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SPLOŠNI DEL 

1. Predstavitev Gimnazije Jesenice 
Naziv:      Gimnazija Jesenice 

Sedež:      Trg Toneta Čufarja 1, 4270 JESENICE 

Matična številka:     5854091  

Številka proračunskega uporabnika:  69310 

Davčna številka:                93902751  

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila: 07000-0000831283 

Telefon:      +386 4 580 94 50   

Faks:      +386 4 580 94 70 

E-pošta:      info@gimjes.si 

Internetni naslov:     www.gimjes.si   

 

2. Kratek opis razvoja 
Gimnazija Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije dne 22. 

5. 1997. Šola izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravljajo kot javna služba na področju izobraževanja 

na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Ob ustanovitvi so se 

na Gimnaziji Jesenice dijaki izobraževali v šestnajstih splošnih oddelkih. Februarja 2003 smo pridobili soglasje 

Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje gimnazijskega programa v športnem oddelku. V šolskem letu 2015/16 

smo v ta oddelek vpisali trinajsto generacijo dijakov. Pomladi 2002 smo bili izbrani v projekt Evropskega oddelka 

v splošnih gimnazijah, ki na žalost nikoli ni postal potrjeni gimnazijski program. Leta 2004 smo pridobili soglasje 

za izvajanje maturitetnega tečaja. Gimnazija lahko opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in 

izobraževanjem. Od leta 2006 smo vpisani v register za izobraževanje odraslih. 

V znak priznanja naših prizadevanj za čim bogatejšo ponudbo izobraževanja mladih v gimnazijskem programu ter 

uspešnega vključevanja v prostor, v katerem delujemo, smo 2001 prejeli občinsko priznanje s področja vzgoje in 

izobraževanja. 

Za delo na področju športa vsako leto prejmemo priznanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za šolsko 

leto 2015/16 smo dobili priznanje kot druga najbolj športna srednja šola. 

Ob 70-letnici Gimnazije Jesenice smo prejeli zlato plaketo Športne zveze Jesenice za prispevek k razvoju športa v 

občini Jesenice v obdobju 1945-2015. 

Na našo gimnazijo se vpisujejo dijaki z območja zgornje Gorenjske – iz občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, 

Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj in Tolmin. V šolskem letu 2014/15 smo pričeli s predstavitvami svojega dela tudi 

na osnovnih šolah v občini Tržič.  

Uspehi naših dijakov na maturi nas uvrščajo med uspešnejše gimnazije v Sloveniji. Za dijake, ki pri določenih 

predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatne priprave na tekmovanja iz znanja in športa, na 

katerih dosegajo vidne rezultate.  

3. Predstavitev vodstva Gimnazije Jesenice in pomembnejših organov šole 
Uprava šole: 

● ravnateljica 

● poslovna sekretarka 

● računovodkinja 

● svetovalna služba 



 

 

 

 

Organizacija šole 

Šola je organizirana kot enovit vzgojno-izobraževalni zavod. 

Organi šole: 

-    svet šole 

-    ravnatelj šole 

-    učiteljski zbor 

-    oddelčni učiteljski zbori 

-    razredniki 

-    strokovni aktivi 

-    svet staršev  

-    upravni odbor Šolskega sklada 

-    komisija za nadzor  kakovosti  malice 

-    komisija za kakovost in notranjo evalvacijo 

-    skupnost dijakov 

 

V skladu z 61. členom ZOFVI-ja sestavljajo učiteljski zbor naslednji strokovni delavci: 

- učitelji 

- laboranta 

- svetovalna delavka  

- knjižničarka 

 

V šolskem letu 2017/18 je zaposlenih 46 delavcev (38 učiteljev, 1 ravnatelj, 2 laboranta v kombinaciji z 

vzdrževalcem učne tehnologije, 1 računovodja, 1 tajnica, 1 spremljevalec gibalno oviranega dijaka, 1 hišnik in 1 

informator, ki opravlja dela preko javnih del). Filozofijo poučuje profesorica, ki je zaposlena na Osnovni šoli v 

Naklem in na naši šoli učno obvezo dopolnjuje.  

Ker Pravilnik o normativih in standardih ne dovoljuje zaposliti pomočnika ravnatelja, veliko pomoč pri 

organizaciji dela na šoli nudita ravnateljici tajnica in računovodkinja. 

Vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za zaposlitev na gimnaziji. 

Na gimnaziji smo imeli 15 oddelčnih učiteljskih zborov. Razredniki v sodelovanju z razrednim učiteljskim 

zborom in šolsko svetovalno službo koordinirajo delo razrednih skupnosti.  

Šolsko svetovalno službo vodi univ. dipl. psih. Vesna Smolej - Vrzel. Šolska svetovalna služba nudi strokovno 

pomoč dijakom, staršem in učiteljem ter pušča odprte možnosti za komunikacijo in sodelovanje vseh udeležencev. 

Koordinira in izvaja preventivne aktivnosti v šoli v obliki mladinskih delavnic ter predavanj za dijake in starše. 

Svetuje pri učnih težavah in osebni stiski. Strokovna pomoč poteka v skupinski in individualni obliki. Svetovalna 

delavka izvaja tudi vpis novincev v prvi letnik in svetuje pri preusmeritvah na druge šole ter pri vpisu naših 

maturantov na univerze. Zadolžena je za izreden vpis, prepis ali izpis dijakov. 

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 poteka individualno pedagoško delo ob izposoji in 

knjižnično-informacijsko znanje v obliki OIV. 

Učbeniški sklad  

Učbenike si za tretjino njihove nakupne cene lahko izposojajo dijaki vseh letnikov. Izposojamo učbeniške 

komplete in posamezne učbenike, ki so jih izbrali profesorji. Vse informacije glede obsega našega učbeniškega 

sklada in načina izposoje najdete na spletni strani naše šole in v knjižnici. Učbeniški sklad vodi profesorica Milena 

Gerbec. 

Svet šole  



 

 

 

ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga: 

- dva predstavnika ustanovitelja 

- predstavnik občine 

- pet predstavnikov delavcev šole 

- dva predstavnika dijakov  

- trije predstavniki sveta staršev 

Predsednica sveta šole je Irena Oblak, prof..  

Svet staršev 

Delo šole starši spremljajo tudi v svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo 

ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. 

Predsednica Sveta staršev je gospa  Sandra Bogataj. 

 

Skupnost dijakov 

Skupnost dijakov je organizirana v oddelčnih skupnostih, ki izbirajo svoje  predstavnike za šolsko dijaško 

skupnost. Dva predstavnika le-te sta člana Sveta šole, eden Upravnega odbora šolskega sklada, eden Komisije za 

delo z mladimi v Občini Jesenice in eden je član Republiškega dijaškega parlamenta. 

Mentor Dijaške skupnosti je bil Roman Podlipnik, prof.. 

 

Upravni odbor šolskega sklada 

Upravni odbor šolskega sklada zbira mnenja in predloge za porabo zbranih prostovoljnih prispevkov staršev, 

sprejema finančni načrt ter nadzira porabo sredstev. Ima štiriletni mandat. Upravni odbor šolskega sklada 

sestavljajo: 

- trije predstavniki šole 

- trije predstavniki staršev  

- en predstavnik dijakov 

Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada je bil mag. Matej Erjavec. 

 

 

Komisija za nadzor kakovosti malice 

Komisija za nadzor kakovosti malice daje  mnenja in predloge glede šolske prehrane. 

Komisijo sestavljajo: 

- trije predstavniki šole 

- dva predstavnika staršev  

- dva predstavnika dijakov 

Predsednica komisije je Marija Medja, prof.. 

 

Komisija za kakovost in notranjo evalvacijo 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Gimnaziji Jesenice izvaja načrtovanje in koordiniranje 

postopkov spremljanja in zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa na šoli ter skrbi za ustrezno poročanje o 

ugotovitvah. Predlaga izboljšave in spremembe. Komisija je sestavljena iz 10 članov (ravnateljica, tajnica, 

svetovalna delavka in 7 učiteljev); aktiva informatika–fizika in  angleščina-italijanščina. nimata predstavnika. 

 

Predstavitev odgovornih oseb: 

       -     ravnateljica: mag. Lidija Dornig 

       -     predsednica sveta zavoda: Irena Oblak, prof. 

4. Pregled dejavnosti – sestavni del evalvacije Priloga št.14.1. 

4. 1. Dodatne delovne obveznosti učiteljev 



 

 

 

Priimek  in 

ime 

Delovna obveznost 

mag. Bohinc 

Zaveljcina 

Natalija 

članica upravnega odbora šolskega sklada,  članica Sveta šole,  izobraževanje dijakov športnikov 

na daljavo, zbiranje zamaškov, posredovanje novic medijem, vnosi na spletno stran, FB 

administrator, ”delo v mesecu” (koledar pri kopirnem stroju), mentor dijakom tutorjem, 

mentorica dijaku pri raziskovalni nalogi, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, delo z 

nadarjenimi, OIV: Kemija je kul - naravna kozmetika, soorganizatorka decembrskega srečanja 

za otroke zaposlenih; soorganizacija in sodelovanje pri obisku OŠ/vrtca  na gimnaziji, 

sodelovanje  na Dnevu mladih raziskovalcev, na bazarju in na informativnem dnevu,  

koordinatorica pri projektih Planetu Zemlja prijazna šola in Inženirke, inženirji bomo,  vodja 

aktiva 

Bok 

Zelenjak 

Renata 

razredničarka MT, mentorica nacionalnega projekta Unesco – jezikovni del, članica komisije za 

notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, članica Šolske maturitetne komisije, sodelovanje na 

informativnem in projektnem dnevu, priprava dijakov za tekmovanja iz angleščine  na vseh 

nivojih, delo z nadarjenimi, organizatorka šolskega tekmovanja iz angleščine, članica inventurne 

komisije, FB administrator,  mentor študentu na praksi 

Črv-Štepec 

Darja 

bralni maraton v pisni obliki in poprava nalog (Pfiffikus), ekskurzija v Celovec, priprava, 

organizacija in izvedba ekskurzije v Salzburg, priprava, organizacija in izvedba ekskurzije po 

nemških mestih, priprava, organizacija in izvedba ekskurzije po nemških mestih, organizacija 

sprejema maturantov in njihovih staršev, članica komisije za pritožbe, delo z nadarjenimi, 

dopolnilni pouk, dvakratna predstavitev nemščine na informativnem dnevu, poučevanje dijakov 

za nemško jezikovno diplomo, organizacija in priprava jezikovnega tabora ter vodenje delavnic 

na taboru, priprava dijakov 2. in 3. letnika za šolsko in državno tekmovanje iz nemščine  

dr. Debeljak 

Rus Barbara 

organizacija psihološkega popoldneva za dijake izbirnega predmeta v četrtem letniku, skrbnik 

integritete, inventura - knjižnica, koordinatorica kluba Alumnov Gimnazije Jesenice, izvedba šole 

za starše, izvedba predavanj pri roditeljskih sestankih vseh razredov v septembru, pregled 

prispevka o učenju v šolski publikaciji, sodelovanje pri informativnem dnevu 

Đerković 

Dejan 

oblikovanje publikacij in glasil, pomoč sodelavcem pri problemih z informacijsko tehnologijo, 

član komisije za izvedbo postopka javnih naročil malih vrednosti, priprava razstav o dogajanjih 

na šoli, priprava ozvočenja in IKT na prireditvah, projekt e-šolstvo 

mag. Erjavec 

Matej 

izdelava urnika, administrator eAsistenta, priprave na tekmovanje iz fizike, organizaciji in 

izvedbi šolskega tekmovanja iz fizike in astronomije, član in zapisnikar Sveta šole, vodja e-

ŠRT,  član Šolske maturitetne komisije, član Komisije za pritožbe, predsednik Upravnega 

odbora šolskega sklada, član Komisije za dodeljevanje pomoči iz šolskega sklada, organizacija 

in izvedba fizikalne ekskurzije za dijake 4. letnikov izbirne fizike, ekskurzija v okviru OIV 

(Ženeva in Cern), delo z nadarjenimi, sodelovanje na Dnevu mladih raziskovalcev in na 

informativnem dnevu 



 

 

 

Gerbec 

Milena 

vodja aktiva, inventura, skrbnica učbeniškega sklada, koordinatorica tutorstva dijakom obvezne 

izbirne vsebine (knjižnično-informacijsko znanje),  organizacija in izvedba dobrodelnih akcij, 

organizatorka bazarja, organizatorka in izvajalka projektnega dne, projekt Kakšno domovino si 

želimo, sodelovanje na  informativnem dnevu, knjižnično-informacijsko znanje, Evrošola, e- 

učilnica za sociologijo, sodelovanje z dijaki v akciji sokordinatorstvo obiska evropske 

komisarke ga. Violete Bulc, priprava in izvedba obiska domov za ostarele v Kranjski Gori, v 

Bohinju in na Jesenicah 

Janša Gazič 

Sonja 

vodja aktiva, likovne delavnice, sodelovanje na dobrodelnem bazarju, informativnem dnevu, 

projektnem dnevu, božično-novoletnem koncertu, dobrodelni koncerti v organizaciji dijakov 

(dvakrat), mentorstvo dijakom pri različnih likovnih natečajih, okrasitev šole in urejanje slik na 

hodnikih, priprava likovne razstave dijakov, priprava promocijskih ter novoletnih daril in 

voščilnic, delo z nadarjenimi, izbirni del OIV, organizacija ogledov likovnih razstav za dijake 

1., 2. in 3.  letnikov, FB administrator, članica komisije za popis terjatev, obveznosti in denarnih 

sredstev, sodelovanje z Unesco središčem (Ex tempore Cerklje), sodelovanje v projektu Jazon 

(izobraževanje na daljavo), izvajanje medpredmetnih povezav, organizacija ekskurzije v 

Toskano, izdelava šolskega koledarja z likovnimi deli dijakov 

Hudovernik 

Barbara 

priprave na tekmovanje iz fizike, priprave na tekmovanje iz naravoslovja, sodelovanje pri dnevu  

mladih raziskovalcev, e-učilnica, mentorstvo pri projektu MEPI, izvedba vsaj ene ure 

medpredmetne povezave, sodelovanje pri pripravi in izvedbi šolskega tekmovanja iz 

astronomije in fizike, organizacija šolskega tekmovanja iz naravoslovja, članica komisije za 

popis denarnih sredstev in komisije za popis terjatev ter obveznosti, razredništvo 1. C, 

izobraževanje na daljavo, vodja aktiva fizika-informatika 

Javorski 

Lucija 

članica ŠMK, članica inventurne komisije,  sodelovanje pri projektu Rastem s knjigo, priprava 

in izvedba obiska stanovalcev domov za ostarele na Jesenicah, v Kranjski Gori in Bohinju, 

vodenje šolskega radia,  lektoriranje uradnih dokumentov Gimnazije Jesenice (Letnega poročila 

in različnih člankov), izobraževanje na daljavo, sodelovanje na projektnem dnevu, mentorica in 

lektorica šolskega časopisa Di(v)jak, sodelovanje pri projektu OBJEM, dopolnilni in dodatni 

pouk 

Kikelj 

Marko 

član ŠRT, inventura, administracija dijaškega strežnika in strežnika uprave, administracija 

spletne strani in spletnih učilnic na virtualnem strežniku, administracija Office 365, 

administracija MDM, administracija EDUROAM, pomoč sodelavcem pri problemih z 

informacijsko tehnologijo, programiranje robotkov, priprave na tekmovanje Bober, priprave na 

tekmovanje ACM iz računalništva in informatike, enota za začetno gašenje in evakuacijo, delo z 

nadarjenimi, delo v projektu NAPOJ 

Knap Renata koordinator natečaja Evropa v šoli,  mentorica debatnega krožka, raziskovalno delo dijakov, 

delo z nadarjenimi, inventura v knjižnici, organizacija predavanja dr. Ferjana za dijake - 

Žvižganje in žvižgači 



 

 

 

Konjar Žiga razrednik 4. Š, pedagoški koordinator, organizacija in izvedba ekskurzij pri geografiji in 

zgodovini, priprava in izvedba ekskurzije v okviru OIV ( BiH) za dijake, koordinator projekta 

Unesco in izobraževanja dijakov športnikov na daljavo, predstavitve na osnovnih šolah,  delo z 

nadarjenimi, organizacija predstavitev in predavanja v ŠO, priprava na tekmovanje iz znanja 

geografije, soorganizator regijskega tekmovanja iz geografije, sodelovanje na informativnem in 

projektnem dnevu, član inventurne komisije, organizacija tabora za 1. letnik, vodja aktiva 

Kos Tancar 

Milica 

razredničarka 4. A,  nemška bralna značka,  priprava in izvedba ekskurzije v Celovec, spremstvo 

na ekskurziji po nemških mestih ter v Salzburg,  predsednica inventurne komisije,  priprava 

dijakov na nemško jezikovno diplomo na taboru,  član komisije pri izpitih DSD 

Kosem 

Dvoršak 

Andreja 

Koordinatorka MEPI in mentorica skupine za  zlato priznanje, organizacija predavanj in 

prostovoljstva v okviru MEPI, spremstvo na odpravah MEPI, prijava na občinski razpis za 

sredstva za preventivne dejavnosti - MEPI; dodatna učna pomoč dijakom z odločbo in 

pedagoško pogodbo, dopolnilni pouk za dijake vseh razredov, dodatni pouk/delo z nadarjenimi 

dijaki - priprave na državno tekmovanje v ITJ, priprava in izvedba regijskega tekmovanja iz 

ANJ za 3. letnik, nabava knjig in mentorstvo dijakom ITJ pri spletnem bralnem tekmovanju Il 

topo di biblioteca, članica ŠMK, članica Upravnega odbora šolskega sklada, članica Komisije za 

določanje najboljšega razreda na šoli, članica Šolske ekipe PP, prevajanje v in iz itj/anj za 

potrebe šole;  organizacija ekskurzije v Toskano, sodelovanje na informativnem in projektnem 

dnevu, delo na daljavo z dijaki iz športnih oddelkov 

Kozelj 

Nataša 

vodja aktiva, priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1. in 2. letnik), koordinatorka 

projekta Rastem s knjigo, inventura, lektoriranje uradnih dokumentov šole,  referent za kulturo, 

delo z nadarjenimi, projekt OBJEM 

Kučina 

Jerneja 

organizacija in priprava tekmovanj iz logike, razvedrilne matematike, soorganizacija tekmovanja 

Mednarodni matematični kenguru in Matematičnega tekmovanja srednješolcev Slovenije za 

Vegova priznanja, priprave na matematična tekmovanja, sodelovanje pri izvedbi državnega  

tekmovanja iz  matematike, član žirije na državnem tekmovanju iz Razvedrilne matematike, e-

učilnica za matematiko, e-učilnica za poučevanje na daljavo, spletna stran šole - urejanje 

razdelkov za maturo ter tekmovanja, poučevanje na daljavo (Jazon), sodelovanje v projektu 

MERIA, delo z nadarjenimi, administratorica eAsistenta, članica ŠRT e-šolstvo, skrbnica 

ZOTKis-a za šolo, skrbnica DMFA-ja za šolo, tajnica ŠMK, notranja presojevalka, sodelovanje 

na informativnem dnevu, finančno opismenjevanje, dobrodelna akcija Božičkova pošta 

Legat Ivanka vodenje postopkov pri razpisih javnih naročil, urejanje in oskrba rastlin in akvarija na šoli, 

aktivno sodelovanje na dogodkih oz. pri projektih: obisk OŠ/vrtca  na gimnaziji, dan mladih 

raziskovalcev, bazar, informativni dan, projektni dan, spremstvo na strokovnih ekskurzijah, 

inventura 

Legat Nada razredničarka 1. A,  članica Sveta šole, literarni natečaji, lektoriranje uradnih dokumentov šole 

in prispevkov učiteljev, članica inventurne komisije za knjižnico, priprava na tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik), šolska mentorica - Obrazi prihodnosti, delo z nadarjenimi, 

članica komisije za notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, notranja presojevalka kakovosti,  



 

 

 

sodelovanje v projektu Rastem s knjigo, sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu, na 

božično-novoletni prireditvi, vodja tima projekta OBJEM, soorganizacija tabora v Planici 

Martinčič 

Bojana 

razredničarka 2. Š,  športna koordinatorka v ŠO, organizacija in izvedba šole v naravi za dijake 

2. Š,  pomoč pri organizaciji šole v naravi za 2. A in 2. B, izvedba dela OIV zdravstvena vzgoja 

(preventivni projekt Živimo zdravo, ker se cenimo), predstavitve športnega oddelka na osnovnih 

šolah, v klubih, na informativnem dnevu,  članica  Komisije za dodeljevanje statusov 

športnikom v splošnih oddelkih, članica komisije SIQ, članica Komisije za nadzor kakovosti 

