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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 našega prizadevanja za čim bogatejšo ponudbo izobraževanja mladih v gimnazijskem programu 

ter za uspešno vključevanje 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 

- tajnica 

- 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 2019/20 je zaposlenih 43 delavcev (35 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.  

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. 

 

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. 

 

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. 

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 projektih Tutorstvo in Pomoč učencem 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.  

Dijaki in zaposleni smo v šolskem letu 2019/20 izvedli naslednje dobrodelne akcije: 

- dobrodelni božični koncert 

- božični bazar, dobrodelno prodajo izdelkov dijakov 

- dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi 

- pomoč pri učenju v okviru društva Žarek 

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

- zbiranje zamaškov 

- Božičkova pošta 

- zbiranje oblačil in sredstev za osebno higieno oskrbovancev v Varni hiši 

- 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. 

5.2. Varstvo okolja 
Zaupne dokumente smo oddali v uničenje v Dinosu. 

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 2019/20 

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: 

Ne zaznavamo nezadovoljstva pri starših in dijakih. Želeli bi, da bi bili takoj opozorjeni, če se pojavi, da 

bi težave rešili čim hitreje in s čim manj slabe volje. Želeli bi, da se ohranja odkrit in spoštljiv odnos med 

vsemi, ki sodelujejo v učnem procesu na naši gimnaziji. 

- Ohranjati  kvalitetne pogoje za izvajanje pouka: 

Zaposleni in dijaki skrbimo za urejenost šole in preprečevanje povzročanja kakršnekoli škode. Kljub 

omejenim                                           finančnim sredstvom skrbimo za odlične pogoje za izvajanje pouka. 

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

oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe: 

Vsi zaposleni se moramo zavedati, da spodbudna beseda in podpora pri morebitnih težavah lahko reši 

večino težav pri dijakih. Ponujene številne obšolske dejavnosti nudijo dijakom možnost, da pokažejo in 

razvijajo svoja močna področja, predvsem pa da se počutijo kot del naše gimnazije. 

- Zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa: 

Kljub temu da izvajamo splošni program, se vsi zaposleni trudimo, da dijaki spoznavajo praktičnost 

uporabe teorije pri najrazličnejših dejavnostih ali pri obogatenih oblikah dela pri posameznemu predmetu. 

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

dejavnosti: 

Vsi zaposleni smo že vzpostavili stike z lokalno skupnostjo in tudi izven nje, če smo ocenili, da bi z 

njihovo pomočjo lahko obogatili naše delo. Z iskanjem novih možnosti moramo še vnaprej nadaljevati. 

- Sodelovati v projektih, ki uvajajo spremembe in novosti na področju splošnega izobraževanja: 

Naša gimnazija sodeluje v številnih gimnazijskih projektih na državnem nivoju, in sicer Nemška 

jezikovna diploma, Študij na daljavo, Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM, Krepitev 

kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem  in okoljem v 

gimnazijah, Središče karierne orientacije – zahod - SKOZ, MERIA, TIME ... 

 

 

 
 

7. 2. Letni cilji iz letnega programa dela za šolsko leto 2019/20: 
- Ohranjati  obseg vpisa v prvi letnik – imeti 3 splošne, 1 športni oddelek ter maturitetni tečaj: 

Žal je, kljub vsem prizadevanjem, vpis za šolsko leto 2020/21 zadoščal samo za 2 splošna in 1 športni 

oddelek. Upamo, da bo zadosten interes za izvajanje programa maturitetni tečaj.  

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

odnosov: 

Velika večina dijakov sprejema ponujeno pomoč, vendar želimo, da bi jo koristili pri vseh učiteljih in 

vseh predmetih. 

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

Jesenice: 

- Ocenjujemo, da odlično sodelujemo z vodstvi osnovnih šol in njihovimi svetovalnimi službami. Vendar 

pa je splošen družbeni trend usmerjen proti splošnim gimnazijam, saj so možne lažje poti za vpis na skoraj 

vse fakultete.  

- Uspešno izvajati izobraževanje odraslih: 

Še vedno je premočna nelojalna konkurenca ljudskih univerz, da bi se kandidati odločali za našo 

gimnazijo, kjer bi morali plačati šolnino, kar ne velja za ljudske univerze. 

- Izvajati kolegialne hospitacije: 

Sodelovanje v projetu OBJEM pogojuje tudi kolegialne hospitacije in tako je marsikateri učitelj spoznal 

koristi tovrstnega sodelovanja med učitelji. 

7.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Šolsko leto 2019/20 je bilo zelo zahtevno za vse – dijake, zaposlene in starše. S sklepom o zaprtju javnih zavodov 

zaradi epidemije CORONA virusa smo skoraj polovico šolskega leta morali realizirati s poučevanjem in 

komunikacijo na daljavo. Ker je bila odločitev Vlade RS sprejeta zelo hitro, smo praktično čez noč morali 

spremeniti način dela. Po začetnih težavah ocenjujemo, da smo zaposleni in dijaki svoje delo opravili odlično, 

glede na situacijo. Le redki dijaki se v začetku niso vklučili v aktivno delo na daljavo. Po pozivih učiteljev, 

razrednikov in po potrebi tudi ravnateljice so bili zares redki, ki niso opravili minimalnih zahtev za napredovanje 

v višji letnik.  

Učitelji in vsi zaposleni smo vložili veliko truda za prilagajanje svojega dela, ki je omogočil izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela na daljavo. Veliko je bilo prilagoditev in dodatnega. Na naši gimnaziji je bil velik problem s 

primerno IKT-opremo, saj šola sredstev za nakup le-te nima, a je nujna za izvajanje pouka na daljavo. Kar nekaj 



 

 

 

učiteljev je imelo zaradi tega težave pri zagotavljanju pogojev za kvalitetno delo. Kljub  vsem težavam so se vsi 

učitelji zelo odgovorno »čez noč« lotili novega načina dela, v to vložili ogromno dodatnega dela, motivirali dijake 

in skrbeli, da so bili stalno v stiku. 

Na nivoju države je bila zagotovaljena možnost zagotavljanja IKT- opremo za dijake. Na opozorilo razvanteljice, 

posredovano vsem dijakom in strašem ter  tudi zaposlenim, se je odzvala le ena dijakinja, ki je potrebovala modem. 

Razredniki so se še posebej pozanimali pri dijakih, ki so bili v začetku neodzivni, če je razlog za to  primerna 

oprema, a so zagtovili, da ne. 

Šolanje na daljavo ni omogočalo realizacije celotnih učnih načrtov pri posameznem predmetih in v naslednjem 

šolskem letu bo, upajmo, uspelo dijakom in učiteljem to nadoknaditi, ob odgovornem selekcioniranju snovi, ki je 

zares njuna za delov v višjih letnikih oziroma za uspešno opravljanje mature.  

Ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Vlade RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport, Zavoda RS za šolstvo, inšpektoratov ocenjujemo, da smo poskrbeli, da je bila naša gimnazija varna in 

urejena šola, v kateri imajo dijaki in zaposleni odlične pogoje za delo kljub izrednim razmeram. Odnosi med dijaki 

in učitelji so na visoki ravni medsebojnega spoštovanja, kar se je še posebej izkazalo ob šolanju na daljavo. Na 

spoštljiv način so bili vsi sposobni prisluhniti težavam in  željam drugih in so skušali uskladiti delo.  

Majhnost šole sicer povzroča finančne težave, a je to okolje, v katerem je zelo veliko osebne komunikacije. 

Tudi v tem šolskem letu namenjena sredstva za delo po sistemu financiranja MoFAS niso zadoščala za normalno 

poslovanje šole. Na žalost MIZŠ za leto 2020 ni odobrilo celotnega zneska za dofinanciranje,  kljub našim zelo 

natančnim utemeljitvam za potrebo po dofinanciranjih na vsaki postavki posebej. Kljub  racionalnemu delu za 

zagotavljanje kvalitetnega dela in dodatnih stroških za izvajanje dodatnih zaščitnih ukrepov v danih razmerah 

obstaja vprašanje, ali bomo lahko poslovali brez izgube.  

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. Na žalost je vpis v 1. letnik zadoščal le za 2 splošna in 1 športni oddelek.  To je veliko razočaranje, saj so 

udeleženci informativnega dne pohvalili nove vsebine, ki smo jih izvedli na dogodku. 

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. To se je še poseboj pokazalo po 

zaprtju šol in izvajanju pouka na daljavo, saj le redki dijaki niso od vsega začetka odgovorno sodelovali pri pouku 

na daljavo. Vse do sklepa vlade  o prenehanju izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v zavodih smo bili vsi zelo 

aktivni in uspešni. Sodelovali smo  v številnih obšolskih dejavnostih in na prireditvah, ki jih organizira naša 

gimnazija. 

Z uvajanjem pouka na daljavo niso bile izvedene nekatere dejavnosti na šoli, ekskurzije,… Zaradi razmer v državi 

se niso izvedla številna tekmovanja iz znanja in športa na državni ravni, na katere so se kot vsa leta uvrstili naši 

dijaki. 

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 v tem šolskem letu še višja, saj so 

imeli vsi dijaki, ki še niso pridobili ocen do konca maja, skladno z navodili ZRSŠ še dodatno možnost za 

pridobivanje manjkajočih ocen in realno ne more biti ob izvajanju pouka v normalnih razmerah tako visoka. 

Letošnji rezultati na maturi so bili spet odlični. Med uspešnimi maturanti so kar štirje zlati. Le 5 dijakov, ki so 

pristopili k maturi, ni bilo uspešnih in  skoraj četrtina maturantov je dosegla 25 in več točk, med njimi so se najbolj 

izkazali štirje zlati. To je nagrada za vse zaposlene in dijake za odgovorno delo in odlično sodelovanje v vseh štirih 

letih šolanja na naši gimnaziji. 

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

bližja mladim ljudem. 



 

 

 

Naše sodelovanje v Projektu Izobraževanje na daljavo je zagotovo pripomoglo h kvalitetnejšemu in  hitro 

vzpostavljenemu izobraževanju na daljavo ob prekinitvi izvajanja pouka v stavbi šole. Tako so lahko dijaki  

pridobili potrebno znanje in hkrati uspešno pridobivali ocene 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 - PODVIG  in okoljem v gimnazijah. Vključili smo se tudi v projekt »Središče karierne 

orientacije – zahod« - SKOZ, nosilka katerega je Gimnazija Vič. 

Glede na zahteve projekta OBJEM je bilo v preteklem šolskem letu izvedeno nekaj kolegialnih hospitacij, kar me 

zelo vesli. Upam, da bodo te izkušnje vplivale na to, da bodo kolegialne hospitacije vendarle zaživele na naši 

gimnaziji. 

Za nami je zahtevno delo in iskreno upamo, da se ne bo več ponovilo. Upamo, da nam bo stanje v državi omogočalo 

izvajanje pouka v stavbi naše gimnazije, omogočilo dijakom osvajanje vsega potrebnega znanja in ne nazadnje 

osebne stike, ki smo jih v zadnjih mesecih vsi pogrešali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

POSEBNI DEL 

1. Vzgojno-izobraževalni programi 

Gimnazija Jesenice je izvajala program: GIMNAZIJA 

Število oddelkov        

prvi letnik:    2 splošna oddelka 

  1 športni oddelek   

drugi letnik:  3 splošni oddelki 

   1 športni oddelek 

tretji letnik:  3 splošni oddelki 

 1 športni oddelek 

četrti letnik: 2  splošna oddelka 

  1 športni oddelek  

maturitetni tečaj:  1 oddelek 

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

 Skupaj:   15 oddlkov  

1. 2. 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, v šolskem letu 2017/18 - 334 dijakov in  2018/19 - 331 

dijakov. 2019/20 – 324 dijakov. 

 1. 3. Vpis  v 1. letnik za šolsko leto 2020/21 
(Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih. – šolska svetovalna služba) 

Število vpisanih v prvi  letnik na dan, 25. 8. 2020:  

-       51 dijakov v oddelkih splošne gimnazije in 

-       22 dijakov v športnem oddelku. 

  

Potek vpisa (podrobno):  

Na dan, 11. 5. 2020 je bilo v 1. letnik Gimnazije Jesenice prijavljenih 72 kandidatov: 

-       48  v oddelkih splošne gimnazije in 

-       22  v športnem oddelku. 

Stanje po prenosih na dan, 16. 6. 2020: 

-       50  v oddelkih splošne gimnazije in  

-       22  v športnem  oddelku. 

 V prvem krogu nismo imeli omejitve vpisa. V športni oddelek smo lahko sprejeli vseh 22 kandidatov. Vpis v prvi 

letnik Gimnazije Jesenice je potekal od 30. 6. do 3. 7. 2020.  

Nihče ni bil razporejen v drugem krogu (14. 7. 2020).  

Prav tako ni ponavljalcev prvega letnika, vsi dijaki napredujejo v višji letnik. 



 

 

 

 Po razpisanih rokih za vpis še ostajajo prosta mesta: 

-          9  prostih mest v oddelkih splošne gimnazije in  

-          0  prostih mest v oddelku športne gimnazije. 

 

1.  4. 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. 

Glede na spremenjeno situacijo od 16. 3. 2020 dalje smo izvajali le še pouk na daljavo ter v maju in juniju 

omogočili posameznim dijakom po predhodnem dogovoru z učitelji vstop v stavbo gimnazije za pridobivanje 

manjkajočih ocen, priprave na izpite, opravljanje mature in izpitov. 

1. 5. 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 

Priloga št. 1: Šolski koledar in urnik 
 

2. Delo organov upravljanja 

- ravnateljice 

- Sveta šole 

- Sveta staršev 

- Dijaške skupnosti 

- Nadzornega odbora šolskega sklada 

- Komisije za kakovost in notranjo evalvacijo 

- Komisije za prehrano 

- skrbnika načrta integritete 

Priloga št. 2: Poročila organov upravljanja 

 

3. Svetovalna služba 

Priloga št. 3: Poročilo o delu svetovalne službe 

 



 

 

 

4. Šolska knjižnica in učbeniški sklad 

Priloga št. 4: Poročilo o delu šolske knjižnice  in učbeniškega  sklada 

 

5. 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. 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 skupina ITS – angleščina, slovenščina in likovno snovanje 

  1 skupina ITS – angleščina, informatika in likovno snovanje 

- 3. letnik:  1 skupina naravoslovje (biologija - kemija – fizika) 

         1 skupina informatika 

         1 skupina likovno snovanje 

- 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. 

6. Športni oddelek, maturitetni tečaj in izobraževanje odraslih 

Priloga št. 5: Poročilo o delu v posameznem oddelku 

 

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

- Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja 

- Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov na Gimnaziji Jesenice 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest 

- Interni pravilnik o vrednotenju dodatnega dela učiteljev 

 

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 2019/20 je zaposlenih 43 delavcev (35 učiteljev, 1 ravnatelj, 2 laboranta, eden 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. Kadrovska struktura delavcev 

UČITELJSKI ZBOR 
Zap. štev. Priimek in ime Delovno mesto 

1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije 

2. Bok Zelenjak Renata učiteljica angleščine 

3. Črv-Štepec Darja učiteljica nemščine 

4. dr. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije 

5. mag. Dornig Lidija ravnateljica 

6. mag. Erjavec Matej učitelj fizike 

7. Gerbec Milena bibliotekarka in  učiteljica sociologije 

8. Hudovernik Barbara učitelj fizike 

9. Janša Gazič Sonja učiteljica likovne umetnosti  in  likovnega snovanja 



 

 

 

10. Javorski Lucija učiteljica slovenščine 

11. Kikelj Marko učitelj informatike 

12. Knap Renata učiteljica filozofije 

13. Konjar Žiga učitelj geografije in zgodovine,  pedagoški koordinator 

14. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine 

15. Kosem-Dvoršak Andreja učiteljica italijanščine in  angleščine 

16. Kozelj Nataša učiteljica slovenščine 

17. Kučina Jerneja učiteljica matematike in  tajnica ŠMK 

18. Legat Nada učiteljica slovenščine 

19. Leban Barbara učiteljica slovenščine 

20. Martinčič Bojana učiteljica športne vzgoje in  športna koordinatorica 

21. Martinuč Bernard Mirjam učiteljica geografije 

22. Medja Marija učiteljica športne vzgoje, organizatorica šolske prehrane 

23. Meglič Nataša učiteljica zgodovine in  geografije 

24. Miler Ana učiteljica matematike 

25. Modrijan Boštjan učitelj športne vzgoje 

26. Mulec Tina učiteljica angleščine in organizatorica OIV 

27. Oblak Irena učiteljica biologije 

28. Odar Urška učiteljica glasbe 

29. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine 

30. Podlipnik Metka učiteljica nemščine 

31. Podlipnik Roman učitelj športne vzgoje 

32. Polanc Srečko učitelj matematike 

33. Sitar Tatjana učiteljica angleščine 

34. Smolej Vrzel Vesna učiteljica psihologije in  svetovalna delavka 

35. Svetina Darja učiteljica zgodovine 

36. Šatej Darja učiteljica matematike 

37. Trontelj Katarina učiteljica biologije 

 Žnidaršič Veronika učiteljica kemije 

OSTALI ZAPOSLENI 
Zap. 

