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Drage gimnazijke, dragi gimnazijci, spoštovani 
starši! 
Počitnice so za nami in pred nami je novo šolsko leto.  

Skupaj se bomo  trudili, da bomo tudi v tem šolskem letu dosegli  pričakovane, 
odlične rezultate.  

Vsi zaposleni na Gimnaziji Jesenice si bomo kot do sedaj prizadevali, da bomo 
dijakom posredovali kakovostno znanje in jim pomagali pri osvajanju 
potrebnega znanja.  

Dragi dijaki, ne zadovoljite se s povprečjem, bodite ambiciozni in se potrudite, 
da boste najboljši.  Zavedajte se, da je znanje vrednota. Visoke cilje boste lažje 
dosegli, če boste upoštevali pravila, ki veljajo na naši gimnaziji.  

Vsi skupaj se moramo potruditi, da se bomo dobro počutili in da bomo sposobni 
spoštovati sebe in vse, s katerimi bomo preživeli velik del prihajajočih mesecev. 
Naj nam ne bo odveč biti nasmejan in dobre volje. V vsakem človeku iščimo 
dobro in priskočimo na pomoč, ko jo drugi potrebuje.   
 
Na spletni strani in v knjižnici so objavljene interesne dejavnosti v okviru 
Obveznih izbirnih dejavnosti. Bogata ponudba vam daje možnost, da z vrstniki 
in mentorji, ki so po večini naši profesorji, pokažete in razvijate svoja močna 
področja. 

Spoštovani starši, za dosego naših ciljev potrebujemo vašo pomoč. Svetujem 
vam, da stojite za svojimi otroki, ne pred njimi. Skupaj jim pomagajmo, da se 
bodo razvili v zrele osebnosti. Poskrbimo za odkrito in stalno sodelovanje, kar 
bo pripomoglo k jasni in odkriti komunikaciji. Prosim, da se udeležujete 
govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Razveselite dijake – svoje otroke – z  
udeležbo na številnih prireditvah, ki jih načrtujemo v tem šolskem letu. 

Spletno stran šole in facebook smo še izpopolnili in prepričana sem, da boste 
tam našli še mnoge uporabne informacije o organizaciji dela kot tudi aktualne 
informacije o dogodkih na naši gimnaziji.  

Šola je zelo dobro opremljena in urejena. Skrbimo, da bo taka še naprej. 
Skrbimo za svoj ugled in ugled šole. 
 

Vsem želim uspešno  šolsko leto. 

                                                                                                     Vaša ravnateljica 
                                                                                                     mag. Lidija Dornig 
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GIMNAZIJA JESENICE 
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije  
Sedež šole: Trg Toneta Čufarja 1 
4270 JESENICE 
 

Telefonske številke: 

 
tajništvo: (04) 5809 450 
zbornica: (04) 5809 454  
ravnateljica: (04) 5809 456 
računovodstvo:  (04) 5809 451 
svetovalna služba: (04) 5809 453 
knjižnica: (04) 5809 455 
kabinet ANG in SLO: (04) 5809 457 
kabinet ŠVZ: (04) 5809 458 
kabinet GEO in ZGO: (04) 5809 459 
kabinet RAČ: (04) 5809 460 
kabinet BIO in KEM: (04) 5809 461 
kabinet NEM: (04) 5809 462 
kabinet MAT in tajnice ŠMK: (04) 5809 463 
kabinet FIZ: (04) 5809 464 
hišnik: (04) 5809 469 
 
Faks: (04) 5809 470 
 

Svetovni splet: www.gimjes.si 
Elektronska pošta: info@gimjes.si 
 
Transakcijski račun: 01100-6030693151 
Identifikacijska številka za DDV: SI 93902751 
Matična številka: 5854091 
 

Uradne ure: 
 
tajništvo: od ponedeljka do petka 8.00−9.00 in 10.00−10.50 
blagajna: od ponedeljka do četrtka 10.30−12.00  

mailto:info@gimjes.si
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ŠOLSKI ZVONEC 
 
 

1. URA 7.35 - 8.20 

2. URA 8.25 - 9.10 

3. URA 9.15 - 10.00 

4. URA 10.05 - 10.50 

5. URA 10.50 - 11.35 

6. URA 11.40 - 12.25 

7. URA 12.30 - 13.15 

8. URA 13.20 - 14.05 

9. URA 14.10 - 14.55 

10. URA 15.00 - 15.45 
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ORGANI ŠOLE  
Svet šole 
Ravnateljica 
Svet staršev 
Dijaška skupnost 
Upravni odbor šolskega sklada 
Komisija za nadzor kakovosti malice 
Komisija za kakovost in notranjo evalvacijo 
 

SVET ŠOLE 
Ima štiriletni mandat, sestavljajo ga: 

 dva predstavnika ustanovitelja,  

 predstavnik občine,  

 pet predstavnikov delavcev šole,  

 dva predstavnika dijakov/dijakinj, 

 trije predstavniki staršev. 
Predsednica Sveta šole je profesorica 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. 
Člani Sveta staršev bodo predsednika/predsednico izvolili na svoji prvi seji. 
 

SKUPNOST DIJAKOV 
Skupnost dijakov je organizirana v oddelčnih skupnostih, ki izbirajo predstavnike 
za šolsko Dijaško skupnost. To sestavljajo: dva predstavnika    Sveta šole, 
predstavnik Upravnega odbora šolskega sklada, predstavnik Komisije za delo z 
mladimi v Občini Jesenice ter predstavnik Republiškega dijaškega parlamenta.  
Mentor Dijaške skupnosti v šolskem letu 2015/16 je profesor Roman Podlipnik. 
Predsednika  bodo dijaki izvolili v septembru. 
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Komisija za kakovost in notranjo evalvacijo 
Na podlagi rezultatov Ankete o zadovoljstvu dijakov četrtih letnikov smo že na 
konferenci po spomladanskem roku popravnih izpitov v razpravi celotnega 
učiteljskega zbora ugotovili, da je potrebno popraviti razmere na področju 
informiranja na šoli v smislu zagotavljanja pravočasnih, preverjenih in zanesljivih 
informacij. 
Člani komisije  načrtujejo aktivnosti za izboljšanje informiranja. Med šolskim 
letom bodo spremljali proces in ugotavljali napredke ter po potrebi odpravljali 
novonastale težave. 
Ob koncu šolskega leta bo komisija ugotavljala stanje na tem področju. 
Predsednica komisije je univ. dipl. ing. Veronika Žnidaršič. 
 
 

KOMISIJA ZA NADZOR KAKOVOSTI MALICE  
Načrtuje dve srečanji, in sicer: prvega  meseca septembra, drugega pa ob 
koncu šolskega leta.  
Med šolskim letom se bo sestala, če bo potrebno. 
Komisija bo skrbela za: 

 dobro sodelovanje med šolo in Sodexsom, 

 nadzor nad kakovostjo in količino hrane, 

 sprejemanje in reševanje problemov s strani dijakov, 

 sprejemanje in reševanje problemov s strani kuhinje in Sodexa. 
Predsednica komisije in organizatorica šolske prehrane je profesorica Marija 
Medja. 

 

STROKOVNI ORGANI 
 učiteljski zbor, 

 oddelčni učiteljski zbor, 

 strokovni aktivi, 

 razredniki. 
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RAZREDI IN RAZREDNIKI 
Gimnazija Jesenice izvaja program splošna gimnazija. 
V šolskem letu 2015/16 imamo 16 oddelkov.       
      

Prvi letnik:    
3 splošna oddelka 
1 športni oddelek  

Drugi letnik: 
2 splošna oddelka 
1 športni oddelek 

Tretji letnik: 
2 splošni oddelki 
1 športni oddelek  

Četrti letnik: 
4 splošni oddelki 
1 športni oddelek 

Maturitetni tečaj:   1 oddelek 

Skupaj: 16 oddelkov 

 
Razred Razrednik 

1.A 
1.B 
1.C 
1. Š 

Mirjam Martinuč Bernard, prof. 
Nataša Meglič, prof. 
Tatjana Sitar, prof. 
Boštjan Modrijan, prof. 

2. A 
2. B 
2. Š 

Milica Kos Tancar, prof. 
Tina Mulec, prof. 
Žiga Konjar, prof. 

3. A 
3. B 
3. Š 

Nataša Kozelj, prof. 
Nada Legat, prof. 
Roman Podlipnik, prof. 

4. A 
4. B 
4. C 
4. D 
4. Š 

Darja Šatej, prof.      
Veronika Žnidaršič, univ. dipl. ing. 
Srečko Polanc, prof. 
Jože Povšin, prof. 
Bojana Martinčič, prof. 