šolske prehrane, vodja projekta za športne oddelke – Program spremljave in razvoja športa 

mladih (pristopi k preventivni vadbi), delo z nadarjenimi, koordinacija sodelovanja s 

fizioterapevtom  in s psihologom, prijava na razpis Direktorata za šport in občinske razpise, 

koordinatorica projektov: Tutorstvo mladim športnikom, Promocija čistega športa -  za našo 

šolo, organizacija predavanj, delavnic, sodelovanje na projektnem dnevu, urejanje spletne strani 

(uspehi dijakov športnikov), voditeljica vadbe Pilates tehnika, članica razvojno-projektne 

skupine pri predmetu športna vzgoja/športni oddelki, v projektu Izobraževanje na daljavo (za 

športnike, dijake s posebnimi potrebami …), članica sveta Zavoda za šport Jesenice, pomoč pri 

aktivnostih in promociji homogenega športnega oddelka 

Martinuč 

Bernard 

Mirjam 

razredničarka 3. A, organizatorka ekskurzij pri geografiji in zgodovini, članica šolskega tima za 

nadarjene učence za družboslovni aktiv, članica inventurne komisije,  članica komisije SIQ, 

mentorica študentoma na obvezni praksi, delo z nadarjenimi,  priprava na tekmovanje iz znanja 

geografije, soorganizatorka regijskega tekmovanja iz geografije, organizatorka ekskurzije v 

neznano, izobraževanje na daljavo,  sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, članica 

Društva učiteljev Slovenije, spremstvo na taboru za 2. letnik, izvedba državljanske kulture, 

sodelovanje v projektu opismenjevanja dijakov OBJEM  

Medja Marija Razredničarka 1. Š, organizatorica malice, atletika (priprava na tekmovanja in spremstvo 

dijakov na tekmovanja), odbojka – rekreacija, članica komisije za inventuro, strokovna članica 

skupine za prvo pomoč, delo z nadarjenimi, prijava na občinske razpise, sodelovanje s 

Karitasom – Tek podnebne solidarnosti, sodelovanje pri izvedbi - projekt Naj športna šola, 

soorganizacija in koordinacija tabora v Planici (1. Š), sodelovanje na projektnem in 

informativnem dnevu 

Meglič 

Nataša 

razredničarka 3. B, priprava in izvedba ekskurzij pri geografiji in zgodovini za dijake, priprave 

na državno tekmovanje iz zgodovine, kviz zgodovina mesta Jesenic, šolska kronika, članica 

inventurne komisije,  delo z nadarjenimi,  mentorstvo študentom na pedagoški praksi, 

sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, sodelovanje v projektu opismenjevanja 

dijakov Objem 

Miler Ana sindikalna zaupnica, priprave na matematična tekmovanja: razvedrilna matematika, kenguru, 

državno tekmovanje iz matematike, priprave na tekmovanje iz finančne matematike in statistike 

za gimnazijce, spremstvo dijakov na tekmovanja, soorganizacija tekmovanja Kenguru in drugih 

matematičnih tekmovanj, vodenje projekta Postani krvodajalec - popularizacija krvodajalstva, 

organiziranje in koordinacija krvodajalskih akcij za dijake 4. letnikov, e-učilnica za matematiko, 



 

 

 

delo z nadarjenimi, delo z dijaki s posebnimi potrebami, natečaj PI-ezija, organizacija in izvedba 

priprave darilnih paketov za obdarovanje starostnikov v domovih ostarelih pred novim letom 

Modrijan 

Boštjan 

razrednik 3. Š, vodja aktiva ŠVZ, organizacija in koordinacija tabora v Trilobitu (3. Š), 

koordinacija uporabe športnih objektov, akrobatsko-navijaška skupina,  projekt e-gradiva,  

organizacija tekmovanja iz odbojke (področno, četrtfinale), strokovni član skupine za prvo 

pomoč, delo z nadarjenimi, prijava na občinske razpise, sodelovanje s Karitasom – Tek 

podnebne solidarnosti, projekt Naj športna šola, član inventurne komisije, sodelovanje na 

projektnem in informativnem dnevu, član skupine za požarno varnost 

Mulec Tina razredničarka 1. A,  koordinatorica OIV, organizatorka OIV, likvidatorka OIV 

dejavnosti,  priprava in izvedba tekmovanj za 3. letnike (ang), organizatorka delavnic Amnesty 

International,  delo z nadarjenimi /z dijaki s posebnimi potrebami in ind. pogodbami, uvajalni 

tečaj za 1. letnike, prijava na občinske razpise, zunanja članica komisije za pritožbe na oceno 

(SŠ), članica strokovne komisije za vrednotenje mladinskih projektov,  sodelovanje na 

projektnem in informativnem dnevu, vodja projekta SKOZ in Podjetnost, soorganizatorica šole 

v naravi Planica v 1. A, soorganizatorica ekskurzije na Škotsko 

Oblak Irena OIV – zdravstvena  vzgoja,  organizacija šolskega tekmovanja  in priprave na tekmovanje iz 

biologije za Proteusovo nagrado,  članica komisije za nadzor kakovosti šolske prehrane, delo z 

nadarjenimi (mentorica dijakom  pri izdelavi raziskovalnih nalog), sodelovanje na projektnem in 

informativnem dnevu, na dnevu mladih raziskovalcev, predsednica Sveta šole, organizacija in 

izvedba strokovnih ekskurzij v sklopu biologije in naravoslovja 

Palovšnik 

Marija 

razredničarka 2. B, vodenje gledališke skupine, sodelovanje pri kulturnem programu prireditev 

na šoli, lektoriranje uradnih dokumentov šole, organizacija in izvedba dramskega festivala, 

vodja komisije za dodeljevanje statusa dijaka kulturnika, delo z nadarjenimi,  sodelovanje v 

projektu Rastem s knjigo, organizacija kulturnega dne, organizacija šolskega tekmovanja za 

Cankarjevo priznanje, sodelovanje na informativnem dnevu, projekt OBJEM 

Podlipnik 

Metka 

inventura, bralni maraton na internetu (Pfiffikus), priprave na tekmovanje iz znanja nemščine za 

2. Š , 3. A in 3. Š, ekskurzija v Salzburg  in Celovec, članica ŠRT za delo z nadarjenimi, 

dopolnilni pouk, izobraževanje (seminar) v zvezi z DSD, nemščina (vzorčna ura)  na 

informativnem dnevu, priprava dijakov 3. letnika na nemško jezikovno diplomo, izvedba izpitov 

nemške jezikovne diplome, ocenjevalka  ustnega dela izpitov DSD, članica komisije za 

določanje najboljšega razreda na šoli, priprava dijakov na nemško jezikovno diplomo na taboru 

Podlipnik 

Roman 

mentor dijaške skupnosti,  OIV – košarka , nogomet (vodenje ekipe na tekmovanjih), član 

komisije za notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, strokovni član skupine za prvo pomoč, 

član skupine za požarno varnost, član skupine za delo z nadarjenimi, prijava na občinske 

razpise, sodelovanje s Karitasom – Tek  podnebne solidarnosti, projekt Naj športna šola, 

predsednik komisije – inventura v knjižnici, organizacija državnega srednješolskega tekmovanja 

v alpskem smučanju 



 

 

 

Polanc 

Srečko 

priprave na matematična tekmovanja, sodelovanje pri izpeljavi šolskega matematičnega 

tekmovanja  Kenguru in drugih matematičnih tekmovanj,  član komisije ob pritožbi dijaka na 

oceno, delo z nadarjenimi in dijaki z odločbami   

Sitar Tatjana razredničarka 3. C,  koordinatorka pri sodelovanju s predstavništvom ZDA v Sloveniji, priprava 

na regijsko tekmovanje iz ang, uvajalni tečaj  za dijake 1. letnikov, delo z nadarjenimi, 

mentorica dijakom na tekmovanju iz angleščine za 2. letnike, delo z dijaki s pedagoškimi 

pogodbami,   mentorica študentom na pedagoški praksi, sodelovanje na projektnem in 

informativnem dnevu,   delo na daljavo z dijaki iz športnih oddelkov, organizacija ekskurzije na 

Škotsko 

Smolej Vrzel 

Vesna 

koordinatorka za delo z nadarjenimi in z dijaki s posebnimi potrebami, organizacija in izvedba 

informativnega dne, predstavitve na osnovnih šolah, prostovoljno socialno delo, UNICEF, OIV  

učenje učenja, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje, članica komisij za 

dodelitev statusov, članica komisije za notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, članica 

komisije za dodelitev socialne pomoči iz šolskega sklada, organizatorka izobraževanja odraslih, 

koordinatorka raziskave TALIS (Pedagoški inštitut Ljubljana) in opravljeno testiranje z 

Vprašalnikom o samopodobi in z vprašalnikom o učnih navadah v 1. B, 2. A, 3. C in 4. A z 

namenom pridobivanja novih norm za center za psihodiagnostična sredstva Ljubljana 

Svetina 

Darja 

priprava in izvedba ekskurzij pri geografiji in zgodovini za dijake, priprave na državno 

tekmovanje iz zgodovine, kviz zgodovina mesta Jesenice, ekskurzija v okviru OIV (BiH), 

članica komisije za nadzor nad izvajanjem mature, delo z nadarjenimi, delo na daljavo, 

mentorstvo študentom na pedagoški praksi, sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, 

članica nadzornega odbora Šolskega sklada 

Šatej Darja razredničarka 2. A, soorganizacija in izvedba šole v naravi za dijake 2. A in 2. B,  organizacija 

in izpeljava tekmovanja Mednarodni matematični kenguru in Matematičnega tekmovanja 

srednješolcev Slovenije za Vegova priznanja, priprave na matematična tekmovanja, 

soorganizacija pri drugih matematičnih tekmovanjih, sodelovanje pri izvedbi državnega  

tekmovanja iz  matematike, sodelovanje v projektu MERIA, vodja aktiva, vodja ŠRT za delo z 

nadarjenimi, podpredsednica Sveta šole, delo z dijaki z odločbami, sodelovanje na 

informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat 

Trontelj 

Katarina 

vodja raziskovalnega aktiva,  OIV zdravstvena vzgoja, organizacija in priprava na tekmovanje iz 

znanja o sladkorni bolezni, priprava na tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 

projekt MEPI, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah dijakov, strokovna članica skupine za prvo 

pomoč, članica ŠRT za delo z nadarjenimi, organizacija in sodelovanje na Dnevu  mladih 

raziskovalcev, projektni in informativni dan, UNESCO – svetovni  dan voda 

Urška 

Zupančič 

priprava instrumentalistov za nastop na prireditvah Svečana podelitev maturantom, projektni 

dan, božično-novoletni koncert, informativne dneve, kviz Zgodovine mesta Jesenice, parada 

učenja, članica komisije za dodeljevanje statusov kulturnikov, organizacija obiska najmanj 

treh koncertov v Ljubljani, sodelovanje z različnimi organizacijami; Glasbeno šolo Jesenice, 

Ljudsko univerzo Jesenice, MC- Jesenice. 



 

 

 

Žnidaršič 

Veronika 

inventura, vodja aktiva SIQ, notranja presojevalka kakovosti, priprava na tekmovanje iz kemije, 

soorganizacija in izvedba šolskega tekmovanja, delo z nadarjenimi, sodelovanje in organizacija: 

dan mladih raziskovalcev, projektni dan, informativni dan,  organizacija in izvedba strokovne 

ekskurzije za kemike  v 3. letniku 

Ravnateljica šole lahko v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz 

utemeljenih razlogov dodeli zaposlenim tudi druga nepredvidena in nenačrtovana dela. 

5. Opis gospodarskih, monetarnih, fiksnih in drugih vplivov na naše delovanje 

5.1. Sociala 
Svetovalna služba in predstavniki Upravnega odbora Šolskega sklada so izvedli izbor upravičenosti dijakov do 

pomoči iz šolskega sklada – kritja stroškov za dejavnosti v okviru rednega pouka.  

Naši dijaki so aktivni pri prostovoljnem socialnem delu v bolnišnicah, domovih starostnikov in na osnovnih šolah 

v okoljih, od koder prihajajo. Še naprej zelo dobro sodelujemo z LAS-om iz Kranjske Gore in z Jesenic, predvsem 

v mesecu boja proti odvisnosti.  

Dijaki prostovoljci so sodelovali pri projektu Tutorstva in Pomoči učencev v okviru društva Žarek.  

Dijaki četrtih letnikov že tradicionalno sodelujejo na krvodajalskih akcijah v Bolnišnici Jesenice.  

Dijaki so z mentorji obiskali domove starostnikov na Jesenicah, v Kranjski Gori in v Bohinju, kjer so razveselili 

oskrbovance s kulturnim programom in skromnimi darili. 

Dijaki in zaposleni smo organizirali božično-novoletni bazar. Del izkupička smo namenili socialno ogroženim 

dijakom Gimnazije Jesenice, del pa za šolski sklad; namenjen bo za pomoč dijakom. 

Tretješolci so na tradicionalni prireditvi »litanije in predaja ključa« zbirali denar, ki ga ob tej priložnosti izročijo 

četrtošolcem v zameno za ključ znanja. Vsi četrtošolci, z izjemo dijakov 4. D, so ves prejeti denar darovali v šolski 

sklad. Denar bo tako namenjen socialno šibkim dijakom za obvezne šolske vsebine. 

Dijaki in zaposleni smo v šolskem letu 2017/18 izvedli naslednje dobrodelne akcije: 

- dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi in SpoMLADI ustvarjajo; 

- pomoč pri učenju v okviru društva Žarek; 

- tek podnebne solidarnosti v organizaciji Karitasa - naši dijaki so tekli v okviru športne vzgoje; 

- zbiranje zamaškov; 

- obisk oskrbovancev v domovih za ostarele na Jesenicah, v Bohinju in v Kranjska Gori; naši dijaki so 

zanje pripravili kratek kulturni program in spekli piškote, s katerimi so jih obdarili; 

- dobrodelni božični koncert; 

- božični bazar, dobrodelno prodajo izdelkov dijakov. 

5.2. Varstvo okolja 
Zaupne dokumente smo oddali v uničenje v Lepenko v Tržiču. 

Iztrošene baterije zbiramo v zbornici in računalnici. 

Iztrošene računalnike, projektorje in tiskalnike oddajamo Dinosu v uničenje. 

5.3. Regionalni razvoj 
Za dijake 3. in 4. letnikov smo organizirali predstavitve študijev in možnosti štipendiranja ter zaposlitve. Interes 

univerz za predstavitve svojih programov je vsako leto večji. 

Tudi v tem šolskem letu smo se vključili v projekt Inženirke/inženirji bomo, v okviru katerega je bila organizirana 

okrogla miza, na kateri je bil  promoviran poklic inženirja ter študij naravoslovja. 

Stalno iščemo možnosti sodelovanja z občinami kot tudi s podjetji, z RAGOR-jem in Mladinskim centrom  

Jesenice. 

6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Gimnazije Jesenice za šolsko leto 2017/18 

6.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje: 



 

 

 

- Zakon o delovnih razmerjih 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o računovodstvu 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna 

- Zakon o gimnazijah 

- Zakon o pravnem postopku 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov 

- Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole 

- Sklep o vrsti in stopnji izobrazbe učiteljev in sodelavcev za predmete skupne vzgojno-izobraževalne   

osnove 

- Uredba o maturitetnem koledarju 

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

- Pravilnik o hranjenju dokumentacije 

- Interni pravilniki 

 

7. Dolgoročni in kratkoročni cilji 

7. 1. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih 

strategij in nacionalnih programov:  
- spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši; 

- ohranjati  kvalitetne pogoje za izvajanje pouka; 

- v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in spodbujati 

oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe; 

- zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa; 

- razvijati sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami pri izvajanju različnih 

dejavnosti; 

- sodelovati v projektih, ki uvajajo spremembe in novosti na področju splošnega 

izobraževanja. 

7. 2. Letni cilji iz letnega programa dela za šolsko leto 2017/18: 
- ohranjati  obseg vpisa v prvi letnik – 3 splošne, 1 športni oddelek ter maturitetni tečaj; 

- spodbujati dijake  za iskanje strokovne pomoči pri učiteljih in krepitev dobrih medsebojnih 

odnosov; 

- iskati možnosti sodelovanja z okoljem in s tem pridobivati več učencev za vpis na 

Gimnazijo Jesenice; 

- uspešno izvajati izobraževanje odraslih; 

- izvajati kolegialne hospitacije. 

7.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Ocenjujemo, da je naša gimnazija varna in urejena šola, v kateri imajo dijaki in zaposleni odlične pogoje za delo. 

Odnosi med dijaki in učitelji so na visoki ravni medsebojnega spoštovanja. Majhnost šole sicer povzroča finančne 

težave, a je to okolje, v katerem je zelo veliko osebne komunikacije. Dijaki in zaposleni se poznamo, kar omogoča 

hitrejšo in uspešnejšo pomoč ob morebitnih težavah.  

V šolskem letu namenjena sredstva za delo po sistemu financiranja MoFAS niso zadoščala za normalno poslovanje 

šole. Z dofinanciranjem z MIZKŠ in racionalnim delom smo uspeli zagotoviti kvalitetno delo.  

Na projektnem dnevu in dnevu mladih raziskovalcev smo imeli velik obisk osnovnošolcev, ki so bili navdušeni  

nad odličnimi učnimi in prostorskimi pogoji na naši gimnaziji. Le-to smo predstavljali na osnovnih in poklicnih 

šolah. Kljub še vedno manjši generaciji osnovnošolcev v okolišu, od koder prihajajo naši dijaki, nam je uspelo, da 

se je na našo gimnaziji prijavilo 85 učencev in smo lahko oblikovali 1 športni in 3 splošne oddelke. Na to smo zelo 

ponosni, saj se še vedno ohranja splošen trend tako mladih kot njihovih staršev, da iščejo najlažje poti za uspešen 

zaključek srednje šole, ne zanimajo pa se za pridobivanje potrebnega znanja za uspešen študij in uspehe na karierni 

poti, kar je vzrok za zmanjševanje vpisa na zahtevne gimnazije.  

Na naši gimnaziji je urejeno okolje, v katerem ima velika večina dijakov resen in odgovoren odnos do pouka, in 

ob njihovih obiskih  v institucijah izven naše šole smo vedno ponosni nanje. Sodelujejo v številnih obšolskih 

dejavnostih in na prireditvah, ki jih organizira naša gimnazija. 



 

 

 

Obisk staršev na govorilnih urah se je še vedno zmanjševal. Temu bomo zagotovo morali posvečati več pozornosti 

še naprej, saj je osebna komunikacija nujna. Tako si lahko starši in učitelji izmenjajo svoje stališče in lažje najdejo 

pravo rešitev za otroka – dijaka. 

Prehodnost dijakov v višji letnik, ki smo jo dosegli v tem šolskem letu, je bila ponovno zelo visoka in realno ne 

more biti višja. 

Letošnji rezultati na maturi so bili spet odlični. Sicer je letos več neuspešnih maturantov kot lani, a  skoraj četrtina 

maturantov je dosegla 25 in več točk, med njimi so bili trije zlati maturanti. To je nagrada za vse zaposlene in 

dijake za odgovorno delo in odlično sodelovanje vsa štiri leta šolanja na naši gimnaziji. 

Pretok informacij s facebooka na spletno stran naše gimnazije se še naprej izboljšuje, saj je tovrstna komunikacija 

bližja mladim ljudem. 

Dijaki športniki so z navdušenjem sodelovali v projektu Dvojna kariera. Projekt Izobraževanje na daljavo bo 

pripomogel h kvalitetnejšemu izobraževanju na daljavo, s čimer omogočamo sprotno pridobivanje ocen in 

olajšujemo realizacijo vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik. 

V letošnjem letu smo poleg tradicionalnih projektov nadaljevali s  sodelovanjem z Zavodom za šolstvo RS pri 

projektu OBJEM, vključili smo se v projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 

med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah. Vključili smo se tudi v projekt SKOZ, nosilka katerega je 

Gimnazija Vič. 

Kolegialne hospitacije še vedno niso zaživele.  

  



 

 

 

POSEBNI DEL 
1. Vzgojno-izobraževalni programi 

 

Gimnazija Jesenice je izvajala program: GIMNAZIJA 

Število oddelkov        

prvi letnik:    3 splošna oddelka 

  1 športni oddelek   

drugi letnik:  2 splošna oddelka 

   1 športni oddelek 

tretji letnik:  3 splošni oddelki 

 1 športni oddelek 

četrti letnik: 3  splošna oddelka 

  1 športni oddelek  

maturitetni tečaj:  1 oddelek 

             -----------------------------------------------------------  

 Skupaj:   15 oddelkov  

Skupno število dijakov 

Vpis na našo gimnazijo kljub vsem naporom in kvalitetnemu delu zadošča le za oblikovanje majhnih treh splošnih 

in polnega športnega oddelka. Tako se je število dijakov ponovno nekoliko zmanjšalo; na naši šoli imamo 334 

dijakov. 