štev. 

Priimek in ime Delovno mesto 

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranega dijaka 

2. Butinar Varja poslovna sekretarka 

3. Đerković Dejan vzdrževalec učne tehnologije, laborant FIZ 

4. Markelj Marijana računovodkinja 

5. Mulej Tatjana laborantka KEM in BIO 

6. Pintar Gregor hišnik 

 

8. 1. Dodatne delovne obveznosti učiteljev 

Priimek in 

ime 

Delovna obveznost 



 

 

 

mag. Bohinc 

Zaveljcina 

Natalija 

razredničarka 3.B, članica upravnega odbora šolskega sklada,  članica Sveta šole, izobraževanje 

dijakov športnikov na daljavo, posredovanje novic medijem,  FB administrator,”delo v mesecu” 

(koledar na spletu), mentor dijakom tutorjem , priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, delo z 

nadarjenimi, OIV: Kemija je kul-naravna kozmetika, Priprave na tekmovanje (OIV).  

Soorganizacija dobrodelnega bazarja, Organizacija in sodelovanje pri obisku OŠ/vrtca  na 

gimnaziji. Sodelovanje na: Dan mladih raziskovalcev, bazar, informativni dan. Koordinator:  

Inženirji bomo! Periodic Table Project. Proslavimo periodni sistem Slovenija.  

Bok 

Zelenjak 

Renata 

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, poučevanje na daljavo. 

Črv-Štepec 

Darja 

bralni maraton v pisni obliki (Pfiffikus), organizacija sprejema maturantov in njihovih staršev, 

članica komisije za pritožbe, delo z nadarjenimi, dopolnilni pouk, predstavitev nemščine na 

informativnem dnevu, poučevanje dijakov za nemško jezikovno diplomo, priprava in organizacija 

ter izvedba jezikovnega tabora, ustni izpiti DSDI, priprava in organizacija ter izvedba ekskurzije 

po nemških mestih. 

dr. Debeljak 

Rus Barbara 

sodelovanje na projektnem dnevu, organizacija psihološkega popoldneva za dijake izbirnega 

predmeta v četrtem letniku, skrbnik integritete, inventura knjižnica, koordinatorica kluba Alumnov 

Gimnazije Jesenice. 

mag. 

Erjavec 

Matej 

izdelava urnika, administrator eAsistenta, priprave na tekmovanje iz fizike, organizacija in izvedbi 

šolskega tekmovanja iz fizike in astronomije, vodja e-ŠRT, član Šolske maturitetne komisije, član 

Komisije za pritožbe na SŠJ, predsednik Upravnega odbora šolskega sklada, član Komisije za 

dodeljevanje pomoči iz šolskega sklada,  delo z nadarjenimi, sodelovanje na Dnevu mladih 

raziskovalcev in informativnem dnevu, član Komisije za določanje najboljšega razreda na šoli, e-

učilnica, spremstvo na ekskurziji po nemških mestih. 

Gerbec 

Milena 

inventura, skrbnica učbeniškega sklada, koordinatorica tutorstva dijakom obvezne izbirne vsebine 

(knjižnična vzgoja ),  mentorica organizatorka in izvajalka projektnega dne, sodelovanje na  

informativnem dnevu, knjižnično informacijsko znanje, Evrošola,, mentorica dijakom v Evrošoli, 

sodelovanje z zunanjimi institucijami (FURS), davčno opismenjevanje, Gymnasium.eu, 

medpredmetne povezave, EPAS - sodelovanja z Informacijsko pisarno EP 

Janša Gazič 

Sonja 

vodja aktiva, likovne delavnice, sodelovanje na dobrodelnem bazarju (priprava izdelkov in 

prodaja), informativnem dnevu, projektnem dnevu, sodelovanje na dogodkih v organizaciji 

dijakov (Sprostite dobroto v sebi) ter božično novoletnem koncertu (scenski okras odra v GTČ), 

mentorstvo dijakom na različnih likovnih natečajih, okrasitev šole in urejanje slik na hodnikih, 

priprava spletne likovne razstave dijakov, priprava samostojne fotografske avtorske razstave 

dijaka, 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, vodenje IG 

šolskega profila, članica komisije za popis terjatev in obveznosti in denarnih sredstev, sodelovanje 

v projektu Jazon (izobraževanje na daljavo), izvajanje medpredmetnih povezav,  izdelava šolskega 

koledarja z likovnimi deli dijakov in priprava razstave koledarskih slik, poučevanje na dveh šolah 

(OŠ Mojstrana), članica projektnega tima PODVIG in članica razvojnega tima ITS. 



 

 

 

Hudovernik 

Barbara 

priprave na tekmovanje iz fizike, priprave na tekmovanje iz naravoslovja, sodelovanje: Dan 

mladih raziskovalcev, e-učilnica, MEPI mentorstvo in vodenje odprav, izvedba nekaj ur 

medpredmetnih povezav, 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 in obveznosti, razredništvo 3.C, izobraževanje na daljavo, 

delo z nadarjenim, sodelovanje v projektu OBJEM, sodelovanje v projektu PODVIG, načrtovanje 

ITS. 

Javorski 

Lucija 

članica ŠMK, inventura,  sodelovanje v projektu Rastem s knjigo,  obisk stanovalcev domov za 

ostarele na Jesenicah, v Kranjski Gori in Bohinju ter izvedba kulturnega programa, šolski radio, 

lektoriranje dokumentov Gimnazije Jesenice, Izobraževanje na daljavo. 

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, delo z nadarjenimi, sodelovanje 

na projektnem in informativnem  dnevu, organizacija gostujočega predavanja na šoli. 

Konjar Žiga razrednik 2. Š pedagoški koordinator, organizacija in izvedba geo-zgo ekskurzij, 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, sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, član inventurne komisije, 

organizacija tabora za  2. letnik,  član Sveta šole. 

Kos Tancar 

Milica 

Razredničarka 1. B, nemška bralna značka,  spremstvo na ekskurziji  po nemških mestih,  

predsednica inventurne komisije, priprava dijakov na nemško jezikovno diplomo na taboru, 

članica na ustnih izpitih nemške jezikovne diplome DSD1, priprava dijakov 2. A, B, Š in 3.Š  na 

tekmovanje iz znanja nemščine dopolnilni pouk, izobraževanje za DSD1, priprava dijakov 2. 

letnika na nemško jezikovno diplomo, članica ustnih izpitov nemške jezikovne diplome, 

dopolnilni in dodatni pouk, priprava dijakov 2.A, B in Š na tekmovanje iz znanja nemščine 

Kosem 

Dvoršak 

Andreja 

Razredničarka 2. C, koordinatorka MEPI in mentorica skupini za srebrno priznanje, inštruktorica 

MEPI odprav, organizacija predavanj in prostovoljstva v okviru MEPI, spremstvo na odpravah in 

treningih MEPI, prijava na občinski razpis za sredstva za preventivne dejavnosti in poročanje o 

porabi sredstev - MEPI; dodatna učna pomoč dijakom z odločbo in pedagoško pogodbo, 

dopolnilni pouk za dijake vseh razredov, dodatni pouk/delo z nadarjenimi dijaki, delo na daljavo z 

dijaki športnega oddelka, nabava knjig in mentorstvo dijakom ITJ pri spletnem bralnem 

tekmovanju Il topo di biblioteca; priprava dijakov na državno tekmovanje v znanju ITJ, 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; popularizacija 

krvodajalstva in spremstvo dijakov na krvodajalski akciji, sodelovanje na informativnem in 

projektnem dnevu.  



 

 

 

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, organizacija in izvedba državnega  

tekmovanja iz matematike za osrednjo Slovenijo, 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 pri projektu TIME, administratorica e-banke nalog RIC, sodelovanje pri projektu 

OBJEM, 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, izpeljava delavnice Matematični praktikum za 4. letnike.  

Legat Nada Razredničarka 3.A, literarni natečaji, lektoriranje uradnih dokumentov šole in prispevkov 

učiteljev, 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, soorganizacija božično-novoletne prireditve, vodja tima 

projekta OBJEM, članica projektnega tima PODVIG in razvojnega sklopa ITS. 

Martinčič 

Bojana 

razredničarka 4.Š,  športna koordinatorka v ŠO, organizacija šole v naravi za dijake drugih 

letnikov,  organizacija in  pomoč pri izvedbi vikend tabora za 3.š, izvedba dela OIV zdravstvena 

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

osnovnih šolah, v klubih, na informativnem dnevu,  organizacija dneva odprtih vrat za športne 

oddelke v okviru projektnega dne,  članica  Komisije za dodeljevanje statusov športnikom v 

splošnih oddelkih,  članica Komisije za nadzor kakovosti šolske prehrane, članica sveta Zavoda za 

šport Jesenice, vodja projekta za športne oddelke – Program spremljave in razvoja športa mladih 

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

psihologom, prijava na razpis Direktorata za šport in občinske razpise, koordinatorka projektov: 

Tutorstvo mladim športnikom, Promocija čistega športa - za našo šolo, urejanje spletne strani 

(uspehi dijakov športnikov), inštruktor Pilates tehnike, članica razvojno projektne skupine pri 

predmetu športna vzgoja, v projektu Izobraževanje na daljavo, strokovna članica skupine za prvo 

pomoč, pomoč pri aktivnostih in promociji homogenega športnega oddelka. 

Martinuč 

Bernard 

Mirjam 

razredničarka 1. A, organizatorka geo-zgo ekskurzij, članica šolskega tima za nadarjene učence za 

družboslovni aktiv,  članica komisije SIQ, mentorica študentoma na obvezni praksi, delo z 

nadarjenimi, priprava na tekmovanje iz znanja geografije,  izobraževanje na daljavo,  sodelovanje 

na informativnem in projektnem dnevu, članica Društva učiteljev Slovenije, ekskurzija v okviru 

OIV (Istanbul, Dunaj), izvedba državljanske kulture. 

Medja Marija Razredničarka 3.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, , soorganizatorica in 

koordinacija vikend tabora na Trilobitu 3.Š, sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu. 



 

 

 

Meglič 

Nataša 

priprava in izvedba geo-zgo ekskurzij 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, ekskurzija v okviru OIV (Istanbul) 

izobraževanje na daljavo. 

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

državno tekmovanje iz matematike, Finančna matematika in statistika za gimnazijce,  

soorganizacija tekmovanja Kenguru in drugih matematičnih tekmovanj, spremstvo dijakov na 

državna tekmovanja, popularizacija krvodajalstva, organiziranje in koordinacija krvodajalskih 

akcij za dijake 4. letnikov, e-učilnica za matematiko, delo z nadarjenimi, delo z dijaki s posebnimi 

potrebami, dodatni in dopolnilni pouk, organizacija in izvedba natečaja PI-ezije z namenom  

počastitve svetovnega dneva števila PI, organizacija in izvedba priprave darilnih paketov za 

obdarovanje starostnikov ob prednovoletnem obisku gimnazijcev ponudba OIV: Finančno 

opismenjevanje mladih, dobrodelna dejavnost z dijaki-izolacija stropa jedilnice s kartoni za jajca. 

Modrijan 

Boštjan 

razrednik 1. Š, vodja aktiva ŠVZ, koordinacija uporabe športnih objektov, akrobatsko-navijaška 

skupina,  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 pri 

projektnem in informativnem dnevu, skupina za požarno varnost. 

Mulec Tina razredničarka 2. A,  vodja projektnega tima PODVIG in razvojnega sklopa ITS, koordinatorica 

projekta SKOZ,koordinatorica OIV, organizatorka OIV, likvidatorka OIV dejavnosti,  priprava in 

izvedba tekmovanj za 3. letnike (ang), organizatorka delavnic Amnesty International,  delo z 

nadarjenimi /dijaki s posebnimi potrebami in ind. pogodbami,  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 aktiva, 

soorganizatorica tabora Peca (2. a)  

Mulej 

Tatjana 

Vodenje postopkov razpisov javnih naročil, urejanje in oskrba rastlin in akvarija na šoli, 

mentorstvo v programu MEPI, spremstvo na odpravah in treningih MEPI  aktivno sodelovanje pri 

dogodkih oz. projektih na šoli: obisk OŠ/vrtca na gimnaziji, dan mladih raziskovalcev, bazar, 

informativni dan, 

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

biologije za Proteusovo nagrado ter spremstvo na državno tekmovanje,  članica komisije za nadzor 

kakovosti šolske prehrane, delo z nadarjenimi, sodelovanje na projektnem in informativnem 

dnevu, dnevu mladih raziskovalcev, predsednica Sveta šole, organizacija in izvedba strokovnih 

ekskurzij v sklopu biologije, sodelovanje v projektu OBJEM, sodelovanje v razvojnem projektu  

ITS biologija in na taboru v CŠOD Trilobit, organizacija dejavnosti za Svetovni dan ledvic, vodja 

aktiva.   

Palovšnik 

Marija 

razredničarka 4. B, gledališka skupina, 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,  organizacija kulturnega dne, 

organizacija šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje, sodelovanje na informativnem dnevu, 

projekt SKOZ, organizacija dveh proslav. 



 

 

 

Podlipnik 

Metka 

inventura, nemška bralna značka (Pfiffikus), priprave na tekmovanje iz znanja nemščine za 2 C 

in  3A in 3. B, ekskurzija v Salzburg  in Celovec, članica ŠRT za delo z nadarjenimi, dopolnilni 

pouk, izobraževanje (seminar) v zvezi z DSD, nemščina (vzorčna ura)  na inf. 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 DSD na jezikovnem taboru. 

Podlipnik 

Roman 

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

državna tekmovanja (alpsko smučanje), organizacija državnega tekmovanja v alpskem smučanju,  

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

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

Gimnazijo Celovec, Izmenjava z Gimnazijo Trnava, sodelovanje s Karitasom – Tek  podnebne 

solidarnosti, projekt Naj športna šola, projekt Ura za zemljo, projekt Dan sajenja dreves, 

sodelovanje pri projektnem in informativnem dnevu, mentorstvo dijaku Jerneju Slivniku na 

treningih in tekmovanjih, pomoč pri organizaciji obiska starostnikov v domovih - Bohinj, 

Kranjska Gora. 

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, sodelovanje na informativnem dnevu, 

medpredmetno povezovanje s profesorji drugih predmetov.   

Sitar Tatjana razredničarka MT, koordinatorka sodelovanja s predstavništvom ZDA v Sloveniji, priprava na 

regijsko tekmovanje iz ang,  delo z nadarjenimi, mentorica dijakom na tekmovanju iz angleščine za 

2. letnike in za 3. letnike, delo z dijaki s pedagoškimi pogodbami,   mentorica študentom na 

pedagoški praksi, sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu, delo z dijaki na daljavo, 

sodelovanje v projektu OBJEM. 

Smolej 

Vrzel Vesna 

koordinatorica 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, članica LAS občin Jesenice in Kranjska Gora. 

Svetina 

Darja 

priprava in izvedba geo-zgo ekskurzij  za dijake, priprave na državno tekmovanje iz zgodovine, 

kviz zgodovina mesta Jesenice, ekskurzija v okviru OIV (Istanbul, Dunaj), članica komisije za 

nadzor nad izvajanjem mature,  delo z nadarjenimi, delo na daljavo, mentorstvo študentom na 

pedagoški praksi, sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, spremstvo na taboru za 1. 

Š, vodja aktiva, izvedba državljanske kulture. 

Šatej Darja razredničarka 4. A, 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 TIME, vodja aktiva, vodja 

ŠRT za delo z nadarjenimi, članica 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, 

priprave na tekmovanje iz naravoslovja, organizacija in izvedba bioloških ekskurzij,  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. 

Odar Urška vodja instrumentalnih zasedb, priprava instrumentalistov za prireditve, kot so, Svečana podelitev 

maturantom, Projektni dan, Božično-novoletni koncert, Informativne dneve, Kviz Zgodovine 

mesta Jesenice, Parada učenja, članica komisije za dodelovanje statusov kulturnikov, organizacija 

ogledov najmanj treh koncertov v Ljubljani in na Jesenicah, sodelovanje z različnimi 

organizacijami; Glasbeno šolo Jesenice, Ljudsko univerzo Jesenice, MC- Jesenice, KUD Dovje 

Mojstrana, sodelovanje pri kulturnem programu prireditev na šoli, sodelovanje na informativnem 

dnevu, vodja zbora. 

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. 

 

Priloga št. 6: Sistemizacija delovnih mest 
 

 

 

 

 

9. Strokovno izpopolnjevanje 
Čeprav predstavlja izobraževanje veliko finančno obremenitev, menim, da je nujno podpirati dodatno 

izobraževanje zaposlenih, če želimo ohraniti in razvijati kakovost našega dela. 