MT  Renata Bok Zelenjak, prof. 
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UČITELJSKI ZBOR 

Zap.št. Priimek in ime Delovno mesto Govorilne ure 

1. Bohinc Zaveljcina  Natalija učiteljica kemije  

2. Bok Zelenjak Renata učiteljica angleščine  

3. Črv-Štepec Darja učiteljica nemščine  

4. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije  

5. Dornig Lidija ravnateljica  

6. Erjavec Matej učitelj fizike   

7. Gerbec Milena 
bibliotekarka, učiteljica 
sociologije   

 

8. Janša Gazič Sonja 
učiteljica likovne umetnosti  in  
likovnega snovanja 

 

9. Javorski Lucija učiteljica slovenščine  

10. Kikelj Marko učitelj informatike  

11. Knap Renata učiteljica filozofije  

12. Konjar Žiga 
učitelj geografije in zgodovine in   
pedagoški koordinator 

 

13. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine  

14. Kosem-Dvoršak Andreja 
učiteljica italijanščine in  
angleščine 

 

15. Kozelj Nataša učiteljica slovenščine  

16. Kučina Jerneja 
učiteljica matematike in  tajnica 
ŠMK 

 

17. Legat Nada učiteljica slovenščine  

18. Martinčič Bojana 
učiteljica športna vzgoje in   
športna koordinatorica 

 

19. Martinuč Bernard Mirjam 
učiteljica geografije in  
sociologije 

 

20. Medja Marija 
učiteljica športna vzgoje, 
organizatorica šolske prehrane 

 

21. Meglič Nataša 
učiteljica zgodovine in  
geografije 
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22. Miler Ana učiteljica matematike  

23. Modrijan Boštjan učitelj športna vzgoje  

24. Mulec Tina 
učiteljica angleščine in 
organizatorka OIV 

 

25. Oblak Irena učiteljica biologije  

26. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine  

27. Pavlič Josifov Katja učiteljica glasbe  

28. Podlipnik Metka učiteljica nemščine  

29. Podlipnik Roman učitelj športna vzgoje  

30. Polanc Srečko učitelj matematike  

31. Povšin Jože učitelj fizike  

32. Sitar Tatjana učiteljica angleščine   

33. Smolej Vrzel Vesna 
učiteljica psihologije in  
svetovalna delavka 

 

34. Svetina Darja učiteljica zgodovine  

35. Šatej Darja učiteljica matematike  

36. Trontelj Katarina učiteljica biologije  

37. Žnidaršič Veronika učiteljica kemije  

 
 

OSTALI ZAPOSLENI 

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranega dijaka 

2. Butinar Varja poslovna sekretarka 

3. Legat Ivanka laborantka KEM in BIO 

4. Markelj Marijana računovodkinja 

5. Martinjak Jože hišnik 

6. Mežik Andrej laborant FIZ in vzdrževalec učne tehnologije  

7.  računovodkinja 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Šolsko svetovalno službo vodi Vesna Smolej Vrzel, 
univ. dipl. psih.. 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. Prav tako 
pomaga in svetuje pri učnih težavah in v 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 
in pri vpisu naših maturantov na univerze. Zadolžena je za izredni vpis, prepis ali 
izpis dijakov.  
Koordinira delo skupine za delo z nadarjenimi dijaki, dijaki s posebnimi 
potrebami in skupine učenje učenja. 
 

MATURA 
Jerneja Kučina, profesorica matematike,  je tajnica 
šolske maturitetne komisije in je zadolžena za 
prijave, odjave, razporede in vodenje maturitetne 
dokumentacije. Dijake in starše seznanja s 
posebnostmi Pravilnika o maturi (Pravilnik o maturi 
in aktualne informacije o maturi so objavljeni na 
spletni strani naše šole). 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA                                                   
V knjižnici je zaposlena Milena Gerbec,  univ. dipl. sociologinja s strokovnim 
izpitom za bibliotekarja. 
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 ter oblik dela. V knjižnici potekajo bibliopedagoške 
ure, ure knjižne in knjižnične vzgoje ter ure obveznih izbirnih vsebin, možno je 
tudi kopiranje učnega gradiva in zapiskov. Delo in obnašanje v knjižnici določa 
poseben interni pravilnik – Knjižnični red. 
Knjižnica je odprta vsak šolski dan od 7. do 14. ure, razen v času, ko profesorica 
izvaja pouk sociologije.  
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UČBENIŠKI SKLAD 
Učbenike si lahko izposojajo 
dijaki vseh letnikov za tretjino 
cene učbenika. Dijaki morajo 
plačati izposojnino do roka, ki je 
napisan na položnici, ki jo 
dobijo na dom. Zaradi 
organizacije naročanja dijake 
prosimo, da pravočasno oddajo 

naročilnice. Kasnejših naročil  ne moremo upoštevati. Izposojamo komplete ali 
posamezne učbenike, ki so jih izbrali profesorji. Vse informacije glede obsega 
našega učbeniškega sklada, naročanja, načina izposoje in plačila izposojnine 
najdete na spletni strani šole in v knjižnici.  
Skrbnica učbeniškega sklada je profesorica Milena Gerbec. 

 

ORGANIZACIJA MALICE  ZA DIJAKE 

 
 
Vsi dijaki imajo možnost prejemanja 
šolske  malice, ko oddajo obrazec 
»prijava dijaka na šolsko malico«.  
Navodila za registracijo in uporabo 
internetnega naročanja šolske malice so 
objavljena na spletni strani šole pod 
zavihkom »malica«. 
 
Dijaki ob prijavi na malico  izberejo  meni,  
ki je upoštevan pri avtomatski prijavi na 
malico. 

Dijaki z dieto morajo ravnateljici ali organizatorici malice čim prej predložiti 
zdravniško potrdilo.  
   
 
Meni za posamezni teden je objavljen na spletnem portalu eAsistent – prehrana   
Dijaki morajo izbrati meni do 11. ure za sedem (7) dni naprej.  V primeru, da 
dijak menija ne izbere, se mu avtomatično dodeli meni, ki ga je izbral ob prijavi 
na malico. 
 

http://www.lopolis.si/
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Pravočasna odjava šolske malice je dolžnost dijaka.  
Odjava za naslednji dan pouka mora biti opravljena najkasneje do 9. 
ure zjutraj preko spletnega portala  eAsistent – prehrana. 
 
Glede na vrsto odjave malice bo Gimnazija Jesenice dijaku zaračunala posamezni 
obrok malice:  

1. Pravočasna odjava – do 9. ure zjutraj za naslednji dan - dijak ne bo plačal 
malice. 

2. Nepravočasna odjava – dijak plača celoten znesek malice ne glede na 
dodeljeno subvencijo. 

3. Odjava šole – šola odjavi dijake, odsotne zaradi udeležbe na različnih 
dejavnostih – dijak ne plača malice. 

4. Ni odjave malice – dijak plača celoten znesek malice ne glede na 
dodeljeno subvencijo. 

5. Odjava malice za prvi dan bolezni se uredi pri organizatorici šolske 
prehrane. Dijak ji mora do zadnjega dne v mesecu dostaviti opravičilo – 
dijak  za ta dan .ne bo plačal malice.  

 
Dijaki se identificirajo za prevzem obroka malice s pomočjo »čipa« na dijaški 
izkaznici.  
V urniku so za malico namenjene štiri šolske ure:  9.15 – 12.25.  
Dijaki morajo malico pojesti v jedilnici in upoštevati pravila obnašanja v jedilnici.  

 
Malica v obliki »paketa« pripada dijakom v času športnih in kulturnih dni ter 
ekskurzij.  
 
Komisija za nadzor kakovosti, v kateri sta poleg organizatorja šolske malice še 
po dva profesorja, dijaka in  starša, skrbi za nadzor kakovosti zdrave malice.  
 
Natančnejša navodila v zvezi s šolsko malico so objavljena v »Pravilniku o šolski 
prehrani«. 
 
 

  

http://www.lopolis.si/
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ZDRAVSTVENO VARSTVO 
V času pouka nudi dijakom naše šole nujno zdravniško pomoč dispanzer za 
otroke in šolsko mladino v zdravstvenem domu na Jesenicah. V ostalih primerih 
se morajo dijaki obračati na svoje osebne zdravnike. Ti dijakom izdajo opravičila 
za daljšo odsotnost in morebitno oprostitev pouka športne vzgoje. Krajše 
odsotnosti pisno opravičijo starši ali skrbniki. V primeru, da se dijak slabo počuti, 
pokličemo starše. Tudi za to potrebujemo njihove telefonske številke in točne 
naslove.  
Sistematske zdravstvene preglede izvajajo v dispanzerju za otroke in šolsko 
mladino zdravniki pediatri in  so organizirani za dijake 1. in 3. letnikov. Za dijake 
3. letnikov je organizirano cepljenje proti tetanusu. Sistematski zobozdravstveni 
pregledi, ki jih izvaja dr. Jensterle,  so organizirani za dijake 3. letnikov. 

 

ŠOLSKI SKLAD 

Upravni odbor šolskega sklada sprejema odločitve o porabi zbranih sredstev po 
uskladitvi predlogov učiteljev, Sveta staršev in ravnateljice in o višini prispevka. 
Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo trije predstavniki šole, ki jih predlaga 
Svet šole, trije predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev in en predstavnik 
dijakov, ki ga predlaga Dijaška skupnost. 
Upravni odbor sklada v začetku leta naredi načrt dela in izda poročilo o delu 
sklada ter finančno poročilo za preteklo leto. Načrt in poročilo sta predstavljena 
Svetu staršev, soglasje pa da Svet šole. 
 
