

programa za nadarjene dijake). Je pedagoška koordinatorica za 1. š, 2. š in 3. š. 

Udeležila se bo izobraževanj in usposabljanj: 

- Študijske skupine za svetovalne delavce srednjih šol 

- Izobraževanja učiteljskega zbora 

- Aktiv svetovalnih delavcev srednjih šol Dolenjske in Bele krajine 

- Izobraževanje za izvajanje koncepta dela z nadarjenimi 

Anica Kastelec je vodja skupine za zmanjševanje osipa (odkrivanje dijakov z učnimi težavami, 

promoviranje tutorstva med dijaki višjih letnikov, sodelovanje z razredniki, spremljanje učne 

pomoči). Je razredničarka 4. mt ter izvaja program OIV Prostovoljstvo in humanitarne akcije. 

Je koordinatorica in izvajalka OIV Učenje učenja. 

Udeležila se bo izobraževanj in usposabljanj: 
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- Študijske skupine za svetovalne delavce srednjih šol 

- Izobraževanja učiteljskega zbora 

- Aktiv svetovalnih delavcev srednjih šol Dolenjske in Bele krajine 

- Prispevki strok za svetovalno delo v praksi 

 

2.7 Program dela šolske knjižnice 

Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivom redni del vzgojno-izobraževalnega dela. 

Dijake in druge uporabnike navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih 

pomagal ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik dela. V 

knjižnici potekajo biblio-pedagoške ure ter ure knjižne in knjižnične vzgoje. Knjižnica Gimnazije 

Novo mesto je vključena v sistem COBIS – OPAC, zato dijake navaja na samostojno iskanje 

informacij. Knjižnica je odprta vsak dan od 7.00 do 12.00. V šolskem letu 2017/18 opravljajo 

dela in naloge knjižničarjev Albina Simonič, Marko Kastelic in Uroš Lubej. 

Preko knjižnice poteka tudi delovanje učbeniškega sklada. 

 
3 NAČRT VPISA 

Za šolsko leto 2018/19 bomo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagali vpis v 

naslednjem obsegu: 

Gimnazija – 140 mest  

Klasična gimnazija – 28 mest  

Športni oddelek – 22 mest  

Maturitetni tečaj – 36 mest  

 

4 KOLEDAR DEJAVNOSTI 

Skupaj je v šolskem letu 38 tednov. Pouk za dijake 1., 2. in 3. letnika traja 35 tednov, ostali 

dnevi so namenjeni izvajanju programov OIV in projektnemu tednu. Pouk za dijake 4. letnika 

traja 32 tednov, ostali dnevi so namenjeni programom OIV, informativnemu dnevu, pripravam 

na maturo (priprave na ustni izpit potekajo v času pisnih izpitov). 1 dan je pouka prost (dan 

šole).  
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September 2017 
UNESCO 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

PE 1         M-ustni           

SO 2 
 Akademija 
znanja                   

NE 3                     

PO 4   
športni dan 
Jurčičeva pot     M-ustni           

TO 5     17h roditeljski   16h roditeljski           

SR 6   

17h roditeljski; 
rezerva športni 
dan   16h roditeljski             

ČE 7 
nagradni izlet 
za dijake 

preverjanje 
znanja MAT.                 

PE 8   
1c in 1k šola v 
naravi                 

SO 9   
1c in 1k šola v 
naravi                 

NE 10                     

PO 11   
preverjanje 
znanja ANG. 

Planinska tura 
2e in 2š.               

TO 12 

Področno 
prvenstvo v 
odbojki na 
mivki. 

preverjanje 
znanja FIZ. 

Planinska tura 
2e in 2š. 

Zdravstveni 
pregled 3a.             

SR 13     

Planinska tura 
2e in 2š. 
Planinska tura 
2c, 2d in 2k. 

Zdravstveni 
pregled 3b.             

ČE 14     
Planinska tura 
2c, 2d in 2k.               
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PE 15 

Rezultati 
jesenske 
mature. ZUIP 
vikend 
podjetnosti na 
Kmetijski šoli. 
Podelitev 
Krkinih nagrad.   

Planinska tura 
2c, 2d in 2k.               

SO 16 

ZUIP vikend 
podjetnosti v 
Šetjerneju.                   

NE 17                     

PO 18 

Sestanek UZ 
ob 14.00. Svet 
staršev ob 
16.00. 

Predstavitev 
prostovoljstva 
oddelki po 
razporedu. 

Planinska tura 
2a in 2b. 