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. 

Glede na uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalni proces se bodo učitelji udeleževali izobraževanj, če nam bo 

to omogočal priliv potrebnih finančnih sredstev.  

Za celotni kolektivsmo izvedli:  

1. Predavanje Aljoša Bagola v četrtek, 29. 8. 2019. 

2. Določila evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov – usposabljanje vodi  naša skrbnica, Saša Kocjančič. 

 

10. Učni uspeh in izpiti 
Primerjalna analiza učnega uspeha po letnikih na dan 16. 9. 2019 v odstotkih 

Šolsko  

leto 

03/ 

04 

04/ 

05 

05/ 

06 

06/ 

07 

07/ 

08 

08/ 

09 

09/ 

10 

10/ 

11 

11/      

12 

12/ 

13 

13/ 

14 

14/ 

15 

15/ 

16 

16/ 

17 

17/ 

18 

18/ 

19 

19/20 

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 94,2 100 



 

 

 

2. letnik 89,5 91,55 90,3 85,8 94,0 94,6 93,6 92,4 92,3 96,6 92,8 96,3 98,3 97,81 94,7 97,7 98,68 

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 92,6 100 

4. letnik 96,3 98,1 100 98,5 99,2 97,3 96,7 96,9 97,1 98,8 98,0 100 96,3 95,1 100 98,9 95,5 

Skupaj 89,9 94,4 95,2 92,4 97 96,4 95,0 94,5 93,9 95,7 97,1 98,8 96,95 96,34 97,2 95,85 98,19 

Priloga št. 7: Analiza učnega uspeha po oddelkih 

 

11. Splošna 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 

2019 92 

2020 95,2 

 

Uspeh na maturi 2020 je bil ponovno odličen. Na žalost trije dijaki niso opravili vseh obveznosti za opravljanje 

mature, en dijak, vrhunski športnik, pa bo opravljal 4. letnik dve leti. 

12 maturantov (20 %  maturantov) je doseglo 25 točk in več, 

med njimi je 5 maturantov doseglo 30 točk in več in so  postali zlati maturanti: 

Simon Gašperin  (32 točk) 

Vida Leskovar  (31 točk) 

Lea Holc  (30 točk) 

Lara Stare-Knific  (30 točk) 

Priloga št. 8: Analiza rezultatov na maturi 2020 



 

 

 

12. 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 iz 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, ki jih vključujeta projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine – 

OBJEM, Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem  in okoljem v 

gimnazijah – PODVIG. 

Priloga št. 9: Poročilo o delu v okviru projekta Primeri dobrih praks v  gimnazijskem programu 

 

13. Poročilo o delu aktivov v šolskem letu 2019/20 

Priloga št. 10: Poročilo o delu posameznega strokovnega aktiva 

 

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

- vsebine obvezne za vse 

- vsebine po izbiri dijakov 

14. 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. 11: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti obveznega dela OIV 

 

14. 2. Obvezne izbirne vsebine – prosta izbira 
Dijaki in dijakinje na podlagi ponudbe IZBIRNEGA DELA opravijo še manjkajoče ure do predpisanega števila 

ur OIV: 

1. letnik: 24 ur 



 

 

 

2. letnik: 24 ur 

3. letnik: 39 ur 

4. letnik: 12 ur 

 

V šolskem letu 2019/20  smo učitelji ponudili 42 brezplačnih OIV in  2 nadstandardni ekskurziji. Izvajali smo 

večino brezplačnih dejavnosti  in obe ekskurziji; ekskurzijo na Dunaj celo v dveh skupinah. 

Večina brezplačnih dejavnosti je v prvi polovici leta potekala po programu, a žal brez primernega zaključka zaradi 

epidemije in posledično izvajanja pouka na daljavo. Odpadla je večina športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja 

na državnem nivoju.   

V letošnjem šolskem letu je izbirne vsebine ponudilo tudi 7 zunanjih izvajalcev, izvajali pa so 2 dejavnosti. Rdeči 

križ Jesenice je izvajal tečaj prve pomoči, avtošola K&D pa tečaj CPP. Za vse ostale dejavnosti ni bilo dovolj 

prijavljenih kandidatov. 

Dijaki so za izbirni del ur OIV prinesli tudi potrdila izvenšolskih dejavnosti (gasilci, recitacijske skupine, pevski 

zbori, glasbena šola, mladi nadzorniki TNP-ja, plesne skupine …). 

Vsi izvajalci OIV so mesečno izpolnjevali poročila o opravljenih urah OIV ter vodili listo prisotnosti dijakov. Na 

koncu leta so vsi izvajalci napisali še zaključna poročila. 

Brezplačne ponudbe 

1. Tekmovanja iz znanj 
 

1. Aktiv angleščine Tekmovanje – angleščina 2. in 3. letnik 

2. 
Hudovernik Barbara 

mag. Erjavec Matej 

Priprava na tekmovanje iz astronomije 

3. Hudovernik Barbara Priprave na tekmovanje iz naravoslovja 

4. 
mag. Erjavec Matej, Barbara 

Hudovernik 

Priprava na tekmovanje iz fizike 

 

 5. Kosem-Dvoršak Andreja Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca 

6. Kosem-Dvoršak Andreja Priprave na tekmovanje iz italijanščine 

7. Kikelj Marko Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

8. Kikelj Marko Tekmovanje Bober 2019 

9. 
Konjar Žiga, Martinuč Bernard 

Mirjam 

Tekmovanje iz znanja geografije 

10. Kozelj Nataša, Legat Nada Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

11. 

Kučina Jerneja, Darja Šatej Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna 

matematika, Adventni koledar, Kenguru, Vegovo tekmovanje, 

mednarodna tekmovanja) 

12. Podlipnik Metka, Darja Črv-Štepec Tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik 

13. Oblak Irena, Trontelj Katarina Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

14. Trontelj Katarina Priprave na tekmovanje o sladkorni bolezni 

15. Svetina Darja, Meglič Nataša Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 

16. Svetina Darja, Meglič Nataša Tekmovanje iz znanja zgodovine 

17. 
Žnidaršič Veronika, Natalija Bohinc 

Zaveljcina 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 

   

2. Šport in rekreacija  

18. mag. Dornig Lidija Odbojka – priprave na tekmovanja 

19. Martinčič Bojana Bodi fit – vadba za zdravo hrbtenico 

20. Medja Marija Atletika rekreacija 

21. Medja Marija Odbojka rekreacija 

22. Modrijan Boštjan Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 

23. Podlipnik Roman Nogomet 

   

3. Nova znanja in spretnosti  

24. Aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma  



 

 

 

25. mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Kemija je kul-naravna kozmetika 

26. Hudovernik Barbara Verižni eksperiment 

27. Kikelj Marko Robotika 

28. Kosem-Dvoršak Andreja MEPI 

29. Kučina Jerneja  Matematični praktikum 

30. Knap Renata, Mulec Tina Debatni krožek 

31. Trontelj Katarina Raziskovalna naloga 

   

4. Umetnost in ustvarjalnost  

32. Janša Gazič Sonja  Ustvarjalni krožek 

32. Janša Gazič Sonja Delavnica mozaika 

33. Javorski Lucija Šolski radio 

34. Javorski Lucija Šolski časopis Di(v)jak 

35. Palovšnik Marija 10. Dramski festival 

36. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 

37. Odar Urška Pevski zbor  

   

5.  Prostovoljstvo in dobrodelne 

dejavnosti 

 

38. Bohinc Zaveljcina Natalija Šolski bazar 

39. Aktiv angleščine Obisk dobrodelnega bazarja SILA 

36. Bok Zelenjeak Renata Prostovoljno sodelovanje – kinološko društvo 

37. Gerbec Milena Tutorstvo 

38. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 

39. Smolej Vrzel Vesna Unicef 

   

6.  Nadstandardne vsebine   

40. 
Meglič Nataša 

Martinuč Bernard Mirjam 

Ekskurzija v Istambul 

41. Svetina Darja Ekskurzija na predbožični Dunaj 

42. Palovšnik Marija Abonma Špica 

   

7.  
Zunanji izvajalci – 

nadstandardne vsebine 

 

43. Društvo Naris Tečaj arhitekturnega risanja 

44. OZRK Jesenice  Tečaj prve pomoči 

  Tečaj CPP 

Priloga št. 12: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti izbirnega dela OIV 

 

15. Hospitacije 
V preteklem šolskem letu je ravnateljica mag. Lidija Dornig od načrtovanih devetnajstih hospitacij izvedla  le 13, 

saj je pandemija preprečila izvajanje pouka v stavbi šole, nobeden od učiteljev pa ni predlgal hospitacije med 

izvajanjem pouka na daljavo. Dodatno je izvedla hospitacijo pri Barbari Leban, ki je  v tem šolskem letu pričela z 

dopolnjevanjem delovne obveze na naši gimnaziji. V tem šolskem letu tema učne ure, pri kateri je ravnateljica 

izvajala hospitacije,  ni bila določena. 

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

Razveseljuje dejstvo, da je bilo v okviru projekta OBJEM izvedenih kar nekaj kolegialnih hospitaciji in sodelujoči 

so bili zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem. 

 

 

 
 

 

16. Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti  v šolskem letu 2019/20 



 

 

 

16.1. Projekti 

Št.  Priimek in ime mentorja - 

koordinatorja 

Projekti, izmenjave in druge dejavnosti 

1 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Inženirke in inženirji bomo! 

2 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Periodic Table Projekt 

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

4.   Gerbec Milena Tutorstvo (glej prologa 2.2.) 

5 Gerbec Milena Davčno opismenjevanje 

6 Gerbec Milena JAZON 

7 Gerbec Milena EPAS 

8 Konjar Žiga Izobraževanje na daljavo 

9 Konjar Žiga UNESCO ASPnet 

10 Kosem Dvoršak Andreja MEPI 

11 Kosem Dvoršak Andreja Filmska kultura 

12 Kozelj Nataša Rastem s knjigo  

13 Kučina Jerneja TIME 

14. Legat Nada OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine  

15 Martinčič Bojana “Živimo zdravo, ker se cenimo” 

16 Martinčič Bojana Športni oddelek 

17 Martinčič Bojana Promocija čistega športa 

18 Martinčič Bojana Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

19 Medja Marija Tek podnebnih solidarnosti 

20 Miler Ana Postani krvodajalec 

21 Miler Ana PI-ezija 

22 Modrijan Boštjan Naj športna šola 

23 Mulec Tina Pogovori z mano 

24 Mulec Tina PODVIG - Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah 

25 Mulec Tina SKOZ - »Središče karierne orientacije – zahod«  

26 Podlipnik Roman  Ura za Zemljo 

27 Podlipnik Roman Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

28 Podlipnik Metka Nemška jezikovna diploma 

29 Smolej Vrzel Vesna UNICEF  

30 Smolej Vrzel Vesna  Delo z nadarjenimi 

31 Smolej Vrzel Vesna NEFIKS 

32 Šatej Darja, Kučina Jerneja MERIA 

33 Žnidaršič Veronika Polimeri za dijake 

16. 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 13: Poročila o izvedbi projektov, izmenjav, taborov in drugih dejavnostih 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17. Uspehi dijakov in zaposlenih:   

17. 1. Uspehi zaposlenih 
mag. Natalija Bohinc Zaveljcina:  

Dva prispevka v obliki predavanj na mednarodni konferenci Periodni sistem, včeraj, danes, jutri na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, 20.9. 2019:  Zgodovina periodnega sistema-medpredmetna povezava z angleščino in 

Periodic Table Project 2011 in 2019.  

Prispevek v obliki predavanja na mednarodni konferenci Ko učim, gradim, 4.10. 2019: Razumevanje osnovnih 

kemijskih pojmov in pojavov z raziskovanjem eksperimentalne forenzike.  

Članica strokovne komisije za izbor Inženirke leta 2019. 

Teater, prof. in Gimnazijski teater:  

Sodeloval je na 9. Dramskem festivalu s predstavo Jean Variot: Smešna zgodba o čarovniku Faustu. 

Kasnejše ponovitve predstave jim je onemogočila pandemija.  

 

17.2. Uspehi dijakov 
18.2.1. Uspehi na mednarodni ravni  

Mednarodno priznanje za mlade - MEPI 

Mednarodni program, ki poteka celo šolsko leto (več let) – podelitev priznanj Kranj, 16. 1. 2020 
Udeležilo se ga je skupno 16 dijakov Gimnazije Jesenice (mentorice Andreja Kosem-Dvoršak, Barbara 

Hudovernik, Tatjana Mulej) 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Emma Dušanić, 2. A, Neža Lakota, 2. A, Blaž Mekina, 2. A, Timotej Matej Zagorc, 2. B, 

Iza Glavač, 2. B, Ida Balić, 2. B, Štefan Žuber, 2. C, Iza Jensko, 2. C, Anuša Mira Pintar, 2. C (mentorica 

Andreja Kosem-Dvoršak). 

Srebrno priznanje: Zala Bešić, 3.C, Anita Kunšić, 3. C (mentorica Barbara Hudovernik) 

17. 2. 2. Dramska dejavnost 

9. Dramski festival 
NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI: Nada Legat, Nataša Meglič  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE: 26. in 27. februar 2020 

POROČILO:  

Na 9. Dramski festival Gimnazije Jesenice so se prijavili naslednji razredi:  

DRATŠPONARJI (1. B): Zoja Šporn, ROMAN IN JULKA (priredba: W. Shakespeare, Romeo in Julija)  

SOLEILS (2. A): Emma Dušanić, Karlina Piber, SUM  

AMATERSKI KAOS DIJAKOV (2. C): M. Zupančič, HODNIK (avtorji priredbe: Nika Valentar, Tjaša Dolar, 

Veronika Piber)  

NAVIHANCI (3. A): Krištof Marij Čušin, ZADNJA VEČERJA  

LUBICE BUBICE (3. B): Natalija Šmitran, Ana Ajša Vičar, KDAJ SMO ZDEJ?  

ŠACIJINI ANGELČKI (4. A): Eva Maier, Manca Bertoncelj, Laura Koželj, Tajda Kadič, Matej Dražić, Urban 

Koložvari, Anja Dolar, Vida Leskovar, IZ DEVETE SIMFONIJE  

 Sodeloval je tudi tudi Teater, prof.: Jean Variot, SMEŠNA ZGODBA O ČAROVNIKU FAUSTU  

 Nagrade in priznanja, ki jih je podelila komisija v sestavi:  

Jaša Jamnik, Martina Kikelj Lesar, Tina Mulec, Darja Svetina, Jan Čelesnik, Urban Koložvari  

· najboljša predstava po mnenju gledalcev (1. večer): Kdaj smo zdej? (3. B)  

· najboljša predstava po mnenju gledalcev (2. večer): Iz devete simfonije (4. A)  

· najboljša predstava po mnenju komisije: Kdaj smo zdej?  

· najboljša igralka: Vida Leskovar (Iz devete simfonije)  

- najboljši igralec: Anan Sušić (Hodnik, 2. C)  

· najboljša igralka v stranski vlogi: Barbara Klinar (Sum, 2. A)  

· najboljši igralec v stranski vlogi: Janez Cerkovnik (Roman in Julka, 1. B)  

· najboljše avtorsko besedilo: Zoja Šporn, Roman in Julka (1. B)  



 

 

 

· najboljša scena: Kdaj smo zdej?  

· najboljša kostumografija: Iz devete simfonije  

· najboljši gledališki list: Iz devete simfonije  

· najboljša koreografija: Kdaj smo zdej?  

· posebna nagrada žirije: Zadnja večerja (3. A)  

Število sodelujočih dijakov: 68 dijakov (1. B: 23 dijakov, 2. A: 11 dijakov, 2. C: 14 dijakov, 3. A: 6 dijakov, 4. 

A: 14 dijakov, (+ 2 člana žirije, 6 članov Teatra, prof., 1 mentorica za povezovanje programa)  

Priprave razredov:potekale so od novembra 2019 do konca februarja 2020 oziroma do pričetka festivala, v 

dopoldanskem času (v času razrednih ur, prostih ur), popoldanskem in večernem času (doma, na odrih kulturnih 

društev iz okolice idr.)  