Namen šolskega sklada je zbiranje sredstev za financiranje opreme in dejavnosti, 
ki se ne financirajo iz sredstev ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Sklad 
omogoča zvišanje standarda pouka in možnost pomoči socialno šibkejšim 
dijakom. 
 
Sredstva so namenjena predvsem za učiteljevo kopiranje dodatnega učnega 
gradiva za dijake, uporabo in vzdrževanje garderobnih omaric, sofinanciranje 
šole v naravi, papirnate brisače v učilnicah, šolski časopis DIvJAK, slovarje v 
učilnicah tujih jezikov, knjige za Cankarjevo priznanje in nemško bralno značko, 
atlase v učilnicah geografije in zgodovine, material, ki ga dijaki potrebujejo pri 
predmetu likovna umetnost in likovno snovanje, halje v laboratoriju za kemijo in 
biologijo, denarno pomoč socialno šibkim dijakom za obvezne šolske vsebine… 
Za dijake športnike pa tudi opremo za fitnes, predavanja športnega psihologa in 
predavanje specialista medicine športa ter fizioterapevta. 
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Iz šolskega sklada se dijaku krije tudi 30 nebarvnih strani fotokopiranja/tiskanja 
na šolsko leto v šolski knjižnici ali računalniški učilnici. 
 

Dodatne informacije o delu sklada dobite pri predsedniku Upravnega odbora 
šolskega sklada ali ravnateljici. 
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada je profesor Matej Erjavec. 
 

SODELOVANJE S STARŠI      
Kljub dobro sprejetemu sistemu obveščanja staršev preko eAsistenta si želimo, 
da starši redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke.  
S pogovorom in korektnim sodelovanjem bomo najlažje dosegli skupni cilj –  
zadovoljne starše in dijake ter odlične dosežke dijakov v šoli in na različnih 
obšolskih dejavnostih. 
Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali številne prireditve, kot so dijaški 
večeri, dramski festival, dobrodelni koncert, dobrodelni bazar in umetniški večer 
v decembru. Spoštovani starši, nagradite dijake in mentorje s svojo prisotnostjo 
na prireditvah. Z datumom izvedbe vas bomo seznanili z vabili preko eAsistenta 
in na spletni strani naše gimnazije. 
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GOVORILNE URE 

Skupne govorilne ure, ko so prisotni vsi učitelji, bodo enkrat mesečno, 
predvidoma drugi torek v mescu od 16.30 do 17.30, in sicer v: 
- torek, 10. novembra 2015 
- torek, 8. decembra 2015 
- torek, 9. februarja 2016 
- torek, 12. aprila 2016 
- četrtek, 19. maja 2016. 
 
Če je učitelj na dan govorilnih ur v popoldanskem času službeno odsoten,  bodo 
dijaki na to opozorjeni in vas bo učitelj povabil na dopoldanske govorilne ure. 
Vsi učitelji imajo v času pouka enkrat tedensko  govorilno uro. Razpored bo 
objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski nasproti zbornice. 
V dneh, ko po šolskem koledarju ni pouka, govorilnih ur ni.  
 

RODITELJSKI SESTANKI 
Roditeljski sestanki po posameznih letnikih so načrtovani dvakrat letno. Glede 
na aktualne probleme so možni dodatni razredni sestanki s starši. 
Prvi roditeljski sestanek  bo v septembru, drugi za starše dijakov 4. letnikov v 
februarju in za starše nižjih letnikov v marcu. 
O točnem datumu roditeljskih sestankov boste obveščeni z vabilom. 
 

ODDELKI NAŠE GIMNAZIJE 
Gimnazijski programi pripravljajo dijake na študij na univerzah, saj jim uspešno 
opravljena matura omogoča vpis na vse univerzitetne in visokošolske strokovne 
programe. Obvezni štiriletni predmeti v vseh gimnazijskih oddelkih so: 
slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, športna vzgoja in zgodovina. Kot 
izbirne predmete lahko šola ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim 
interesom oziroma sposobnostim, ali kot dodatne ure obveznih predmetov, ki 
so priprava na maturo. Na naši gimnaziji izvajamo naslednje izbirne predmete: 
likovno snovanje, informatiko in naravoslovni paket (biologija, kemija in fizika). 
V okviru nerazporejenih ur v 4. letniku se dijaki pripravljajo na maturo iz 
naslednjih izbirnih predmetov: slovenščine, matematike, nemščine, angleščine, 
italijanščine, fizike, biologije, kemije, informatika, zgodovine, geografije in 
psihologije. 
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SPLOŠNI ODDELKI 
 

Enoten program v prvih treh letnikih 
omogoča širok izbor maturitetnih 
predmetov. Dijaki, ki se vzporedno 
izobražujejo v glasbeni šoli, lahko 
izberejo maturitetni predmet glasba. 
Priprave in samo maturo izvajajo 
dijaki na srednjih glasbenih šolah.  

 

 

PREDMETNIK V SPLOŠNIH ODDELKIH 

 

PREDMETI 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
SKUPNO 

št. ur 
v programu 

Maturitetni 
standard 

št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na 

teden leto teden leto teden leto teden leto 

I - Obvezni predmeti 

Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560 

Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420 

Drugi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420 

Zgodovina 2 70 2 70 2 70 2 70 280 280 

Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 420  

Glasba 1,5 52       52 + 18  

Likovna umetnost 1,5 52       52 + 18  

Geografija 2 70 2 70 2 70   210 280 

Biologija 2 70 2 70 2 70   210 315 

Kemija 2 70 2 70 2 70   210 315 

Fizika 2 70 2 70 2 70   210 315 

Psihologija   2 70     70 280 

Sociologija     2 70   70 280 

Filozofija       2 70 70 280 

Informatika 2 70       70 280 
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ŠPORTNI ODDELEK 

 
Ob soglasju Ministrstva za 
šolstvo in šport smo na naši 
gimnaziji v šolskem letu 
2003/04 uvedli   športni   
oddelek,  ki   omogoča 
dijakom športnikom lažje in 
uspešnejše usklajevanje 
šolskih in športnih 
obveznosti.  
 

 
Prednosti športnega oddelka: 

- v oddelku je do 20 dijakov; 
- dijaki imajo na voljo tedensko organizirano učno pomoč (OUP) za vsak 
predmet; 
- dijaki se s profesorji dogovarjajo za napovedano pisno in ustno preverjanje in 
ocenjevanje znanja; 
- več ur športne vzgoje (dodatna vadba v šoli, široka paleta športov, 
preventivna vadba); 
- šole v naravi, kjer dijaki realizirajo dejavnosti v okviru OIV; 
- možnost psihične priprave in fizioterapije, predavanja strokovnjakov s 
področja športa in športne medicine; 
- možnost dodatnega dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti za  
dijaka zaradi povečane športne obremenitve; 
- možnost učenja na daljavo preko šolske spletne strani in IKT tehnologije; 
- delo v oddelku poleg razrednika vodita in nadzirata pedagoški in športni 
koordinator. 
 
Športna koordinatorka v športnem oddelku je profesorica Bojana Martinčič,  ki 
skrbi za čim boljše sodelovanje s trenerji in ostalo športno sfero ter za uspešno 
usklajevanje šolskih in športnih obveznosti dijakov. Pedagoški koordinator 
profesor Žiga Konjar pomaga dijakom športnikom pri dogovarjanju s profesorji 
ter načrtovanju opravljanja šolskih obveznosti. 
 

  



21 

PREDMETNIK V ŠPORTNEM ODDELKU 

 

PREDMETI 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
SKUPNO  

št. ur  
v programu 

Maturitetni 
standard 

št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na 

teden leto teden leto teden Leto teden leto 

I − Obvezni predmeti 

Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560 

Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420 

Drugi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420 

Zgodovina 2 70 2 70 2 70 2 70 280 280 

Športna vzgoja 6 210 6 210 6 210 3−6 105 735−840  

Glasba   1.5 52     52 + 18  

Likovna umetnost     1.5 52   52 + 18  

Geografija 2 70 2 70 2 70   210 280 

Biologija 2 70 2 70 2 70   210 315 

Kemija 2 70 2 70 2 70   210 315 

Fizika 2 70 2 70 2 70   210 315 

Psihologija    2 70     70 280 

Sociologija      2 70   70 280 

Filozofija       2 70 70 280 

Informatika 2 70       70  
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MATURITETNI TEČAJ 
 

V šolskem letu 2004/05 
smo uvedli še eno novost – 
maturitetni tečaj, ki poteka 
od začetka oktobra do 
konca aprila. Enoletno 
izobraževanje omogoča 
dijakom, da ob pridobitvi 
pozitivnih ocen pri vseh 
predmetih in opravljenih 
šolskih obveznostih (pouk, 
vaje, seminarske naloge) 
pristopijo k opravljanju 

mature. Predmetnik omogoča pripravo na opravljanje mature iz treh obveznih 
predmetov (slovenščine, matematike in enega tujega jezika) in dveh izbirnih 
predmetov. Dijakove obveznosti so odvisne od obsega ur izbirnih predmetov. 
 