V šolskem letu 1999/00 – 439 dijakov, v šolskem letu 2000/01 – 441 dijakov, v šolskem letu 2001/02 – 450 

dijakov, v šolskem letu 2002/03 – 464 dijakov, v šolskem letu 2003/04 je število dijakov spet naraslo na 505, v 

šolskem letu 2004/05 smo imeli kar 567 dijakov, v šolskem letu 2005/06 – 552 dijakov, v šolskem letu 2006/07 – 

572 dijakov, v šolskem letu 2007/08 – 542 dijakov,  v šolskem letu 2008/09 – 526 dijakov, v šolskem letu 2009/10 

– 508 dijakov, v šolskem letu 2010/11 - 471 dijakov, v šolskem letu 2011/12 – 430 dijakov, v šolskem letu 2012/13 

– 440 dijakov, v šolskem letu 2013/14 – 422 dijakov, v šolskem letu 2014/15 371 dijakov, v šolskem letu 2015/16 

378 dijakov, v šolskem letu 2016/17 341 dijakov in v šolskem letu 2017/18 334 dijakov. 

2. Šolski koledar in urnik 

Priloga št. 1: Šolski koledar in urnik 
Planirani interni šolski koledar je bil v celoti izveden v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in Letnim 

delovnim načrtom. Učno-vzgojno delo je bilo izvedeno skladno s Pravilnikom o šolskem koledarju in Letnim 

delovnim načrtom.  

Glede na urnik smo veliko večino pouka realizirali do 14. 10., saj se veliko dijakov vsak dan vozi na Jesenice z 

vlakom ali avtobusom. 

Malici namenjamo eno šolsko uro. Del te ure namenjamo tudi dopolnilnemu in dodatnemu pouku s posameznimi 

dijaki. 

Pri oblikovanju urnika se trudimo, da imajo dijaki le izjemoma proste ure. Zaradi tega so učitelji neenakomerno 

zaposleni v petih delovnih dnevih. 

Z internim koledarjem definiramo realizacijo pomembnejših dejavnosti in dogodkov. 

Potek pouka  



 

 

 

1. URA 7.40-8.25 

2. URA 8.30-9.15 

3. URA 9.20-10.05 

4. URA 10.10-10.55 

5. URA 10.55-11.40 

6. URA 11.45-12.30 

7. URA 12.30-13.15 

8. URA 13.20–14.05 

9. URA 14.10-14.55 

10. URA 15.00-15.45 

 

3.  Izvedbeni predmetniki 
Izvedbeni predmetniki so bili v celoti izvedeni v skladu z letnim delovnim načrtom.  

Dijakom 4. letnika in maturitetnega tečaja smo omogočili pripravo na opravljanje mature iz želenih predmetov. 

Realizirane skupine izbirnih predmetov: 

V 2. in 3. letniku po Sklepu o normativih in standardih lahko ponudimo samo toliko skupin, kolikor je splošnih 

oddelkov. Tako smo lahko ponudili le dve skupini v vsakem letniku. Pri določanju števila skupin za posamezni 

ponujeni predmet je bil odločilen interes dijakov. Tako smo v tem šolskem letu izvajali naslednje izbirne predmete: 

- 2. letnik – 1 skupino LIS 2 uri  in 1 skupino INF 2 uri; 

- 3. letnik – 1 skupino BIO/KEM/FIZ, 1 uro 1 skupino LIS 3 ure in 1 skupino INF 3 ure; 

- 4. letnik – nobenega dijaka nismo preusmerjali po njihovih prijavah. 

Podobno kot večina gimnazij tudi na naši šoli obveznim maturitetnim predmetom dodamo po eno uro na teden. 

Dijaki so lahko izbrali še 2 ali 3 predmete oziroma od 6 do 9 ur na teden. 

4. Projekt Primeri dobrih praks v  gimnazijskem programu 
Projekt posodabljanja gimnazijskega programa, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo, se je jeseni 2014 zaključil. 

Velika večina strokovnih sodelavcev je aktivno sodelovala v projektu, saj se zavedamo, da so ob posodabljanju 

učnih  načrtov nujne posodobitve učnih metod. Uvajanje posodabljanja je na naši gimnaziji lažje, saj ima velika 

večina zaposlenih izkušnje z delom v evropskih oddelkih, kjer so se že uvajale sodobne  metode dela (timsko 

poučevanje, medpredmetne povezave, avtentične izvedbe pouka …). Delo kolektiva je koordiniral Šolski razvojni 

tim, poleg tega pa so na šoli delovali še projektni timi za izvedbo projektov: e-šolstvo, delo z nadarjenimi  in učenje 

učenja. 

Iz poročil aktivov je razvidno, koliko medpredmetnih povezav je bilo izvedenih v tem šolskem letu. 

Učitelji so se udeleževali posvetov, kjer so lahko izmenjavali izkušnje s kolegi z drugih šol.  

Čeprav se je projekt posodabljanja gimnazijskega programa uradno zaključil, bomo še naprej izvajali oblike in 

metode dela, ki  smo jih uvedli na novo v času sodelovanja v projektu. Trudili se bomo, da že utečene oblike še 

nadgradimo in po potrebi dodamo nove. 

Priloga št. 2: Poročilo o delu v okviru projekta Primeri dobrih praks v  gimnazijskem programu 

 

5. Poročilo o delu aktivov v šolskem letu 2017/18 

Priloga št. 3: Poročilo o delu posameznega strokovnega aktiva 

 

6. Športni oddelek in maturitetni tečaj 

Priloga št. 4: Poročilo o delu v posameznem oddelku 

 

7. Finančno poročilo in izboljšanje materialnih pogojev dela, investicije in vzdrževanje 
Prihodke za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pridobivamo: 

- z rednimi nakazili sredstev MŠŠ 



 

 

 

- z lastnimi prihodki (najemnina kuhinje, oddajanje telovadnice in učilnic, donatorska in sponzorska 

sredstva) 

- s prispevki staršev dijakov 

 

Priloga št. 5 : Finančno poročilo 

5.1. Načelo denarnega toka 

5. 2. Stroški izobraževanja in drugi potni stroški  
 

8. Zaposlovanje in kadrovska struktura 
V skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, standardi in  normativi, spremembami predmetnika, interventno 

zakonodajo  in številom vpisanih dijakov smo razpisovali prosta delovna mesta.  

V šolskem letu 2017/18 je zaposlenih 46 delavcev (38 učiteljev, 1 ravnatelj, 2 laboranta v kombinaciji z 

vzdrževalcem učne tehnologije, 1 računovodja, 1 tajnica, 1 spremljevalec gibalno oviranega dijaka, 1 hišnik in 1 

informator, ki opravlja dela preko javnih del). Filozofijo poučuje profesorica, ki je zaposlena na Osnovni šoli v 

Naklem in na naši šoli učno obvezo dopolnjuje.  

8. 1. Sistemizacija delovnih mest 

Priloga št. 6: Sistemizacija delovnih mest 

 

9. Delo organov upravljanja 
- ravnateljice 

- sveta šole 

- sveta staršev 

- dijaške skupnosti 

- nadzornega odbora šolskega sklada 

- komisije za kakovost in notranjo evalvacijo 

- komisije za prehrano 

- skrbnik načrta integritete 

Priloga št. 7: Poročila organov upravljanja 

 

10.  Svetovalna služba 

Priloga št. 8: Poročilo o delu svetovalne službe 

 

11. Šolska knjižnica in Učbeniški sklad 

Priloga št. 9: Poročilo o delu šolske knjižnice  in učbeniškega  sklada 

 

12. Interni akti 
V preteklem šolskem letu smo sprejeli oziroma dopolnili naslednje interne akte: 

- Interni pravilnik o ocenjevanju znanja 

- Pravilnik o organizaciji in izvedbi Obveznih izbirnih vsebin 

- Merila in postopki za podeljevanje priznanj dijakinjam in dijakom Gimnazije Jesenice 

 

13. Obvezne izbirne vsebine (OIV) 
Obvezne izbirne vsebine se delijo na: 

- vsebine, obvezne za vse, 

- vsebine po izbiri dijakov. 

13. 1. Obvezne izbirne vsebine - Obvezni  del: 
- državljanska kultura                             

- knjižnično-informacijska znanja         

- kulturno-umetniške vsebine                    

- športni dnevi                                            



 

 

 

- zdravstvena vzgoja                                   

- vzgoja za družino, mir in nenasilje           

- učenje učenja  

    

Izvedene so bile skladno z učnim načrtom posamezne vsebine. Poleg vsebin, ki so OBVEZNE za vse dijake, je 

šola  ponudila še naslednje vsebine: 

- medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom 

- metodologijo raziskovalnega dela  

- prostovoljno socialno delo  

- prvo pomoč  

- športne tabore in šole v naravi   

- učenje za učenje   

S sklepom Sveta staršev in Sveta šole se za vse dijake prvih letnikov  izvaja program Učenje učenja, saj smo 

ocenili, da imajo le-ti kar nekaj težav pri iskanju najboljše metode učenja. 

Za vse ostale dejavnosti, razen za obvladovanje desetprstnega tipkanja,  je bil pri dijakih zadosten interes, zato 

smo jih izvedli v okviru izbirnega dela OIV.  

V okviru obveznega dela OIV so si dijaki ogledali dve gledališki predstavi, se udeležili celodnevne ekskurzije in 

zimskega ter spomladanskega športnega dne. Vsebine, obvezne za dijake v različnih letnikih, so bile tudi: 

državljanska kultura, knjižnično-informacijsko znanje, kulturno-umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja, vzgoja za 

družino, mir in nenasilje ter učenje za učenje.  

Priloga št.10: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti obveznega dela OIV 

Priloga št. 11: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti izbirnega dela OIV 

 

14. Vpis  v 1. letnik za šolsko leto 2018/19 
(Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih. – šolska svetovalna služba) 

Število vpisanih v prvi  letnik na dan 22. 6. 2018:  

-       65  (63* + 1 (2. krog) + 1P) dijakov v oddelkih splošne gimnazije in 

-       21 (20 + 1P) dijakov v športnem oddelku;  

-       1 dijakinja, vpisana v splošni oddelek, je zaključila osnovno šolo v Bosni; 

-       2 dijaka bosta ponavljala 1. letnik, eden v športnem in eden v splošnem oddelku. 

  

Potek vpisa (podrobno):  

Na dan 4. 4. 2018 je bilo v 1. letnik Gimnazije Jesenice prijavljenih 83 kandidatov: 

-       53  v oddelkih splošne gimnazije in 

-       30  v športni oddelek 

Stanje po prenosih na dan 23. 4. 2018: 

-       62  v oddelku splošne gimnazije in  

-       20  v športnem  oddelku 

 V prvem krogu nismo imeli omejitve vpisa. V športni oddelek smo lahko sprejeli vseh 20 kandidatov. Vpis v prvi 

letnik Gimnazije Jesenice je potekal 19. in 21. 6. 2018.  

Ena dijakinja je bila razporejena v drugem krogu vpisa in se je vpisala.  

Dva dijaka prvega letnika sta se odločila za ponavljanje v prvem letniku Gimnazije Jesenice. 

 Po razpisanih rokih za vpis še ostajajo prosta mesta: 

-          19  prostih mest v oddelkih splošne gimnazije in  

-          0  prostih mest v oddelku športne gimnazije. 

 

15. Strokovno izpopolnjevanje 
Vsi učitelji so se glede na lastne potrebe in ob soglasju vodstva šole lahko udeležili 5 dni izobraževanja, vendar 

je, če se je pojavila utemeljena potreba za udeležbo sodelavca na dodatnem izobraževanju,  ravnateljica prošnji 

ugodila. Zaradi tega so se ponovno povečali stroški, namenjeni za tovrstno dejavnost. Stališče  ravnateljice je, da 



 

 

 

je izobraževanje in izpopolnjevanje nujno potrebno v času izvajanja posodobitve gimnazijskega programa, pa tudi 

sicer je potrebno slediti razvoju posameznih strok. 

Za celoten kolektiv je bilo načrtovano  izobraževanje Janija Prgića, a smo g zaradi stavke morali prestaviti na 

naslednje šolsko leto. 

 

16. Učni uspeh in izpiti 
a) Primerjalna analiza učnega uspeha po letnikih na dan 15. 9. 2018 v odstotkih 

Šolsko  

leto 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017/ 

2018 

1. letnik 84,4 94,1 93,5 88,9 99,3 99,1 94,9 93,5 91,8 90,2 98,9 100 92,8 95 96,7 

2. letnik 89,5 91,55 90,3 85,84 94,03 94,85 93,58 92,39 92,3 96,6 92,8 96,3 98,3 97,81 94,7 

3. letnik 89,5 93,9 97,0 96,3 95,7 94,5 94,7 95,3 94,4 97,0 98,8 97,1 98,8 96,94 97,54 

4. letnik 96,3 98,1 100 98,5 99,2 97,3 96,7 96,9 97,1 98,8 98,00 100 96,3 95,1 100 

Skupaj 89,9 94,4 95,2 92,39 97 96,4 95,0 94,5 93,9 95,65 97,10 98,76 96,95 96,34 97,2 

 

V šolskem letu 2017/18 so naši dijaki  ponovno dosegli zelo dober učni uspeh. Le 5 jih nima možnost napredovati 

v višji letnik po uspehu na popravnih izpitih. Vsi učitelji so pomagali vsem dijakom, ki so želeli prejeti pomoč in 

opravljati osnovne šolske obveznosti. Zadovoljni smo, da je v šolskem letu 2017/18 na naši gimnazij 57  (17,2 %) 

dijakov doseglo odličen in 103 (31 %) prav dober splošni učni uspeh. 

14 dijakov je doseglo odličen učni uspeh vsa štiri leta šolanja na naši gimnaziji. 

Priloga št. 12: Analiza učnega uspeha po oddelkih 

 

17. Matura 
Uspeh na maturi 

Leto Izdelalo v % 

1995 99,00 

 1996 97,01 

 1997 97,33 

1998 96,90 

1999 100 

2000 96 

2001 95,56 

2002 98,99 

2003 98,91 

2004 97,93 

2005 97,09 

2006 97 

2007 97 

2008 95,7 

2009 97,5 

2010 98,3 



 

 

 

2011 95,1 

2012 93,2 

2013 90.0 

2014 97 

2015 98,8 

2016 93 

2017 93,5 

2018 94,7 

 

Uspeh na maturi 2018 je bil ponovno odličen in nad slovenskim povprečje. Procenti tega ne izkazujejo, a dejstvo 

je, da so vsi dijak četrtega letnika ni pristopil k maturi in da imajo samo trije po en popravni izpit.  

16 maturantov (24,8%)  maturantov je doseglo 25 točk in več 

Med njimi so 3 dijaki postali zlati maturanti: 

Anja Mandeljc (32 točk) 

Neža Ribnikar (31 točk) 

Luka Kambič (30 točk) 

Priloga št. 13: Analiza rezultatov na maturi 2018 

 

18. Hospitacije 
V preteklem šolskem letu je ravnateljica mag. Lidija Dornig opravila 30 hospitacij. V tem šolskem letu je bilo še 

nekaj hospitacij na temo Učenje učenja, nekaj pa proste izbire. Opravila sem tudi 5 hospitacij pri naši nekdanji 

dijakinji, ki jih je potrebovala za pristop k strokovnemu izpitu. 

Med hospitacijo so učitelji predstavljali primere dobre prakse in učenje učenja. 

Zapisniki o poteku, vsebini ter razgovoru s profesorji so shranjeni v arhivu.  

 

 

19. Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti  v šolskem letu 2017/18 

19.1. Projekti 

Št.  Priimek in ime mentorja Projekti, izmenjave in druge dejavnosti 

1 Aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 

2 Aktiv športne vzgoje Naj športna šola 

3 mag. Erjavec Matej EŠRT (e-šolski razvojni tim) 

4 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Inženirke in inženirji bomo! 

5 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Planetu Zemlja prijazna šola: Energetsko učinkovita soseska junior 

6 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Planetu Zemlja prijazna šola: Znanost, magija in mladi 

7 

mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

Planetu Zemlja prijazna šola: Karavana varne kemije - kemikalije v 

vsakdanjem življenju 

8 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Predstavitev mednarodnega inštituta za kanabinoide 

9 mag. Erjavec Matej EŠRT (e-šolski razvojni tim) 

10 Gerbec Milena Tutorstvo (glej prologa 2.2.) 

11 Gerbec Milena Finančno opismenjevanje 

12 Gerbec Milena Kakšno domovino si želimo 

13 Konjar Žiga Izobraževanje na daljavo 

14 Konjar Žiga UNESCO ASPnet 

15 Kosem Dvoršak Andreja MEPI 

16 Kosem Dvoršak Andreja Filmska kultura 

17 Kozelj Nataša Rastem s knjigo  

18 Kučina Jerneja in Darja Šatej MERIA 

19 Kučina Jerneja Jazon 

20 Legat Nada Obrazi prihodnosti 

21 Legat Nada OBJEM 

22 Martinčič Bojana “Živimo zdravo, ker se cenimo” 



 

 

 

23 Martinčič Bojana Športni oddelek 

24 Martinčič Bojana Promocija čistega športa 

25 Martinčič Bojana Preventivni projekti Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

26 Medja Marija Tek podnebnih solidarnosti 

27 Miler Ana Postani krvodajalec 

28 Modrijan Boštjan Borilne veščine 

29 

Mulec Tina 

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah 

30 Mulec Tina Govori z mano 

31 Mulec Tina SKOZ 

32 Podlipnik Roman  Ura za Zemljo 

33 Podlipnik Roman Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

34 Smolej Vrzel Vesna UNICEF  

35 Smolej Vrzel Vesna  Prostovoljno socialno delo 

36 Smolej Vrzel Vesna NEFIKS 

19. 2. Izmenjave  
1.  Podlipnik Roman Narodna izmenjava s slovensko gimnazijo v Celovcu 

2. Roman Podlipnik Mednarodna izmenjava z Gimnazijo Trnova 

19. 3. Sodelovanje z okoljem 
Poleg sodelovanja z okoljem, ki je nujno  za uspešno vzgojno-izobraževalno delo, bomo sodelovali tudi z 

inštitucijami, ki bodo lahko obogatile osnovno delo. 

1. Sitar Tatjana Sodelovanje z ameriško ambasado 

2. Mulec Tina Sodelovanje z Amnesty International Slovenija  

3. Gerbec Milena Sodelovanje s slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu 

4 Podlipnik Roman Zavarovalnica Triglav 

 

 

Priloga 14: Poročila o izvedbi projektov, izmenjav, taborov in drugih dejavnostih 

 

20. Uspehi dijakov in zaposlenih: 
Nastopi naših dijakov in profesorjev na tekmovanjih in sodelovanje na natečajih 

20. Uspehi dijakov in zaposlenih:   
Nastopi naših dijakov in profesorjev na tekmovanjih in sodelovanje na natečajih   

20.1. Uspehi zaposlenih 

Marija Palovšnik:  prejemnica  Plakete Občine Jesenice za  pedagoško delo z mladimi in obogatitev kulturnega 

dogajanja tako na Gimnaziji Jesenice in Koroški Beli kot tudi širše na občinskem nivoju 

Jerneja  Kučina: naj mentorica za šolsko leto 2017/18 v finančnem opismenjevanju (gimnazije) 

Gimnazijski teater + Teater, prof. 

 

V šolskem letu 2017/18 sem združila skupini (zaradi skromne zasedbe v eni in drugi skupini). 

Sodelujoči dijaki: Krištof Marij Čušin, Urban Koložvari, Neža Kavčič, Tara Mohorič, Pia Svetina, Matija Jošt 

Čušin, Jaka Dolžan Lukežič. 

Sodelujoči profesorji: Polona Avsenak, Žiga Konjar, Bojana Martinčič, Nataša Meglič, Katja Zupan. 

Nastala je predstava Milana Jesiha Kronan norec.  

Premiera: 28. 2. 2018 - 7. Dramski festival v GTČ Jesenice. 

Ponovitve: 10. 3. 2018 - Kulturni hram na Koroški Beli, 23. 4. 2018 – Čufarjev maraton v GTČ Jesenice, 10. 5. 

2018- Kolpern Jesenice, 8. 6. 2018 – Pijava Gorica. 

20.2. Uspehi dijakov 
20.2.1. Uspehi na mednarodni ravni  

 

A. Mednarodna matematična tekmovanja 



 

 

 

Andraž Maier, 4. A,  je leta 2018 na državnem tekmovanju   iz matematike prejel zlato priznanje 

V juliju 2018 je bil član slovenske matematične olimpijske ekipe na   59. matematični olimpijadi v Cluju v 

Romuniji, kjer je dobil pohvalo ( mentorica Ana Miler). 
 

B. Mednarodno geografsko tekmovanje 

Luka Kambič, 4. A je zmagal na državnem tekmovanju iz geografije in se je uvrstil na olimpijado v Kanadi, kjer 

je dobil pohvalo (mentorica  Mirjam Martinuč Bernard). 