Zunanji sodelavci v času priprave:  

- različna lokalna kulturna društva: vaje na odru, izposoja kostumov, rekvizitov  

- pomoč staršev:  snemanje glasbe  

Zunanji sodelavci v času festivala:  

- GTČ Jesenice (organizatorka prireditev, tehniki, hostese)  

- strokovna žirija: Jaša Jamnik – dramski igralec, režiser, Martina Lesar Kikelj – restavratorka, kostumografka  

Pomoč šole:  

- tiskanje gledaliških listov  

-  kostumi, rekviziti  

- svetovanje (mentorica za gledališko dejavnost)  

Izvedba festivala:  

- oblikovanje scenarija  

- tiskanje plakatov  

- oblikovanje vabila, pošiljanje vabil  

- generalke v GTČ Jesenice (26. in 27. 2. dopoldan in popoldan do pričetka festivala)  

- priprava prostora, gradiva (za komisijo), simboličnih nagrad za člane žirije, pogostitev za žirijo  

- priprava besedila za napovedovalca/povezovalca programa  

Število priznanih ur za dijake:  

Pisci tekstov in igralci: 24 ur – 39 ur  

Ostali sodelujoči: 10 ur 

Vse predstave so bile prijavljene  na Srečanje mladinskih gledališč Slovenije - Vizije 2020. Selektor Andrej Jus 

si je vse predstave ogledal v času izvedbe dramskega festivala. 

Gimnazijski teater (predstava: Šel je popotnik skozi atomski vek) 

NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI:  Vid Klemenc (Gašper Stojc) 

UDELEŽENCI:  8 dijakov: Anja Dolar, Manca Bertoncelj, Natalija Šmitran, Živa Pintar, Emma Dušanić, 

Urban Koložvari, Krištof Marij Čušin, Jan Čelesnik 

DATUM IZVEDBE: premiera v Kulturnem hramu na Koroški Beli, v petek, 6. 3. ob 19.30, in ponovitev v 

soboto, 7. 3. ob 19.30 

POROČILO: Z delom je skupina pričela konec novembra. Režijo je prevzel zunanji sodelavec, dramski igralec 

Vid Klemenc. Delo je potekalo v dveh fazah: 1) govorne in gibalne vaje, 2) oblikovanje predstave (priredba 

pesniškega cikla Mateja Bora Šel je popotnik skozi atomski vek). Predstavo si je ogledala državna selektorica za 

Vizije Ana Rutar, posnetek pa regijski selektor Andrej Jus. 

Gledališke delavnice 

NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi  

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: V soboto, 9. 11. 2019, sta bili v Kulturnem hramu na Koroški Beli, Cankarjeva 17, organizirani  

GLEDALIŠKI DELAVNICI. 

Namenjeni sta bili dijakom, ki so se  tudi letos prijavili na dramski festival.  Z njima so  pridobili različna znanja 

in spretnosti. 

Delavnici so potekali po naslednjem razporedu: 



 

 

 

9.00 – 12.00 -  JAŠA JAMNIK: KAJ MORA GLEDALIŠČNIK  (ZAČETNIK) VEDETI 

13.00 -16.00 -  VID KLEMENC: GLEDALIŠKA IGRA, GOVOR, IMPROVIZACIJA 

Možno se je bilo prijaviti na obe delavnici ali pa le na eno, ki je koga najbolj zanimala. Skupno se je delavnic 

udeležilo 15 dijakov. 

 

17. 2. 3. Pevski zbor 
Poročilo nastopov v šolskem letu 2019/20 

24. 9. 2019 sprejem maturantov (telovadnica) 

16. 10. 2019 Jeseniške šole za boljši jutri (dobrodelni koncert v Gledališču Toneta Čufarja) 

29. 11. 2019 nastop na dobrodelnem koncertu OŠ Žirovnica 

11. 12. 2019 nastop na županovem sprejemu (dvorana Kolpern) 

17. 12. 2019 božično – novoletni koncert (Gledališče Toneta Čufarja) 

21. 1. 2020 dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi (Gledališče Toneta Čufarja) 

14. 2. 2020 informativni dan (nastop dopoldan in popoldan v telovadnici) 

15. 2. 2020 informativni dan (nastop dopoldan v telovadnici) 

29. 1. 2020 srečanje gorenjskih srednješolskih pevskih zborov (Kamnik) 

16. 3. 2020 nastop na Kvizu o mestu Jesenice (Gledališče Toneta Čufarja) - ODPADLO 

25. 3. 2020 revija pevskih zborov Dobra volja je najbolja (Kulturni dom Julke in Albina Pibernik na Slovenskem 

Javorniku) - ODPADLO 

17. 3. 4. Digitalna fotografija 2020 
Za letošnji foto natečaj “Digitalna Fotografija” z izbrano temo Pandemija, saj ni vse tako črno je bil zaradi 

pandemije odziv tako skromen, da smo se odločili, da letos ne bomo podelili nagrad. 

 

17. 3. 5. Likovna dejavnost 
Likovna umetnost/Likovno snovanje 

LIKOVNI NATEČAJI,  TEKMOVANJA 

22. državno mladinsko tekmovanje »Zdrav dih za navdih« 

ORGANIZATOR: Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 

SODELUJOČI: OŠ in SŠ  

DATUM IZVEDBE: januar 2020 

POROČILO: Na 22. državnem mladinskem tekmovanju ''Zdrav dih za navdih'', ki ga za učence osnovnih šol in 

dijake srednjih šol razpisuje Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, so sodelovali dijaki 1. in 3. 

letnikov. Priznanja (trstike) prejmejo dijaki: 

Zlato priznanje: Angelica Elisabeth Petronella Steenks (1. A), Hana Glavič (1. B), Zoja Šporn (1. B), Ana Ajša 

Vičar (3. B) 

Srebrno priznanje: Estrella Francina Christina Steenks (1. A), Kaja Kalan (1. B), Lana Marinšek (1. B), Emilija 

Šmitran (1. B), Natalija Šmitran (3. B), Maša Tancar (3. B) 

Bronasto priznanje: Maya Simona Franko (1. A), Nika Medic (1. A), Julija Filipov (1. B), Jaša Kecman Kordež 

(1. B), Petra Prezelj (1. B) 

Dijaki na likovnih natečajih večinoma radi sodelujejo, če jih pri tem dodatno spodbujam. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič) 

Likovni natečaj SINAPSE 2020 – Nevidne niti - ob Tednu možganov 

ORGANIZATOR: SINAPSA, slovensko društvo za nevroznanost 

SODELUJOČI: OŠ in SŠ  

DATUM IZVEDBE: marec 2020 

POROČILO: Na razstavo ob Tednu možganov so se uvrstili izdelki dijakov: Zoja Šporn (1. B), Matija 

Danilović (3. Š), Mark Krajzel (3. Š), Laura Radman (3. Š), Jaka Vovk (3. Š) 

*razstava se prestavi, o terminu bomo še obveščeni 

Zaradi izrednih razmer žal razstave ni bilo, dijaki se rezultatov veselijo in so ponosni. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič) 

Likovni natečaj »Naše pravice« ob 30-letnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah 

ORGANIZATOR:  Zveza prijateljev mladine Slovenije 

SODELUJOČI: vrtci, OŠ in SŠ  

DATUM IZVEDBE: oktober 2019 

POROČILO: Na likovnem natečaju sta sodelovali dijakinji: Hana Glavič (1. B) in Ana Ajša Vičar (3. B). Obe 

sta se s svojim izdelkom uvrstili na razstavo v Državnem zboru RS v okviru dogodkov ob Tednu otroka. Med 

najboljših 12 se je od 1801 prejetih del uvrstilo delo Ane Ajše Vičar (3. B) in bilo izbrano za objavo v koledarju 

Zveze prijateljev mladine Slovenije za leto 2020. 



 

 

 

Dijaki na likovnih natečajih radi sodelujejo, če jih dodatno spodbujam. Veselijo se uspeha, posebno, če je 

njihovo delo potem tudi kje javno objavljeno. Tudi za šolo je to dobrodošla reklama. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič)  

Likovni natečaj »Poštna znamka« ob 8. Evropskem kongresu matematike 

ORGANIZATOR: Univerza na Primorskem 

SODELUJOČI: OŠ in SŠ  

DATUM IZVEDBE: oktober 2019 – julij 2020 

POROČILO: Na likovnem natečaju je sodelovala dijakinja: Rocio Dowhyj (2. C). O rezultatih natečaja žal 

nismo bili obveščeni. 

(mentorica Sonja Janša Gazič) 

Spletni likovni natečaj »Življenje v času koronavirusa« v organizaciji Muzeja novejše zgodovine 

ORGANIZATOR: Muzej novejše zgodovine 

SODELUJOČI: vrtci, OŠ in SŠ  

DATUM IZVEDBE: april – junij 2020 

POROČILO: Na likovnem natečaju stripa je sodelovala dijakinja: Zoja Šporn (1. B), ki je prejela nagrado v 

kategoriji srednjih šol kot edina izbrana od vseh prispelih del. Razstava del bo v okviru Poletne muzejske noči, 

pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije, 20. 6. 2020. Spletna razstava je objavljena na njihovi FB strani in 

uradni strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 

Na spletnem natečaju je sodelovala žal samo ena dijakinja, saj je šlo za obdobje dela na daljavo in dijakov nisem 

imela priložnosti dodatno spodbujati, pozivi na daljavo pa se očitno ne obnesejo najbolje. Sodelujoča dijakinja 

pa je bila zelo uspešna in rada sodeluje na takšnih natečajih. 

(mentorica Sonja Janša Gazič) 

Spletni likovni natečaj v organizaciji JSKD »Protistrip – s stripom proti virusu« 

ORGANIZATOR: Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije 

SODELUJOČI: odprt natečaj  

DATUM IZVEDBE: april – junij 2020 

POROČILO: Na likovnem natečaju je sodelovala dijakinja: Zoja Šporn (1. B), ki je prejela priznanje. Spletna 

razstava je objavljena na njihovi FB strani. 

Tudi v tem primeru je šlo za obdobje dela na daljavo, zato se dijaki niso odzivali na pobude k sodelovanju.  

(mentorica Sonja Janša Gazič) 

 

RAZSTAVE 

Razstava likovnih del dijakov v e-šoli Praskanke – Vazno slikarstvo 

ORGANIZATOR: Sonja Janša Gazič 

SODELUJOČI: dijaki 1. letnikov 

DATUM IZVEDBE: september 2019 – januar 2020 

POROČILO: Ob začetku šolskega leta sem v e-šoli pripravila razstavo likovnih del v tehniki praskank in z 

motivi vaznega slikarstva, ki so nastala v š.l. 2018/2019, torej dijakov letošnjih 2. letnikov. Razstava je bila na 

ogled do januarja 2020. Šolske razstave popestrijo utrip šole, na ta način se dijaki lahko predstavijo s svojimi 

izdelki. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič) 

Fotografska razstava v e-šoli 

ORGANIZATOR:  Sonja Janša Gazič 

SODELUJOČI: dijak 4. Š Bine Mekina 

DATUM IZVEDBE: 5. februar – september 2020 

POROČILO: Od februarja 2020 dalje je v šolski avli odprta fotografska razstava: s samostojno fotografsko 

razstavo z motivi živali v naravi se je predstavil dijak 4. Š Bine Mekina. Razstava fotografij je bila zelo dobro 

sprejeta in obiskana. Na ta način se lahko predstavijo tudi dijaki, ki se v prostem času ukvarjajo s fotografijo. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič) 

Spletna razstava likovnih del dijakov Gimnazije Jesenice 

ORGANIZATOR:  Sonja Janša Gazič 

SODELUJOČI: dijaki, 1. - 4. letnik 

DATUM IZVEDBE: 16. 4. 2020 dalje 

POROČILO: Pri spletni razstavi likovnih del, ki je odprta na šolski FB strani od aprila, je sodelovalo 56 

dijakov od 1. do 4. letnika. Razstavljenih je 175 del, nastalih v času koronavirusa. Večinoma gre za naloge pri 

predmetih LUM in LIS, nekaj izdelkov pa je nastalo kot naloga pri predmetih ANG, SLO in GLA. Spletna 

razstava je bila zelo dobro sprejeta in tudi obiskana. Dijaki so radi sodelovali, če sem jih nagovorila in se 



 

 

 

večinoma strinjali z javno objavo. Nekateri so mi pošiljali redno nove izdelke, nekateri pa so privolili v objavo 

na moje prigovarjanje. Tudi ta način razstavljanja izdelkov se je izkazal za dobro odločitev in je dobrodošla 

reklama za šolo. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič) 

Razstava likovnih del dijakov Gimnazije Jesenice v razstavnem salonu Dolik  
je žal odpadla zaradi razmer, povezanih s korona virusom.  

Šolski koledar 2020 

ORGANIZATOR:  Sonja Janša Gazič 

SODELUJOČI: dijaki 1., 2., 3. in 4. letnikov 

DATUM IZVEDBE: september – november 2019 

POROČILO: Pri izdelavi šolskega koledarja za leto 2020  so s svojimi deli sodelovali dijaki: Živa Pintar (1. A), 

Katarina Romana Fon (1. B),  Hana Glavič (1. B), Jaša Kecman Kordež (1. B), Tea Kavčič (2. B), Ana Nikolić 

(2. B), Ana Muhar  (3. A), Ana Ajša Vičar (3. B),  Albina Kolesnikova (3. B), Natalija Šmitran (3. B), Laura 

Radman (3. Š), Laura Koželj (4. A). Koledarske slike so nastale pri pouku LUM in LIS. Koledar so natisnili v 

Medium Žirovnica. Dijaki  so ponosni na svoja dela in se koledarja veselijo. 

(mentorica Sonja Janša Gazič) 

 

17. 3. 6. Akrobatsko-navijaška skupina Leteči medvedki 

Prednovoletna prireditev, Jesenice 24.12.2019 

Nastopali so:  

Drejc Pogačnik, Svit Pačnik, Bor Križnar, Jakob Burja iz 1. A, Peter Trojar iz 1. B, Benjamin Zupan iz 1. Š, 

Aljaž Žnidar iz 3. A, Ožbej Modrijan iz 4. Š (mentor Boštjan Modrijan).  
 

Informativni dan, Jesenice 14. in 15.2.2020 

Nastopali so: 

Drejc Pogačnik, Svit Pačnik, Bor Križnar, Jakob Burja iz1. A, Peter Trojar iz 1. B, Benjamin Zupan iz 1. Š, 

Rebeka Rotar iz 2. C, Nana Vukčevič iz 2. Š, Ana Trstenjak, Aljaž Žnidar iz 3. A, Ožbej Modrijan iz 4. Š 

(mentor Boštjan Modrijan).  
 

Tekmovanje akrobatski skupin, Ljubljana maj 2020 

Odpovedano, nov termin ni znan. 

(mentor Boštjan Modrijan).  

 

17. 3. 7. Nagradni natečaj za »NAJBOLJ ŠPORTNO SREDNJO ŠOLO« 

Zlato priznanje Naj športna šola – šport in šola na daljavo pomladi 2020 

 

17. 3. 8. Občinske nagrade športnikom 

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

Lea Holc za osvojeno 2. mesto na DP  srednjih šol v gorskem teku.  

Dijakinje ekipno 3. mesto (Maja Kerštajn, Kaja Marič in Lena Repinc) 

Dijakinje 1. mesto (Lea Holc, Maja Kerštajn in  Kaja Marič) 

Mešana trojka 2. mesto  (Lea Holc , Nejc Jan in Blaž Kavčič) 

17. 3. 9. Angleščina – Italijanščina 

Angleščina 

Tekmovanje iz znanja angleščine za 3. letnike 

Šolsko tekmovanje: 5.12. 2019 

Udeležilo se ga je 30 dijakov. 

Področno tekmovanje: Škofja Loka, 3. 2. 2020 

Udeležili so se ga je skupno cca 150 dijakov , med njimi 5 dijakov naše gimnazije:  

Jure Kos, 3.B, David Hull, 3.B, AnaAjša Vičar, 3.B, Liam Klemen Jelovčan, 3.C, Aideen Jera Scriffrer, 3.C 

(mentorica Renata Bok Zelenjak);  

Državno tekmovanje: nihče se ni uvrstil. 

Italijanščina 

 Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 'Il topo di biblioteca' 

Tekmovanje organizira založba Mladinska knjiga enkrat letno (med 1. 12. in 31. 3.) 

Udeležila so se ga 3 dijakinje 2. C razreda in 1 dijakinja 3. A razreda (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak)  

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje na osnovni ravni: Rocio Dowhyj, 2. C, Nika Valentar, 2. C, Anuša Mira Pintar, 2. C 

(mentorica Andreja Kosem-Dvoršak) 



 

 

 

Bronasto priznanje na višji ravni: Ema Pšeničnik, 3. A (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak) 

Državno tekmovanje v znanju italijanščine za 3. letnike srednjih šol 

Šolsko tekmovanje: ni bilo izvedeno, ker se je prijavila le ena kandidatka: Ema Pšeničnik, 3. A (mentorica 

Andreja Kosem-Dvoršak) 

Področno tekmovanje: področnih tekmovanj v znanju italijanščine ni. 

Državno tekmovanje: 12. 9. 2020 – namesto marca 2020 v Izoli je bilo izvedeno na matičnih šolah pod 

nadzorom mentoric. 

Udeležilo se ga je 11 dijakov na OR in 21 dijakov na VR, skupno torej 32 dijakov. 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Ema Pšeničnik, 3. A (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak). 