PREDMETNIK MATURITETNEGA TEČAJA 

 

PREDMETI 
Število 

tedenskih ur 
Skupno št. ur v programu Maturitetni standard 

 

Slovenščina 6 174 560 

Tuji jezik 6 174 420 

Matematika 6 174 560 

 

Izbirni maturitetni predmet 4−6 116−174 280−315 

Izbirni maturitetni predmet 4−6 116−174 280−315 

6. maturitetni predmet oz. tuji jezik 2 0−4 0−116 280−315 

 

Skupaj 26−30 754−870  

Število tednov pouka  29  
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V maturitetni tečaj se lahko vpišejo kandidati: 

 ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega 
strokovnega oz. tehniškega izobraževanja (priloži fotokopijo 
spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo 
spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole),  

 ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja (priloži 
fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval 
prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega 
poklicnega izobraževanja),  

 ki so zaključili tretji letnik gimnazije (priloži fotokopijo spričeval 
prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso 
bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. 
letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali),  

 ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo (priloži fotokopijo 
potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika 
gimnazije in spričevalo o zaključku osnovne šole), 

 ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije (priloži 
spričevalo četrtega letnika).  
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV)   
 
Obvezne izbirne vsebine se delijo na: 

 vsebine obvezne za vse dijake,  

 vsebine po izbiri dijakov. 
 
Vsebine obvezne za vse dijake: 
 

 državljanska kultura                            najmanj 15 ur 

 knjižnično-informacijska znanja        najmanj 15 ur 

 kulturno-umetniške vsebine                   najmanj 15 ur 

 športni dnevi                                           najmanj 15 ur 

 zdravstvena vzgoja                                  najmanj 15 ur 

 vzgoja za družino, mir in nenasilje          najmanj 15 ur 

 učenje učenja   najmanj 15 ur 
 
Dijakom, ki ne opravijo vseh obveznosti iz tega dela OIV, šola določi dodatni 
termin. OIV bodo lahko nadomeščali predvidoma  v soboto, 16. 4. 2016.  
Datum izvedbe se lahko spremeni glede na vremenske razmere. O končnem 
datumu izvedbe bodo dijaki pravočasno obveščeni. 
Vodstvo šole z razredniki določi obliko in vsebino nadomestnih dejavnosti.   
 
Poleg vsebin, ki so OBVEZNE za vse dijake, je šola dolžna ponuditi še naslednje 
vsebine: 

 logika                                              najmanj 15 ur 

 medpredmetne vsebine z ekskurzijo,  
taborom ipd.           najmanj 15 ur 

 metodologija raziskovalnega dela          najmanj 15 ur 

 obvladovanje desetprstnega tipkanja    najmanj 15 ur 

 prostovoljno socialno delo                      najmanj 15 ur 

 prva pomoč                                      najmanj 15 ur 

 športni tabori in šole v naravi  najmanj 15 ur 

 učenje za učenje                                  najmanj 15 ur 

 verstva in etika                                       najmanj 15 ur 
 
Te vsebine mora šola obvezno ponuditi – najmanj v zgoraj določenem obsegu, 
izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj 
zainteresiranih dijakov.  
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Dijaki lahko prosto izbirajo:  

 
a) Iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo. 
b) Iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole, ki je priložen letnemu delovnemu 

načrtu. Dijaki bodo seznanjeni s ponudbo s posebno okrožnico in na naši 
spletni strani. Katalog dejavnosti v okviru izbirnega dela OIV bo na ogled 
tudi v knjižnici. 

c) Dijak lahko uveljavlja različne interesne dejavnosti izven šole. V tem 
primeru mora dijak najkasneje do 15. 1. 2016 napisati prošnjo za 
priznavanje tako opravljenih prostih izbirnih vsebin. Upoštevali bomo 
samo prošnje, ki bodo napisane v skladu z 18. členom Pravilnika o 
organiziranju in izvajanju obveznih izbirnih vsebin.   

 
Po sklepu pedagoškega zbora morajo dijaki vsaj polovico izbirnega dela OIV 
opraviti z dejavnostmi, ponujenimi na šoli. 
 

 
 
 
 
 
Vsebine po prosti izbiri dijakov se delijo 
na brezplačne in nadstandardne 
izbirne vsebine. V katalogu OIV boste 
posebej opozorjeni, za katere 
dejavnosti morajo starši kriti del ali 
celoten strošek izvedbe programa.  
Dijak, ki se bo odločil za 
nadstandardno dejavnost OIV, bo 
svojo prijavo potrdil s plačilom v 
računovodstvu. 
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Obvezne izbirne vsebine – izbirni del 

A. Ponudba brezplačnih dejavnosti  

 V letošnjem šolskem letu lahko dijaki izbirajo med naslednjimi brezplačnimi 
izbirnimi vsebinami: 

 Priimek in ime mentorja Vrsta izbirne dejavnosti 

1. Aktiv angleščine Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 
2. in  3. letnikov 

2. Aktiv matematike Logika (priprave in tekmovanje) 

3. Aktiv matematike Vegovo priznanje (priprave in tekmovanje) 

4. Aktiv matematike Razvedrilna matematika 

5. Aktiv nemščine Nemška bralna značka 

6. Aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 

7. Bohinc Zaveljcina Natalija Kemija je kul – naravna kozmetika 

8. Bohinc Zaveljcina Natalija,  Kemija je kul – skrivnosti nanotehnologije 

9. Bohinc Zaveljcina Natalija 
Veronika Žnidaršič 

Priprave na tekmovanje iz kemije 

10. Bohinc Zaveljcina Natalija Vseslovenski natečaj MLADI V SVETU 
ENERGIJE 

11. Bok Zelenjak Renata UNESCO – tujejezični recital 

12. Dornig Lidija  Trening šolske odbojkarske ekipe 

13. Erjavec Matej, Povšin  Jože  Priprave na tekmovanje iz fizike  

14. Gerbec Milena Tutorstvo 

15. Janša Gazič Sonja Likovna delavnica – novoletni okras šole, 
izdelava voščilnic 

16. Javorski Lucija Šolski radio 

17. Kikelj Marko Tekmovanje Bober 2015 

18. Kikelj Marko Robotika 

19. Knap Renata, Mulec Tina  Debatni krožek 

20. Konjar Žiga  
Mirjam Martinuč Bernard 

Tekmovanje iz znanja geografije 

21. Kos Tancar Milica Priprave na tekmovanje iz nemščine za 
dijake 3. letnikov 

22. Kosem Dvoršak Andreja Italijanska bralna značka in  

23. Kosem Dvoršak Andreja 
Povšin Jože 
Trontelj Katarina 

MEPI 
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24. Kosem Dvoršak Andreja Spletno bralno tekmovanje v itj - Il topo di 
biblioteca 

25. Kozelj Nataša Priprave na tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje – 1. in 2. letnik 

26. Kučina Jerneja, Legat Nada  Novinarski krožek 

27. Kučina Jerneja Matematični praktikum 

28. Legat Nada Priprave na tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje – 3. in 4. letnik  

29. Martinčič Bojana Pilates, joga – vadba za zdravo hrbtenico 

30. Martinčič Bojana Plesna skupina Gimnazije Jesenice 

31. Medja Marija Odbojka rekreacija 

32. Medja Marija  Atletika rekreacija, priprava na tekmovanja 
in tekmovanja 

33. Meglič Nataša,   
Darja Svetina 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

34. Meglič Nataša,   
Darja Svetina 

Tekmovanje iz poznavanja zgodovine 
mesta Jesenice 

35. Mežik Andrej Fotodelavnica 

36. Modrijan Boštjan Akrobatska skupina 

37. Oblak Irena  
Trontelj Katarina 

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo 
nagrado 

38. Oblak Irena  Raziskovalna naloga  

39. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 

40. Palovšnik Marija  Dramski festival 

41. Pavlič Josifov Katja Komorna zasedba 

42. Praprotnik Blumauer Mateja Zbor 

43. Podlipnik  Metka Priprave na tekmovanje iz nemščine za 
dijake  2. letnikov 

44. Podlipnik Roman  Nogomet  

45. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 

46. Smolej Vrzel Vesna UNICEF  

47. Trontelj Katarina  Raziskovalna naloga  

48. Trontelj Katarina  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

49. Trontelj Katarina Tekmovanje iz biologije za Proteusovo 
nagrado 

 
Dijaki lahko izbirne ure OIV pridobijo tudi z obiskovanjem prireditev, ki jih 
organizira šola izven pouka  
(Dramski festival, Božično-novoletni koncert, dijaški večeri). 
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B. Ponudba nadstandardnih dejavnosti  

Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi vsebinami, ki so plačljive. 