 

C. MEPI 

Osvojena priznanja: 

Zlato priznanje: podelitev 19. 3. 2018 na Brdu pri Kranju: 

- Lenart Dolar, Luka Prezelj in Blaž Žerjav Jereb (vsi bivši dijaki) (mentorica Katarina Trontelj) 

- Luka Kambič, 4. A, Matija Legat, 4. A in Žana Križanič, 4. B (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak) 
 

20.2.2. Dramska dejavnost 

7. Dramski festival 

 

Na njem je nastopilo šest skupin dijakov (2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 3. Š,) ter gledališka skupina dijakov in 

profesorjev: 

- Tati en iyi (3. C): Matej Zupančič, Obešenci 

- Fantastičnih 24 (2. B): Liza Zidarević, Vroča kri 

- Krotke (3. A):  Ana Krstova, Skrivnost ulice 13 

- Šacijevi angelčki(2. A): Ena Maier, Teja Šapek Car, Matej Dražič, Urban Koložvari, Meggie Kalan, 

Anja Dolar, Poroke so pogrebi s torto 

- Mojtim (3. Š): Alja Polanec, Maja Kerštajn, Ortodoksni jud Sam v krempljih kokaina 

- Mavrični otroci (3. B): Ivana Tušek, Tjaša Prezelj, Preden se ohladi 

- Gimnazijski teater + Teater, prof.: Milan Jesih, Kronan norec 

 

Komisija, ki je ocenjevala skupine dijakov, je podelila priznanja za: 

• najboljšo predstavo: Obešenci (3. C) 

• najboljšo igralko: Manca Bertoncelj, Aleks Novkovič 

• najboljšega igralca: Urban Koložvari 

• najboljšega igralca/igralko v stranski vlogi: Manja Mekina, Matija Jošt Čušin 

• najboljše avtorsko besedilo: Ana Krstov, Skrivnost ulice 13 

• najboljšo sceno: Obešenci 

• najboljšo kostumografijo: Preden se shladi (3. B) 

• najboljši gledališki list: Obešenci 

• najboljšo koreografijo: Poroke so pogrebi s torto (2. A) 

• posebna nagrada žirije: za sporočilo besedila (3. Š) 

Najboljša predstava po mnenju gledalcev:  

- 1. večer: Skrivnost ulice 13,  

- 2. večer: Poroke so pogrebi s torto 

 

Gimnazijski teater – recital: 

- sprejem maturantov v septembru 2017: prizor iz romana Alamut    

- proslava ob dnevu državnosti – junij 2018: pesmi o domovini 

20.2.3. Pevski zbor: 

- 26. 9. 2017: sprejem maturantov generacije 2016 in njihovih staršev 

- 28. 11. 2017: projektni dan in dan mladih raziskovalcev 

- 19. 12. 2017: božično–novoletni koncert 

- 23. 1. 2018: dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi 

- 9. in 10. 2. 2018: informativni dan 

- 8. 3. 2018:  3. srečanje gorenjskih srednješolskih pevskih zborov (mi organizatorji) 

- 4. 2018: dobrodelni koncert SpoMLADI ustvarjajo, 

- Revija pevskih zborov na Slovenskem Javorniku 

- 22. 6. 2018: nastop na proslavi ob dnevu državnosti 

 

20.3.4. Digitalna fotografija 2018 

UČITELJ:  Katarina Trontelj s sodelavci Sonja Janša Gazič, Marko Kikelj, Dejan Đerković 

SODELUJOČI: učenci osnovnih in dijaki srednjih šol 



 

 

 

DATUM IZVEDBE: februar do junij 2018 

Na letošnji foto natečaj “Digitalna Fotografija”  smo prejeli smo 12 fotografij osnovnošolcev in 12 fotografij 

srednješolcev. Razstava vseh fotografij je na ogled v avli gimnazije od podelitve spričeval in priznanj ob zaključku 

pouka v veliki telovadnici Gimnazije Jesenice, kjer so bila podeljena tudi 3 priznanja v kategoriji osnovnih in 3 

priznanja v kategoriji srednjih šol.   

EVALVACIJA:   V prihodnje bo potrebno pridobiti vse kontakte od Andreja Mežika in šole še posebej povabiti, 

saj objava na spletnih straneh GimJes in preko oglasnih plakatov ni bila dovolj odmevna in se je letos zato prijavilo 

bistveno manj šol, kot prejšnja leta. 

 

20.3.6. Likovna dejavnost 

Likovna umetnost/Likovno snovanje 

Likovni natečaj Osvajanje vesolja, 23. slovenski festival znanosti 

Državno tekmovanje z mednarodno udeležbo: Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 25. 9. 2017 

Udeležilo se ga je skupno 430 dijakov, med njimi 5 dijakov naše gimnazije: Zala Potočnik, 2. B, Lara Stare 

Knific, 2. A, Vida Leskovar, 2. A, Laura Koželj, 2. A, Domen Mirtič Dolenec, 3. B, mentorica Sonja Janša 

Gazič. 

Osvojena priznanja: Domen Mirtič Dolenec, 3. B, je osvojil 4. nagrado in se uvrstil med 43 najboljših, njegovo 

delo se je uvrstilo na razstavo. 

 

Likovni natečaj kulturno-naravoslovnega društva Naša zemlja: ''Moja domovina – Poznam svojo 

kulturno dediščino?'' 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 5. 6. 2018 

Udeležilo se ga je skupno (ni podatka) dijakov, med njimi 7 dijakov  naše gimnazije: Ana Muhar, 1. A, Ana 

Slivnik, 1. A, Lara Nikolić, 1. A, Luka Gačnik, 3. A, Manja Mekina, 3. A, Aleksander Piber, 3. C, Dolores Dolar 

Bratuša, 3. C), mentorica Sonja Janša Gazič. 

Osvojena priznanja: Ana Muhar, 1. A, Ana Slivnik, 1. A, Lara Nikolić, 1. A, Luka Gačnik, 3. A, Manja 

Mekina, 3. A, Aleksander Piber, 3. C, Dolores Dolar Bratuša, 3. C so za svoja dela prejeli priznanja. 

 

Mednarodni likovni natečaj za mlade – The 16th international exhibition YHDESSA – TOGETHER, 

Finland 

Mednarodno tekmovanje: Finska, oktober 2017 

Udeležilo se ga je skupno 6800 otrok iz vsega sveta (66 držav), med njimi 2 dijakinji naše gimnazije: Manca 

Povšin, 3. B in Kaja Larisi Šmit, 3. A. 

Osvojena priznanja: Manca Povšin in Kaja Larisi Šmit sta prejeli diplomi za odlično delo in bili sprejeti med 

200 najboljših, Manca Povšin pa še med 75 najboljših od 6800, ki so jih uvrstili v spletno galerijo. Obe deli pa so 

razstavili (najboljših 200) v galeriji Art Centre for Children and Young People, Hyvinkää, Finland. 

 

Likovni natečaj ''Olimpijski plakat'', Olimpijski komite Slovenije 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 5. 1. 2018 

Udeležilo se ga je skupno 774 dijakov in učencev, izmed katerih je žirija izbrala najboljših 15 v vsaki kategoriji. 

Sodelovali so naši dijaki: Ana Muhar, 1. A, Natalija Šmitran, 1. B, Rastko Babič in Jasmina Porča, 1. B,  Vida 

Leskovar, 2. A, Eva Maier, 2. A, Ines Malkoč, 2. A, Kaja Larisi Šmit, 3. A.  

Osvojena priznanja: Med najboljših 5 v kategoriji SŠ se je uvrstila dijakinja Vida Leskovar, 2. A. Izdelala je 

'jumbo' plakat, ki je bil razstavljen po različnih krajih Slovenije in na spletu.  

 

 

Likovni Ex Tempore 2018 

Državno tekmovanje: Cerklje na Gorenjskem, 19. 4. 2018 

UNESCOV nacionalni projekt in likovni natečaj za OŠ in SŠ. Udeležilo se ga je skupno (ni podatka), med njimi 

3 dijakinje naše gimnazije: Ana Muhar, 1. A, Lara Nikolić, 1. A in Vida Leskovar, 2. A. 

Osvojena priznanja: Lara Nikolić, 1. A, se je v kategoriji SŠ uvrstila na 3. mesto. 

Mednarodni likovni natečaj Radost Evrope, Beograd 

Mednarodno tekmovanje: (Beograd, 1. 7. 2018) 

Tekmovanje je v teku, sodelujejo naši dijaki: (Laura Koželj, 2. A, Luka Gačnik, 3. A, Nina Krajnc, 3. A, Kaja 

Larisi Šmit, 3. A, Ivana Tušek, 3. A, Tamara Cvijić, 3. C) 

Osvojena priznanja: rezultati še niso znani. 
 

Šolski koledar 2018 



 

 

 

Pri izdelavi šolskega koledarja za leto 2017 so s svojimi deli sodelovali dijaki: Ema Pšeničnik, 1. A,  Vida 

Leskovar, 2. A, Nina Krajnc, 3. A, Tamar Cvijić, 3. C, Ana Muhar, 1. A, Ana Ajša Vičar, 1. B, Tinkara Jan, 3. C, 

Laura Koželj, 2. A, Manca Povšin, 3. B, Nika Vereš, 2. A, Kaja Larisi Šmit, 3.A, Ivana Tušek, 3. B (mentorica 

Sonja Janša Gazič). 

Pregledna razstava del v razstavnem salonu DOLIK 

Dejavnost je bila izvedena, vendar v drugačni zasnovi, saj smo bili sredi šolskega leta ponovno povabljeni, da 

pripravimo še pregledno likovno razstavo v razstavnem salonu Dolik. Ker smo se potem bolj intenzivno 

ukvarjali s pripravo izdelkov za zaključno razstavo v Doliku, ki zahteva oz. omogoča tudi in predvsem slike na 

platno, je bila v februarju ob kulturnem prazniku odprta razstava fotografij dijaka Domna Mirtiča Dolenca in 

potem še v aprilu fotografska razstava nekdanjega dijaka Andraža Pavliča. Namesto ene skupinske razstave sta 

bili postavljeni dve fotografski, ki sta bili delo dveh avtorjev, in junija velika pregledna skupinska razstava v 

Doliku. Na razstavi je sodelovalo 29 dijakov 1., 2. in 3. letnika. Dela za razstavo (slike na platno, koledarske 

slike in keramika) so nastajala med poukom likovne umetnosti (1. letniki), poukom likovnega snovanja (2. in 3. 

letniki) ter med ustvarjalnim krožkom (dijakinje 1. A). Odprtje razstave je bilo obogateno z glasbenimi točkami, 

nastopi naših dijakov glasbenikov ter govori in pogostitvijo. Odzivi na razstavo so zelo dobri, saj so bila 

razstavljena res kvalitetna dela. Razstava je bila na ogled od 15. junija do 18. julija 2018.  

V šolskem letu 2017/2018 smo pripravili dve fotografski in eno pregledno (slikarsko/kiparsko) razstavo dijaških 

del. 

20.3.7.  Raziskovalne naloge: 

        1.      Raziskovalno nalogo so delale dijakinje 4.B Neža Ribnikar, Kaja Ličef in Katjuša Krupenko. Dejavnost 

je bila izvedena po načrtu. Izvedli smo dodatne raziskave - analize polifenolov v dveh različnih topilih (voda, 

metanol) in z drugačno, učinkovitejšo metodo kot lansko leto (soxhlet). Določili smo vsebnost cezija tako v 

trosnjakih kot v obeh vrstah ekstraktov. S tem smo bistveno razširili in izboljšali rezultate lanskoletne raziskovalne 

naloge.  

Raziskovalno nalogo smo predstavili 4. 4. 2018 na regijskem srečanju mladih raziskovalcev v BC Naklo, kjer se 

je naloga uvrstila v 1. krog državnega tekmovanja. Uvrstila se je tudi v 2. krog; na predstavitvi na državnem 

srečanju mladih raziskovalcev 14. 5. v Murski Soboti je osvojila srebrno priznanje. 

 

2. Pohvala za 3. mesto na 27. regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2018 za raziskovalno nalogo z 

naslovom:  «Prostorska razširjenost borovničevja (Vaccinium myrtillus L.) na področju Mesnovca na 

Pokljuki«  

Področje: Ekologija z varstvom okolja  

Avtorji: Luka Dražić, Lucija Mežek in Martin Radman iz 3. A  

Mentorica: Irena Oblak  

Somentorja: Andrej Arih in Miha Marolt  

Pri nastajanju so sodelovali: Tomaž Bregant iz TNP in Peter Čadež iz GG Bled, ki sta pomagala na terenu, za kar 

se jima zahvaljujemo; hvala tudi Teji Oblak za koristne nasvete pri pisanju raziskovalne naloge, Mitju Oblaku za 

prevod povzetka v angleščino ter Varji Butinar, ki je vezala izvode raziskovalne naloge. 

 

20.3.8. Akrobatsko-navijaška skupina Leteči medvedki 

(mentor Boštjan Modrijan) 

 

Državno prvenstvo akrobatskih skupin, Jesenice, 12. 5. 2018 

Ekipo Letečih medvedkov Gimnazije Jesenice so zastopali:  

Ožbej Modrijan, 2. Š, Luka Gačnik, 3. A, Jan Arh in Luka Trpin, 3. B, Rok Zupančič, 3. Š (mentor Boštjan 

Modrijan).  

Na tekmovanju v kategoriji skupin SŠ so naši dijaki zasedli 4. mesto. 
Udeležilo se ga je 6 akrobatskih skupin. 

Tekmovalo je 6 dijakov. 

Prednovoletna prireditev, Jesenice, 22. 12. 2017 

Nastopali so:  

Ana Trstenjak, Eva Zupančič, Aljaž Žnidar, Maj in Nej Donoša iz 1. A, Matija Potočnik, 1. B, Ožbej Modrijan, 

2. Š, Luka Gačnik in Luka Dražić, 3. A, Jan Arh in Luka Trpin, 3. B, Rok Zupančič, 3. Š (mentor Boštjan 

Modrijan) 

 



 

 

 

Informativni dan, Jesenice 9. in 10. 2. 2018 

Ana Trstenjak, Eva Zupančič, Aljaž Žnidar iz 1. A,  Ožbej Modrijan, 2. Š, Luka Gačnik, 3. A, Jan Arh in Luka 

Trpin, 3. B, Rok Zupančič 3. Š (mentor Boštjan Modrijan).  

 

Revialni nastop, OŠ Prežihov Voranc Jesenice, 21.6.2018 

Ožbej Modrijan 2. Š, Rok Zupančič 3. Š, Jan Arh in Luka Trpin 3. B , Luka Gačnik, 3. A. (mentor Boštjan 

Modrijan). 

 

20.3.9. Nagradni natečaj za »NAJBOLJ ŠPORTNO SREDNJO ŠOLO« 

Naša gimnazija je prejela bronasto priznanje 

 

20.3.10. Občinske nagrade športnikom za leto 2017 

Anja Mandeljc, 4. Š za   1.mesto na DP  srednjih šol v gorskem teku. 

Nejc Jan, 2. Š za  1.mesto na DP  srednjih šol v gorskem teku. 

Eva Kanalec, 3. A za 1.mesto na DP srednjih šol v alpskem smučanju. 

Sara Mohorič (lanskoletna maturantka) za  3.mesto na DP srednjih šol v krosu. 

Lara Krnc, 4. Š za 3.mesto na DP srednjih atletiki. 

Vita Lukan, 3. Š za  3.mesto na DP  srednjih šol v športnem plezanju. 

Ana Kanalec ( lanskoletna maturantka) za 3.mesto na DP srednjih šol v alpskem smučanju. 

 

Ekipna tekmovanja 

Atletika ekipno državno prvenstvo: dijakinje za 3.mesto   (Anja Mandeljc, 4. Š, Sara Mohorič (lanskoletna 

maturantka), Neža Fister, 1. Š, Ivana Tušek, 3. B Trina Praprotnik Malej, 4. Š, Lea Holc, 2. Š, Nika Vereš, 2. A, 

Eva Maier, 2. A, Lana Vauhnik, 3. Š, Lara Krnc, 4. Š, Nina Šimnic, 1. Š, Ana Muhar, 1. A) 

Atletika posamično državno prvenstvo -  štafeta 4x100m dijakinje  za 2. mesto (Trina Praprotnik Malej, 4. Š, Lea 

Holc, 2. Š, Lana Vauhnik,  3. Š Lara Krnc, 4. Š) 

Državno prvenstvo v krosu -  starejše dijakinje ekipno  za 2.mesto (Sara Mohorič in Alenka Peternelj – 

lanskoletni maturantki) 

Tek trojk -  dijakinje  za 2.mesto (Anja Mandeljc, 4. Š Sara Mohorič in Alenka Peternelj, lanskoletni maturatki) 

  - mešana ekipa za  3.mesto (Maja Kerštajn, 3. Š, Miha Jan, 3. Š in Vili Črv, 4. Š) 

 

20.2.10. Angleščina – Italijanščina                                                                                                                                                                                                 

Angleščina 

Tekmovanje iz znanja angleščine 

Šolsko tekmovanje: 5. 12. 2017 

Udeležilo se ga je 26 dijakov. 

Področno tekmovanje: Gimnazija Škofja Loka, 5. 2. 2017 

Udeležilo se ga je skupno ? dijakov, med njimi 12 dijakov naše gimnazije: Martin Radman, 3. A (mentorica Tina 

Mulec), Ivana Tušek, 3. B, Jaka Hlastan 3. B, Tjaša Prezelj 3. B, (mentorica Renata Bok Zelenjak),  Aleksander 

Piber 3. C, Rebeka Hudovernik 3. C, Matevž Pintar 3. C, Mojca Hrast 3. C, Matej Zupančič 3. C, Marko  Novak 

3. C, Denis Čatak 3. Š, Tina Mužan, 3. Š (mentorica Tatjana Sitar).  

Državno tekmovanje: Ljubljana, Gimnazija Šentvid, 19. 3. 2018 

Udeležilo se ga je skupno 83 dijakov, med njimi 3  dijaki naše gimnazije: Martin Radman, 3. A (mentorica Tina 

Mulec), Rebeka Hudovernik, 3. C in Mojca Hrast, 3. C (mentorica Tatjana Sitar)  

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki:  Rebeka Hudovernik, 3. C, in Mojca Hrast, 3. C (mentorica 

Tatjana Sitar). 

Srebrno priznanje so osvojili naslednji dijaki: / 

Zlata priznanja so osvojili naslednji dijaki:  Martin Radman, 3. A (mentorica Tina Mulec). 

 

Srednješolsko tekmovanje iz italijanščine (3. letnik) 

Šolsko tekmovanje: Zaradi majhnega števila dijakov šolsko tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Področno tekmovanje: Področnih tekmovanj iz italijanščine ni. 

Državno tekmovanje: SŠ Veno Pilon Ajdovščina, 30. 3. 2018 

Udeležilo se ga je skupno 18 dijakov, med njimi 1 dijak naše gimnazije: Matej Zupančič, 3. C (mentorica 

Andreja Kosem-Dvoršak). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Matej Zupančič, 3. C (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak). 

Srebrno priznanje so osvojili naslednji dijaki: / 

Zlata priznanja so osvojili naslednji dijaki: / 



 

 

 

 

Spletno bralno tekmovanje iz italijanščine – Il topo di biblioteca 

Tekmovanje organizira založba Mladinska knjiga za osnovne in srednje šole v Sloveniji in poteka na 

državnem nivoju. 

Državno tekmovanje: tekmovanje je potekalo od 6. 11. 2017 do 15. 3. 2018 na spletu (dijak si izbere datum 

sam). 

Udeležili so se ga 2 dijaka 3. letnika in 1 dijakinja 4. letnika (vsi na višjem nivoju) Gimnazije Jesenice, skupno 

torej 3 dijaki iz  3. C in 4. Š (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak). 

Osvojena priznanja: 

Zlato priznanje: Matej Zupančič, 3. C (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak). 

 

20.2.11. Biologija – Kemija 

Biologija 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni: 
Šolsko tekmovanje: Jesenice, petek, 13. 10. 2017  

Udeležilo se ga je skupno 27 dijakov iz vseh 4 letnikov. 

Osvojena bronasta priznanja: 9 dijakov: Elvisa Smajlovič, 4. A, Špela Noč, 4. A, Tanja Pfajfar, 4. A, Karmen 

Ferjan, 4. A, Aljaž Stopar, 4. B, Zala Škrabelj, 4. B, , Julija Komac, 3. A, Simon Gašperin, 2. B, Timotej Mlakar, 

1. B. 

Državno tekmovanje: Nova Gorica, sobota, 18. 11. 2017  

Na podlagi rezultatov šolskega  tekmovanja so se nanj uvrstili 3 dijaki.  

Osvojena priznanja na državnem tekmovanju: (pri vseh mentorica Katarina Trontelj ) 

3 zlata priznanji: Zala Škrabelj, 4. B, Julija Komac, 2. A, Simon Gašperin,1. B.  

Tekmovanje za Proteusovo priznanje 

Šolsko tekmovanje: četrtek, 25. 1. 2018, Gimnazija Jesenice.  