 

17. 2. 10. Biologija – Kemija 

Biologija 

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

Šolsko tekmovanje: 23. 1. 2020 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 15 dijakov, 4 dijaki prvega, 1 drugega, 6 tretjega in 4 četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: ODPADLO zaradi korona karantene. 

Uvrstili naj bi se 4 dijaki naše gimnazije: Neža Babič, 1. Š, Emma Dušanić, 2. A, Martin Kirovski, 3. C in Lara 

Stare Knific, 4. A (vsem mentorica Irena Oblak). 

Bronasto priznanje je osvojilo pet  dijakov: Neža Babič, 1. Š , Emma Dušanić, 2. A, Marjeta Kenda  in Martin 

Kirovski, 3. C, Lara-Stare Knific, 4. A (mentorica Irena Oblak). 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni  

Organizacija in mentorstvo: Katarina Trontelj 

Šolsko tekmovanje: 22. 10. 2019 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 34 dijakov (vsi letniki). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje 10 dijakov: Jan Čelesnik, 1. A, Eva Maier, 4. A, Simon Gašperin, 4. B, Barbara Klinar, 2. A, 

Hana Glavič, 1. B, Lena Repinc, 2. Š, Lara Stare Knific, 4. A, Julija Ferjan, 3. B, Maja Šimnic, 1. Š, Emma 

Dušanič, 2. A. 

Državno tekmovanje: 16.11. 2019,  

Osvojena priznanja: zlato 2 priznanji: Simon Gašperin, 4. B  in Eva Maier, 4. A. 

 

Kemija 

Tekmovanje iz znanja kemije za  Preglovo plaketo 

Šolsko tekmovanje: 9. 3. 2020 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je skupno 48 dijakov,  in sicer 22 dijakov prvega letnika, 10 dijakov drugega letnika, 8 dijakov 

tretjega letnika in 8 dijakov četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: sobota,  9. 5. 2019 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani ni bilo 

izvedeno zaradi epidemije koronavirusa. Nanj se je sicer uvrstilo 7 naših dijakov:  

Jakob Burja, 1. A, Jan Čelesnik, 1. A, Jana Dremelj, 1. Š, Tjaš Peterlin, 1. Š, Martin Kirovski, 3. C (mentorica  

Natalija Bohinc Zaveljcina), Matevž Toman, 2. C, Simon Gašperin, 4. A (mentorica Veronika Žnidaršič). 

Osvojena priznanja: 

12 bronastih priznanj: Jakob Burja, 1.A, Jan Čelesnik, 1. A, Matej Kos, 1. A, Klara Podlipnik, 1. B, Mark 

Zupančič, 1. B, Jana Dremelj, 1. Š, Mija Šimnic, 1. Š, Tjaš Peterlin, 1. Š, Martin Kirovski, 3. C (mentorica 

Natalija Bohinc Zaveljcina). Tal Čarman, 2. A, Matevž Toman, 2. C, Simon Gašperin, 4. A (mentorica Veronika 

Žnidaršič).  

 
17. 2. 11. Fizika  - Informatika 

Fizika 

Astronomija 

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja 

Šolsko tekmovanje: 5. 12. 2019 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 11 dijakov. 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Jakob Burja, 1. A in Albina Kolesnikova, 3. B (mentor mag. Matej Erjavec) ter Nik 

Rebolj, 3. C (mentorica Barbara Hudovernik). 

Državno tekmovanje zaradi pandemije ni bilo izvedeno. 

Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake 

Šolsko tekmovanje: 19. 11. 2019 

Udeležili se ga 13 dijakov. 



 

 

 

Državno tekmovanje: 25. 1. 2020 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. 

Udeležilo se ga je skupno 153 dijakov, med njimi tudi dijaka naše gimnazije Matej Kos, 1. A in Matevž Toman, 

2. C (mentor mag. Matej Erjavec) 

Osvojena priznanja:  
Bronasto priznanje: Matej Kos, 2. A in Matevž Toman, 2. C (mentor mag. Matej Erjavec) ter Tal Čarman, 2. A 

(mentorica Barbara Hudovernik) 

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj (1. letnik) 

Šolsko tekmovanje: 9. 10. 2020 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 11 dijakov. 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Jakob Burja, 1. A, Matej Kos, 1. A, Katarina Romana Fon, 1. B, Benjamin Komar, 1. B 

(mentor mag. Matej Erjavec). 

17. 2. 12. Geografija – Zgodovina 

Zgodovina:  

Tekmovanje iz znanja zgodovine mesta Jesenice 

Tekmovanje »Zgodovina mesta Jesenice« 

Šolsko tekmovanje: 3. 3. 2019 na Gimnaziji Jesenice. 

Udeležilo se ga je 18 dijakov. 

Občinskega tekmovanja niso mogli izvesti.  

Udeležili bi se ga: 

2. Š: Kaja Marič, Lena Repinc, 

2. A: Barbara Klinar, Emma Dušanić 

4. Š: Petja Murnik,  

1. Š: Mija Šimnic, rezerva: Eva Pačnik 

 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

Šolsko tekmovanje: 30. 1. 2020 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 22 dijakov. 

Državno tekmovanje: odpadlo 

Osvojena priznanja: / 

Bronasto priznanje: Jakob Burja, 1. A, Alja Pristov Gogala, 1. B, Jaša Kecman Kordež, 1. B, Kaja Kalan, 1. B, 

Miha Černe, 2. B, Teja Trpin, 2. C, Anan Sušić, 2. C, Natalija Šmitran, 3. B, Manca Bertoncelj, 4. A, Urban 

Koložvari, 4. A, Domen Nastran, 4. B, Maša Gaser, 4. Š (mentorica Nataša Meglič). 

Državno tekmovanje: uvrstili so se  Teja Trpin, 2. C, Natalija Šmitran, 3. B, Miha Černe, 2. B. 

Izvedba državnega tekmovanja je načrtovana jeseni 2020. 

 

Geografija 

Tekmovanje srednješolcev v znanju iz geografije 

Šolsko tekmovanje: 11. 12. 2019 

Udeležilo se ga je 32 dijakov in sicer 6 dijakov prvega, 8 drugega, 15 tretjega in 3 iz četrtega letnika. 

Območno tekmovanje: Ljubljana (Gimnazija Šiška), 13. 2. 2020 

Udeležile so se ga 3 dijakinje naše gimnazije: Vida Leskovar, 4. A, Anja Dolar, 4. A, Helena Tolar, 3. B 

(mentorica Mirjam Martinuč Bernard)  

Državno tekmovanje: 17.4. 2020 ODPADLO 

Osvojena priznanja:  

Srebrna priznanja: 

Osvojenih so 3 srebrna priznanja: 

Vida Leskovar, 4. A, Anja Dolar, 4. A, Helena Tolar, 3. B   

Bronasto priznanje:  
Osvojenih je 10 bronastih priznanj: 

Matej Kos, 1. A, Klemen Liam Jelovčan, 3. C, Alja Pristov Gogala, 1. B, Miha Černe, 2. B, Ema Pšeničnik, 3. A, 

Julija Bergelj, 3. B, Helena Tolar, 3. B, Vida Leskovar, 4. A, Lara Stare Knific, 4. A, Anja Dolar, 4. A   

 
17. 2. 13. Matematika 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno na nobeni stopnji. 

Logika 

Šolsko tekmovanje: 26. 9. 2019, Gimnazija Jesenice 

Udeležilo se ga je 51 dijakov naše gimnazije: 



 

 

 

- 17 dijakov 1. letnika 

- 14 dijakov 2. letnika 

- 16 dijakov 3. letnika 

- 4 dijaki 4. letnika 

Državno tekmovanje: 9. 11. 2019, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 

Udeležilo se ga je 8 dijakov naše gimnazije:  

- 1. letnik: Matej Kos, Jakob Burja in Janž Ramuš iz 1. A (mentor Srečko Polanc) in Klara Podlipnik 

1. B (mentorica Ana Miler) 

- 2. letnik: Blaž Kavčič 2. Š in Nina Breznik 2. A (mentor Srečko Polanc) 

- 3. letnik: Jure Kos, 3. B (mentorica Ana Miler) 

- 4. letnik: Jan Lupše, 4. B (mentor Srečko Polanc) 

Osvojena priznanja: 

Zlato priznanje (2 dijaka): 

- Jakob Burja, 1. A 

- Blaž Kavčič, 2. Š 

Srebrno priznanje (3 dijaki): 
- Matej Kos, 1 A 

- Klara Podlipnik, 1. B 

- Nina Breznik, 2. A 

Bronasto priznanje (16 dijakov):  

- Jakob Burja, Matej Kos, Janž Ramuš, 1. A, Nina Breznik, 2. A, Blaž Kavčič, 2. Š , Jan Lupše, 4. B 

(mentor Srečko Polanc) 

- Klara Podlipnik, Mark Zupančič, 1. B, Timotej Matej Zagorc, 2. B, Jure Kos, Julija Bergelj, 3. B, 

Martin Kirovski, Aljaž Rožič, 3. C (mentorica Ana Miler) 

- Matic Škrjanc, 1. Š, Aljoša Markež, 3.A (mentorica Jerneja Kučina) 

- Tjaša Dolar, 2. C (mentorica Darja Šatej) 

 

Razvedrila matematika 

Šolsko tekmovanje: 4. 12. 2019 

Udeležilo se ga je 33 dijakov naše gimnazije: 

- 11 dijakov 1. letnika 

- 10 dijakov 2. letnika 

- 9 dijakov 3. letnika 

- 1 dijak 4. letnika  

Državno tekmovanje: 1. 2. 2020, Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, Ljubljana 

Udeležilo se ga je 5 dijakov naše gimnazije:  

- 1. letnik: Jakob Burja, 1. A (mentorica Jerneja Kučina), Klara Podlipnik in Anastasia Churkina 1. B 

(mentorica Ana Miler) 

- 2. letnik: Nina Breznik 2. A (mentorica Jerneja Kučina) 

- 3. letnik: Jure Kos, 3. B (mentorica Ana Miler) 

- 4. letnik: Jan Lupše, 4. B (mentorica Jerneja Kučina) 

Osvojena priznanja: 

Zlato priznanje (1 dijakinja):  

- Klara Podlipnik, 1. B (mentorica Ana Miler)  

Srebrno priznanje (5 dijakov): 

- Jakob Burja, 1. A  in Jan Lupše, 4. B in  Nina Breznik, 2. A (mentorica Jerneja Kučina) 

- Anastasija Churkina, 1. B  in Jure Kos, 3. B (mentorica Ana Miler) 

Bronasto priznanje:  
- Jakob Burja, 1. A, Nina Breznik, 2. A, Blaž Kavčič, 2. Š,  Jan Lupše, 4. B (mentorica Jerneja Kučina) 

- Klara Podlipnik, Anastasija Churkina, 1. B, Matevž Toman, 2. C in Jure Kos, 3. B (mentorica Ana 

Miler) 

PI-ezija 

NOSILEC:  Ana Miler 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

ČAS IZVEDBE: 3. 2. 2020 do 10. 3. 2020 

POROČILO: Dijakom je bil posredovan razpis, trije dijaki so napovedali svoje prispevke, a zaradi razglasitve 

pandemije obeležitve dneva števila Pi z razstavo in razglasitvijo zmagovalca tokrat nismo izvedli. Šola se je 

ravno v tem času zaprla , delo na daljavo pa smo šele vzpostavljali. 



 

 

 

Kljub vzpodbujanju dijakov projekt ne zaživi tako, kot bi si želela. 

17. 2. 16. Nemščina 

Tekmovanje iz znanja nemščine 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, 9.1. 2020 

Udeležilo se ga je 11 dijakov,  in sicer 5 dijakov drugega letnika in 6 dijakov tretjega letnika.  

Državno tekmovanje: / 

Na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja se nanj ni uvrstil nihče. 

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

4 bronasta priznanja (šolsko tekmovanje):    

2. C: Rebeka Rotar   ( mentorica Metka Podlipnik)  

3. B: Julija Ferjan, Jure Kos  ( mentorica Metka Podlipnik)   

3. C: Liam Klemen Jelovčan  (mentorica Darja Črv-Štepec) 

Nemško bralno tekmovanje Pfiffikus 

NOSILEC:  vse članice aktiva 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  1. A, 1. B, 1. Š, 2. A, 2. B, 2. C, 2. Š, 3. A, 3. B, 3. C, 3. Š, 4. A, 4. B, 4.Š 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemije coronavirusa covid 19. 

Tekmovanja v tem šolskem letu nismo uspeli izvesti zaradi pandemije korona virusa. Bilo je prijavljenih 47 

dijakov od 1. do 4. letnika 

Tekmovanje je bilo načrtovano za konec marca v dveh skupinah (osnovna in višja raven). 

 

17.2.17. Psihologija 

Tekmovanje iz znanja psihologije 

Šolsko tekmovanje: 16. 1. 2020 

Udeležilo se ga je 9 dijakov. 

Področno tekmovanje: pri psihologiji NI področnega tekmovanja 

Državno tekmovanje: Novo mesto, 27. 3. 2020 – tekmovanje zaradi razglasitve epidemije COVID-19 ni bilo 

izpeljano. 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Barbara Klinar, 2. B in Karlina Piber, 2. A (mentorica dr. 

Barbara Debeljak Rus). 

 

17. 2. 18. Slovenščina 

Cankarjevo priznanje (1. in 2. letnik) 

Šolsko tekmovanje: 12. 11. 2019 na Gimnaziji Jesenice 

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

Območno tekmovanje: 9. 1. 2020 na OŠ v Gorenji vasi 

Udeležilo se ga je skupno 23 dijakov, med njimi 2 dijaka naše gimnazije: Jan Čelesnik, 1. A, Barbara Klinar, 2. 

A, Lena Repinc, 2. Š je bila opravičeno odsotna. (mentorica Nataša Kozelj) 

Državno tekmovanje: 7. 3. 2020 na OŠ Spodnja Šiška 

Udeležilo se ga je skupno 43 dijakov, med njimi dijak naše gimnazije Jan Čelesnik, 1. A. ( mentorica Nataša 

Kozelj) 

Osvojena priznanja 

Bronasto priznanje: Lena Repinc, 2. Š, Jan Čelesnik, 1. A, Barbara Klinar, 2.A 

Srebrno priznanje: Jan Čelesnik, 1. A, Barbara Klinar, 2. A 

Zlato priznanje: Jan Čelesnik, 1. A 

 

Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik) 

Šolsko tekmovanje: 12. 11. 2019 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležile so se ga 3 dijakinje (mentorica Nada Legat). 

Območno tekmovanje: 9. 1. 2020 na OŠ v Gorenji vasi 

Udeležila se ga je ena dijakinja naše gimnazije: Jera Aideen Schiffrer, 3.  C (mentorica Nada Legat). 

Državno tekmovanje: 7. 3. 2020 na OŠ Spodnja Šiška 

Tega tekmovanja se ni udeležil nihče iz naše gimnazije. 

Osvojena priznanja 

Bronasto priznanje: Jera Aideen Schiffrer, 3. C 

 

17. 2. 19. Športna vzgoja  



 

 

 

Državno prvenstvo v gorskem teku 39 tekmovalcev od tega 9 naših 

Smlednik, 21. 9. 2019. 

Spremljevalec:  Marija Medja. 

Nastopilo je 39 tekmovalcev, od tega 9 iz Gimnazije Jesenice.  

Starejše dijakinje:   
2. mesto: Lea Holc, 4. Š   

Starejši dijaki:  
4. mesto: Matija Potočnik, 3. B,  

5. mesto: Grega Rihtar, 3. B,  

9. mesto: Žan Žiga Lešnjak, 3. Š 

Mlajše dijakinje:   
5. mesto: Barbara Klinar, 2. A, 7. mesto: Nika Mežek, 2. A 

Mlajši dijaki: 

5. mesto: Blaž Kavčič, 2. Š,  

10. mesto: Erazem Jug, 1. Š,  

11. mesto: Mark Zupančič, 1. B  

(Mentor: Marija Medja) 

Področno ekipno prvenstvo v atletiki 135 tekmovalcev  od tega 37 naših 

Kranj, 27. 9. 2019. 

Spremljevalci:  Marija Medja, Bojana Martinčič.   

Nastopilo je 135 tekmovalcev, od tega  37 iz Gimnazije Jesenice.  