 Priimek in ime mentorja Vrsta nadstandardne izbirne vsebine 

50. Črv-Štepec Darja Ekskurzija po nemških mestih – 4. letnik 

51. Konjar, Svetina, Meglič, 
M.  Bernard 

Ekskurzija v Beograd 

52. Svetina Darja, Mirjam M. 
Bernard 

Ekskurzija na Dunaj 

53. Andreja Kosem Dvoršak 
Sonja Gazič Janša 

Ekskurzija v severno Italijo 

54. Sitar Tatjana, Mulec Tina Ekskurzija v London 

55. Podlipnik Roman  Mednarodna izmenjava – Slovaška  

56.  Narodna izmenjava Celovec 

57.  Mednarodna izmenjava -- Srbija 

 
C. Ponudba  zunanjih izvajalcev 

58. Eva Leskovšek Tečaj francoščine 

59. Cvijeta Pavlović Tečaj japonščine 

60. Rdeči križ Jesenice Tečaj prve pomoči 

61. Društvo Naris Tečaj arhitekturnega risanja 

62.  Nuša Crnkovič Kdo sem? 

63 Marija Popovič Slepo desetprstno tipkanje 

64. Marija Popovič  Poslovna komunikacija 

 
Dijaki lahko izbirne ure OIV pridobijo tudi z obiskovanjem prireditev, ki jih 
organizira šola izven pouka (Dramski festival, Božično-novoletni koncert, dijaški 
večeri), in sicer 1 ura + trajanje prireditve. 
Dijakom 2. letnikov in njihovim staršem bomo na prvem roditeljskem sestanku 
ponudili zaključno ekskurzijo v Provanso, ki se bo ob zadostnem interesu ( 
najmanj 25 dijakov ) izvedla konec avgusta 2017. 
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ORGANIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 
Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo OIV. Evidenco o 
vsebinah in področjih, ki jih je dijak izbral, se vodi v osebnem listu in v dnevniku 
dela v skladu s Pravilnikom o šolski dokumentaciji. 
 
Dijaki morajo v okviru obveznih izbirnih vsebin opraviti naslednje število ur: 
  

Obvezne izbirne 
vsebine 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Državljanska kultura  15 ur   

Knjižnično-informacijska 
znanja 

15 ur    

Kulturno-umetniške 
vsebine 

12 ur 12 ur 12 ur 12 ur 

Športni dnevi 12 ur 12 ur 12 ur 6 ur 

Zdravstvena vzgoja  15 ur   

Vzgoja za družino, mir in 
nenasilje 

  15 ur  

Strokovne ekskurzije 12 ur 12 ur 12 ur  

Učenje učenja 15 ur    

Vsebine po izboru dijakov 24 ur 24 ur 39 ur 12 ur 

SKUPAJ 90 ur 90 ur 90 ur 30 ur 

 
Za uspešno opravljen letnik in za izdajo spričevala mora dijak/-inja opraviti 
predpisano število ur OIV (OIV se evidentirajo v letnem spričevalu kot  
opravil/-a ali ni opravil/-a). 
 
Način organizacije ter izvedbe obveznih izbirnih vsebin po izbiri dijakov je 
opredeljen v internem Pravilniku o organiziranju in izvajanju obveznih izbirnih 
vsebin. Organizatorka obveznih izbirnih vsebin je v šolskem letu 2015/16 
profesorica Tina Mulec. 
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UČINKOVITO UČENJE  
Avtorica: dr. Barbara Debeljak Rus 
 

 
 

Kdo je tisti, ki naj se uči? JAZ! 
 

Kdaj naj se učim? Ob pravem času. 
 

Kako naj se učim? Kvaliteta ima prednost pred 
kvantiteto! 

 
Kje naj se učim? Kjer se najbolje počutim. 

 
Zakaj naj se učim? Da izpolnim vse, kar sem za danes 

načrtoval. 
 
 
 
 

Letnik želim izdelati s takšnim uspehom, kakršnega sem si zadal. 
(povzeto in prirejeno po www.mostnasoci.si)  

 

  

http://www.mostnasoci.si/
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Pravila učinkovitega učenja: 

 
Pred učenjem kateregakoli predmeta si vedno postavi kratkoročne in 
dolgoročne cilje, napiši si načrt učenja,  v primeru učnih težav pa si dovolj zgodaj 
poišči pomoč (šolska svetovalna služba).  
 
Prvi korak pri iskanju znanja je tišina, drugi poslušanje, tretji pomnjenje, četrti 
vaja in peti – učenje drugih (povzeto po S. I. Gabirol). 
 
 Med učenjem bodi aktiven – misli na to, kar poslušaš ali bereš, primerjaj 

nove informacije s starimi, vedno uporabljaj 
PreletiRazdeliPreučiObnoviPoveži splošno učno strategijo. 

 
 Nikoli ne podčrtaj več kot 20 % besedila (uporabljaj različne barve!). 
 
 Preden se začneš učiti novo poglavje, najprej vsaj približno spoznaj njegovo 

vsebino. 
 
 Ob koncu učenja večjih enot izdelaj povzetek (samo ključne besede!). 
 
 Kratko in lažje gradivo se uči po celostni metodi; dolgo in težje po analitični 

metodi, ki zahteva, da gradivo razdeliš na dele in se naučiš vsakega posebej. 
 
 Učenje naj traja od 30 do 50 minut, potem naj sledi odmor (od 5 do največ 

10 minut). Med odmorom se nadihaj svežega zraka in za trenutek »pozabi« 
na učno snov. Pij zadosti vode, lakoto pa poteši z lahkimi prigrizki. 

 
 Uči se po učnem načrtu, v katerem predvidiš, kaj in koliko se boš učil v 

dnevih in tednih, ki so pred teboj do napovedane kontrolne naloge ali druge 
oblike ocenjevanja znanja. Predvidi tudi rekreacijo! 

 
 O naučeni snovi se pogovarjaj s sošolci, prijatelji, profesorji … 
 
 Uči se vsak dan na istem mestu in ob približno istem času. Tako bo sprotno 

učenje postalo tvoja navada – tako kot umivanje zob zjutraj in zvečer.  
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Prijava in odjava k izpitom 
K opravljanju izpita se dijaki prijavijo z izpolnitvijo obrazca Zapisnik o izpitu, ki 
ga dobijo v tajništvu šole. 
Zadnji rok za opravljanje izpitov na spomladanskem roku je petek, 24. 6. 2016,  
na  jesenskem pa petek,  8. 7. 2016. 
  
Dijaki se lahko odjavijo v tajništvu najkasneje tri dni pred rokom za opravljanje 
izpita. Razpored izpitov je objavljen  na oglasni deski in spletni strani šole. 
 

Predmetni izpit 

Pri predmetnem izpitu se ocenjuje znanje dijaka, ki: 
  

– hitreje napreduje,  

– izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote,  

– se želi vpisati v drug izobraževalni program. 

  

Dijak lahko po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku 
enkrat izboljšuje oceno enega ali več predmetov oziroma programskih enot 
posameznega letnika, in sicer:  

– v predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta 
oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja v času spomladanskega in 
jesenskega roka izpitov. 

– v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka 
izobraževanja (v tem šolskem letu je s šolskim koledarjem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport določeno, da dijaki 4. letnika lahko opravljajo 
predmetni izpit v sredo, 25. 5. 2016.  

Pri določitvi končne ocene predmeta oziroma programske enote se upošteva 
boljša ocena.  

Dopolnilni izpit 

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma 
programski enoti ni bil ocenjen.  
 
Dopolnilni izpit lahko opravlja dijak do začetka opravljanja zaključka 
izobraževanja.  
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Popravni izpit 

Pri popravnem izpitu se oceni dijakovo znanje pri predmetu, pri katerem je ob 
koncu pouka ocenjen negativno. Dijak lahko opravlja popravni izpit največ 
dvakrat. Če ima dijak tri popravne izpite, lahko v spomladanskem roku opravlja 
popravni izpit iz največ dveh predmetov. Če je negativno ocenjen iz več kot treh 
predmetov, dijak ponavlja letnik. 

 

Omejitve 

V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. 
Ravnateljica lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več 
izpitov.  

Na isti dan lahko dijak opravlja največ en izpit ali dele izpita iz enega predmeta.  

Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.  

Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.  