Udeležilo se ga je skupno 18 dijakov in sicer 7 dijakov prvega letnika, 1 dijakinja  drugega letnika, 6 dijakov 

tretjega letnika in 3 dijaki četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: sobota,  17. 3. 2018, FAMNIT, Koper. 

Med skupno 401 udeleženci tekmovanja je bilo 5 naših dijakov:  1. B: Helena Tolar in 4. B: Aljaž Stopar 

(mentorica Katarina Trontelj), 2. A: Lara Stare-Knific in 3.A: Luka Dražić in Martin Radman  (mentorica Irena 

Oblak). 

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

6 bronastih priznanj:  

 - Helena Tolar in Fidan Ukaj, 1. B; Aljaž Stopar, 4. B. (mentorica Katarina Trontelj) 

 - Lara Stare - Knific, 2. A; Luka Dražić in Martin Radman (mentorica Irena Oblak) 

 1  srebrno priznanje: 

  -  Lara Stare - Knific, 2. A (mentorica Irena Oblak) 

 

Kemija 

Tekmovanje iz znanja kemije za  Preglovo plaketo 

Šolsko tekmovanje: 12. 3. 2018 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je skupno 44 dijakov in sicer 23 dijakov prvega letnika, 8 dijakov drugega letnika, 8 dijakov 

tretjega letnika in 5 dijakov četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: sobota,  5. 5. 2018 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani 

Udeležilo se ga je približno 400 dijakov, med njimi 7 naših dijakov:  

Martin Kirovski, 1. C, Nina Šimnic, 1. Š, Špela Noč, 4. A ( mentorica  Natalija Bohinc Zaveljcina),  

Simon Gašperin, 2. B, Jan Lupše, 2. B, Ana Kanalec, 2. A, Martin Radman, 3. A (mentorica Veronika 

Žnidaršič). 

Osvojena priznanja: 

13 bronastih priznanj:  Nina Šimnic,1. Š, Martin Kirovski ,1. C, Ana Ajša Vičar, 1. B, Neža Fister 1. Š, Ana 

Slivnik, 1. A, Špela Noč, 4. A (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina). Simon Gašperin, 2. B, Jan Lupše, 2. B, 

Ana Kanalec, 2. A, Marko Cerkovnik, 2. B, Lea Holz, 2. Š, Martin Radman, 3. A, Matej Zupančič, 3. C 

(mentorica Veronika Žnidaršič).  

20.2.12. Fizika  - Informatika 

Fizika 

Tekmovanje srednješolcev iz naravoslovja 

Šolsko tekmovanje: 21. 11. 2017 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 20 dijakov iz prvega in drugega letnika. 



 

 

 

Državno tekmovanje: 06. 01. 2018 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani 

Udeležilo se ga je skupno 100 dijakov, med njimi 3 dijaki naše gimnazije: Jan Lupše in Simon Gašperin, 2. B, 

Martin Kirovski, 1. C (mentorica Barbara Hudovernik).  

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Martin Kirovski, Klemen Liam Jelovčan in Anita Kunšič iz 1. 

C, Jan Lupše in Simon Gašperin, 2. B, Petja Murnik, 2. Š, Matej Dražić, 2. A (mentorica Barbara Hudovernik). 

 

Astronomija 

Tekmovanje srednješolcev za Dominkova priznanja 

Šolsko tekmovanje: 7. 12. 2017 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 12 dijakov naše šole. 

Državno tekmovanje: 6. 1. 2018 na Gimnaziji Šentvid 

Udeležilo se ga je skupno 76 dijakov, med njimi 3 dijaki naše gimnazije: Martin Radman, 3. A (mentorica 

Barbara Hudovernik), Andraž Maier in Luka Kambič, 4. A (mentor mag. Matej Erjavec). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Tilen Tomažič, 1. C, Martin Radman, 3. A (mentorica Barbara 

Hudovernik) in Jan Arh, 3. B, Andraž Maier in Luka Kambič, 4. A (mentor mag. Matej Erjavec). 

Srebrno priznanje so osvojili naslednji dijaki: Martin Radman, 3. A (mentorica Barbara Hudovernik), Andraž 

Maier in Luka Kambič, 4. A (mentor mag. Matej Erjavec). 

 

Tekmovanje srednješolcev iz fizike Stefanova priznanja 

Šolsko tekmovanje: 11. 10. 2017 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 25 dijakov iz prvega letnika. 

Regijsko tekmovanje: 16. 03. 2018 na Gimnaziji Škofja Loka 

Udeležilo se ga je skupno 108 dijakov, med njimi 10 dijakov naše šole: Jan Lupše, 2. B, Eva Maier, 2. A, Martin 

Radman, 3. A (mentorica Barbara Hudovernik), Matej Zupančič, Tinkara Jan in Matevž Pintar, 3. C, Sara 

Ravnik in Nina Rupnik, 4. B, Andraž Maier in Luka Kambič, 4. A (mentor mag. Matej Erjavec). 

Državno tekmovanje: 07. 04. 2018 na Gimnaziji Bežigrad 

Udeležilo se ga je skupno 128 dijakov, med njimi 4 dijaki naše gimnazije: Martin Radman, 3. A (mentorica 

Barbara Hudovernik), Matej Zupančič, 3. C, Andraž Maier, 4. A, Sara Ravnik, 4. B (mentor mag. Matej 

Erjavec). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Aljaž Žnidar, 1. A, Jure Kos, Matija Potočnik in Liza Gregori, 

1. B, Mark Krajzel in Laura Radman, 1. Š, Matej Zupančič, 3. C, Sara Ravnik, 4. B, Andraž Maier 4. A (mentor 

mag. Matej Erjavec), Lan Rejc, Aljaž Rožič in Martin Kirovski, 1. C, Martin Radman, 3. A (mentorica Barbara 

Hudovernik). 

Srebrno priznanje so osvojili naslednji dijaki: Martin Radman, 3. A (mentorica Barbara Hudovernik), Andraž 

Maier, 4. A, Sara Ravnik, 4. B, Matej Zupančič, 3. C (mentor mag. Matej Erjavec). 

 

Verižni eksperiment 

V petek, 11. 5. 2018, je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekal že tradicionalni vseslovenski verižni 

eksperiment. Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja sproži 

naslednjo v stilu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, ki jih zgradijo učenci, dijaki in 

študentje. Na prireditvi so Gimnazijo Jesenice zastopali dijaki Juš Sitar, Lucija Mežek, Julija Komac in Andraž 

Kavčič iz 3. A, Luka Trpin, Tjaša Prezelj, Matija Jošt Čušin in Domen Mirtič Dolenec iz 3. B, Jaka Dolžan iz 3. 

C (mentorja mag. Matej Erjavec in Barbara Hudovernik). Že nekaj mesecev pred prireditvijo so skrbno 

pripravljali svoji napravi z imenoma Čudežni vrt in Mini golf.    

 

Informatika: 

Tekmovanje Bober 2017 

Šolsko tekmovanje: 13. do 17. 11. 2017 

Udeležilo se ga je 130 dijakov in dijakinj in sicer 89 dijakov prvega, 21 drugega, 19 tretjega in 1 četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 13. 1. 2018 

Udeležilo se ga je skupno 7 dijakov in dijakinj, med njimi 1 dijakinja naše gimnazije: Jera Aideen Schiffrer,  

1. C, mentor Marko Kikelj.  

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje:  
Na šolskem tekmovanju so dijaki dosegli: 23 bronastih priznanj v 1. letniku, 10 bronastih priznaj v 2. letniku in 4 

bronaste v 3. letniku. 

Srebrno priznanje: / 



 

 

 

Zlato priznanje: Jera Aideen Schiffrer, 1. C, mentor Marko Kikelj  

Nagrajeni na državnem tekmovanju: / 

 

20.2.14. Geografija – Zgodovina 

Zgodovina:  

Kviz Zgodovina mesta Jesenice 

Šolsko tekmovanje: petek, 2. 3. 2018  na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 10 dijakov. 

Občinsko tekmovanje: ponedeljek, 12. 3. 2018, Jesenice, v kinu Železar 

Udeležili se ga je skupno 36 dijakov in učencev , med njimi 6 dijakov naše gimnazije: 

Natalija Šmitran, 1. B, Hana Gasar, 1. Š, Žan Žiga Lešnjak, 1. Š, Lucija Mežek, 3. A, 

Domen Mirtič Dolenec, 3. B, Matej Zupančič, 3. C (mentorica: Darja Svetina).                 

Osvojena priznanja: 
1. mesto, ekipa: Lucija Mežek, Domen Mirtič Dolenec , Matej Zupančič 

2. mesto, ekipa: Natalija Šmitran, Hana Gasar, Žan Žiga Lešnjak 

(mentorica: Darja Svetina)                

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

Šolsko tekmovanje: 31. 1. 2018 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 27 dijakov. 

Državno tekmovanje: 7. 4. 2018 na Gimnaziji Ptuj 

Udeležilo se ga je skupno 176 dijakov, med njimi 3 dijaki naše gimnazije: Martin Radman, 3. A, Domen Mirtič 

Dolenec, 3. B, Matej Zupančič, 3. C (mentorica Nataša Meglič). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Martin Radman, 3. A, Domen Mirtič Dolenec, 3. B, Matej Zupančič, 3. C, Tara Maja 

Simonič, 4. B, Matija Cvetek, 4. B, Ana Maja Kralj, 4. B (mentorica Nataša Meglič). 

 

Geografija:  

Tekmovanje srednješolcev v znanju iz geografije 

Šolsko tekmovanje: 16. 1. 2018 

Udeležilo se ga je 59 dijakov in sicer 26 dijakov prvega, 14 drugega, 16 tretjega in 3 četrtega letnika. 

Območno tekmovanje: Jesenice, 7. 3. 2018 

Udeležilo se ga je 5 dijakov naše gimnazije: Luka Kambič in Tanja Pfajfar iz 4. A, Matej Zupančič, Jaka Dolžan 

Lukežič in Tinkara Jan, 3. C (mentorica Mirjam Martinuč Bernard). 

Državno tekmovanje: Ruše, 13. 4. 2018 

Udeležil se ga je 1 dijak. 

Osvojena priznanja:  

Zlato priznanje: 

Luka Kambič iz 4. A. 

Srebrna priznanja: 

Osvojenih je 5 srebrnih priznanj: 

Luka Kambič in Tanja Pfajfar iz 4. A, Matej Zupančič, Jaka Dolžan Lukežič in Tinkara Jan, 3. C. 

Bronasto priznanje:  
Osvojenih je 16 bronastih priznanj: 

Helena Tolar, 1. B, Neža Fister, 1. Š, Aljoša Markež, 1. Š, Meggie Kalan, 2. A, Maša Gasar, 2. Š, Lucija Mežek, 

3. A, Juš Sitar, 3. A, Jaka Dolžan Lukežič, 3. C, Tinkara Jan, 3. C, Krištof Medja, 3. C, Aleksander Piber, 3. C, 

Matej Zupančič, 3. C, Luka Kambič, 4. A, Tanja Pfajfar, 4. A, Zala Peternel, 4. B, Nina Rupnik, 4. B. 

20.2.15. Matematika 

Raziskovalni dnevi matematike na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 

Univerze na Primorskem:  

Andraž Majer iz 4. B je bil povabljen. 

 

Logika 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, četrtek, 28. 9. 2017.  

Udeležilo se ga je skupno 74 dijakov in sicer 35 dijakov prvega letnika, 12 dijakov drugega letnika, 22 dijakov 

tretjega letnika in 5 dijakov četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, sobota,  21. 10. 2017 

Na tekmovanje so se uvrstili 4 dijaki (Jure Kos, 1. B, Marko Cerkovnik, 2. B, Matej Zupančič, 3. C in Sara 

Ravnik, 4. B), vendar sta se ga udeležila samo dva (dva sta se udeležila ekskurzije v Cern).  

Osvojena priznanja na tekmovanju: 



 

 

 

- srebrno priznanje: Matej Zupančič – 3. C (mentor Srečko Polanc, prof.) 

 

- 24 bronastih priznanj: 

- 1. A: Krištof Marij Čušin, Klara Hudovernik, Domen Verdnik (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

- 1. B: Julija Bergelj, Liza Gregori, Jure Kos, Alja Sintič, Ana Ajša Vičar (mentorica Ana Miler, prof.) 

- 1. C: Jera Aideen Schiffrer, Aljaž Rožič (mentorica Ana Miler, prof.) 

- 1. Š: Laura Radman (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

- 2. B: Marko Cerkovnik, Jan Lupše (mentor Srečko Polanc, prof.) 

- 2. Š: Petja Murnik (mentorica Darja Šatej, prof.) 

- 3. A: Luka Gačnik, Julija Komac, Lucija Mežek, Martin Radman (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

- 3. B: Jan Arh, Jaka Hlastan, Domen Mirtič Dolenec (mentorica Ana Miler, prof.) 

- 3. C: Matej Zupančič (mentor Srečko Polanc, prof.) 

- 4. A: Andraž Maier (mentorica Ana Miler, prof.) 

- 4. B: Sara Ravnik (mentor Srečko Polanc, prof.) 

 

Razvedrilna matematika 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, četrtek, 5. 10. 2017  

Udeležilo se ga je skupno 30 dijakov in sicer 11 dijakov prvega letnika, 5 dijakov drugega letnika, 12 dijakov 

tretjega letnika in 2 dijakinji četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, sobota,  18. 11. 2017 

Na tekmovanju so nastopili skupno 4 naši dijaki. 

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

 2 zlati priznanji: 

- Jan Lupše – 2. A, mentor Srečko Polanc, prof. 

- Sara Ravnik – 4. B, mentor Srečko Polanc, prof. 

2 srebrni priznanji:  
Jure Kos – 1. B, mentorica Ana Miler, prof.    

Matevž Pintar - 3. C, mentor Srečko Polanc, prof. 

11 bronastih priznanj:   
- 1. A: Nina Jeretič, Ana Muhar (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

- 1. B: Jure Kos (mentorica Ana Miler, prof.) 

- 2. B: Jan Lupše (mentor Srečko Polanc, prof.) 

- 2. C: Matevž Pintar, Matej Zupančič (mentor Srečko Polanc, prof.) 

- 3. B: Domen Mirtič Dolenec, Manca Povšin (mentorica Ana Miler, prof.) 

- 3. C: Matevž Pintar, Matej Zupančič (mentor Srečko Polanc, prof.) 

- 4. B: Sara Ravnik (mentor Srečko Polanc, prof.) 

 

Finančno opismenjevanje 

Državno tekmovanje: Ljubljana, sreda,  16. 5. 2018 

Tekmovanja se lahko udeležijo le trije dijaki posamezne šole. Našo šolo so zastopali Nuša Marolt in Martin 

Radman, 3. A, Matej Zupančič, 3. C   

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

- zlato priznanje: Matej Zupančič – 3. C (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

- srebrno priznanje: Nuša Marolt – 3. A (mentorica Jerneja Kučina, prof.),  

                                               Martin Radman – 3. A (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

Šola je v skupnem seštevku zasedla 1. mesto in dobila naziv Naj šola za šolsko leto 2017/2018, mentorica 

Jerneja Kučina, prof. pa naziv Naj mentorica za šolsko leto 2017/2018. 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 

Šolsko tekmovanje: 15. 3. 2018 

Udeležilo se ga  je 82 dijakov  in sicer 37 dijakov prvega, 13 drugega, 22  tretjega in 10 četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: ŠC Škofja Loka, Sr. Šola za strojništvo, Škofja Loka, 21. 4. 2018 

Udeležilo se ga je skupno 401 dijakov , med njimi 4 dijaki  naše gimnazije: Jure Kos, 1. B (mentorica Ana 

Miler), Martin Radman, 3. A (mentorica Jerneja Kučina), Andraž Maier, 4. A (mentorica Ana Miler) in Sara 

Ravnik, 4. B (mentor Srečko Polanc). 

 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki:  

- Krištof Marij Čušin, 1. A (mentorica Jerneja Kučina),  

- Julija Bergelj, Liza Gregori, Jure Kos, Timotej Mlakar, Matija Potočnik in Grega Rihar,  

- 1. B (mentorica Ana Miler), Martin Kirovski in Lan Rejc,  



 

 

 

- 1. C (mentorica Ana Miler), Mark Krajzel, Žan Žiga Lešnjak in Aljoša Markež,  

- 1. Š (mentorica Jerneja Kučina), Jan Lupše in Domen Nastran,  

- 2. B (mentor Srečko Polanc), Hana Langus in Petja Murnik,  

- 2. Š (mentorica Darja Šatej), Martin Radman in Pia Svetina,  

- 3. A (mentorica Jerneja Kučina), Blaž Kusterle in Tjaša Prezelj,  

- 3. B (mentorica Ana Miler), Aleksander Piber in Matej Zupančič,  

- 3. C (mentor Srečko Polanc), Benjamin Grubar,  

- 3. Š (mentorica Jerneja Kučina), Luka Kambič in Andraž Maier,  

- 4. A (mentorica Ana Miler), Sara Ravnik,  

- 4. B (mentor Srečko Polanc). 

Srebrno priznanje sta osvojila naslednja dijaka:  

- Jure Kos, 1. B (mentorica Ana Miler) in  

- Sara Ravnik,  4. B (mentor Srečko Polanc). 

Zlato priznanje sta osvojila naslednja dijaka:  

- Martin Radman, 3. A (mentorica Jerneja Kučina) in  

- Andraž Maier, 4. A (mentorica Ana Miler). 

Mednarodna matematična tekmovanja 

Andraž Maier, 4. A, se je uvrstil v ekipo, ki v letošnjem letu Slovenijo zastopa  na  59. Mednarodni  matematični 

olimpijadi (IMO): 3. – 14. julija 2018, Romunija 

 

20.2.16. Nemščina 

Tekmovanje iz znanja nemščine 

Šolsko tekmovanje: 9.1.2018 

Udeležilo se ga je 17 dijakov drugega in tretjega letnika. 

Področno tekmovanje: ne obstaja. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 6. 2. 2018 

Udeležili so se ga  3 dijaki  naše gimnazije: Aleksander Piber, 3. C in Simon Gašperin, 2. B  (mentorica Darja 

Črv-Štepec), 

Martin Radman, 3. A (mentorica Metka Podlipnik) 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje (6 bronastih priznanj) so osvojili naslednji dijaki: 

Aleksander Piber in Rebeka Hudovernik, 3. C in Simon Gašperin, 2. B, in David Steiner, 2. A  (mentorica Darja 

Črv-Štepec) 

Martin Radman, 3. A in Lea Holc, 2. Š (mentorica Metka Podlipnik) 

Srebrno priznanje (3 srebrna priznanja) so osvojili naslednji dijaki: 

Aleksander Piber, 3. C  in Simon Gašperin, 2. B  (mentorica Darja Črv-Štepec) 

Martin Radman, 3. A  (mentorica Metka Podlipnik) 

 

Nemško bralno tekmovanje Pfiffikus 

Udeležilo se ga je 43 dijakov od 1. do 4. letnika. 

Osvojena priznanja: 
Zlata priznanje prejmejo dijaki, ki so dosegli 90 %  in več.  

Zlato priznanje (18 zlatih priznanj)  so prejeli dijaki: 

1. letnik (5):  
Klara Hudovernik, Julija Ferjan in Tara Štular (mentorica pri vseh treh Metka Podlipnik) 

Sumeja Leković (mentorica Darja Črv-Štepec) 

Neža Fister (mentorica Milica Kos Tancar) 

2. letnik (1):  

Marko Cerkovnik (mentorica Darja Črv-Štepec) 

3.letnik (4):  

Tjaša Prezelj, Domen Mirtič Dolenec, Mihajlo Babić in Viktor Medja (mentorica pri vseh štirih Darja Črv-

Štepec) 

4. letnik (8 ):  

- Ana Ogrin,  

- Ana Maja Kralj,  

- Neža Ribnikar,  

- Tara Maja Simonič (mentorica pri vseh štirih Darja Črv-Štepec)                 

- Tanja Pfajfar,  

- Špela Noč,  

- Hana Mohorič,  



 

 

 

- Karmen Ferjan (mentorica pri vseh štirih Milica Kos Tancar) 

 

Ostali dijaki (50% do 89%) so prejeli potrdila o sodelovanju. 

 

20.2.17. Slovenščina 

Cankarjevo priznanje (1. in 2. letnik) 

Šolsko tekmovanje:  12. 12. 2017 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 5 dijakov (mentorica Nataša Kozelj). 

Območno tekmovanje: 24. 1. 2018 na OŠ Žiri 

Udeležilo se ga je skupno 26 dijakov, med njimi 2 dijakinji naše šole: Klara Hudovernik, 1. A, in Ema Pšeničnik, 

1. A (mentorica Nataša Kozelj). 

Državno tekmovanje: 10. 3. 2018 v Ljubljani 

Dijakinji se nista uvrstili na državno tekmovanje. 

