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Izobrazba / študijska smer univerzitetna diplomirana socialna delavka 

Na Gimnaziji Novo mesto od leta Januar 2000 

Aktualni projekti in aktivnosti - - predsednica Skupnosti splošnih gimnazij 
- - podpredsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov 
- - sodelovanje v projektih: Bralna pismenost in razvoj 

slovenščine – OBJEM, Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni 
preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 
področju vzgoje in izobraževanja – OPK, Krepitev 
kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah – 
PODVIG 

- - uvajanje in spremljanje ITS v 2. letniku gimnazije 

Zaključeni projekti in aktivnosti - - sodelovanje v projektih: Linpilcare, Metis – E-storitev za 
zgodnje zaznavanje učnih težav, Opolnomočenje učencev z 
izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, 
Obogateno učenje tujih jezikov 3, Posodabljanje 
gimnazijskih programov, Posodobitev gimnazije, 
Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih 
programov 2008-2010: vpeljevanje sprememb v šole, 
Didaktična prenova – vpeljevanje sprememb v šole, Dvig 
kakovosti izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih 
delavnosti, Kvalitetne razredne ure – pot do boljšega 
počutja v šoli (ki je leta 2009 prejel priznanje Blaža 
Kumerdeja za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo 
na področju srednjega šolstva pri razvoju in uvajanju 
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novosti), Strategija za zmanjševanje nasilja v srednji šoli, 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, Modeli ravnanja 
šole ob pojavu izostajanja v gimnaziji 
- strokovni prispevek “Inovacijski projekti v slovenskem 
šolskem prostoru”. ZRSŠ: Posvet slovenskih ravnateljev iz 
Italije. 2008. 
- strokovni prispevek na izobraževanju “Polresnice v 
preventive na področju rabe in zlorabe drog v šolskem 
prostoru”. MO Novo mesto. 2007. 
- strokovni prispevek na izobraževanju “Prispevki strok za 
svetovalno delo v praksi – sodobne oblike, metode in 
tehnike svetovalnega dela ter pripomočki”. ZRSŠ. 2007. 
- razvojno raziskovalno delo. ZRSŠ. 2006-2008. 
- mentorstvo študentom na praksi. 
- usposabljanje e-kompetentna ravnateljica. ZRSŠ. 2011-
2013. 
- usposabljanje “Sensitivity trening”. DSRPS. 2010-2011. 
- usposabljanje “Realitetna terapija”. The William Glasser 
Institute. 2005-2007. 
- opravljen ravnateljski izpit. Šola za ravnatelje. 2010. 
- strokovni izpit iz upravnega postopka. FPDEŠ. 2007. 
- študijski obisk na Poljskem “School Evaluation as a Path 
Towards its Development”. CMEPIUS. 2013. 
- študijski obisk na Irskem “Academia Study Visit”. ZZRS. 
2010. 
- organizacija programa “Odprta šola”. ZRSŠ in MŠZŠ. 2001-
2003. Koordinatorica. 
- organizacija Regijskega srečanja mladih raziskovalcev Bele 
krajine, Dolenjske, Posavja 2008 na Gimnaziji Novo mesto. 
Članica. 

- - organizacija Družboslovnega festivala na Gimnaziji Novo 
mesto. 2004 in 2006. Članica. 

- - objava člankov v reviji Šolsko svetovalno delo 

Uradni e-naslov mojca.luksic@gimnm.org 

Prostor Pisarna ravnateljice 

Želim povedati še…  

   