Dijak s predmetnim izpitom lahko v času šolanja na naši gimnaziji izboljšuje 
oceno pri posameznem predmetu samo enkrat , ali v 3. ali  v 4. letniku 

Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži 
izpita oziroma dela izpita ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izkoristil 
izpitni rok. 
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MOJA REDOVALNICA 

 

Predmet 
Načrt. 
ocena 

1. ocenjevalno 
obdobje 

2. ocenjevalno 
obdobje 

Zaključna 
ocena 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OIV 
   USPEH 

Opravičeni 
izostanki 

   

Neopravičeni 
izostanki 
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MOJI USPEHI 
 
V tem šolskem letu imam status in sem dosegel naslednje uspehe: 

 

Tekmovanje Datum Rezultat 
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MOJI USPEHI 
 
V tem šolskem letu imam status in sem dosegel naslednje uspehe: 

Tekmovanje Datum Rezultat 
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DOMAČE BRANJE IN DRUGA LITERATURA 
 

Avtor dela Naslov dela Datum  
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OCENJEVALNA OBDOBJA 
 

 
 

1. ocenjevalno obdobje: od torka, 1. 9. 2015, do petka, 15. 1. 2016 
ocenjevalna konferenca: petek, 15. 1. 2016 
razdelitev obvestil dijakom: torek, 19. 1. 2016 
2. ocenjevalno obdobje: od ponedeljka, 18. 1. 2016, do četrtka, 23. 6. 2016 (4. 
letnik do petka, 20. 5. 2016) 
ocenjevalna konferenca: sreda, 22. 6. 2016 (4. letnik: četrtek, 22. 5. 2016) 
podelitev spričeval: petek, 24. 6. 2016 (4. letnik: ponedeljek, 23. 5. 2016) 

 

 

POMEMBNEJŠI DATUMI 
Ravnateljica prevzame odgovornost za morebitne spremembe šolskega 
koledarja iz opravičenih razlogov. 

 Rok za oddajo prošnje z dokazili o upravičenosti prilagajanja šolskih 
obveznosti (statusi!) in zamujanja ter predčasnega odhajanja od pouka: 
petek, 11. 9. 2015. 

 Rok za oddajo prijav k izbirnemu delu OIV: petek, 18. 9. 2015 

 Vrnitev Primorske k matični domovini: torek 15. 9. 2015. 

 Svečani sprejem maturantov 2015 in njihovih staršev: sreda, 23. 9. 
2015. 

 Dan reformacije: sobota, 31. 10. 2015. 

 Dan spomina na mrtve: nedelja, 1. 11. 2015. 

 Dan Rudolfa Maistra: ponedeljek, 23. 11. 2015 
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 Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti: sreda, 23. 12. 2015. 

 Božič: petek, 25. 12. 2015. 

 Dan samostojnosti in enotnosti: sobota, 26. 12. 2015. 

 Novoletne počitnice: od ponedeljka, 28. 12. 2015 do četrtka, 31. 12. 
2015. 

 Novo leto: petek, 1. 1. 2016. 

 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja: petek, 15. 1. 2016. 

 Razdelitev obvestil o uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju: torek, 19. 1. 
2016. 

 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom: petek, 5. 2. 2016. 

 Slovenski kulturni praznik: ponedeljek, 8. 2. 2016. 

 Informativni dan: petek, 12. 2.  in sobota, 13. 2. 2016. 

 Zimske počitnice: od ponedeljka, 15. 2., do petka, 19. 2. 2016. 

 Velika noč: nedelja, 27. 3. 2016. 

 Velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 28. 3. 2016. 

 Nadomestna dejavnost obveznega dela obveznih izbirnih vsebin: 
sobota, 16. 4. 2016. 

 Dan upora proti okupatorju: sreda, 27. 4. 2016. 

 Prvomajske počitnice: četrtek, 28. 4. in petek, 28.4.2016. 

 Praznik dela: nedelja, 1. 5. 2016, in ponedeljek, 2. 5. 2016.  

 Sprevod maturantov skozi Jesenice in predaja ključa znanja: četrtek, 
19. 5. 2016. 

 Redovalna konferenca za dijake zaključnih letnikov: četrtek, 19. 5. 
2016. 

 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za dijake zaključnih letnikov: petek, 
20. 5. 2016. 

 Dan šole: predvidoma petek, 20. 5. 2016. 

 Podelitev spričeval  dijakom zaključnih letnikov: ponedeljek, 23. 5. 
2016. 

 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik): sreda, 25. 5. 2016. 

 Dan Primoža Trubarja: sreda, 8. 6. 2016.  

 Redovalna konferenca za dijake nižjih letnikov: sreda, 22. 6. 2016. 

 Zaključek pouka – podelitev spričeval dijakom nižjih letnikov in proslava 
ob dnevu državnosti: petek, 24. 6. 2016. 

 Dan državnosti: sobota, 25. 6. 2016. 

 Marijino vnebovzetje: ponedeljek, 15. 8. 2016. 

 Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom: sreda, 17. 8. 
2016. 

 
  



40 

Roki za opravljanje izpitov 

 Izpitni rok za izboljšanje ocene za zaključne letnike: sreda, 25. 5. 2016. 

 Priprava na izpite: ponedeljek, 27. 6. do srede, 29.6. 2016. 

 Izpiti – spomladanski  rok: od četrtka, 30. 6.,  do srede, 6. 7. 2016. 

 Izpiti – jesenski rok: od torka, 16. 8., do petka, 19. 8. 2016. 
 
 Matura 2016 

 Rok za oddajo predprijave: nedelja, 15. 11. 2015. 

 Predmaturitetni preizkus iz predmeta slovenščina:  sobota, 5.  3. 2016 
–  ostali predmeti do 31. 3. 2016. 

 Zadnji rok za prijavo na maturo: torek, 29. 3. 2016. 

 Zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del 
izpita na šoli: ponedeljek, 18. 4. 2016. 

 Seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita: ponedeljek, 
16. 5. 2016. 

 Zadnji rok  za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo: torek, 24. 5. 
2016. 

 Organizirana priprava na maturo: od ponedeljka, 23. 5. do petka, 27. 5. 
2016. 

 
Spomladanski rok 
 
Pisni izpiti 

 Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – šolski esej): sreda, 4. 5. 2016. 

 Angleščina: sobota, 28. 5. 2016. 

 Slovenščina II. del (Izpitna pola 2): ponedeljek, 30. 5. 2016. 

 Psihologija: torek, 31. 5. 2016. 

 Kemija: sreda, 1. 6. 2016. 

 Informatika: četrtek, 2. 6. 2016 

 Biologija: petek, 3. 6. 2016. 

 Matematika: sobota, 4. 6. 2016. 

 Nemščina: ponedeljek, 6. 6. 2016. 

 Geografija: torek, 7. 6. 2016. 

 Zgodovina: četrtek, 9. 6. 2016. 

 Fizika: petek, 10. 6. 2016. 

 Italijanščina: sobota, 11. 6. 2016. 
 
Ustni izpiti 
Sobota, 11. 6. 2016 (rezervni termin) in od srede, 15. 6. 2016, do srede, 22. 6. 
2016. 
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SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI SPLOŠNI MATURI:  

 ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 10.30 v mali telovadnici. 

 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo: 
četrtek, 14. 7. 2016.. 

 
Jesenski rok 

 Zadnji rok za prijavo na maturo: torek, 12. 7. 2016. 

 Zadnji rok  za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo: sobota, 20. 8. 
2016. 

 Zadnji rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del 
izpita na šoli: ponedeljek, 22. 8. 2016. 

 
Pisni izpiti 

 Slovenščina: sreda, 24. 8. 2016. 

 Matematika: četrtek, 25. 8. 2016. 

 Tuji jeziki in izbirni predmeti: petek, 26. 8. 2016. * 

 Tuji jeziki in izbirni predmeti: sobota, 27. 8. 2016. * 

 Tuji jeziki in izbirni predmeti: ponedeljek, 29. 8. 2016.* 

 Tuji jeziki in izbirni predmeti: torek, 30. 8. 2016. * 

 Tuji jeziki in izbirni predmeti: sreda, 31. 8. 2016. * 
 

* kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne 
mature na šoli. 
 

 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela izpita: petek, 2. 9. 
2016. 

 
Ustni izpiti 
Od srede, 24. 8.,  do petka, 2. 9. 2016. 
 
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI SPLOŠNI MATURI:  

 petek, 16. 9. 2016, ob 10.30 v mali telovadnici. 

 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo: 
ponedeljek, 19. 9. 2016.  
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ŠOLSKI 

KOLEDAR 
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September 

1 tor začetek pouka ob 8.00 prvi letniki, ob  10.00 ostali letniki, 

2 sre  

3 čet  

4 pet šola v naravi-1. let. (Planica), šola v naravi-2. let.(Peca), 1. do 4. 9. 