Osvojena priznanja 

Bronasto priznanje: Klara Hudovernik, 1. A; Ema Pšeničnik, 1. A (mentorica Nataša Kozelj ) 

Srebrno priznanje: Klara Hudovernik, 1. A; Ema Pšeničnik, 1. A (mentorica Nataša Kozelj ) 

 

Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik) 

Šolsko tekmovanje:  12. 12. 2017 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 9 dijakov (mentorica Nada Legat). 

Območno tekmovanje: 24. 1. 2018 na OŠ Žiri 

Udeležilo se ga je skupno 39 dijakov, med njimi 6 dijakov naše šole: Julija Komac, 3. A; Tjaša Prezelj, 3. B; 

Rebeka Hudovernik, 3. C; Matej Zupančič, 3. C; Ana Marija Kralj, 4. B; Gaja Slevec, 4. B (mentorica Nada 

Legat). 

Državno tekmovanje: 10. 3. 2018 v Ljubljani na OŠ Spodnja Šiška 

Udeležilo se ga je skupno 47 dijakov, med njimi naša dijakinja Rebeka Hudovernik (mentorica Nada Legat). 

Osvojena priznanja 

Bronasto priznanje:  Tjaša Prezelj, 3. B; Rebeka Hudovernik, 3. C; Matej Zupančič, 3. C; Ana Maja Kralj, 4. B; 

Gaja Slevec, 4. B (mentorica Nada Legat ) 

Srebrno priznanje: Tjaša Prezelj, 3. B; Rebeka Hudovernik, 3. C; Ana Maja Kralj, 4. B; Gaja Slevec, 4. B 

(mentorica Nada Legat) 

 

20.2.18. Športna vzgoja  

Ekipno prvenstvo v atletiki 

Področno ekipno prvenstvo v atletiki: 166 tekmovalcev, od tega 40 naših. 

Kranj, 4. 10. 2017 

Spremljevalci:  Marija Medja, Boštjan Modrijan   

Nastopilo je 166 tekmovalcev; od tega 42 z Gimnazije Jesenice.  

Dijaki:  
- 1. mesto: Matic Silič,  3. Š,  skok v višino, Rok Zupančič, 3. Š,  400 m 

- 3. mesto: Luka Dražič, 3. A,  skok v daljino, Jaka Vovk, 1. Š, 1000 m  

- 4. mesto: Isak Ivan Žvegelj, 3. Š,  2000 m, Jaka Dolžan Lukežič, 3. C, skok v daljino, Januš Grm, 2. Š,  

suvanje krogle, Tevž Kosel,j 4. Š, 1000 m 

- 5. mesto: Jaka Rakovec, 3. C, suvanje krogle 

- 6. mesto: Samo Simjanovski, 3. Š,  skok v višino, Žiga Žan Lešnjak, 1. Š, 400 m, Luka Pretnar, 2. Š, skok 

v daljino, Matija Cvetek, 4. B, suvanje krogle 

- 7. mesto: Martin Starič, 3. Š,  2000 m 

- 10. mesto: Stefan Mitrić, 2. Š, 100 m 

- 11. mesto: Luka Gačnik, 3. A,  skok v daljino, Filip Fartek, 1. Š,  suvanje krogle, 

- 13. mesto: Domen Verdnik, 1. Š, 100 m 

Dijakinje:   
- 1. mesto: Trina Malej Praprotnik, 4. Š,  skok v daljino, Lara Krnc, 3. Š, skok v višino, Neža Fister, 1. Š, 

suvanje krogle  

- 2. mesto: Lea Holc, 2. Š, 400 m, Sara Mohorič, 4. Š,  1000 m, Ivana Tušek,  3. B,  suvanje krogle 

- 3. mesto: Ana Muhar,  1. Š, skok v daljino, Lana Vauhnik,  3. Š, skok v višino  

- 4. mesto: Jana Ravnik, 1. Š,  suvanje krogle  

- 5. mesto: Nika Vereš,  2. A,  100 m 

- 6. mesto: Klara Hudovernik,  1. A,  400 m, Meggie Kalan,  2. A,  skok v višino 

- 7. mesto: Alja Polanec, 3. Š, 400 m 

- 9. mesto:  Nina Krajnc,  3. A,  suvanje krogle, Kaja Rupar, 2. Š,  1000 m 



 

 

 

- 10. mesto: Katja Potočar, 4. B,  400 m 

- 11. mesto: Nina Jeretič, 1. A,  suvanje krogle, Pia Gruškovnjak, 1. Š,  1000 m 

- 12. mesto: Nina Šimnic, 1. Š,  100 m, Alja Vukalič, 1. A,  skok v višino 

- 13. mesto: Lucija Mežek,  3. A,  suvanje krogle 

- 14. mesto: Eva Majer, 2. A,  100 m 

VSI EKIPNO: 1. mesto dijakinje,  1. mesto dijaki 

Mentorica: Marija Medja  

 
Državno ekipno prvenstvo v atletiki 312 tekmovalcev  od tega 12 naših. 

Ljubljana, 11. 10. 2017 

Spremljevalci:  Boštjan Modrijan, Marija Medja   

Nastopilo je 312 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 12  

Dijakinje:   
- 2. mesto: Lara Krnc,  3. Š,  skok v višino,  štafeta 4x100m, (Holc, Praprotnik, Vereš, Krnc)  

- 3. mesto: Trina Malej Praprotnik, 4. Š,  400 m  

- 4. mesto: Sara Mohorič,  4. Š,  1000 m,  Neža Fister,  1. Š,  suvanje krogle 

- 7. mesto: Ivana Tušek,  3. B,  suvanje krogle,  Nina Šimnic, 1. Š,   skok v daljino 

- 9. mesto: Anja Mandeljc,  4. Š,  1000 m,  Lea Holc,  2. Š,  400 m,  Ana Muhar,  1. Š,   skok v daljino 

- 11. mesto: Nika Vereš 2. A – 100m, 

- 22. mesto: Lana Vauhnik, 3. Š, skok v višino  

- 24. mesto: Eva Majer, 2. A,  100 m 

VSE EKIPNO: 3. mesto dijakinje 

Mentorica: Marija Medja 

 

Ljubljanski maraton: 794 tekmovalcev, od tega 63 naših. 

Ljubljana, 28. 10. 2017 

Spremljevalci:  Marija Medja, Boštjan Modrijan, Žiga Konjar, Nataša Meglič, Nada Legat 

Nastopilo je 794 tekmovalcev, od tega z Gimnazije Jesenice 63. 

Dijaki:  

- 18. mesto: Žan Žiga Lešnjak, 1. Š 

- 34. mesto: Aleksander Piber, 3. C 

- 39. mesto: Lan Gartner, 1. Š 

- 56. mesto: Viktor Medja, 3. C 

- 59. mesto: Luka Trpin, 3. B 

- 62. mesto: Krištof Medja, 3. C 

- 79. mesto: Matija Danilovič, 1. Š 

- 88. mesto: Petar Lukić, 1.Š 

- 89. mesto: Domen Verdnik, 1. Š  

- 90. mesto: Luka Gačnik, 3. A 

- 98. mesto: Urban Koložvari, 2.A 

- 106. mesto: Luka Kambič, 4. B 

Dijakinje:   

- 15. mesto: Nika Pristavec, 4. Š 

- 16. mesto: Živa Rus, 4. Š 

- 23. mesto: Sara Slamnik, 1. B 

- 26. mesto: Ajda Arh, 2. Š,  

- 27. mesto: Katja Potočar, 4. B  

- 28. mesto: Tara Štular, 1. A,  

- 29. mesto: Alja Polanec, 3. Š  

- 34. mesto: Kaja Rupar, 2. Š  

- 39. mesto: Klara Hudovernik, 1. A  

- 45. mesto: Ajda Požek, 3. C 

- 49. mesto: Lara Krnc, 3. Š  

- 50. mesto: Lana Vauhnik, 3. Š  

- 64. mesto: Hana Bizalj, 4. B 

- 68. mesto: Neža Ribnikar, 4. B  

- 69. mesto: Žana Križanič, 4. B 

- 72. mesto: Ajda Jensko, 3. C  

- 73. mesto: Maruša Rampe, 4. A 

- 78. mesto: Taja Pojbič, 1. B 



 

 

 

- 79. mesto: Nuša Marolt, 3. A 

- 80. mesto: Neža Fister, 1. Š 

- 85. mesto: Lana Jensterle, 3. C 

- 87. mesto: Dolores Dolar Bratuša, 3. C 

- 91. mesto: Laura Radman, 1. Š  

- 94. mesto: Jana Ravnik, 1. Š 

- 96. mesto: Anja Balantič, 1. Š 

- 101. mesto: , Laura  Koželj, 2. A  

- 102. mesto: Jera Vovk, 1. Š  

- 103. mesto: Tinkara Jan, 3. C 

- 104. mesto: Rebeka Hudovernik, 3. C 

- 111. mesto: Lara Mrak, 1. C  

- 115. mesto: Julija Bergelj, 1. B 

- 119. mesto: Tanja Pfajfar, 4. A 

- 126. mesto: Nadja Nemec, 3. C 

- 127. mesto: Tina Mužan, 3. Š 

- 133. mesto: Teja Renko, 1. B  

- 134. mesto: Maja Pokljukar, 3. C 

- 135. mesto: Nadja Krajnc, 1. B 

- 137. mesto: Helena Tolar, 1. B 

- 140. mesto: Zala Bešič, 1. C  

- 144. mesto: Karmen Ferjan, 4. A  

- 155. mesto: Manja Mekina, 3. A 

- 156. mesto: Nina Krajnc, 3. A  

- 157. mesto: Lucija Mežek, 3. A  

- 158. mesto: Ana Ajša Vičar, 1. B 

- 159. mesto: Alja Sintič, 1.B 

- 170. mesto: Saša Hrast, 1. C  

- 174. mesto: Neža Kavčič, 3. C 

- 176. mesto: Erika Raduha, 1. B  

- 178. mesto: Tamara Golanda, 1. C 

- 242. mesto: Pia Svetina, 3. A 

- 256. mesto: Asja Kerič, 3. A 

       Mentorica: Marija Medja  

 

Državno prvenstvo v plezanju 

 Kategorizirani: 50 tekmovalcev,  od tega 5 naših. 

Ljubljana, 25. 1. 2018 

Spremljevalci:  Marija Medja   

Nastopilo je 50 tekmovalcev; od tega z Gimnazije Jesenice 5. 

Dijakinje:   
- 2. mesto: Vita Lukan, 3. Š  

- 7. mesto: Laura Radman, 1. Š 

- 8. mesto: Anja Balantič, 1. Š 

- 11. mesto: Jana Ravnik, 1. Š  

- 16. mesto: Lara Nikolič, 1. A 

Mentorica: Marija Medja  

 

Državno prvenstvo v krosu  

144 tekmovalcev,  od tega 5 naših. 

Maribor, 19. 4. 2018 

Spremljevalci:  mag. Lidija Dornig in Marija Medja   

Nastopilo je 144 tekmovalcev; od tega z Gimnazije Jesenice 5.  

Dijaki: 

- 7. mesto: Miha Jan, 3. Š 

- 11. mesto: Rok Zupančič, 3. Š  

- 12. mesto: Jaka Vovk, 1. Š  

- 19. mesto: Žan Žiga Lešnjak, 1. Š 

- 28. mesto: Miha Žagar, 2. A 

- 34. mesto: Mark Klinar, 2. Š 



 

 

 

- 36. mesto: Vid Slapničar, 2. A 

- 43. mesto: Tjaš Sedminek, 2. A 

- 44. mesto: Januš Grm, 2. Š  

- 45. mesto: Petar Lukić, 1. Š 

Dijakinje:   
- 2. mesto: Lea Holc, 2. Š 

- 6. mesto: Anja Mandeljc, 4. Š  

- 9. mesto: Sara Mohorič, 4. Š  

- 19. mesto: Klara Hudovernik, 1. A  

- 21. mesto: Pia Gruškovnjak, 1. Š 

- 22. mesto: Tara Štular, 1. A  

- 24. mesto: Katja Potočar, 4. A 

- 30. mesto: Hana Gasar, 1. Š 

- 34. mesto: Jana Ravnik, 1. Š 

Mentor: Marija Medja 

 

Tek trojk   

300 tekmovalcev,  od tega 72 naših. 

Ljubljana, 5. 5. 2018 

Spremljevalci:  Marija Medja, Boštjan Modrijan, Bojana Martinčič, Matej Erjavec, Žiga Konjar. 

Nastopilo je 300 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 72. 

Dijaki:  
3. mesto: Miha Jan, 3. Š, Rok Zupančič, 3. Š, Aleksander Piber, 3. C  

8. mesto: Krištof Medja, 3. C, Marko Novak, 3. C,  Jaka dolžan Lukežič, 3. C  

10. mesto: Nejc Jan, 1. Š, Lan Gartner, 1. Š, Matija Danilovič, 1. Š 

14. mesto: Matija Potočnik, 1. B, Lenart Medja, 1. C, Matej Dražič, 2. A 

Dijakinje:   
- 3. mesto: Anja Mandeljc, 4. Š, Nika Pristavec, 4. Š, Lea Holc, 2. Š 

- 7. mesto: Klara Hudovernik, 1. A, Tara Štular, 1. A, Sara Slamnik, 1. B 

- 8. mesto: Kaja Rupar, 2. Š, Nika Vereš, 2. A, Julija Amon, 2. Š 

- 11. mesto: Lara Nikolič, 1. A, Taja Pojbič, 1. B 

- 15. mesto: Rebeka Hudovernik, 3. C, Lana Jensterle, 3. C,  Dolores Dolar Bratuša, 3. C 

- 17. mesto: Pia Omovšek, 2. Š, Hana Langus, 2. Š, Ajda Arh, 2. Š 

- 22. mesto: Enna Vukalič, 1. A,  Alja Vukalič, 1. A,  Ema Pšeničnik, 1. A 

- 24. mesto: Julija Bergelj, 1. B, Ana Ajša Vičar, 1. B, Teja Renko, 1. B 

- 27. mesto: Liza Gregori, 1. B, Lea Žemlja, 2. B, Manca Bertoncelj, 2. A 

- 31. mesto: Rebeka Gogala, 1. C, Zala Bešič, 1. C, Zala Klinar, 1. B, 32. mesto: Mija Sabalič, 1. C, 

Marjeta Kenda, 1. C, Tamara Golanda, 1. C,   

- 39. mesto: Zala Potočnik, 2. B, Sara Kerič, 2. B, Manja Jakopič, 2. B  

- 48. mesto: Marina Čančar, 4. A, Zala Maja Ravnihar, 4. A, Tinkara Langus, 4. A 

Mešane ekipe:  
- 6. mesto: Tara Remih, 2. B, Vid Slapničar, 2. A, Tjaš Sedminek, 2. A 

- 8. mesto: Alja Polanc, 3. Š, Lara Vauhnik, 3. Š, Samo Simjanovski, 3. Š  

- 12. mesto: Katja Potočar, 4. B,  Laura Koželj, 2. A,  Martin Rotar, 2. A  

- 17. mesto: Maja Pokljukar, 3. C, Kaja Larisi Šmit, 3. A, Luka Hodak, 3. B 

- 18. mesto: Hana Gasar, 1. Š, Žan Žiga Lešnjak, 1. Š, Petar Lukić, 1. Š 

- 20. mesto: Neža Kavčič, 3. C, Veronika Jakelj, 3. C, Viktor Medja, 3. C (Mentor: Marija Medja ) 

 

Posamično tekmovanje v atletiki  

Področno prvenstvo 

Kranj, 11. 5. 2018 

Spremljevalci:  Marija Medja, Bojana Martinčič   

Nastopilo je 120 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 23 

Dijaki:  
- mesto: Matic Silič,  3. Š,  skok v daljino, Miha Jan 3. Š 2000 m, Januš Grm,  2.Š, suvanje krogle, štafeta 

4 x 100 m 

- mesto: Rok Zupančič,  3. Š,  400 m, Jaka Dolžan Lukežič, 3. C, skok v daljino, Jaka Rakovec, 3. C 

suvanje krogle 

- 9. mesto: Luka Gačnik,  3. A,  skok v daljino 

- 16. mesto: Vid Slapničar,  2. A,  400 m 



 

 

 

- 17. mesto: Tjaš Sedminek,  2. A,  100 m 

 

Dijakinje:  
- 1. mesto: Nika Vereš,  2. A,  100 m, Lara Krnc 3.Š skok v daljino, Neža Fister,1. Š suvanje krogle, 

Meggie Kalan 2. A, skok v višino, štafeta 4 x 100 m  

- 2. mesto: Neja Omanovič,  3. Š,  skok v daljino, Holc Lea, 2. Š, 400 m  

- 3. mesto:  Ana Muhar,  1. A,  100 m 

- 4. mesto: Alja Polanc, 3. Š, 400 m 

- 5. mesto: Nina Šimnic,  1. Š,  skok v daljino, Ivana Tušek, 3. B suvanje krogle 

- 6. mesto: Kaja Rupar,  2. Š,  1000 m, 

- 7. mesto: Katja Potočnik,  4. A,  400 m 

       (Mentor: Marija Medja ) 

 

Državno prvenstvo  

Maribor, 16. 5. 2018 

Spremljevalci:  Marija Medja, Bojana Martinčič.   

Nastopilo je 256 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 9 

Dijaki:  
- 3. mesto: Matic Silič,  3. Š,  skok v daljino 

- 7. mesto: Miha Jan, 3. Š, 2000 m 

Dijakinje: 

- 2. mesto: štafeta 4 x 100m 

- 3. mesto: Lara Krnc 3. Š, skok v daljino 

- 5. mesto: Neja Omanovič  3. Š, skok v daljino 

- 5. mesto: Lea Holc 2. Š, 400m 

- 8. mesto:  Neža Fister,1. Š suvanje krogle 

- 17. mesto: Meggie Kalan 2. A, skok v višino, Nina Šimnic 1. Š, skok v daljino 

      (Mentor: Marija Medja ) 

 

Državno prvenstvo v gorskem teku  

Smlednik, 23. 9. 2017 

Spremljevalec:  Marija Medja 

Nastopilo je 32 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 2  

Starejše dijakinje:  1. mesto: Anja Mandeljc, 4. Š;   

Mlajši dijaki: 1. mesto: Nejc Jan, 1. Š 

(Mentor: Marija Medja) 

 

Državno prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju 

Kranjska Gora, 14. 2. 2018 

Spremljevalci:  Roman Podlipnik in Boštjan Modrijan 

Nastopilo je 314 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 8 

Veleslalom – mlajše dijakinje: 3. mesto: Ana Kanalec, 2. A, 26. mesto: Tara Remih, 2. B. 

Veleslalom – mlajši dijaki: 9. mesto: Januš Grm, 38. mesto: Ožbej Modrijan – 2. Š, 41. mesto: Jan Lupše – 2. 

B. 

Veleslalom – starejši dijaki: 4. mesto: Jaka Rakovec, 14. mesto: Krištof Medja, 40. mesto: Marko Novak – 3. 

C. 

(Mentor: Roman Podlipnik in Boštjan Modrijan) 

 

Odbojka na mivki: 

Področno tekmovanje, Preddvor, 5. 9. 2017 

Udeleženci - dijaki: Tilen Tomažič, 1. C, Marko Trkulja, 3. A, Jan Oblak in Jaka Rakovec, 3. C. 

Fantje so zasedli tretje mesto. Tekmovanja se je udeležilo 7 srednjih šol. 

Udeleženke - dijakinje: Nadja Krajnc, 1. B, Nina Krajnc, Asja Kerić in Manja Mekina iz 3. A. 

Dekleta se niso uvrstila v izločilne tekme, osvojile so skupno 5. mesto. Tekmovanja se je udeležilo 6 srednjih 

šol. 

Mentor: Boštjan Modrijan 

 

Odbojka: 

Področno tekmovanje v odbojki, Gimnazija Jesenice, 8. in 9. 11. 2017 

Dijakinje, 8. 11. 2017 



 

 

 

Ekipo so zastopale:  

Lucija Mežek, Manja Mekina, Nina Kranjc, Asja Kerić in  Nuša Marolt, 3. A,  Hana Langus, 2. Š, Vida 

Leskovar, 2. A, Nadja Kranjc, 1. B, Alja Vukalić,  Enna Vukalić,  in Nika Kovačević, 1. A. 

Dijakinje so zasedle 4.mesto. 
Tekmovanja se je udeležilo 8 šol. 

Dijaki, 9. 11. 2017 

Marko Trkulja, 3. A, Jan Oblak, Jaka Rakovec in Jaka Dolžan Lukežič, 3. C, Luka Debenjak 2. A, Januš Grm, 2. 

Š, Tevž Koselj, 4. Š, Tilen Tomažič, 1. C. 

Dijaki so zasedli 7. - 9. mesto. 
Tekmovanja se je udeležilo 12 šol. 