Dijaki:  
1. mesto: Anže Kos 2. A, skok v višino,   

2. mesto: Miha Klofutar, 2. C, skok v višino, Urban Mohorič, 4. B, suvanje krogle, Rok Makuc, 2. Š, skok v 

daljino, štafeta Gimnazija  Jesenice 1, 4 x 100m  

3. mesto: Domen Verdnik, 3. Š, tek 100m, Jaka Vovk 3. Š, 2000m, Erazem Jug, 1. Š 400m, David Stajner 4. A, 

suvanje krogle, 

4. mesto: Grega Rihtar, 3. B, tek 1000m,  Grm Januš, 4. Š, suvanje krogle, Luka Pretnar, 3. Š,  skok v daljino, Blaž 

Kavčič, 2. Š, 2000 m, 

5. mesto: Drejc Polančec, 2. C, 100m, Tjaš Peterlin, 1. Š, skok v daljino, Matija Potočnik, 3. B 1000 m, 

6. mesto: Mark Zupančič, 1. B, tek 1000 m 

7. mesto: Lan Gartner, 3. Š, 400m 

8. mesto: Stefan Mitrič, 4. Š, 100 m, Petja Murnik, 4.Š 400m, 

EKIPNO: 1. mesto dijaki. 

Dijakinje:   
1. mesto: Eva Pačnik, 1. Š,  skok v daljino,  

2. mesto: Nika Vereš, 4. A, 100 m, štafeta Gimnazija  Jesnice 1, 4 x 100 m 

3. mesto: Pia Zalokar, 2. Š, suvanje krogle, Nina Breznik 2. A, 100m,  Ana Vogelnik, 2. Š, skok v višino, 

4. mesto: Pia Holc 2. Š, skok v daljino, Lea Holc, 4. Š,  400 m, Barbara Klinar, 2. A, 1000 m, štafeta Gimnazije  

Jesenice 2, 4 x 100m 

6. mesto: Amadeja Lavtižar Verdnik, 1. Š skok v daljino, Ana Žvan, 1. B, 100 m, Zala Klinar, 3. C, 400 m, Meggie 

Kalan  4. A,  skok v višino,  

7. mesto: Jera Vovk, 3. Š suvanje krogle,  

8. mesto: Lena Repin,c 1. Š 1000m,  

11. mesto: Kaja Rupar, 4. Š,  400 m, Meta Škufca, 1.Š, 1000 m 

16. mesto: Anastasia Churkina 1.B, 1000 m 

EKIPNO: 2. mesto dijakinje.   

(Mentor: Marija Medja ) 

 

Državno ekipno prvenstvo v atletiki 312 tekmovalcev  od tega 26 naših 

Maribor, 9. 10. 2019. 

Spremljevalci: Bojana Martinčič, Marija Medja.   

Nastopilo je 312 tekmovalcev, od tega 26 iz Gimnazije Jesenice. 

Dijakinje:   
4.mesto: Ana Vogelnik, 2. Š, skok v višino,  

5. mesto: Pia Zalokar, 2. Š,  suvanje krogle, 

6. mesto: Eva Pačnik, 1. Š, skok v daljino,  

8. mesto: štafeta 4 x100 m, (Lea Holc, Nina Breznik, Nika Vereš, Eva Pačnik), 

10. mesto: Nika Vereš,  4. A,  100 m,   

14. mesto: Nina Breznik,  2. A, 100 m, Jera Vovk, 3. Š, suvanje krogle, 



 

 

 

15. mesto: Pia Holc,  2. Š,skok v daljino, Barbara Klinar, 2. A, 1000 m,    

16. mesto: Lea Holc,  4. Š,  400 m  

20. mesto: Meggi Kalan, 4. A, skok v višino,  

21. mesto: Zala Klinar, 3. C, 400 m 

23. mesto: Rebeka Rotar, 2. C, 100 0m, 

EKIPNO: 11. mesto dijakinje. 

Dijaki: 

1.mesto: Rok Makuc, 2. Š skok v daljino, 

2. mesto: Miha Klofutar, 2.,C, skok v višino, 

6. mesto: Grega Rihtar, 3.,B, skok v višino,  

7. mesto: Urban Mohorič,  4. B, suvanje krogle, Blaž Kavčič 1. Š, 2000m, 

8. mesto: Tjaš Peterlin, 1. Š, skok v daljino, štafeta 4 x 100 m, (Žan Žiga Lešnjak, Drejc  

                Polančec, Rok Makuc, Miha Klofutar,), 

9. mesto: Jaka Vovk, 2. Š, 2000m, 

15. mesto: David Stajner, 4. A, suvanje krogle, Žan Žiga Lešnjak, 3. Š 400m, 

18. mesto: Erazem Jug, 1. Š, 400 m  

19. mesto:  Drejc Polančec,  2. C, 100 m, 

23. mesto: Stefan Mitrič, 4. Š, 100 m, Petja Murnik, 4.Š , 1000 m, 

24. mesto: Mark Zupančič, 1. B, 1000 m 

EKIPNO: 8. mesto dijaki. 

(Mentor: Marija Medja ) 

Ljubljanski maraton 745 tekmovalcev  od tega 61 naših 

Ljubljana, 26. 10. 2019. 

Spremljevalci:  Marija Medja, Boštjan Modrijan, Lucija Javorski, Ana Miler, Renata Knap. 

Nastopilo je 786 tekmovalcev, od tega 61iz Gimnazije Jesenice. 

Dijaki:  
8. mesto: Blaž Kavčič, 2. Š, 

33. mesto: Erazem Jug, 1. Š, 

38. mesto: Tim Markel,j 1. Š, 

46. mesto: Mark Zupančič, 1. B, 

52. mesto: Žan Žiga Lešnjak, 3. Š, 

64. mesto: Mark Medja, 2. A 

68. mesto: Aljaž Rožič, 3. C, 

70. mesto: Tal Čarman ,2. A, 

72. mesto: Urban Zorman, 2. A, 

87. mesto: Blaž Mekina, 2. A, 

92. mesto: Jakob Humar,2. A, 

95. mesto: Bine Mekin,a 4 .Š, 

98. mesto: Svit Pačnik, 1. A, 

102. mesto: Luka Pretnar, 4. Š, 

106. mesto: Anže Kaker, 4. Š, 

EKIPNO: 5. mesto dijaki. 

Dijakinje:   
6. mesto: Lea Holc, 4. Š, 

14. mesto: Nika Mežek, 2. A, 

55. mesto: Nina Breznik, 2. A, 

56. mesto: Iza Jensko, 2. C, 

45. mesto: Klara Hudovernik, 3. A 

47. mesto: Sara Slamnik, 3. B, 

55. mesto: Pia Omovšek, 4. Š, 

59. mesto: Eva Pačnik, 1. Š, 

60. mesto: Amadeja Verdnik Lavtižar, 1.Š, Nina Grošelj 3. Š, 

61. mesto: Ana Vogelnik, 2. Š, 

62. mesto: Laura Radman ,3. Š, 

69. mesto: Neža Babič, 1.Š, Helena Tolar,3. B, 

75. mesto: Estrela Francina Chrstina Steenks, 1. A, Kaja Rupar ,4.Š,  

81. mesto: Maruša Šporn, 4. Š, 

82. mesto: Amon Julija, 4. Š, 

88. mesto: Ajša Ana Vičar, 3.B, 

91. mesto: Julija Bergelj, 3. B, 



 

 

 

92. mesto: Pia Murnik, 1.B,  

111. mesto: Urša Rihtar, 2. A, Anja Balantič, 3. Š,  

112. mesto: Neža Lakota, 2. A, 

114. mesto: Emma Dušanić, 2. A,  

119. mesto: Enna Vukalič, 3. A, 

127. mesto: Tea Gale , 1. A, 

173. mesto: Emilija Šmitran 1. B, 

175. mesto: Tajra Paunović 1. B, 

 175. mesto: Sara Paunović 1. B,  

205. mesto: Kaja Kalan, 1. B, 

EKIPNO: 5. mesto dijakinje. 

(Mentor: Marija Medja ) 

Državno prvenstvo v plezanju nekategorizirani 120 tekmovalcev  od tega 7 naših 

Ljubljana, 30. 1. 2020. 

Spremljevalci:  Marija Medja.   

Nastopilo je 120 tekmovalcev, od tega 7 iz Gimnazije Jesenice.  

Dijaki:   
5. mesto: Emil Dautović,  1. B, 

23. mesto: Tim Vrzel, 2. A, 

24. mesto: Tal Čarman ,2. A, 

Dijakinje: 

2. mesto: Laura Radman ,3. Š, Neža Babiš, 1. Š 

9. mesto: Jana Ravnik, 3. Š 

20. mesto: Nina Grošelj, 3. Š 

(Mentor: Marija Medja ) 

Državno prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju 

Maribor, 10. marec 2020 

Odpovedano. 

(mentor Boštjan Modrijan). 

Odbojka na mivki: 

Odbojka na mivki: 

Področno tekmovanje: Preddvor, 11. 9. 2019 

Udeleženci - dijaki: Grega Rihtar in Matija Potočnik, 3. B, Tilen Tomažič  3. C 

Fantje so zasedli 7. mesto. Tekmovanja se je udeležilo 8 srednjih šol. 

Udeleženke - dijakinje: Hana Langus, 4. Š, Nika Kovačevič, 3. A, Zala Klinar in Nadja Krajnc, 3. B 

Dekleta so osvojile 4. mesto. Tekmovanja se je udeležilo 9 srednjih šol. 

(mentor Boštjan Modrijan) 

Odbojka: 

Tekmovanje v odbojki: 

Področno tekmovanje: Gimnazija Jesenice, 13. in 15. 11 . 2019 

Udeleženke - dijakinje: Saška Todorović, 1. B, Taja Fister ,1. B, Lara Ulčar 1. B, Zala Jemec 1. B, Iva Klinar, 

1. Š, Ines Džombić, 2. B, Nika Kovačević, 3.A, Nadja Krajnc, 3. B, Vida Leskovar, 4. A, Hana Langus, 4. Š,  

Dekleta so osvojila so skupno 3. mesto. Tekmovanja se je udeležilo 9 srednjih šol. 

Udeleženci - dijaki: Blaž Mekina, 2. A, Jakob Humar ,2. A, Jakob Por, 3. A, Grega Rihtar, 3. B, Lenart Medja, 

Tilen Tomažič in Aljoša Tušek, 3. C, Miha Žagar, 4. A, Urban Mohorič, 4. B, Tilen Tomažič, 4. C. 

Fantje so zasedli 9. mesto. Tekmovanja se je udeležilo 11 srednjih šol. 

(Mentor: mag. Lidija Dornig, vodja tekmovanja: Boštjan Modrijan) 

Košarka 

Ekipa fantov Gimnazije Jesenice se področnega šolskega tekmovanja srednjih šol v šolskem letu 2019/2020 ni 

udeležila. Nastop na tekmovanju so jim preprečile številne poškodbe oziroma bolezni nekaterih igralcev. 

(mentor Roman Podlipnik) 

Področno tekmovanje v malem nogometu - dijaki 

Radovljica, 23. 1. 2020 

Tekmovanja se je udeležilo 17 srednjih šol z Gorenjske. 

Ekipa Gimnazije Jesenice: Eldar Talič, 4. Š, Aljoša Markež, 3. A, Stefan Mitrič, 4. Š,  Benjamin Talič, 4. Š, Martin 

Rotar, 4. A, , Gašper Flajs 3. A, Grega Rihtar, 3. B. 

Fantje so premagali  SŠ Jesenice z rezultatom 2:1 in  izgubili z 2:1 proti ekipi BC Naklo ter prav tako izgubili z 

1:3 proti SGTŠ Radovljica. V nadaljnje tekmovanje  se je uvrstila ekipa BC Naklo. 

(mentor Roman Podlipnik) 

Področno tekmovanje v malem nogometu - dijakinje 



 

 

 

Kranj, 11.12.2019 

Ekipa Gimnazije Jesenice: Steenks Angélica Elisabeth Petronella, Steenks Estrella Francina Christina in Špela 

Žvan, 1. A, Emilija Šmitran, 1. B, Pia Zalokar, 2. Š, Teja Šapek Car, 4. A, Maruša Šporn, 3. Š.  

Dekleta so zasedla 4. mesto v skupini.  

Tekmovanja so se udeležile 4 srednje šole z Gorenjske. (mentor Boštjan Modrijan).  

Področno tekmovanje v dvoranskem hokeju 

Področno tekmovanje: Radovljica, april 2020 

Odpovedano. 

(mentor: Boštjan Modrijan ). 

 

 

17. 3.  Število osvojenih priznanja na tekmovanjih  

PREDMET zlata srebrna bronasta  

SLOVENŠČINA     

Cankarjevo priznanje – 1.in 2.letnik 1 2 3 Jan Čelesnik, 1. A (Nataša Kozelj) 

Cankarjevo priznanje – 3.in 4.letnik   1  

NEMŠČINA      

ANGLEŠČINA – 3. letnik     

BIOLOGIJA   5  

Proteusovo priznanje    Državno tekmovanje odpovedano 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

2  10 Simon Gašperin, 4. B in Eva Maier, 4. A  

(Katarina Trontelj) 

FIZIKA     

Astronomija – Dominkova priznanja   3 Državno tekmovanje odpovedano 

Naravoslovje   3  

Čmrelj (1. letnik)   4  

INFORMATIKA     

Bober  1   Tjaš Peterlin, 1. Š (Marko Kikelj) 

ITALIJANŠČINA     

Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 

'Il topo di biblioteca' 

  4  

Tekmovanje v znanju italijanščine za 3. 

letnike srednjih šol 
  1  

KEMIJA     

Preglovo priznanje    12  

MATEMATIKA     

Vegova priznanja     

Logika 2 3 16 Jakob Burja, 1. A,Blaž Kavčič, 2. Š 

(Srečko Polanc) 

Razvedrilna matematika 1 5 8 Klara Podlipnik, 1. B (Ana Miler) 

NEMŠČINA     

Tekmovanje za dijake 3. letnika   4  

Pfiffikus    Državno tekmovanje odpovedano 

ZGODOVINA     

Tekmovanje mladih zgodovinarjev   12 Državno tekmovanje odpovedano 

Zgodovina mesta Jesenice     

GEOGRAFIJA     

Državno tekmovanje iz znanja geografije  3 10 Državno tekmovanje odpovedano 

PSIHOLOGIJA     

Tekmovanje iz znanja psihologije   2 Državno tekmovanje odpovedano 

ŠPORTNA VZGOJA     

Občinska priznanja -      

Gorski tek   1   

Tek trojk     

Športno plezanje (nekat)  1   

Atletika - ekipno 1 1   

Atletika - posamično     

Kros     



 

 

 

 LIKOVNA UMETNOST     

20. državnem tekmovanju ''Zdrav dih za 

navdih'' 

4 6 5 Angelica Elisabeth Petronella Steenks, 1. A, 

Hana Glavič, 1. B, Zoja Šporn, 1. B, Ana Ajša 

Vičar, 3. B 

Likovni Ex Tempore 2019     

MEPI     

SKUPAJ 12 22 103  

 

 

 

17. 4. Tekmovanja in število nastopajočih pri posameznem predmetnem področju 

PREDMET DRŽAVNO REGIJSKO ŠOLSKO 

SLOVENŠČINA (Cankarjevo priznanje)    

1.in 2.letnik    

3.in 4.letnik    

NEMŠČINA     

Pfiffikus – bralni maraton odpovedano   

ANGLEŠČINA – 3. letnik    

BIOLOGIJA    

Proteusovo priznanje odpovedano   

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 2  34 

FIZIKA    

Astronomija – Dominkova priznanja odpovedano  11 

Naravoslovje    

Fizika Stefanovo priznanje     

GEOGRAFIJA    

Tekmovanje iz znanja geografije odpovedano  32  

INFORMATIKA     

Bober      

ITALIJANŠČINA     

Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 'Il topo di 

biblioteca' 

4    

Državno tekmovanje v znanju italijanščine za 3. letnike 

srednjih šol 

1  1  

KEMIJA    

Preglove plakete 7  48 

LIKOVNA UMETNOST    

20. državnem tekmovanju ''Zdrav dih za navdih'' 15   

Likovni Ex Tempore 2019    

Likovni natečaj »Naše pravice« ob 30-letnici sprejetja 

Konvencije o otrokovih pravicah 

2   

Likovni natečaj »Poštna znamka« ob 8. Evropskem 

kongresu matematike 

1   

Spletni likovni natečaj »Življenje v času koronavirusa« v 

organizaciji Muzeja novejše zgodovine 

1   

Likovni natečaj SINAPSE 2020 – Nevidne niti - ob 

Tednu možganov 

5   

Spletni likovni natečaj v organizaciji JSKD »Protistrip – s 

stripom proti virusu« 

1   

MATEMATIKA    

Vegova priznanja odpovedano   

Logika 8  51 

Razvedrilna matematika 5  33 

NEMŠČINA   11 

3.letnik    

Pfiffikus 47 - odpovedano   



 

 

 