Zdravstveni 
pregled 3c.             

TO 19 

Svet šole ob 
16.00. 
Podelitev DSD 
in DELF ob 
12.30. 

Predstavitev 
prostovoljstva 
oddelki po 
razporedu. 

Planinska tura 
2a in 2b. 

Zdravstveni 
pregled 3d.             

SR 20   

Predstavitev 
prostovoljstva 
oddelki po 
razporedu. 

Planinska tura 
2a in 2b. 

Zdravstveni 
pregled 3k. 

ekkskurzija 
4acdš           

ČE 21       
Zdravstveni 
pregled 3š. 

ekkskurzija 
4acdš           

PE 22 

ZUIP vikend 
podjetnosti na 
Kmetijski šoli.      

ekkskurzija 
4acdš           

SO 23 

ZUIP vikend 
podjetnosti na 
GNM.                   

NE 24                     

PO 25                     
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TO 26 

Sprejem zlatih 
maturantov 
MONM.     

3k klasični dan 
na Festivalu 
znanosti v LJ.             

SR 27         
ekkskurzija 
4bek           

ČE 28 

Šolsko 
tekmovanje iz 
logike     

 Gledališka 
predstava 
Skozi oči 
begunca (za 3 
oddelke) 

ekkskurzija 
4bek           

PE 29     

Delavnica Proti 
trgovanju z 
ljudmi. 

Mirovni inštitut, 
delavnica o 
sovražnem 
govoru 

ekkskurzija 
4bek           

SO 30                   

GNM in Goga podelitev nagrade 
za zbirko kratkih zgodb, atrij šole 
ob 12.00. 

 

Oktober 2017 
UNESCO 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

NE 1                     

PO 2                    

TO 3                     

SR 4                    

ČE 5 

Šolsko 
tekmovanje v 
razvedrilni 
matematiki. 

Delavnica o 
nasilju 5.,6. in 
7. uro po 
razporedu.               Svetovni dan učiteljev. 
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PE 6   

Delavnica o 
nasilju 5.,6. in 
7. uro po 
razporedu.   

1k klasični dan 
v LJ.             

SO 7                     

NE 8                     

PO 9                     

TO 10                     

SR 11 

Šolsko 
tekmovanje v 
znanju fizike 
Kenguru. 
Podelitev MEPI 
priznanj ob 
17.00 v atriju.                   

ČE 12 

Govorilne ure 
in predstavitev 
MEPI za 
starše.   

IP - 
naravoslovna 
ekskurzija.               

PE 13 

šolsko 
tekmovanje iz 
znanja o 
sladkorni 
bolezni ob 
13.15      

IMP ekskurzija 
ZGO.           

SO 14                    

NE 15                     

PO 16   

Kulturni dan v 
Ljubljani 
Antigona in 
ogledi razstav.                 

TO 17                     

SR 18                     

ČE 19                     
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PE 20 

Izmenjava in 
ekskurzija v 
Sarajevo. 
Startup vikend.                   

SO 21 

Izmenjava in 
ekskurzija v 
Sarajevo. 
Startup vikend.                   

NE 22 

Izmenjava in 
ekskurzija v 
Sarajevo.                   

PO 23         
IMP ekskurzija 
GEO 3.           

TO 24 
Jezikovni tabor 
Celovec.                   

SR 25 

Jezikovni tabor 
Celovec. 
Konferenca UZ 
ob 14.05.                   

ČE 26 
Jezikovni tabor 
Celovec.                   

PE 27 
 Jezikovni 
tabor Celovec. 

Ekskurzija v 
Prago, odhod 
zvečer. 

Ekskurzija v 
Prago, odhod 
zvečer. 

Ekskurzija v 
Prago, odhod 
zvečer.             

SO 28 LJ maraton 
Ekskurzija v 
Prago 

Ekskurzija v 
Prago 

Ekskurzija v 
Prago             

NE 29 LJ maraton 
Ekskurzija v 
Prago 

Ekskurzija v 
Prago 

Ekskurzija v 
Prago             

PO 30 počitnice                   

TO 31 praznik                   
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November 2017 
UNESCO 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

SR 1 praznik                   

ČE 2 počitnice                   

PE 3 počitnice                   

SO 4                     

NE 5                     

PO 6                     

TO 7                    

SR 8                    

ČE 9 Govorilne ure.                   

PE 10       

Kulturni dan v 
LJ: Hlapci in 
ogledi galerij.             

SO 11 

Državno 
tekmovanje iz 
logike.                   