5 sob  

6 ned  

7 pon fazanovanje ob 12.30 

8 tor  

9 sre  

10 čet roditeljski sestanek za starše dijakov 1. splošnih oddelkov 

11 pet rok za oddajo prošenj - statusi 

12 sob  

13 ned  

14 pon  

15 tor 
pedagoški sestanek, roditeljski sestanek za starše dijakov 4. 
letnikov, fotografiranje dijakov in zaposlenih 

16 sre rezultati mature jesenski rok 
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17 čet roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnikov 

18 pet rok za prijave k izbirnemu delu OIV 

19 sob  

20 ned  

21 pon  

22 tor  

23 sre svečani sprejem maturantov ob 18.00 

24 čet  

25 pet  

26 sob  

27 ned  

28 pon 
roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnikov in 1. športnega 
oddelka 

29 tor  

30 sre  
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Oktober 

1 čet   

2 pet   

3 sob   

4 ned  

5 pon  svetovni dan učiteljev 

6 tor   

7 sre  dan mladih raziskovalcev 

8 čet  

9 pet  

10 sob   

11 ned   

12 pon   

13 tor  

14 sre   

15 čet   

16 pet  
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17 sob   

18 ned   

19 pon   

20 tor   

21 sre   

22 čet   

23 pet   

24 sob   

25 ned   

26 pon jesenske počitnice 

27 tor jesenske počitnice 

28 sre jesenske počitnice 

29 čet jesenske počitnice 

30 pet jesenske počitnice 

31 sob dan reformacije 
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November 

1 ned dan spomina na mrtve 

2 pon   

3 tor   

4 sre   

5 čet   

6 pet   

7 sob   

8 ned   

9 pon   

10 tor  

11 sre seja 15.00, govorilne ure 16.30 

12 čet  

13 pet  

14 sob  

15 ned MATURA 2015 – zadnji rok za predprijavo 

16 pon  
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17 pon  

18 tor projektni dan 

19 sre  

20 čet  

21 pet  

22 sob  

23 ned dan Rudolfa Maistra 

24 pon  

25 tor  

26 sre  

27 čet  

28 pet  

29 sob  

30 ned  
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December 

1 tor   

2 sre   

3 čet   

4 pet   

5 sob   

6 ned   

7 pon   

8 tor bazar, seja 15.00, govorilne ure 16.30 

9 sre  

10 čet  

11 pet   

12 sob humanitarne dejavnosti 

13 ned   

14 pon   

15 tor   

16 sre   



50 

17 čet   

18 pet   

19 sob   

20 ned   

21 pon   

22 tor   

23 sre  proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti  

24 čet božično-novoletna zabava (organizirajo dijaki) 

25 pet božič 

26 sob dan samostojnosti in enotnosti 

27 ned   

28 pon novoletne počitnice 

29 tor novoletne počitnice 

30 sre novoletne počitnice 

31 čet novoletne počitnice 
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Januar 

1 pet novo leto  

2 sob  

3 ned   

4 pon   

5 tor   

6 sre   

7 čet   

8 pet   

9 sob   

10 ned   

11 pon   

12 tor   

13 sre  

14 čet  

15 pet 
zaključek  1. ocenjevalnega obdobja, 
1. ocenjevalna konferenca 

16 sob  
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17 ned  

18 pon  

19 tor  razdelitev obvestil dijakom 

20 sre   

21 čet  

22 pet 8. informativa 2916 – sejem izobraževanja In poklicev 

23 sob 8. informativa 2916 – sejem izobraževanja In poklicev 

24 ned  

25 pon  

26 tor  

27 sre  

28 čet  

29 pet dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi 

30 sob  

31 ned  
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Februar 

1 pon  

2 tor   

3 sre  roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov 

4 čet   

5 pet proslava pred dnevom slovenskega kulturnega praznika 

6 sob    

7 ned  

8 pon slovenski kulturni praznik 

9 tor seja  15.00, govorilne ure 16.30  

10 sre  

11 čet   

12 pet informativni dan 

13 sob informativni dan 

14 ned  

15 pon zimske počitnice 

16 tor zimske počitnice 
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17 sre zimske počitnice 

18 čet zimske počitnice 

19 pet  zimske počitnice 

20 sob  

21 ned  

22 pon Dramski festival 

23 tor Dramski festival 

24 sre  

25 čet  

26 pet  

27 sob  

28 ned  

29 pon  
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Marec 

1 tor   

2 sre   

3 čet   

4 pet   

5 sob 
 MATURA  - predmaturitetni preizkus iz matematike, 
 ostali predmeti do 31. 3. 

6 ned   

7 pon   

8 tor seja 15.00 

9 sre  

10 čet   

11 pet   

12 sob   

13 ned  

14 pon predlog izbirnih predmetov 

15 tor  

16 sre   
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17 čet   

18 pet  

19 sob  

20 ned  

21 pon  prijava k izbirnim predmetom 

22 tor   

23 sre   

24 čet  

25 pet  

26 sob  

27 ned velika noč 

28 pon velikonočni ponedeljek 

29 tor MATURA 2016 – zadnji rok za prijavo 

30 sre  

31 čet   
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April 

1 pet  

2 sob  

3 ned  

4 pon izbirni predmeti - preusmerjanje 

5 tor  

6 sre  

7 čet   

8 pet   

9 sob  

10 ned  

11 pon   

12 tor seja 15.00, govorilne 16.30 

13 sre  

14 čet  

15 pet   

16 sob  OIV – nadomestna dejavnost 
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17 ned   

18 pon  MATURA - rok za oddajo seminarskih nalog in vaj 

19 tor  

20 sre  

21 čet   

22 pet   

23 sob   

24 ned   

25 pon   

26 tor  

27 sre dan upora proti okupatorju 

28 čet prvomajske počitnice 

29 pet prvomajske počitnice 

30 sob  
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Maj 

1 ned praznik dela  

2 pon praznik dela  

3 tor  

4 sre MATURA  - SLO - esej (izpitna pola 1) 

5 čet    

6 pet  

7 sob  

8 ned   

9 pon   

10 tor   

11 sre   

12 čet   

13 pet  sestanek z razredniki in dijaki 3. in 4. letnikov (predaja ključa) 

14 sob   

15 ned   

16 pon  MATURA - seznanitev z rezultati internega dela 
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17 tor  

18 sre   

19 čet 
sprevod in predaja ključa, redovalna konferenca za 4. letnike, 
zadnje popoldanske govorilne ure 

20 pet 
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in zaključek pouka za 4. letnik, 
dan šole 

21 sob  

22 ned  

23 pon 
podelitev spričeval dijakom zaključnih letnikov  
MATURA - organizirana priprava 23. 5. do 27. 5. 

24 tor  

25 sre predmetni  izpiti za zaključne  letnike 

26 čet 
 
 

27 pet  

28 sob MATURA:  pisni izpit iz angleščine 

29 ned  

30 pon MATURA: pisni izpit iz slovenščine – izpitna pola 2 

31 tor MATURA: pisni izpit iz psihologije 
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Junij 

1 sre MATURA: pisni izpit iz kemije 

2 čet MATURA: pisni izpit iz informatike 

3 pet MATURA: pisni izpit iz biologije 

4 sob MATURA: pisni izpit iz matematike 

5 ned  

6 pon  MATURA: pisni izpit iz nemščine 

7 tor MATURA: pisni izpit iz geografije 

8 sre dan Primoža Trubarja 

9 čet MATURA: pisni izpit iz zgodovine 

10 pet MATURA: pisni izpit iz fizike  

11 sob MATURA: pisni izpit iz italijanščine 

12 ned  

13 pon  

14 tor   

15 sre    

16 čet  MATURA:  ustni izpiti od 15. 6. do 22. 6. 2016 
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17 pet   

18 sob  

19 ned  

20 pon  

21 tor  

22 sre  redovalna  konferenca za nižje letnike, priprave na izpite 

23 čet zaključek ocenjevalnega obdobja - nižji letniki,  priprava na izpite 

24 pet 
razdelitev spričeval in proslava pred dnevom državnosti, priprave 
na izpite 

25 sob dan državnosti 

26 ned   

27 pon  priprava na izpite 

28 tor priprava na izpite 

29 sre priprava na izpite 

30 čet izpiti 
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Julij

1 pet izpiti 

2 sob  

3 ned  

4 pon izpiti 

5 tor izpiti 

6 sre izpiti 

7 čet redovalna konferenca po spomladanskem roku izpitov  

8 pet zadnji rok za prijavo na izpite v jesenskem roku 

9 sob  

10 ned   

11 pon  MATURA: seznanitev dijakov z uspehom na maturi 

12 tor MATURA: zadnji rok za prijavo na jesenski rok mature  

13 sre  

14 čet 
MATURA: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo  

15 pet  

16 sob  
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17 ned   

18 pon   

19 tor   

20 sre   

21 čet   

22 pet   

23 sob   

24 ned   

25 pon   

26 tor  

27 sre   

28 čet  

29 pet  

30 sob  

31 ned  

  



65 

Avgust 

1 pon   

2 tor   

3 sre   

4 čet   

5 pet   

6 sob   

7 ned   

8 pon   

9 tor   

10 sre   

11 čet   

12 pet   

13 sob   

14 ned   

15 pon Marijino vnebovzetje 

16 tor izpiti 
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17 sre izpiti 

18 čet izpiti 

19 pet izpiti 

20 sob 
jesenski rok izpitov,  
MATURA: zadnji rok za predložitev dokazil in odjavo 

21 ned  

22 pon izpiti 

23 tor Izpiti, redovalna konferenca, spričevala 

24 sre MATURA: pisni izpit iz slovenščine  

25 čet MATURA: pisni izpit iz matematike 

26 pet MATURA: pisni izpit iz tujega jezika in izbirnih predmetov 

27 sob MATURA: pisni izpit iz tujega jezika in izbirnih predmetov 

28 ned  

29 pon 
MATURA: pisni izpit iz tujega jezika in izbirnih predmetov,  
uvodni sestanek 