PSIHOLOGIJA    

Tekmovanje iz znanja psihologije odpovedano  9 

ŠPORTNA VZGOJA    

Gorski tek 9   

Atletika – ekipno 26 37  

Atletika - posamično odpovedano odpovedano  

Ljubljanski maraton  61   

Tek trojk odpovedano   

Športno plezanje (nekat) 7   

Odbojka na mivki - dijaki  3  

Odbojka na mivki - dijakinje  4  

Odbojka - dijakinje  10  

Odbojka - dijaki  10  

Alpsko smučanje odpovedano   

Dvoranski nogomet –dijakinje  7  

Dvoranski nogomet –dijaki  7  

Dvoranski hokej – dijaki  odpovedano  

ZGODOVINA     

Zgodovina mesta Jesenic    

Tekmovanje mladih zgodovinarjev    

MEPI    

SKUPAJ 154 78 230 

 

18. Dogodki na šoli 
September 2019 

sobota, 24. 8. do srede, 4. 9.: Matura 2019, jesenski rok – ustni izpiti 

ponedeljek, 2. 9.: -prvi šolski dan 

-sprejem prvošolcev v veliki telovadnici 

 -uvodna ura za dijake višjih letnikov v matičnih učilnicah 

 -seja  Dijaške skupnosti 

ponedeljek, 2. 9. do četrtka, 5.9.: -šola v naravi v CŠOD Gorenje za dijake 2. A in 2. Š razreda 

 -šola v naravi v CŠOD Peca za dijake 2. B in 2. C razreda 

-geografska ekskurzija za dijake 2. letnika  

torek, 3. 9. do petka, 6. 9.: -šola v naravi v CŠOD Planica za dijake 1. Š razreda 

 -geografska ekskurzija za dijake 1. Š razred 

 -športni dan za dijake 2. letnika 

sreda, 4. 9. : -športni dan za dijake 1. Š razreda 

 -Matura 2019 (jesenski rok) – seznanitev z doseženimi točkami na internem delu mature 

ponedeljek, 9. 9. : fazanovanje 

torek, 10. 9. : roditeljski sestanek za starše dijakov 1. A in 1. B razreda 

petek, 13.9.: -ogled filma v okviru predmeta ITS v 2. splošnih oddelkih 

 -nagradni dan za najboljši razred v šolskem letu 2018/19 

torek, 17. 9. : -Matura 2019- jesenski rok – seznanitev dijakov z rezultati 

 -Pedagoški sestanek 

-Strokovno izobraževanje: Novosti na področju varovanja osebnih podatkov –  

 prof. Saša Kocjančič 

sreda, 18. 9.: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnika 

četrtek, 19. 9. : -športni dan za dijake 1. A in 1. B razreda 

-roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika 

petek, 20. 9. : Matura 2019 – zadnji rok za oddajo zahtevka za vpogled v izpitno dokumentacijo 

sobota 21. 9. : državno tekmovanje srednjih šol v gorskem teku 

ponedeljek, 23. 9. : kulturni dan za dijake 1. letnika 

torek, 24. 9. : sprejem za maturante generacije 2019 in njihove starše 

sreda, 25. 9. :kulturni dan za dijake 2. in 3. letnika 

 -seja Sveta staršev 

četrtek, 26. 9. : vpis v maturitetni tečaj 

-sajenje drevesa v okviru projekta Tree planting 

 -šolsko tekmovanje iz logike 



 

 

 

-seja Sveta šole 

petek, 27. 9. : -geografska ekskurzija v Idrijo za dijake 1. A in 1. B razreda 

 -obisk učiteljev slovenskih šol na Avstrijskem Koroškem 

 -področno tekmovanje srednjih šol – atletika ekipno 

ponedeljek, 30. 9. : testiranje psihomotoričnih sposobnosti dijakov športnih oddelkov 

Oktober 2019 

torek, 1. 10.: -predavanje dr. Tanja Španić in Radka Tomšič, sodelavk združenja Evropa donna,  za dijake 3. C 

in  

 3. Š razreda v okviru zdravstvene vzgoje 

 -Izbirni del v okviru predmeta glasba in likovna vzgoja: ekskurzija v Ljubljano za dijake1.A, 1. B in 2. 

Š  

 razreda 

torek, 2. 10.: Akcija »Pogovori se z menoj« v kateri bodo sodelovali dijaki Gimnazije Jesenice,  

 Srednje šole Jesenice ter študentje Višje strokovne šole za turizem in gostinstvo Bled  

sreda, 3. 10.: športni dan za dijake 3. A in 3. B razreda 

petek, 5. 10: svetovni dan učiteljev 

ponedeljek, 7. 10.: predavanje sodelavk združenja Evropa donna za dijake 3. C in 3. Š razreda v  

 okviru zdravstvene vzgoje  

torek, 8. 10: -fotografiranje dijakov in zaposlenih 

 -pedagoški sestanek 

 -sestanek predstavnikov 4. letnika in razrednikov z organizatorji maturantskega plesa 

 -dijaški večer dijakov 1.A in 1. Š razreda ter 2. letnika, ki so bili v septembru v šoli v naravi 

petek, 4.10. do nedelje, 6.10.: vikend tabor v CŠOD Trilobit v okviru predmeta ITS naravoslovje v  

  3. letniku - 1. skupina  

sreda, 9. 10.:  -šolsko tekmovanje iz fizike 

 -državno tekmovanje srednjih šol – atletika ekipno 

sreda, 9. 10 do sobote, 12.10.: strokovna ekskurzija po nemških mestih 

petek, 11. 10. do ponedeljka, 14.10.: strokovna ekskurzija v Istanbul 

sobota, 12. 10.: delavnica za starše: Učenje in učne navade srednješolcev, 

torek, 15. 10.: vaja iz evakuacije 

sreda, 16. 10.:- kulturni dan za dijake 3. letnika – ogled predstave Strahovi v Prešernovem gledališču v  

 Kranju 

 -predstavitev krvodajalstva s poudarkom na pomenu krvodajalstva za redno in zadostno  

 oskrbo bolnišnic s krvjo za dijake 4. letnika (g. Amir Bešić, sodelavec Centra za krvodajalsko  

 dejavnost Jesenice) 

četrtek, 17. 10.: geografsko-zgodovinska ekskurzija v Hotavlje, Visoko pri Poljanah in Škofjo Loko za dijake  

 3. letnika 

petek, 18. 10. do nedelje, 20.10.: -vikend tabor v CŠOD Trilobit v okviru predmeta ITS naravoslovje v  

 3. letniku - 2. skupina  

 -Športni dan za dijake 3. B in 3. C razreda 

sreda, 23. 10: pogovor varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, Ilinke Todorovske z dijaki 3. C  

 razreda v okviru predmeta sociologija 

četrtek, 24. 10.: predavanje Jakoba J. Kenda:  Apalaška pot 

petek, 25. 10.: sistematski zdravniški pregled za dijake 3. Š razreda 

sobota, 26. 10: Ljubljanski maraton 

ponedeljek, 28. 10. do srede, 30. 10.: jesenske počitnice 

November 2019 

ponedeljek, 4. 11.: obisk Občinske knjižnice Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo – dijaki 1. Š razreda 

torek, 5. 11. : obisk Občinske knjižnice Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo – dijaki 1. A razreda 

četrtek, 7. 11. : obisk Občinske knjižnice Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo – dijaki 1. B razreda 

torek, 5. 11.: seja Šolske maturitetne komisije 

sreda, 6. 11.: obisk Upravne enote Jesenice v okviru Državljanske vzgoje 

sobota, 9. 11.: Delavnici za dijake , v  okviru projekta SKOZ 

Juš Jamnik: Kaj mora gledališčnik (začetnik) vedeti in  

Vid Klemenc: Gledališka igra, govor, improvizacija 

torek, 12. 11.: -dan mladih raziskovalcev, projektni dan in dan odprtih vrat za športnike 

 -pedagoški sestanek 

 -skupne popoldanske govorilne ure 

sreda, 13. 11. : področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje 

četrtek, 14. 11.: -sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. A razreda 



 

 

 

 -stavba  naše gimnazije je bila v počastitev Svetovnega dne sladkorne bolezni osvetljena modro 

petek, 15. 11.: področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje 

torek, 19. 11.: -okrogla miza Inženirji bomo 

 -sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. C razreda 

četrtek, 21. 11.: -maturitetna geografska ekskurzija v Posočje 

-sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. B razreda 

petek, 22. 11. : Simulacija kazenskega postopka - obvezni del OIV - Državljanska vzgoja za dijake 2. B in  

 1. Š razreda 

petek, 22. in sobota, 23.11.: intenzivne pevske vaje članic pevskega zbora prof. Janka Pribošiča 

ponedeljek, 25. 11: -seja Dijaške skupnosti 

-predstavitev poklica policista 

torek, 26. 11.: predavanje dr. Tanja Španić in Radka Tomšič, sodelavk združenja Evropa donna, za dijake 3. A 

in 

 3. B razreda v okviru zdravstvene vzgoje 

petek, 29. 11. : Simulacija kazenskega postopka - obvezni del OIV - Državljanska vzgoja za dijake 2. C in1. Š 

razreda 

petek, 29. in sobota, 30.11.: DSD – nemški jezikovni tabor  

 strokovna ekskurzija na Dunaj za dijake 1. letnika 

December 2019 

torek, 3. 12.: -dobrodelni bazar v mali telovadnici od 10.00 do 13.00 in od 15.30 do 18.00 

 -pedagoški sestanek 

 -skupne popoldanske govorilne ure 

petek, 6. in sobota, 7. 12.: strokovna ekskurzija na Dunaj 

nedelja, 15. 12.:  kondicijsko - orientacijski trening z dodatnimi aktivnostmi kot priprava na MEPI odpravo.  

 Planina pod Golico – Črni vrh – Španov vrh – Javorniški rovt – Črni vrh – Planina pod Golico 

torek, 17. 12.: Dobrodelni božično-novoletni koncert Gimnazije Jesenice 

ponedeljek, 23. 12.: proslava pred Dnevom samostojnosti in enotnosti 

torek, 24. 12.: Zabava pred božično-novoletnimi prazniki v organizaciji in izvedbi dijakov 3. letnika 

od ponedeljka 16. do torka, 24. 12: Kotiček za izmenjavo v e-šoli bo v e-šoli.V »KOTIČEK« lahko vsak odloži 

stvari, ki  

 jih ne potrebuje več, a so še uporabne in ohranjene in vsak lahko iz »KOTIČKA« vzame, kar koli je 

tam.  

Januar 2020 

ponedeljek,  6. 1.: okrogla miza dijakov 4. letniak z župani občin Jesenice, Bled in Bohinj v okviru projekta 

NEFFIKS 

četrtek, 16. 1.: redovalna konferenca ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja 

ponedeljek, 20. 1.: seja DOS 

torek, 21. 1.: -kulturni dan za dijake 4. letnika in MT – ogled predstave Za narodov blagor 

 -dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi 

torek, 28. 1.: strokvna ekskurzija v okviru IP ITS v 3. letniku v Slovenj Gradec 

sreda, 28. 1.: revija pevskih zborov srednjih šol Gorenjske v Kaminku 

petek, 31. 1.: ogled predstave Večni otrok v okviru predmeta angleščina za dijake 3. in 4. letnika 

Februar 2020 

torek, 4. 2.: roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika 

ponedeljek, 10. in sreda, 12. 2.: ogled predstave Vozi miško ob slovenskem kulturnem prazniku 

četrtek, 13. 2.: strokovna ekskurzija v NE Krško in tovarna Krka za dijake 4. letnika v okviru IP fizika in kemija 

petek, 14. in sobota, 15. 2.: informativni dan 

ponedeljek, 17. do petka, 21. 2.: zimske počitnice 

sreda, 26. in četrtek, 27. 2. 9. Dramski festival 

Marec 2020 

torek, 3. 3.: predmaturitetni preizkus – SLO1 

sreda, 4. 3.: prometna delavnica Ne hodim – a še vedno vozim v okviru obvetznega dela OPIV – Vzgoja za 

družino mir in 

 nenasilje za dijake 3. letnika 

 seja Sveta šole 

torek, 3. 3.: Delavnica Mladostniki in izzivi v okviru Zdravstvene vzgoje za dijake 1. A. 1. B, 1. Š in  2. Š 

razreda 

četrtek, 5. 3.: Delavnica Mladostniki in izzivi v okviru Zdravstvene vzgoje za dijake 4. A in 4. B razreda  

petek, 6. 3.: premiera predstave Šel je popotnik skozi atomski vek v izvedbi Gledališke skupine Gimnazije  

 Jesenice v Kulturnem hramu  na Koroški Beli 



 

 

 

sobota, 7. 3.: Ponovitev predstave Šel je popotnik skozi atomski vek v izvedbi Gledališke skupine Gimnazije 

 Jesenice v Kulturnem hramu na Koroški Beli 

sreda, 11. 3. : Delavnica Mladostniki in izzivi v okviru Zdravstvene vzgoje za dijake 2. splošnih oddelkov 

sreda, 11. 3.: seja DOS 

ponedeljek, 16. 3.: pričetek izvajanja šolanja na daljavo 

sreda, 25. do srede, 8. 4.: prijava k izbirnim predmetom bodočih 2. in 3. splošnih oddelkov 

April 2020 

četrtek, 9. 4.: video pedagoški sestanek 

torek, 14. do ponedeljka, 20. 4. : sestanki s člani predmetnega aktiva preko ZOOMa 

petek, 17. 4.: seja DOS preko ZOOM-a 

torek, 21. 4.: video pedagoški sestanek 

Maj 2020 

sobota 16.5.: športni dan za dijake 4. letnika 

ponedeljek, 18. 5. do četrtka, 21. 5.: zaključevanje in popravljanje ocen posameznih dijakov 4. letnika in MT 

ponedeljek, 18. 5. do četrtka, 21. 5.: ocenjevanje posameznih dijakov 4. letnika in MT po predhodnem dogovru 

četrtek, 21. 5.: redovalna konferenca za 4. letnike in MT 

ponedeljek, 25. 5. do petka, 29. 5.: priprave na maturo po predhodnem dogovoru 

petek 22. 5.: športni dan za dijake od 1. do 3. letnika 

ponedeljek, 25. 5. : podelitev spičeval in nagrad dijakm 4. letnika in MT 

ponedeljek, 25. 5. do petka, 29. 5. : priprave na maturo po predhodnem dogovoru 

sreda 27. in četrtek, 28. 5.: popravni in predmetni izpit za dijake 4. letnika in MT 

Junij 2020 

torek, 2. 6. do ponedeljka, 29. 6.: iboljševanje in zaključevanje ocen posameznih dijakov nižjih letnikov po 

predhodnem  

 dogovru 

soboto, 30. 5.: Matura 2020 – pisni izpit iz angleščine 

ponedeljek, 1. 6.: Matura 2020 – pisni izpit iz slovenščine 

torek, 2. 6.: Matura 2020 – pisni izpit iz psihologije 

sreda, 3. 6.: Matura 2020 – pisni izpit iz psihologije 

četrtek, 4. 6. :Matura 2020 – pisni izpit iz geografije 

sobota, 6. 6. Matura 2020 – pisni izpit iz matematike 

torek, 9. 6.: Matura 2020 – pisni izpit iz nemščinee 

sreda, 10. 6. Matura 2020 – pisni izpit iz psihologije 

petek, 12. 6.: Matura 2020 – pisni izpit iz fizike 

sobota, 13. 6. : Matura 2020 – pisni izpit iz informatike 

torek, 16. 6.: Matura 2020 – pisni izpit iz kemije 

 DSD - ustni izpit  

ponedeljek, 15. 6. do torka, 23. 6.: Matura 2020 – ustni izpiti 

petek, 19.6.: DSD – ustni izpit 

ponedeljek, 1. 6. do ponedeljka, 8. 6.: sestanki s predmetnimi izpiti preko ZOOMa 

ponedeljek, 8. 6. do torka, 16. 6.: izboljševanje in zaključevanje ocen za posamezne dijake nižjih letnikov po 

predhodnem  

 dogovoru 

torek, 23. 6.: redovalna konferenca za dijake nižjih letnikov 

sreda, 24. 6.: proslava ob Dnevu državnosti 

podelitev nagrad in priznanj dijakom nižjih letnikov 

petek, 26. 6. ter ponedeljek, 29. 6. in torek, 30. 6.: priprave na izpite po predhodnem dogovru 

Julij 2020 

sreda, 1. 7. do petka, 3. 6. : spomladanski rok izpitov 

ponedeljek, 6. 7. : redovalna konferenca po spomladanskem roku izpitov 

ponedeljek, 13.7.: Matura 2020 – podelitev spričeval po spomladanskem roku 

torek, 14. 7: Matura 2020 – zadnji rok za prijavo na jesenski rok 

četrtek, 13. 7.: Matura 2019 – zadnji rok za pisni zahtevek za vpogled v pisno dokumentacijo 

ponedeljek, 15. 7. do petka, 2. 8.: kolektivni dopust 

Avgust 2020 

ponedeljek, 17. 8. do srede, 19.8.: jesenski rok izpitov 

petek, 21. 8.: redovalna konferenca po jesenskem roku izpita 

ponedeljek, 24. 8. : Matura 2020 – pisni izpit iz slovenščine 

torek, 25. 8. : Matura 2020 – pisni izpit iz matematike 

torek, 25. 8. in sreda, 26.8.: izobraževanje za celotni kolektiv 



 