NE 12                     

PO 13                     

TO 14                     

SR 15 

Rok za 
preprijavo na 
maturo.                    

ČE 16 

srečanje 
klasičnih 
gimnazij na 
Gimnaziji 
Poljane.                   

PE 17                   
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SO 18 

Državno v 
razvedrilni 
matematiki. 
Državno iz 
znanja o 
sladkorni 
bolezni.                    

NE 19                     

PO 20                    

TO 21 

Šolsko 
tekmovanje iz 
naravoslovja.                    

SR 22                   

ČE 23                     

PE 24                     

SO 25                    

NE 26                     

PO 27                     

TO 28 Pisni DSD izpit.                   

SR 29 
Konferenca 
UZ.                   

ČE 30                    

 

December 2017 
UNESCO 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

PE 1 

DOG - Dan boja 
proti AIDS-u. 
Obeležitevupora 
dijakov leta 
1941.                   

SO 2                    
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NE 3                     

PO 4                     

TO 5                    

SR 6                    

ČE 7 

Govorilne ure. 
Šolsko 
tekmovanje iz 
astronomije.                   

PE 8                     

SO 9                     

NE 10                     

PO 11                     

TO 12 

Šolsko 
tekmovanje za 
Cankarjevo.                   

SR 13                

ČE 14                

PE 15                     

SO 16                     

NE 17                     

PO 18                     

TO 19                    

SR 20 Konferenca UZ.                   

ČE 21                   

PE 22 DAN ŠOLE.                   

SO 23                     

NE 24                     

PO 25 praznik                   

TO 26 praznik                   

SR 27 počitnice                   

ČE 28 počitnice                   

PE 29 počitnice                   

SO 30                     

NE 31                     
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Januar 2018 
UNESCO 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

PO 1 Praznik                   

TO 2 Praznik                   

SR 3                     

ČE 4                    

PE 5                    

SO 6                     

NE 7                     

PO 8                   

TO 9 

Šolsko 
tekmovanje 
NEM.                   

SR 10                   

ČE 11                   

PE 12                     

SO 13 
Državno iz 
astronomije.                   

NE 14                     

PO 15 

Zaključek 
ocenjevalnega 
obdobja. 7. in 
8. uro sestanek 
s predstavniki 
razredov. 

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference 6. 
ura. 

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference 6. 
ura. 

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference 6. 
ura. 

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference 6. 
ura.           

TO 16 

Ocenjevalna 
konferenca UZ. 
Šolsko 
tekmovanje 
GEO.     .            
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SR 17   

Roditeljski 
sestanki 1. - 3. 
letnik.  

Roditeljski 
sestanki 1. - 3. 
letnik.  

Roditeljski 
sestanki 1. - 3. 
letnik. Karierni 
dan 

Roditeljski 
sestanki - 
predavanje 
matura, vpis. 
Karierni dan.           

ČE 18 

Državno 
tekmovanje v 
odpiranju 
fizikalnih sefov 
pri nas. 

Zimski športni 
dan                 

PE 19  
Zimski športni 
dan - rezerva.                 

SO 20 
Državno 
naravoslovje.                   

NE 21                     

PO 22                     

TO 23                

SR 24 
Področno za 
Cankarjevo.                  

ČE 25 

Šolsko 
tekmovanje 
BIO.                

PE 26                   

SO 27                   

NE 28                   

PO 29         

popravljanje ocen 

  

TO 30           

SR 31 
Konferenca 
UZ.         
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Februar 2018 
UNESCO 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

ČE 1        
Popravljanje ocen. 

  

PE 2          

SO 3 
 Akademija 
znanja                   

NE 4                     

PO 5 
Področno ANG 
za 3. letnik.                   

TO 6 Državno NEM.                    

SR 7                   

ČE 8 Praznik                   

PE 9 
Informativni 
dan.                   

SO 10 
Informativni 
dan.                   

NE 11                     

PO 12                   

TO 13 pustni torek.                    

SR 14                   

ČE 15                     

PE 16                 

SO 17                    

NE 18                     

PO 19                     

TO 20                     

SR 21 

Svetovni dan 
materinščine. 
Konferenca 
UZ.                   

ČE 22                   
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PE 23 

Šolsko iz 
znanja FIL 7. in 
8. uro.                   

SO 24                     

NE 25                     

PO 26                     

TO 27                     

SR 28                     

 

Marec 2018 
UNESCO 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

ČE 1                     

PE 2                

SO 3                

NE 4                

PO 5                

TO 6 Šolsko FIZ.       

predmaturitetni 
esej SLO 8.30-
10.30.           