(vodja tekmovanja Boštjan Modrijan, vodja ekipe mag. Lidija Dornig) 

 

Košarka 

Dijaki 

Področno tekmovanje v košarki 

Kranj, 28. 11. 2017 

Tekmovanja se je udeležilo 13 srednjih šol iz Gorenjske. 

Ekipa Gimnazije Jesenice: Domen Mirtič Dolenec, 3. B, Anže Modrič, 3. Š , Samo Simjanovski, 3. Š, Ožbej 

Modrijan, 2. Š, Žiga Lešnjak, 1. Š, Uroš Lukič, 2. Š, Miha Žagar, 2. A. 

Po dveh porazih so fantje zaključili tekmovanje na tretjem mestu v skupini in se niso uvrstili v izločilne boje. 

(mentor Roman Podlipnik) 

 

Judo 

Državno  tekmovanje 

Slovenj Gradec, 29. 11. 2017. 

Spremljevalci: Bojana Martinčič 

Tekmovanja se je udeležilo 123 dijakov in dijakinj srednjih šol. 

Ekipa Gimnazije Jesenice in rezultati: Mark Klinar, 2. Š – 3. mesto, bronasta medalja v kategoriji do 60 kg, 

Mark Krajzelj, 1. š – 9. mesto v kategoriji do 66 kg (mentorica Bojana Martinčič). 

 

Dvoranski nogomet  

Dijakinje: 

Področno tekmovanje, Radovljica, 25. 1. 2018  

Dekleta 

Neža Fister, 1. Š, Teja Šapek Car, 2. A, Vida Leskovar, 2. A, Nika Vereš, 2. A, Tajda Kadič, 2. A, Lea Holc, 2. 

Š, Maja Kerštajn, Tina Mezeg, 4. Š, Lejla Pamić, 4. Š. Dekleta so zasedla 3. mesto.  

Tekmovanja so je udeležilo 7 srednjih šol iz Gorenjske. 

(mentor Boštjan Modrijan) 

Dijaki: 

Področno tekmovanje, Radovljica, 18. 1. 2018 

Tekmovanja se je udeležilo 15 srednjih šol iz Gorenjske. 

Ekipa Gimnazije Jesenice: Eldar Talič, 2. , Aljoša Markež, 1. Š, Stefan Mitrič, 2. Š, Anže Kaker, 2. Š, Januš Grm, 

2. Š, Lenart Stare, 2. A, Martin Rotar, 2. A, Luka Jazbec, 2. A, Luka Pretnar, 2. Š, Grega Rihtar, 1. B. 

Fantje so igrali neodločeno 1:1 z ekipo ŠC Kranj in izgubili proti SGTŠ Radovljica. V izločilne boje se je uvrstila 

ekipa ŠC Kranj. 

(mentor Roman Podlipnik) 

 

 

Področno tekmovanje v dvoranskem hokeju: 

Področno tekmovanje, SGTŠ Radovljica, 19. 4. 2018 

Udeleženci : Bine Mašič, 1. Š, Filip Fartek, 1. Š, Petja Murnik, 2. Š, Luka Gačnik, 3. A, Nace Mašič, 3. Š, Matic 

Nastran, 3. Š, Matic Zor, 3. Š 

Fantje so zasedli 4. mesto. Tekmovanja se je udeležilo 6 srednjih šol. 

(mentor: Boštjan Modrijan) 

 
20.3.  Število osvojenih priznanja na tekmovanjih  

PREDMET zlata srebrna bronasta  

SLOVENŠČINA     

Cankarjevo priznanje – 1. in 2. letnik  2 2  

Cankarjevo priznanje – 3. in 4. letnik  4 5  



 

 

 

NEMŠČINA   3 6  

NEMŠČINA - PFIFFIKUS bralni maraton 18    

ANGLEŠČINA – 3. letnik 1  2 Martin Radman 3. A (Tina Mulec) 

ITALIJANŠČINA – drž. tekmovanje   1  

Spletno bralno tekmovanje iz italijanščine 

– Il topo di biblioteca 

1   Matej Zupančič, 3. C (Andreja Kosem-

Dvoršak) 

BIOLOGIJA     

Znanje o sladkorni bolezni 3  27 Zala Škrabelj, Julija Komac, 2. A, Simon 

Gašperin,1. B (mentorica Katarina Trontelj) 

Proteusovo priznanje  1 6  

Raziskovalne naloge  1   

Krkino priznanje     

FIZIKA     

Astronomija – Dominkova priznanja  3 5  

Naravoslovje   8  

Fizika Stefanovo priznanje  4 13  

KEMIJA     

Preglovo priznanje    13  

MATEMATIKA     

Vegova priznanja 2 2 26 Andraž Maier, 4. A(mentorica Ana Miler), 

Martin Radman,3. A (Jerneja Kučina) 

Logika  1 24  

Razvedrilna matematika 2 2 11 Jan Lupše – 2. A  (mentor Srečko Polanc) 

     Sara Ravnik – 4. B (mentor Srečko Polanc) 

 

Finančno opismenjevanje 3 2  Matej Zupančič, 3. ( (Jerneja Kučina), ekipno 

in naj mentorica Jerneja Kučina 

INFORMATIKA     

Bober  1  23 Jera Aideen Schiffrer, 1. C ( Marko Kikelj) 

ZGODOVINA     

Tekmovanje mladih zgodovinarjev   6  

Zgodovina mesta Jesenice 1 1   

GEOGRAFIJA     

Državno tekmovanje iz znanja geografije 1 5 16 Luka Kambič, 4. A( mentorica Mirjam 

Martinuč – Bernard) 

Olimpijada iz znanja geografije     

ŠPORTNA VZGOJA     

Akrobatska skupina     

Ljubljana open     

Državno tekmovanje akrobatskih skupin     

Solo zabijanje     

Občinska priznanja - 24     

Plavanje     

Gorski tek 2   Anja Mandeljc, 4. Š in Nejc Jan, 1. Š (Marija 

Medja) 

Ljubljanski maraton      

Tek trojk   2  

Športno plezanje (kat.)  1   

Atletika - ekipno  2 2  

Atletika - posamično  1 2  

Kros  1   

UNESCO tek      

Alpsko smučanje   1  

Judo   1  

Deskanje na snegu     

Streljanje z zračno puško     

 LIKOVNA UMETNOST - Trstika     



 

 

 

Likovni Ex Tempore 2018   1  

Dolik - Lepota je umetnost, tema Letni 

časi  

    

EVROPA V ŠOLI     

MEPI 6   Lenart Dolar, Luka Prezelj in Blaž Žerjav 

Jereb (vsi bivši dijaki) (mentorica Katarina 

Trontelj) 

Luka Kambičl 4. A, Matija Legat, 4. A in 

Žana Križanič, 4. B (mentorica Andreja 

Kosem-Dvoršak). 

SKUPAJ 41 36 199  

 

 

20.4. Tekmovanja in število nastopajočih pri posameznem predmetnem področju 

PREDMET DRŽAVNO REGIJSKO ŠOLSKO 

SLOVENŠČINA (Cankarjevo priznanje)    

1.in 2. letnik  2 5 

3.in 4. letnik 1 6 9 

NEMŠČINA  3  17 

Pfiffikus – bralni maraton 43   

ANGLEŠČINA – 3. letnik 3 12 26 

ITALIJANŠČINA  1   

Spletno bralno tekmovanje iz italijanščine–Il topo di biblioteca 3   

MATEMATIKA    

Vegova priznanja 4  82 

Logika 4  74 

Razvedrilna matematika 4  30 

Finančno opismenjevanje 3   

BIOLOGIJA    

Znanje o sladkorni bolezni 3  27 

Proteusovo priznanje 5  18 

Raziskovalne naloge 3 6  

Krkino priznanje    

KEMIJA    

Preglove plakete 7  44 

FIZIKA    

Astronomija – Dominkova priznanja 3  12 

Naravoslovje 3  20 

Fizika Stefanovo priznanje 4 10 25  

Verižni eksperiment 9    

INFORMATIKA     

Bober  1  130  

ZGODOVINA     

Zgodovina mesta Jesenic  6 10 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 3  27 

GEOGRAFIJA 1 5 59 

LIKOVNA UMETNOST    

Osvajanje vesolja, 23. slovenski festival znanosti 4   

Likovni natečaj kulturno naravoslovnega društva Naša zemlja: 

''Moja domovina – Poznam svojo kulturno dediščino?'' 

7   

Mednarodni likovni natečaj za mlade – The 16th international 

exhibition YHDESSA – TOGETHER, Finland 

2   

Likovni natečaj ''Olimpijski plakat'', Olimpijski komite 

Slovenije 

8   

Likovni Ex Tempore 2018 3   



 

 

 

Mednarodni likovni natečaj Radost Evrope, Beograd 6   

DOLIK Lepota je umetnost, tema Letni časi    

ŠPORTNA VZGOJA    

Akrobatska skupina    

Državno prvenstvo akrobatskih skupin 6   

Kros 5   

Gorski tek 2   

Atletika – ekipno 12 40  

Atletika - posamično 9 23  

Ljubljanski maraton  63   

Tek trojk 72   

MEPI    

Športno plezanje (kategorizirani) 5   

Odbojka na mivki - dijaki  4  

Odbojka na mivki - dijakinje  4  

Odbojka - dijakinje  11  

Odbojka - dijaki  8  

Košarka – dijaki  7  

Judo 2   

Alpsko smučanje 8   

Dvoranski nogomet –dijakinje  9  

Dvoranski nogomet –dijaki  10  

Dvoranski hokej – dijaki  7  

MEPI   6 

SKUPAJ 311 170 621 

 

21. Dogodki na šoli 

Priloga št. 15: Poročilo o pomembnejših dogodkih na naši gimnaziji 
 

SEPTEMBER 2017: 

- petek, 1. 9. : sprejem prvošolcev v veliki telovadnici  in uvodne ure z razredniki 

                      uvodne ure za dijake višjih letnikov 

                      sestanek s predstavniki dijakov 4. letnika 

- ponedeljek, 4.9.: sprejem prvošolcev med dijake Gimnazije Jesenice 

- torek, 5. do petek, 8. 9. : šola v naravi za dijake 2. A in 2. B razreda  -  CŠOD Peca. 

- torek, 5. do petek, 8. 9. : šola v naravi za dijake 2. Š razreda  -  CŠOD Gorenje. 

- torek, 5. 9. do petek, 8. 9. : šola v naravi za dijake 1.Š razreda -  CŠOD Planica. 

- torek, 5. 9.: ekskurzija za 2. letnike (Savinjska dolina in Celje) in 1.športnik oddelek ( Avstrijska 

Koroška ) 

- sreda, 6 . 9.: športni dan dijakov 2. letnikov in 1. športnega oddelka 

- torek, 12. 9.: roditeljski sestanek staršev dijakov 1. B in 1. C oddelka 

- četrtek, 14. 9: redovalna konferenca po izrednem roku izpitov 

 seja Dijaške skupnosti 

 roditeljski sestanek staršev 4. letnika 

- petek, 15.9.: rezultati Mature 2017 na jesenskem roku 

- ponedeljek, 18.9.: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnika 

- torek, 19. 9. : sistematski zdravstveni pregled za dijake 1. A razreda 

seja Sveta staršev 

sreda, 20.9.: dan mobilnosti 

 sistematski zdravstveni pregled za dijake 1. B razreda 

četrtek, 21.9: nagradni izlet za najuspešnejši razred v šolskem letu 2016/17 – 2. C razred 

 seja Šolske maturitetne komisije 

 seja Sveta šole 

- petek, 22. 9.: ogled TNP in Antimuzeja fizike na Bledu v okviru predmeta naravoslovje za dijake 3. A 

in 3. B  

 razreda  

- torek, 26. 9.: sprejem maturantov generacije 2016 in njihovih staršev 



 

 

 

sistematski zdravstveni pregled za dijake 1. C razreda 

Dijaki 2. Š, 3. A, 3. B, 3. C, so sodelovali na  dogodek z naslovom »Govori z menoj« na Bledu. 

- sreda, 27. 9.:  sistematski zdravstveni pregled za dijake 1. Š razreda 

 sprejem  Andraža Maierja, dijaka 4. A razreda odličnega matematika v veliki telovadnici  
- sreda, 28. 9.: vaja iz evakuacije 

 šolsko tekmovanje iz logike 

- četrtek, 29. 9.: strokovna ekskurzija  v ZOO Ljubljana in v Muzej iluzij v sklopu terenskega dela iz 

biologije in  

 fizike  pri IP naravoslovje 

 športni dan za dijake 1. B razreda 

 

OKTOBER 2017: 

- ponedeljek, 2. 10.: predstavitev strokovne ekskurzije Danska od blizu 2017 

- četrtek, 5. 10.:šolsko tekmovanje iz Razvedrilne matematike 

- petek, 6. 10.: sprejem Vite Lukan, športne plezalke, dijakinja 3. športnega oddelka, ki je v ruskem 

Permu  

 postala  evropska mladinska prvakinja in skupna zmagovalka evropskega mladinskega pokala v  

 težavnosti. 

delovni sestanek predstavnic MIZŠ z ravnatelji/ direktorji srednjih šol, dijaških domov in ljudskih  

 univerz Gorenjske na naši gimnaziji 

 promocija krvodajalstva med dijaki 4. letnika ( predavanje g. Bešiča) 

strokovna ekskurzija v sadovnjak Resja za dijake 3. letnika v okviru IP naravoslovje 

- sobota, 7. 10.: OIV - Vzgoja za družino, mir in nenasilje: predavanje in delavnica Društva za nenasilno  

 komunikacijo iz Ljubljane v sodelovanju z Mladinskim centrom Jesenice  za dijake 3. C razreda 

      -       torek, 10. 10.: fotografiranje dijakov in zaposlenih Gimnazije Jesenice 

 Pedagoški sestanek 

Dijaški večer 2. letnika in 1.Š in 1. A razreda 

- sreda, 11. 10.: šolsko tekmovanje iz fizike za dijake 1. letnika 

- četrtek, 12. 10.: prometna delavnica v okviru OIV Vzgoja za družino, mir in nenasilaje 

 športni dan za dijake 1. C razreda 

- četrtek, 12.10. do sobote, 14. 10.: strokovna ekskurzija po nemških mestih 

- petek, 13.10: šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

- petek, 13. 10. in sobota, 14. 10.: MEPI - bronasta kvalifikacijska odprava 

- ponedeljek, 16. 10: sestanek predstavnikov dijakov 4. letnika  in razredniki z organizatorji 

maturantskega plesa 

- torek, 17. 10: geografska ekskurzija za dijake 3. letnika 

 krvodajalska akcija za dijake 4. A in 4. B razreda 

- sreda, 18. 10: geografska maturitetna ekskurzija za dijake 1. B in 1. C razreda  

- četrtek, 19. 10.: skupaj z županom in podžupanom Občine Jesenice smo dijaki Srednje šole in  

 Gimnazije Jesenice posadili prva tri drevesa prvi korak k boljšemu okolju  

      -       petek, 20. 10: simulacija kazenskega postopka za dijake 2. A in 2. B razreda v okviru Državljanske 

vzgoje 

 sodelovanje dijakov v aktivnostih v okviru Evropskega tedna mobilnosti na poligonu pod stavbo 

 občine Jesenice in na delavnici o varni vožnji za dijake 3. letnika v okviru obveznega dela OIV –  

 Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

 ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov  

- sobota, 21.10.: šola za starše – delavnica z naslovom KDO SEM JAZ? v izvedbi dr. Barbare Debeljak 

Rus 

OIV - Vzgoja za družino, mir in nenasilje: predavanje in delavnica Društva za nenasilno  

 komunikacijo iz Ljubljane v sodelovanju z Mladinskim centrom Jesenice na temo nenasilna  

 komunikacija, reševanje konfliktov in človekove sposobnosti (empatija, čustvena inteligenca ipd) za  

- dijake 3. A razreda 

sobota, 21. 10. in nedelja, 22. 10.: MEPI - bronasto kvalifikacijsko odpravo 

- četrtek, 26. 10.: okrogla miza pod sloganom Ne teslo, Tesla bom! V okviru projekta  Inženirke in 

inženirji  

 bomo 

- petek, 27. 10.: Radijska oddaja ob Dnevu reformacije 

- ponedeljek, 30. 10.: jesenske počitnice 

NOVEMBER 2017: 

- četrtek, 2. 11.: jesenske počitnice 



 

 

 

- petek, 3. 11.: jesenske počitnice 

- ponedeljek, 6. 11.: obisk Občinske knjižnice Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo – dijaki 1. B 

razreda 

- torek, 7. 11.: skupne popoldanske govorilne ure 

- sreda, 8. 11.: obisk Občinske knjižnice Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo – dijaki 1. C razreda 

- petek, 10. 11.: simulacija kazenskega postopka za dijake 2. A in 2. B razreda v okviru Državljanske 

vzgoje 

 ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov  

- sobota, 11. 11.: državno tekmovanje iz logike 

OIV - Vzgoja za družino, mir in nenasilje: predavanje in delavnica Društva za nenasilno komunikacijo 

iz Ljubljane v sodelovanju z Mladinskim centrom Jesenice na temo nenasilna komunikacija, reševanje 

konfliktov in človekove sposobnosti (empatija, čustvena inteligenca ipd. za dijake 3. B razreda 

- sobote, 11. 11. do torka, 21. 11.: stavba Gimnazije Jesenice je bila osvetljena  v modro ob Svetovnem 

dnevu  

 sladkorne bolezni 14.novmbra. 

- od ponedeljka, 13. 11. do petka, 17. 11.: mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški 

pismenosti –  

BOBER 

- torek, 14. 11.: ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov  

- sreda, 15. 11.: MATURA 2018: zadnji rok za predprijavo 

- torek, 28. 11.: projektni dan in dan mladih raziskovalcev 

- petek, 17. 11.: ogled predstave Alamut v izvedbi gledališke skupine Gimnazije Kranj za dijake 3. in 4. 

letnika. 

  ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov 

- sobota, 18. 11.: državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

- četrtek, 23.11.: delavnica uporaba defibrilatorja v okviru zdravstvene vzgoje za dijake 2. Š razreda 

- petek, 24. 11. in sobota 25.11.: Sprahencamp (DSD 1) 

 ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. A razreda 

- petek, 24.11.: delavnica uporaba defibrilatorja v okviru zdravstvene vzgoje za dijake 2. A razreda 

- torek, 28.11.: Projektni dan in Dan mladih raziskovalcev 

DECEMBER 2017: 

- petek, 1. 12. : Obisk vrtca Jesenice v okviru IP Psihologija 

 delavnica uporaba defibrilatorja v okviru zdravstvene vzgoje za dijake 2. B razreda 

 ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov 

- torek, 5. 12.: pedagoški sestanek 

                       dobrodelni bazar 

                       skupne popoldanske govorilne ure 

- torek, 12. 12.: obisk oskrbovancev Doma starostnikov v Srednji vasi v Bohinju 

- sreda, 13. 12.: obisk oskrbovancev Doma starostnikov v Srednji vasi v Bohinju 

- petek, 15. 12.: obisk podjejta ACRONI v okviru IP predmeta Naravoslovje za dijake 3. splošnih 

oddelkov 

 obisk oskrbovancev Doma starostnikov Viharnik v Kranjski Gori 

- ponedeljek, 18. 12: ogled predstave Fantom iz opere v izvedbi Glasbene šole DO-RE-MI 

- orek, 19. 12.: Božično-novoletni koncert 

 ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov 

- četrtek, 21. 12.: proslava on dnevu samostojnosti in enotnosti 

- petek, 22. 12.: božično-novoletna zabava v organizaciji dijakov 

JANUAR 2018: 

- torek, 9. 1.: šolsko tekmovanje iz nemščine 

 Sistematski pregled za dijake 3. B razreda 

- onedeljek, 15. 1.: zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

- torek, 16. 1.: redovalna konferenca 

 Šolsko tekmovanje iz geografije 

- petek, 19. 1.: predizpit –DSD1 – ustni izpit – dijaki 3. letnika 

 Ogled Muzikala Sen kresne noči (English Student Treater II. Gimnazije Maribor) – dijaki 1A, 1. B in 1. 