 

 

petek, 28. 8.: uvodni sestanek 

 

Predacvanja - delavnice 
1.1. Za starše 

- sobota, 13. 10: šola za starše – delavnica z naslovom Psihologija učenja in učne navade srednješolcev v 

izvedbi 

dr. Barbare Debeljak Rus 

1.2. Za dijake 
- V soboto, 9. 11. 2019:  GLEDALIŠKI DELAVNICI. 

9.00 – 12.00 -  JAŠA JAMNIK: KAJ MORA GLEDALIŠČNIK  (ZAČETNIK) VEDETI 

13.00 -16.00 -  VID KLEMENC: GLEDALIŠKA IGRA, GOVOR, IMPROVIZACIJA  

- ponedeljek, 16. 10.: predstavitev krvodajalstva s poudarkom na pomenu krvodajalstva za redno in 

zadostno 

oskrbo bolnišnic s krvjo za dijake 4. letnika (g. Amir Bešić, sodelavec Centra za krvodajalsko  

dejavnost Jesenice) 

- četrtek, 24. 10: predavanje Jakoba J. Kenda 

- sreda, 26. 11: predavanje za dijake 2. letnika predstavnic Evrope Donne o raku na dojkah in modi 

- petek, 28. 11..:simulacija kazenskega postopka 

- petek, 7. 12.: predavanje Mladi, HIV in stigme v okviru zdravstvene vzgoje za dijake 1. letnika2 

- ponedelejk, 6. 1.: okrogla miza z župani v okviru projekta NEFFIKS 

- torek, 29. 1.: delavnice Amnastv International za dijake 3. letnika v okviru predmeta angleščina 

- ponedeljek, 4. 3.: predavanje študenta Medicinske fakultete v Mariboru, Bora Kokalj, našega 

nekdanjega 

dijaka,  o darovanju organov v okviru projektaEpruvetka za dijake 3. letnika v okviru predmeta  

biologija 

- četrtek, 14. 3. : stojnica ob svetovnem dnevu ledvic 

- petek, 19. 4. : 4. dan zdravja v Kolpernu v organizaciji  Zdravstvenega doma Jesneice – Zdravstveno-  

vzgojnega centra, Občine Jesenice in Zavoda za šport  – dijaki 3. ŠO in v okviru IP  

naravoslovje v 3. letniku 

 

Izobraževanje za zaposlene 
- Predavanje Aljoša Bagola v četrtek, 29. 8. 2019. 

- Določila evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov (usposabljanje) – Saša Kocjančič. 

 

 

Dobrodelna dejavnost 2019/120 
 (mag. Matej Erjavec) 

V decembru 2019 in v januarju 2020 so se dijaki s svojimi dejanji znova izkazali. S tradicionalnimi 

dobrodelnimi prireditvami, ki so jih organizirali in izpeljali, so pokazali, da imajo še vedno čut za ljudi, ki 

potrebujejo pomoč. 

Na božično-novoletnem bazarju in tržnici so ponujali ročno izdelane okraske, voščilnice, darilca, mila, piškote, 

šolske koledarje in tako zbrali 1026,25 €. V šolski sklad so z upoštevanjem vseh stroškov*, povezanih z 

bazarjem, prispevali  

471,18 €. 

 

17. decembra 2019 je bil organiziran tudi božično-novoletni koncert, na katerem so dijaki v Gledališču Toneta 

Čufarja z glasbo pričarali božično pravljico. Zbranih je bilo 334 €, z vsemi odštetimi stroški* pa se je s to 

aktivnostjo v šolski sklad nabralo 157,80 €. 

 

Zadnje dni v decembru  je na šoli delovala tudi božičkova pošta, pri kateri dijaki in zaposleni kupujejo 

voščilnice, s katerimi pošiljajo dobre želje in lepe misli drugim. Prispevek, zbran s to aktivnostjo je znašal 36,50 

€ in je bil nakazan v šolski sklad. 

 

21. januarja 2020 pa so dijaki 3. letnikov pripravili še zadnjo od dobrodelnih prireditev, in sicer dobrodelni 

koncert Sprostite dobroto v sebi. Na koncertu so bivši in sedanji dijaki peli, igrali, recitirali in plesali. Zbranih je 

bilo 416,44 € dobrodelnih prispevkov. Z vsemi odštetimi stroški* je bilo skladu podarjeno 229,09 €. 

 

*stroški vključujejo najem gledališke dvorane, tiskanje plakatov, koledarjev, material za izdelavo voščilnic in 

daril, sestavine za mila… 



 

 

 

 

Z naštetimi dejavnostmi je šolski sklad prejel 894,57 €.  Denar bo namenjen sošolcem dijakov, ki živijo v 

socialno šibkejših okoljih, za šolske aktivnosti, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 
Športna zveza Jesenice: Evropski teden športa: dijaki in zaposleni smo se malo razmigali na Trgu Toneta Čufarja 

Srednja šola Jesenice: naša dijakinja se je udeleževala tečaja slovenščine za tujce 

Občina Jesenice:  
- dijak naše gimnazije je bil imenovan v delovno skupino za mladinska vprašanja 

- prof. Tina Mulec je bila imenovana v strokovno komisijo za javni razpis za financiranje mladinskih  

programov. 

Slovenska vojska: 

- Vojašnica Petra Petriča v Kranju: tri dijakinje 3. letnika so se udeležile dneva odprtih vrat v  

 petek, 24. 5. 2019. 

Aktiv angleščine in italijanščine 

- IATEFL Slovenija pri organizaciji in izpeljavi tekmovanj za 2.  in 3. letnike 

- Občina Jesenice 

- Zavod za transfuzijo, SBJ 

- OZRK 

- Ragor (Razvojna agencija Gorenjske) 

- Filozofska fakulteta LJ (Oddelek za germanistiko in Oddelek za romanistiko) 

- DMFA (tekmovanja iz angleščine za 2. in 3. letnike) 

- Gledališče Tone Čufar 

- DUIS (Društvo učiteljev italijanščine Slovenije) 

- ZRSŠŠ - študijska skupina anj 

- ZRSŠŠ - študijska skupina za itj 

- Amnesty International Slovenija 

- Ameriška ambasada 

- Zavod MEPI 

- GAHA - Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI 

- radio Triglav Jesenice 

- Jeseniške novice 

- Žarek (učna pomoč v okviru prostovoljstva MEPI) 

- ŠKD Fido Hrušica 

- agencija Orel 

- RIC (angleščina) 

- Kazino Corona Kranjska Gora 

Aktiv biologija in kemija 

-  Acroni Jesenice (Irena Oblak, Tatjana Mulej) 

- JEKO-IN Jesenice (Irena Oblak) 

- Atotech Podnart (Veronika Žnidaršič, Tatjana Legat) 

- Prirodoslovno društvo Slovenije (PDS) (Irena Oblak) 

- MycoMedica d.o.o. (Katarina Trontelj) 

- Krka (Katarina Trontelj,  Veronika Žnidaršič) 

- Gornjesavski muzej Jesenice (Irena Oblak, Tatjana Mulej) 

- Ekološka kmetija Pr Šimnovc (Irena Oblak, Vesna Smolej Vrzel) 

- TPJ Jesenice-EuroSol (Veronika Žnidaršič) 

- Živalski vrt Ljubljana (Irena Oblak, mag. Matej Erjavec) 

- ZRŠŠ - projekt OBJEM (Irena Oblak) 

- Društvo za razvoj turizma Jesenice (Irena Oblak) 

- Europa Donna (Irena Oblak) 

- Epruvetka Društvo študentov medicine Maribor (Irena Oblak) 

- Zdravstveno vzgojni center Jesenice (Irena Oblak) 

- ZRŠŠ - študijske skupine (Veronika Žnidaršič, mag. Natalija Bohinc Zaveljcina, Irena Oblak, Katarina 

Trontelj) 

- Živalski vrt Ljubljana (Irena Oblak, Tatjana Mulej) 

- ZRŠŠ - razvojni projekt ITS naravoslovje (Veronika Žnidaršič, mag. Natalija Bohinc Zaveljcina, 

Katarina Trontelj, Irena Oblak) 

- University Waterloo Canada (mag. Natalija Bohinc Zaveljcina) 

- Kemijski inštitut (mag. Natalija Bohinc Zaveljcina) 



 

 

 

- Pedagoška fakulteta (mag. Natalija Bohinc Zaveljcina) 

- Center KemikUm (mag. Natalija Bohinc Zaveljcina) 

- Vrtec Jesenice (mag. Natalija Bohinc Zaveljcina, Tatjana Mulej) 

- Krka, Novo mesto (mag. Natalija Bohinc Zaveljcina) 

- Vipap, Krško (Veronika Žnidaršič) 

- JE, Krško (Veronika Žnidaršič) 

- Svet energije , Krško (Veronika Žnidaršič) 

- ICANNA (mag. Natalija Bohinc Zaveljcina) 

Aktiv filozofija – psihologija – sociologija 

- Evrošola, tekmovanje (risanje plakatov in zbiranje glasov) v Novi Gorici, drugo mesto, odhod v 

Strasbourg (Milena  Gerbec) 

- projektni dan - podjetnost, Sprehod po antiki (Milena Gerbec) 

- dobrodelni koncert - Sprostite dobroto v sebi (Milena Gerbec), sodelovanje s FURS-om (Milena 

Gerbec), sodelovanje z RAGOR-jem in informacijsko pisarno EU (EP) 

- UStart, Podjetnost v šoli, ZRSŠ (Milena Gerbec, Vesna  Smolej - Vrzel) 

- informativni dan (mag. Lidija Dornig, Bojana Martinčič, Žiga Konjar, dr. Kristina Leskovar, strokovni 

aktivi in Vesna Smolej Vrzel)  

- sodelovanje s Centrom za psihodiagnostična sredstva pri izdelavi slovenske oblike Vizualno 

motoričnega testa Laurette Bender (BG-II), v vzorcu je sodelovalo 8 dijakov Gimnazije Jesenice (Vesna 

Smolej Vrzel)  

- koordiniranje testiranja za magistrsko nalogo Mete Jerala (Univerze v Lj., FF; psihologija), z naslovom 

“Navezanost na dom v mladostništvu”; vključeni dijaki 1. Š, 2. C in 3. B (mag. Lidija Dornig, Vesna 

Smolej Vrzel in Bojana Martinčič) 

- društvo Žarek - prostovoljno socialno delo (10 dijakov) (2 dijakinji 2. C, Vesna Smolej Vrzel) 

- LAS (Lokalna akcijska skupina) občin Jesenice in Kranjska Gora(Vesna Smolej Vrzel); 

- Teden vseživljenjskega učenja, 15. 5. 2019, stojnica na Stari Savi (v sodelovanju z Ljudsko univerzo 

Jesenice, Vesna Smolej Vrzel 

- UNICEF - Kulturna senzibilizacija, seminar 7. 3. 2017 (Renata Knap in Vesna Smolej Vrzel) 

- NEFIKS - priznavanje neformalno pridobljenega znanja (Vesna Smolej Vrzel)  

- Državni izpitni center (splošna matura) dr. Barbara Debeljak Rus, Oddelek za psihologijo (učni načrt 

evalvacija) 

Aktiv fizika – informatika 

- ZRSS - Študijska skupina za fiziko (mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik) 

- NEK Krško (mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik) 

- GEN-I Krško (mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik) 

- DMFA - fizikalna in astronomska tekmovanja (mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik)  

- ZOTKS - tekmovanje iz naravoslovja 

- Antimuzej fizike na Bledu (mag. Matej Erjavec) 

- ZRSS - Študijska skupina za informatiko (Marko Kikelj) 

- Projekt NAPOJ - FRI (Marko Kikelj) 

Aktiv geografija – zgodovina 

- Občina Jesenice (Darja Svetina, Nataša Meglič) 

- Upravna enota Jesenice (Darja Svetina, Nataša Meglič, Mirjam Martinuč Bernard)  

- Društvo učiteljev Slovenije (Mirjam Martinuč Bernard) 

- Univerza v Ljubljani (FDV, FF; Mirjam Martinuč Bernard) 

- Zavod za šolstvo  

- Muzej Jesenice (Darja Svetina, Nataša Meglič) 

- UNESCO ASP net (Žiga Konjar) 

- Društvo učiteljev zgodovine (Darja Svetina, Nataša Meglič) 

- Društvo učiteljev geografije (Mirjam Martinuč Bernard, Žiga Konjar) 

- RIC (Nataša Meglič) 

- turistične agencije 

- muzeji in samostani 

- Pravna pisarna gospe Nastran (Mirjam Martinuč Bernard, Žiga Konjar) 

- Univerza Ulaval Quebec Canada (Mirjam Martinuč Bernard) 

- Olimpijski komite Slovenije (Žiga Konjar) 

- Založba Mladinska knjiga (Mirjam Martinuč Bernard, Žiga Konjar) 

Aktiv matematika 

- Zavod RS za šolstvo (projekti Jazon, MERIA, OBJEM, TIME) 



 

 

 

- DMFA - matematična tekmovanja (Vegovo tekmovanje, Razvedrilna matematika, skrbništvo vseh 

tekmovanj na šoli, v njihovi izvedbi (Jerneja Kučina)) 

- ZOTKS - tekmovanje iz logike, skrbništvo vseh tekmovanj na šoli, v njihovi izvedbi (Jerneja Kučina) 

- RIC - zunanji ocenjevalci (Ana Miler, Darja Šatej), tajnica ŠMK (Jerneja Kučina) 

- Moje finance d.o.o. - tekmovanje iz finančnega opismenjevanja,  

- sodelovanje z mediji (RTV Slovenija, A kanal, časnik Moje finance, Cekin, …) 

Aktiv nemščina 

- ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International (Deutsches Sprachdiplom - DSD I.) 

- Zavod RS za šolstvo (študijska skupina) 

- DMFA - tekmovanja iz znanja nemščine 

- RIC (zunanja ocenjevalka - Darja Črv-Štepec) 

- MK, Center Oxford (bralno tekmovanje) 

Aktiv slovenščine 

- obisk domov za ostarele na Jesenicah, v Bohinju in Kranjski Gori (Lucija Javorski) 

- Ministrstvo za šolstvo (projekt U-start) (Lucija Javorski) 

- Projekt  OBJEM 

- Prešernovo gledališče Kranj 

- Drama Ljubljana 

- Občinska knjižnica Jesenice 

- Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 

- kino Železar 

Aktiv športne vzgoje 

- Centri šolskih in obšolskih dejavnosti (Roman Podlipnik, Bojana Martinčič, Marija Medja) 

- Curling klub Jesenice (Boštjan Modrijan) 

- Zavod za šolstvo (Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik, Boštjan Modrijan) 

- Predmetno-razvojna skupina za športno vzgojo (Bojana Martinčič) 

- Športna zveza Tržič, Športna zveza Jesenice (Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik, 

Boštjan Modrijan) 

- OŠ Prežihov Voranc, AK Radovljica, Atletska zveza SLO (Marija Medja, Boštjan Modrijan) 

- ŠKL zavod (Roman Podlipnik) 

- športna društva in klubi (Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik, Boštjan Modrijan) 

- NPŠZ in OKS (Bojana Martinčič, Roman Podlipnik) 

- Občina Jesenice (Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik, Boštjan Modrijan) 

- Triglavski narodni park - središče na Bledu (Bojana Martinčič) 

- sodelovanje z fizioterapevtko (Bojana Martinčič) 

- sodelovanje s športno  psihologinjo (Bojana Martinčič)  

Aktiv umetnosti 

Likovna umetnost, Sonja Janša Gazič 

- Zavod za šolstvo (študijska skupina, Projekt Jazon) 

- OŠ Mojstrana 

- OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 

- Gornjesavski muzej Jesenice/Kosova graščina 

- Razstavni salon Dolik Jesenice 

- Narodna galerija 

- Moderna galerija 

- Cankarjev dom 

- Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 

- Unesco središče 

- GTČ Jesenice 

- Medium Žirovnica 

- Gorenjski Glas 

- Radio Triglav 

Glasbena umetnost, Urška Odar: 

- Glasbena mladina Ljubljanska 

- Cankarjev dom 

- GTČ Jesenice 

- Glasbena šola Jesenice 

- Glasbena šola Radovljica 

- KUD Zasip 

 



 

 

 

Priloga št. 14: Poročilo o pomembnejših dogodkih na naši gimnaziji 

19. 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. 15 : Finančno poročilo 
15. 1. Načelo denarnega toka 

15. 2. Stroški izobraževanja in drugi potni stroški  

 

  

 

Ravnateljica        Predsednica Sveta šole 

Mag. Lidija Dornig       Irena Oblak,prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