SR 7 

Območno 
GEO. Šolsko 
ŠPA.                    

ČE 8 govorilne ure.        

Pisni interni 
maturitetni izpit 
ZGO.       

matura 
ZGO 
interni 
del   

PE 9                     

SO 10 državno SLO.                   

NE 11                     
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PO 12 

Šolsko KEM. 
Koncert 
pevskih zborov 
KG v Škofji 
Loki.                   

TO 13 
Pisni izpit DSD 
1                   

SR 14                   

ČE 15 Šolsko MAT.                  

PE 16 Področno FIZ.                   

SO 17 Državno BIO                   

NE 18                     

PO 19 
Državno ANG 
za 3.l.                   

TO 20                     

SR 21                     

ČE 22                   

PE 23                     

SO 24 

Državno 
tekmovanje 
KEM                   

NE 25                     

PO 26                     

TO 27 

svetovni dan 
gledališča 27 
marec.                    

SR 28 
Konferenca 
UZ.                   

ČE 29                     

PE 30 

Državno iz 
znanja FIL na 
naši šoli. Rok 
za prijavo na 
maturo.                   

SO 31                     
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April 2018 
UNESCO in drugo 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

NE 1                    

PO 2 praznik                   

TO 3                     

SR 4                     

ČE 5                    

PE 6                     

SO 7 
Državno 
tekmovanje FIZ                   

NE 8                     

PO 9                   

TO 10                     

SR 11                    

ČE 12 Govorilne ure.        .           

PE 13 Državno GEO.                   

SO 14 

Državno 
tekmovanje 
ŠPA                   

NE 15                     

PO 16                     

TO 17 

Ustni izpiti 
DELF. Rok za 
oddajo internih 
delov na 
maturi.                   

SR 18 
Konferenca 
UZ.                   

ČE 19                 

PE 20         

Nadomestni 
športni dan - 
popoldan.           
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SO 21 Državno MAT.                   

NE 22                    

PO 23                     

TO 24                     

SR 25                   

ČE 26                 

PE 27 Praznik.                 

SO 28                EUSO v SLO 

NE 29                EUSO v SLO 

PO 30 počitnice.                 EUSO v SLO 

 

Maj 2018 
UNESCO in drugo 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

TO 1 Praznik.                 EUSO v SLO 

SR 2 Praznik                 EUSO v SLO 

ČE 3                EUSO v SLO 

PE 4   
1 dš teren 
GEO.    M-SLO esej         EUSO v SLO 

SO 5 Državno KEM.                 EUSO v SLO 

NE 6                     

PO 7                     

TO 8                     

SR 9                    

ČE 10 Govorilne ure.                   

PE 11                    

SO 12                   

NE 13                     
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PO 14 

Državno 
srečanje 
mladih 
raziskovalcev. 
Sestanek UZ.                    

TO 15 

Rok za 
seznanitev s 
točkami interni 
del matura.                   

SR 16                    

ČE 17 
Ocenjevalna 
konferenca UZ       

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference.           

PE 18 
Zaključek 
pouka za 4.l.       

zaključek 
pouka. 
Četvorka.           

SO 19                     

NE 20                     

PO 21 

Zaključna 
prireditev ob 
11.30.       

podelitev 
spričeval           

TO 22         
Priprava na 
maturo.           

SR 23         
Priprava na 
maturo.           

ČE 24         
Priprava na 
maturo.           

PE 25        
Priprava na 
maturo.           

SO 26                     

NE 27                     

PO 28 

Rok za 
izboljševanje 
ocen 4.l.                   

TO 29         M-SLO           
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SR 30      
M-FIL, PSI, 
SOC           

ČE 31   

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor - odhod 
zvečer 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor - odhod 
zvečer 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor - odhod 
zvečer M-BIO.           

 

Junij 2018 
UNESCO in drugo 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

PE 1   

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. M-GEO           

SO 2   

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. M-ANG           

NE 3   

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor. 

Ekskurzija v 
Alzacijo in 
arheološki 
tabor.             

PO 4                   

TO 5                     

SR 6         M-NEM, FRA           

ČE 7         M-ZGO           

PE 8        M-FIZ           

SO 9 
ZOTKini talenti 
v LJ.      M-MAT           

NE 10                     

PO 11       M-LAT           
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TO 12       M-FRA           

SR 13       
M-ŠPA, M-
FRA, M-ustni           

ČE 14       
M-KEM, M-
ustni           

PE 15   
Ekskurzija v 
Budimpešto.   M- ustni           

SO 16   
Ekskurzija v 
Budimpešto.     M- ustni           

NE 17                     

PO 18 
Zaključek 
pouka 

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference. 