C razreda 

- sreda, 24.1.: zimski športni dan 

 Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

- četrtek , 25. 1 :šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje 



 

 

 

- petek, 26. 1.: delavnice Amnesty International za dijake 3. splošnih oddelkov v okviru predmeta 

angleščina 

- torek, 30. 1.: strokovna ekskurzija v Novo mesto in NE Krško v okviru IP fizika in kemija v 4. letniku 

 Šolsko tekmovanje iz zgodovine 

FEBRUAR 2018:  
- četrtek, 1. 2.: roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika 

- ponedeljek, 5. 2.: regijsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika za dijake 3. letnika: 

- četrtek, 8. 2.: slovenski kulturni dan 

- petek, 9. 2.: informativni dan 

 ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov 

- sobota, 10. 2.: informativni dan 

- torek, 13. 2.: pustna zabava v organizaciji dijakov 

pedagoški sestanek 

 skupne popoldanske govorilne ure 

- sreda, 14. 2.: stavka zaposlenih 

- četrtek, 15. 2.: državno tekmovanje srednjih šol v alpskem smučanju in deskanju na snegu ( 

organizatorji učitelji aktiva ŠV) 

- ponedeljek, 19. 2. do petka, 23. 2.: zimske počitnice 

- torek, 27. 2. in sreda, 28. 2.: 7. Dramski festival 

MAREC 2018: 

- torek, 6. 3.: MATURA 2018.: predmaturitetni preizkus iz slovenščine – 1. izpitna pola, 

šolsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

- sreda, 7. 3.: regijsko tekmovanje iz znanja geografije (organizatorja naša učitelja geografije) 

- četrtek, 8. 3.: Revija pevskih zborov srednjih šol Gorenjske  

- petek, 9. 3.: šolsko tekmovanje iz finančne matematike in statistike za gimnazijce, 

 delavnica Peka domačega kruha v okviru predmeta Naravoslovje v 3. letniku 

- sobota, 10. 3.: državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

- ponedeljek, 12. 3. : šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo, 

 predmaturitetni preizkus iz angleščine – 4. A in 4. B razred, 

 Kviz Zgodovina mesta Jesenic 

- torek, 13. 3.: pedagoški sestanek 

 strokovna ekskurzija v okviru predmeta Likovna umetnost in glasba v Ljubljano za dijake 1. splošnih 

oddelkov in 2. Š 

 Nemška jezikovna diploma (DSD) – pisni izpit 

- sreda, 14. 3.: stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju  

- četrtek, 15. 3.: šolsko tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru in iz matematike za Vegova 

priznanja 

- petek, 16. 3.: prijave k izbirnim predmetom v šolskem letu 2018/19 ( bodoči 3. letnik) 

regijsko tekmovanje iz znanja fizike  

predmaturitetni preizkus iz angleščine – 4. Š razred 

predmaturitetni preizkus iz nemščine 

predlog izbirnih predmetov za dijake 2. splošnih oddelkov (možna  izbira do 30.3.) 

- sobota, 17. 3.: državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado, 

 državno tekmovanje iz znanja zgodovine, 

 podelitev zlatih priznanj MEPI 

- ponedeljek, 19. 3.: državno tekmovanje iz znanja angleškega jezika za dijake 3. letnika 

- torek, 20. 3.: raziskava PISA 2018 

- sreda, 21. 3. 2018: predavanje dipl. med. sestre Ksenije Noč Zdrav življenjski slog  na roditeljskem 

sestanku  

 za starše dijakov 3. letnika (Zdravstveno-vzgojni center – Zdravstveni dom Jesenice) 

- četrtek, 22. 3.: ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov, 

 strokovna ekskurzija v Ljubljano v okviru internega dela mature iz predmeta zgodovina, 

 ogled skokov v Planici z Zavarovalnico Triglav 

 DSD – ustni izpit 

- ponedeljek, 26. 3. : predmaturitetni preizkus iz zgodovine 

- sreda, 28. 3. . predmaturitetni preizkus iz kemije  

- petek, 30. 3.: MATURA 2018 - zadnji rok za prijavo 

 DSD - ustni izpit 

 državno tekmovanje iz italijanščine 

APRIL 2018: 



 

 

 

- ponedeljek, 1. 4.: Velikonočni ponedeljek 

- torek, 3. 4.: predlog izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/19 (bodoči 4. letnik) 

 dobrodelni koncert SpoMLADI ustvarjajo 

- torek, 3. 4. do petka, 13. 4.: prijave k izbirnim predmetom v šolskem letu 2018/19 ( bodoči 4. letnik) 

- sreda, 4. 4. : regijsko srečanje mladih raziskovalcev 

- četrtek, 6. 4.: ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 3. Š razreda 

 državno tekmovanje iz poslovne matematike 

- sobota, 7. 4. : državno tekmovanje iz znanja fizike 

 državno tekmovanje iz zgodovine 

- torek, 10. 4.: pedagoški sestanek 

 skupne popoldanske govorilne ure 

- četrtek, 12. 4.: ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 1. splošnih oddelkov 

- petek, 13. 4.: državno tekmovanje iz znanja geografije ( organizirata učitelja geografije), 

 ustvarjalne delavnice  v okviru predmeta LUM za dijake 3. Š razreda 

- sobota, 14. 4.: maturantski ples Gimnazije Jesenice v BC Naklo 

- torek, 17. 4.: MATURA 2018 – zadnji rok za oddajo internega dela mature, 

zaključek projekta Obrazi prihodnosti in sprejem pri predsedniku RS 

- sreda, 18. 4.: revija pevskih zborov na Slovenskem Javorniku 

- četrtek, 19. 4.: področno tekmovanje v dvoranskem hokeju 

 Jezikajmo – zbliževanje kultur – projekt UNESCO 

 šolski ekipni kros 

- petek, 20. 4.: nadomestna dejavnost za nerealizirane ure obveznega dela OIV  

- petek, 20. 4. do nedelje, 22. 4.: strokovna ekskurzija v Toskano v okviru predmeta italijanščina in 

likovna umetnost 

- petek, 20. in sobota 21. 4. : šola v naravi za dijake 3. Š – CŠOD Trilobit 

 

- sobota, 21. 4.: državno tekmovanje iz znanja matematike 

 nadomestna dejavnost za nerealizirane OIV – obvezni del 

- torek, 24. 4.: obisk evropske komisarke Violete Bulc na Gimnaziji Jesenice in razgovor z dijaki 3. 

letnika,  

 ogled paleontološke zbirke v Kosovi graščini v okviru predmeta biologija – dijaki 2. A razreda 

- sreda, 25. 4.: strokovna ekskurzija c Celovec za dijake 1. letnika 

- petek, 27. 4.: dan upora proti okupatorju 

- ponedeljek, 30. 4.: prvomajske počitnice 

MAJ 2018: 

- petek, 4. 5.: MATURA 2018: slovenščina 1. izpitna pola (esej) 

- sobota, 5. 5.: državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 

 tek trojk 

- sreda, 9. 5. : kulturni dan: ogled predstave Hlapci v SNG Drama 

- petek, 11. 5.: obisk predstavnikov veleposlaništva ZDA v Ljubljani 

 atletika – področno prvenstvo 

 verižni eksperiment – srečanje v Ljubljani 

srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 

- torek, 15. 5.: MATURA 2018 – seznanitev s točkami  internega dela 

- sreda,16. 5. : državno tekmovanje v atletiki 

 državno tekmovanje iz finančnega opismenjevanja 

- četrtek, 17.5. : Sprevod maturantov skozi Jesenice, 

 ples četvorke pod stavbo Občine Jesenice, 

 predaja ključa znanja in litanije, 

 redovalna konferenca za dijake 4. letnika in maturitetnega tečaja, 

 zadnje skupne popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2017/18 

- petek, 18. 5. dan šole 

- ponedeljek, 21. 5.: podelitev nagrad in priznanj dijakom 4. letnika in maturitetnega tečaja v veliki 

telovadnici 

 podelitev spričeval dijakom 4. letnika in maturitetnega tečaja v matičnih učilnicah 

- ponedeljek, 21. 5. do petka, 25. 5.: organizirana priprava na maturo 

- petek, 25. 5: MATURA 2018 – zadnji rok za odjavo  

- petek, 19. 3. do petka, 1. 4.: prijave k izbirnim predmetom v šolskem letu 2018/19 ( bodoči 3. letnik) 

- ponedeljek, 28. 5.: predmetni izpit za dijake 4. letnika in MT 

- torek, 29. 5.: MATURA 2018 – slovenščina – 2. izpitna pola, 



 

 

 

 strokovna ekskurzija v Salzburg za dijake 2. letnika,  

 športni dan za dijake 3. splošnih oddelkov 

- sreda, 30. 5.: MATURA 2018 – psihologija 

- četrtek, 31. 5.: MATURA 2018 – biologija 

JUNIJ 2018: 

- petek, 1. 6.: MATURA 2018 – geografija 

- sobota, 2. 6.: MATURA 2018 – angleščina 

MATURA 2018 – ustni izpiti – rezervni termin 

- sreda, 6. 6.: MATURA 2018 – nemščina 

- četrtek, 7. 6.: MATURA 2018 – zgodovina 

- petek, 8. 6.: MATURA 2018 – fizika 

- sobota, 9. 6: MATURA 2018 – matematika 

MATURA 2018 – ustni izpiti – rezervni termin 

- torek, 12. 6.:  MATURA 2018 – informatika 

- četrtek, 14. 6.: MATURA 2018 – kemija 

- sreda, 13. 6. do petka, 22. 6.: MATURA 2018 – ustni izpit 

- četrtek, 21. 6.:  redovalna konferenca za nižje letnike 

- petek, 22. 6.: proslava ob Dnevu državnosti 

 podelitev priznanj in nagrad v veliki telovadnici 

 podelitev spričeval v matičnih učilnicah 

- ponedeljek, 25. 6.: Dan državnosti 

- torek, 26. 6. do četrtka, 28.6.: priprave na izpite 

- petek, 29. 6.: spomladanski rok izpitov 

 podelitev priznanj in nagrad dijakom nižjih letnikov ter razdelitev pričeval 

JULIJ 2018: 

- ponedeljek, 2. do četrtka, 5. 7.: spomladanski rok izpitov 

- petek, 6. 7.: redovalna konferenca po spomladanskem roku izpitov 

- ponedeljek, 9. 7.: prevzem  spričeval po spomladanskem roku izpitov 

- sreda, 11. 7.: MATURA 2018 – podelitev spričeval po spomladanskem roku 

- četrtek, 12. 7: MATURA 2018 – zadnji rok za prijavo na jesenski rok 

- sobota, 14. 7.: MATURA 2018 – zadnji rok za pisni zahtevek za vpogled v pisno dokumentacijo 

AVGUST 2018: 

- sreda, 16. 8. do srede, 22. 8.:  jesenski rok izpitov 

- sreda, 22. 8.:  redovalna konferenca po jesenskem roku izpitov 

- ponedeljek, 20. 8.: MATURA 2018 - zadnji rok za oddajo internega dela izpitov 

- petek, 24. 8.: Matura 2018(jesenski rok). – pisni izpit iz slovenščine 

- petek, 24. 8. do srede, 5. 9.: MATURA 2018 (jesenski rok) – ustni izpiti 

- sobota, 25. 8: Matura 2018 (jesenski rok) – pisni izpit iz matematike  

- ponedeljek, 27. 8: Matura 2018 (jesenski rok) – pisni izpit iz tujega jezike in izbirnih predmetov 

- torek, 28. 8: Matura 2018 (jesenski rok) – pisni izpit iz tujega jezike in izbirnih predmetov 

- sreda, 29. 8.: Matura 2018 (jesenski rok) – pisni izpit iz tujega jezike in izbirnih predmetov 

- četrtek, 30. 8.: Matura 2018 (jesenski rok) – pisni izpit iz tujega jezike in izbirnih predmetov 

- petek, 31. 8.: Matura 2018 (jesenski rok) – pisni izpit iz tujega jezike in izbirnih predmetov 

- petek, 24. 8. do srede, 5. 9.: Matura 2018 (jesenski rok) – ustni izpit 

- četrtek, 30. 8.: uvodni sestanek 

SEPTEMBER 2018: 

- ponedeljek, 3. 9.: Matura 2018 (jesenski rok) – seznanitev z doseženimi točkami na internem delu 

mature 

- ponedeljek, 17. 9. : Matura 2018(jesenski rok) – podelitev spričeval 

- četrtek, 20. 9.: Zadnji rok za pisni zahtevek za vpogled v izpitno dokumentacijo 

- torek, 25. 9.: slavnostni sprejem maturantov generacije 2017 in njihovih staršev 

 

 

PREDAVANJA 
1.1. Za starše: 

- sobota, 21. 10. 2017.: šola za starše z naslovom KDO SEM JAZ? v izvedbi dr. Barbare Debeljak Rus 

- sreda, 21. 3. 2018: predavanje dipl. med. sestre Ksenije Noč Zdrav življenjski slog  na roditeljskem 

sestanku  

 za starše dijakov 3. letnika (Zdravstveno-vzgojni center – Zdravstveni dom Jesenice) 

 



 

 

 

 

1.2. Za dijake: 

- predavanje o krvodajalstvu za dijake 4. letnikov je  izvedel gospod Amir Bešič 

- predavanje za dijake 1. Š oddelka o dopingu, v izvedbi SLOAD-e 

- predavanje študentov Fakultete za zdravstveno nego Jesenice o uporabi defibratorja v okviru 

zdravstvene vzgoje 

 

IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE 
Načrtovane delavnice Janija Prgića za zaposlene, starše in dijake so odpadle zaradi stave zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju. 

 

RAZSTAVE: 
1. Fotografska razstava dijaka  Domna Mitriča Dolenca 

2. Fotografska razstava nekdanjega dijaka Andraža Pavliča: Fotografije s potovanj  (Indonezija, Tajska, 

Kambodža, Šrilanka) bodo v e- šoli na ogled do junija. 

 

RAZISKAVE: 
1. Pedagoški inštitut: Mednarodna raziskava TALIS 2018, mednarodna raziskava o zadovoljstvu 

učiteljev in raziskava o nasilju (Vesna Smolej-Vrzel) 

2. PISA Mednarodna raziskava:  20. 3. 2018 (Barbara Hudovernik) 

3. Nacionalni inštitut za javno zdravje: Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 5.–16. 2. 2017 

(Bojana Martinčič  

4. V okviru projekta AlpBioNet2030 v sodelovanju s TNP Bled izvedena anketa med dijaki 3. letnika 

(Irena Oblak in Katarina Trontelj). 

5. 2. šolske raziskave o IKT v izobraževanju: Ipsos, neodvisno podjetje za tržne raziskave, je  v imenu 

Generalnega direktorata Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo izvedlo 

raziskavo(»DG CONNECT«), 

6. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani: Naša šola je ena izmed petdesetih srednjih šol, ki 

so bile naključno izbrane za sodelovanje v raziskavi, ki se izvaja v okviru projekta ODKLIKNI! – 

USTAVI SPLETNO NASILJE NAD ŽENSKAMI IN DEKLETI. Projekt se sofinancira iz sredstev 

Programa Evropske komisije za Pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020 (Vesna Smolej Vrzel) 

7. Pedagoški inštitut: raziskava zaznamovanja nasilja med učitelji in ravnatelji 

8. Center za psihodiagnostična sredstva: Vprašalnika o samopodobi (SPA) in Vprašalnika o učnih 

navadah mladostnikov (VUN) (Vesna Smolej Vrzel) 

9. Raziskavo o nasilju: v sklopu magistrskega študija Amadeje Teraž med dijaki 4. letnika, 7. 5. 2018 

(Vesna Smolej Vrzel) 

10. "Strategije razvoja mladih v občini Jesenice za obdobje 2019–2023": od 7. do 11. 5. 2018, 

Mladinski center Jesenice: sodelovanje dijakov 2., 3. in 4. letnika (Vesna Smolej Vrzel)  

11. Doktorska študentka Univerze v Mariboru, Fakultete za varnostne vede v Ljubljani: raziskavi o 

načrtih integritete v javnem sektorju (Vesna Smolej Vrzel) 

12. Občina Jesenice: Podatki za prijavo na razpis Branju prijazna občina 

13. Vprašalnik za izdelavo vmesno poročilo Programa Erasmus+. ( mag. Lidija Dornig, 19.12.2016) 

14. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Meritve o delu šolskih knjižnic 

15. Inštitut za trajnostni razvoj: anketo o razširjenost in vključenosti šolskih vrtov v učne programe in ali 

obstaja  

 potreba po priročniku na tem področju. 

16. Občina Jesenice in Ministrstvo za infrastrukturo:  izkušnji v postopku CPS, 

17. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in CIRIUS: število otrok z gibalno oviranostjo ali 

dolgotrajno  

 boleznijo ( Vesna Smolej Vrzel) 

18.  Biotehniška fakulteta: v okviru  italijansko-slovenski LIFE+ projekta »Volk v Alpah: izvajanje 

usklajenih  

 varstvenih ukrepov na izbranih ključnih območjih in širše - WOLFALPS«, javnomnenjska  

 raziskava o odnosu javnosti do volka in upravljanja z njim na območju Alp v kateri so sodelovali 

dijaki  

C in 2. Š razreda (Katarina Trontelj) 

19. Urša Jerala: testiranja dijakov za magistrsko delo v četrtek, 8. 6. 2017 v 3.B., 1.Š in 2.C razredu  

 (Vesna Smolej-Vrzel) 

20. Fakultete za organizacijske vede: za potrebe doktorske dizertacije  mag. Petre Robnik se bo z 

raziskavo 



 

 

 

  ugotavljalo ali obstajajo statistično pomembne razlike v zavzetosti in pri izgorevanju ob koncu  

 šolskega leta in ali na to dvoje že vpliva proces odločanja za študij med dijaki športnega in splošnih  

 oddelkov – sodelovali bodo dijaki 3. letnika (Bojana Martinčič) 

 SODELOVANJE Z OKOLJEM: 
1. Olimpijski komite Slovenije: sodelovanje v projektu Dvojna kariera 

2. Srednja Šola Jesenice: gospa Nataša Vrtačnik, ki je strokovna sodelavka v okviru projekta Vključevanje  

 priseljencev v našo lokalno skupnost, je izvajala pomoč učenja slovenščine naše dijakinje. 

3. Občina Jesenice: teden mobilnosti, 16.–22. 9. 2017 

- dan odprtih vrat v Občini Jesenice, četrtek, 15. 2. 2018; 

- v sklopu izdelava Celostne prometne strategije občine Jesenice sodelovanje ravnateljice v javnih 

razpravah kot predstavnice ključne in zainteresirane javnosti; 

- skupaj z županom in podžupanom Občine Jesenice smo dijaki Srednje šole in  

Gimnazije Jesenice v četrtek, 19.10., posadili prva tri drevesa kot prvi korak k bolj  

»zelenemu« in prijaznejšemu centru mesta. 

4. Društvo Dansko – Slovenskega prijateljstva: pet naših dijakov  se je  udeležilo strokovne ekskurzije 

po Danski  

 »Danska od blizu 2017«. 

5. Informacijske točke Europe Direct Gorenjska in RAGOR:  dijaki 2. Š, 3. A, 3. B in 3. C so 

sodelovali na   

 dogodku z naslovom »Govori z menoj«, ki je bil izveden 26. 9. 2016 na Bledu. 

6. Javni zavod turizem in kultura Radovljica: ponudba izkaznice za  predstave za vrtce in šole. 

7. Društvo diabetikov Jesenice: stavba Gimnazije Jesenice je bila osvetljena v modri barvi  ob 

Svetovnem  

 dnevu sladkorne bolezni. 

8. Športna zveza Jesenice in Olimpijski komite Slovenije – naši dijaki in profesorji so sodelovali na 

prireditvi, na kateri so pozdravili slovensko olimpijsko baklo - 11. 1. 2018 v dvorani Podmežakla.. 

9. Zveza NVO za avtizem Slovenije: 2. aprila ob Dnevu  zavedanja o avtizmu je bila stavba Gimnazije 

Jesenice osvetljena modro. 

10. AGOR: zaposlitveni sejem v Kolpernu 16. 2. 2018. 

11. Zdravstveno vzgojni center – Zdravstveni dom Jesenice: Dan zdravja 6. 4. 2018. 

12. Mladinski center Jesenice in Mladinski svet Jesenice: nastop dijakov na dobrodelnem koncertu 

Jeseniške šole za lepši jutri. 

13. Društvo diabetikov Jesenice in Občina Jesenice: od torka, 7. 11., do torka, 14. 11. 2018, je bila 

stavba naše  

 gimnazije osvetljena z modro barvo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, 14. novembru. 

14. Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko: praksa študenta na naši gimnaziji 

(mentorica  

 Vesna Smolej Vrzel). 

15. Fakulteta za šport: praksa študenta na naši gimnaziji (mentor Roman Podlipnik). 

16. Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice: predavanje o krvodajalstvu in  darovanje krvi dijakov in 

zaposlenih. 

17. ROTARY CLUB: naši dijaki so soustanovitelji ICE Jesenice 

 Na dobrodelnem koncertu na Bledu, 2.12.2018,  so na stojnicah predstavljali izdelke naše gimnazije. 

18. e-Študentski servis: predstavitev  projekta »Služba, kaj je to?«, na naši gimnaziji 

LAS Občine Jesenice: aktivnosti v preventivnem mesecu november 2016: 

19. Zavarovalnica Triglav: šest dijakov 3. letnika se je udeležilo treningov pred tekmovanjem v 

smučarskih poletih v Planici. 

20. Ljudska univerza Jesenice: Teden vseživljenjskega učenja 2018 in Parada učenja 2018 bosta 16. 5. 

2018 na Stari Savi.  

 

 

  

Ravnateljica:                     Predsednica sveta šole: 

mag. Lidija Dornig                 Irena Oblak, prof. 

  



 

 

 

 