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference.  

Oddelčne 
ocenjevalne 
konference. M- ustni           

TO 19     M- ustni           

SR 20     M- ustni           

ČE 21   
razrednikov 
dan 

razrednikov 
dan 

razrednikov 
dan M- ustni           

PE 22 

Obeležitev 
državnega 
praznika. 

podelitev 
spričeval 

podelitev 
spričeval 

podelitev 
spričeval M- ustni           

SO 23                     

NE 24                     

PO 25 praznik                   

TO 26                   

SR 27                    

ČE 28                    

PE 29 
spomladanski 
izpitni rok                   

SO 30                     
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Julij 2018 
UNESCO in drugo 

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

NE 1                     

PO 2 
spomladanski 
izpitni rok                   

TO 3 
spomladanski 
izpitni rok                   

SR 4 
spomladanski 
izpitni rok                   

ČE 5 
zaključna 
konferenca UZ                   

PE 6                     

SO 7                     

NE 8                     

PO 9                     

TO 10                     

SR 11 

Seznanitev z 
uspehom na 
maturi.                   

ČE 12 

rok za prijavo 
na jesensko 
maturo.                   

PE 13                     

SO 14                     

NE 15                     

PO 16                     

TO 17                     

SR 18                     

ČE 19                     

PE 20                     

SO 21                     
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NE 22                     

PO 23                     

TO 24                     

SR 25                     

ČE 26                     

PE 27                     

SO 28                     

NE 29                     

PO 30                     

TO 31                     

 

Avgust 2018 
  

  GNM 1. letnik 2.letnik 3. letnik 4. letnik in MT 

ocenjevanje   

1.l. 2.l. 3.l. 4.l.   

SR 1                     

ČE 2                     

PE 3                     

SO 4                     

NE 5                     

PO 6                     

TO 7                     

SR 8                     

ČE 9                     

PE 10                     

SO 11                     

NE 12                     

PO 13                     

TO 14                     

SR 15 Praznik                   
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ČE 16 

jesenski izpitni 
rok. Uvodna 
konferenca UZ                   

PE 17 
jesenski izpitni 
rok.                   

SO 18                     

NE 19                     

PO 20 
jesenski izpitni 
rok.                   

TO 21 
jesenski izpitni 
rok.                   

SR 22 
jesenski izpitni 
rok.                  

ČE 23                     

PE 24   
Tabor v Baški, 
1š.     

M-SLO in ustni 
izpiti.           

SO 25   
Tabor v Baški, 
1š.     

M-TJ in izbirni, 
M-ustni           

NE 26   
Tabor v Baški, 
1š.                 

PO 27   
Tabor v Baški, 
1š.     

M-MAT, M-
ustni           

TO 28   
Tabor v Baški, 
1š.     

M-TJ in izbirni, 
M-ustni           

SR 29   
Tabor v Baški, 
1š.     

M-TJ in izbirni, 
M-ustni           

ČE 30   
Tabor v Baški, 
1š.     

M-TJ in izbirni, 
M-ustni           

PE 31 
Konferenca 
UZ.       M-ustni           

 

.
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Pred nami je šolsko leto, ki je ponovno obogateno s številnimi dejavnostmi, s katerimi 

želimo popestriti pouk ter nadgrajevati naše temeljno poslanstvo. Želimo, da naši dijaki, 

poleg znanja, pridobijo tudi veliko izkušenj, zato je veliko dejavnosti naravnanih izkustveno 

in procesno.  

Načrtovane dejavnosti se lahko zaradi utemeljenih razlogov med šolskim letom tudi 

spremenijo ali dopolnijo. Vsi dogodki so pravočasno objavljeni tudi na spletni strani šole 

www.gimnm.org in se dnevno dopolnjujejo. 

 

 

5 SEZNAM PRILOG  

 

1. Kataloga programov OIV in ekskurzij 

 

2. Letne priprave na vzgojno-izobraževalno in drugo delo posameznih učiteljev 

 

3. Programi dela strokovnih aktivov in aktivov razrednikov  

 

4. LDN šolske svetovalne službe 

 

5. LDN šolske knjižnice 

 

6. Načrti dela izvajanih projektov 

 

Vse navedene priloge so na voljo v ravnateljstvu šole. 

 

http://www.gimnm.org/