30 tor MATURA -  tuji jezik in izbirni predmeti 

31 sre MATURA -  ustni izpiti od 24. 8. do 2. 9. 2016 
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NAČRTOVANI DOGODKI PO MESECIH - 
dejavnosti s še ne točno določenim datumom izvedbe 

 

Dejavnosti po mesecih za prvi letnik 

Dejavnost 
Obdobje 
izvajanja Odgovorni učitelj 

Nemška bralna značka marec 
Darja Črv - Štepec, Metka Podlipnik, 
Mili Tancar 

Strokovna ekskurzija v okviru 
pouka nemščine v Celovec april Mili  Kos Tancar 

Šola v naravi CŠOD Planica september 
Boštjan Modrijan, Darja Svetina, 
Vesna Smolej Vrzel 

Kulturno umetniške vsebine 
s področja likovne umetnosti 
(likovna delavnica) oktober Sonja Janša Gazič 

Kulturno umetniške vsebine 
s področja likovne umetnosti 
(likovna delavnica) marec Sonja Janša Gazič 

Področno tekmovanje v 
odbojki - dijakinje in dijaki november Boštjan Modrijan 

Četrtfinale DP v odbojki december Boštjan Modrijan 

Šolska likovna razstava november Sonja Janša Gazič 

Šolska pregledna likovna 
razstava februar Sonja Janša Gazič 

MEPI poskusna odprava 
bron/srebro/zlato maj 

Jože Povšin, Andreja Kosem-Dvoršak, 
Katarina Trontelj 

MEPI končna odprava 
bron/srebro/zlato junij 

Jože Povšin, Andreja Kosem-Dvoršak, 
Katarina Trontelj 

Ekskurzija v severno Italijo oktober 
Andreja Kosem-Dvoršak, Sonja Janša 
Gazič, Katja Pavlič Josifov 

Ekskurzija na Avstrijsko 
Koroško september Darja Svetina, Boštjan Modrijan 

Ekskurzija na Avstrijsko 
Koroško oktober 

Mirjam Martinuč Bernard, Žiga Konjar, 
Tatjana Sitar, še en razrednik 1. 
letnika 

Državljanska kultura september Žiga Konjar, Darja Svetina 
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Ekskurzija na Dunaj november 
Mirjam Martinuč Bernard, Darja 
Svetina 

Tekmovanje iz znanja 
geografije 

februar, 
marec, april Mirjam Martinuč Bernard, Žiga Konjar 

Tekmovanje iz znanja 
zgodovine 

januar, 
februar, 
marec Svetina, Meglič 

Tekmovanje iz poznavanja 
zgodovine mesta Jesenice 

februar, 
marec Darja Svetina,  Nataša Meglič 

Ekskurzija v Beograd marec aktiv zgodovina - geografija 

Avtentično učenje jezika april, maj Tatjana Sitar, Tina Mulec 

Informativni dan februar 
Vesna Smolej Vrzel, Lidija Dornig, 
Bojana Martinčič in Žiga Konjar 

Kulturno umetniške vsebine 
s področja likovne umetnosti 
in glasbe april Sonja Janša Gazič, Katja Pavlič Josifov 

Tekmovanje iz znanja kemije 
za Preglove plaket - šolsko marec aktiv kem 

Tekmovanje iz znanja kemije 
za Preglove plaket - državno maj aktiv kem 

Šolsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje december aktiv slo 

Področna tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje januar aktiv slo 

Državno tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje marec aktiv slo 

Rastem s knjigo november aktiv slo 

Kulturni dan januar aktiv slo 

Zaigrajmo pesnike (Moderna 
po moderno); Soklič, Kokot februar aktiv slo 

Dramski festival februar aktiv slo 

Ogled filma maj aktiv slo 

Sodelovanje na festivalu 
poezije oktober aktiv slo 

Proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti december aktiv slo 

Proslava ob dnevu državnosti junij aktiv slo 

Radijska oddaja ob dnevu 
reformacije oktober aktiv slo 
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Zimski športni dan februar 
Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, 
Bojana Martinčič, Marija Medja 

Tematski športni dan september 

Mirjam Martinuč Bernard, Roman 
Podlipnik, Boštjan Modrijan, Marija 
Medja 

Nadomestni športni dan april Lidija Dornig, Boštjan Modrijan 

Projektni dan november 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

»Z mladimi ambasadorji proti 
dopingu«  marec Bojana Martinčič 

Ogled koncerta v Ljubljani avgust Katja Pavlič Josifov 

Božično-novoletni koncert december Katja Pavlič Josifov 

Revija pevskih zborov april Katja Pavlič Josifov 

Tolkalna delavnica januar Katja Pavlič Josifov 

Tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 

september 
oktober, 
november Katarina Trontelj 

Moje podjetje, za 
zainteresirane dijake maj Milena Gerbec 

Knjižnično-informacijsko 
znanje april Milena Gerbec 

Projektni dan november 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

Božični bazar december 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

Dobrodelne dejavnosti - 
obiski domov za starostnike december 

Milena Gerbec, Lucija Javorski in 
sodelujoči profesorji 

Šolsko in državno 
tekmovanje iz biologije za 
Proteusovo nagrado 

januar, 
marec Irena Oblak 

 

Dejavnosti po mesecih za drugi letnik 

Dejavnost 
Obdobje 
izvajanja Odgovorni učitelj 

Tabor v CŠOD Peca september Bojana Martinčič, Žiga Konjar 

Nemška bralna značka marec 
Darja Črv - Štepec, Metka Podlipnik, 
Mili Tancar 
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Šolsko in državno tekmovanje v 
znanju nemščine 

december, 
januar, 
februar Metka Podlipnik, Mili Tancar 

Področno tekmovanje v 
odbojki - dijakinje in dijaki november Boštjan Modrijan 

Četrtfinale DP v odbojki december Boštjan Modrijan 

Šolska likovna razstava november Sonja Janša Gazič 

MEPI končna odprava - bron september 
Jože Povšin, Andreja Kosem-
Dvoršak, Katarina Trontelj 

MEPI poskusna odprava 
bron/srebro/zlato maj 

Jože Povšin, Andreja Kosem-
Dvoršak, Katarina Trontelj 

MEPI končna odprava 
bron/srebro/zlato junij 

Jože Povšin, Andreja Kosem-
Dvoršak, Katarina Trontelj 

Ekskurzija v severno Italijo oktober 
Andreja Kosem-Dvoršak, Sonja Janša 
Gazič, Katja Pavlič Josifov 

Ekskurzija v Savinjsko dolino in 
Slovensko Koroško september Žiga Konjar, Nataša Meglič 

Šola v naravi - CŠOD Peca september 

Žiga Konjar, Tina Mulec, Milica Kos - 
Tancar,  Bojana Martinčič, Katja 
Pavlič Josifov 

Državljanska kultura september Žiga Konjar, Darja Svetina 

Ekskurzija na Dunaj november 
Mirjam Martinuč Bernard,Darja  
Svetina 

Tekmovanje iz znanja 
geografije 

februar, 
marec, april 

Mirjam Martinuč Bernard,Žiga  
Konjar 

Tekmovanje iz znanja 
zgodovine 

januar, 
februar, 
marec Darja Svetina, Nataša Meglič 

Tekmovanje iz poznavanja 
zgodovine mesta Jesenice 

februar, 
marec Darja Svetina, Nataša Meglič 

Ekskurzija v Beograd marec 
Mirjam Martinuč Bernard,Žiga  
Konjar, Darja Svetina, Nataša Meglič 

Avtentično učenje jezika april, maj Tatjana Sitar, Tina Mulec 

Informativni dan februar 
Vesna Smolej Vrzel, Lidija Dornig, 
Bojana Martinčič in Žiga Konjar 

Kulturno umetniške vsebine s 
področja likovne umetnosti in 
glasbe april 

Sonja Janša Gazič, Katja Pavlič 
Josifov 

Ekskurzija v Salzburg junij Darja Črv-Štepec 
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Področno tekmovanje v znanju 
fizike marec Matej Erjavec 

Tekmovanje iz znanja kemije za 
Preglove plaket - šolsko marec aktiv kem 

Tekmovanje iz znanja kemije za 
Preglove plaket - državno maj aktiv kem 

šolsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje december aktiv slo 

področna tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje januar aktiv slo 

državno tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje marec aktiv slo 

Kulturni dan januar aktiv slo 

Zaigrajmo pesnike (Moderna 
po moderno); Soklič, Kokot februar aktiv slo 

Dramski festival februar aktiv slo 

Medpredmetna povezava slo - 
umzg - lis junij aktiv slo 

Ogled filma maj aktiv slo 

Sodelovanje na festivalu 
poezije oktober aktiv slo 

Proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti december aktiv slo 

Proslava ob dnevu državnosti junij aktiv slo 

Radijska oddaja ob dnevu 
reformacije oktober aktiv slo 

Zimski športni dan februar 
Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, 
Bojana Martinčič, Marija Medja 

Nadomestni športni dan april Lidija Dornig, Boštjan Modrijan 

Projektni dan november 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

Vertikalna povezava učencev 3. 
razreda OŠ Lesce in dijakov 2. b 
razreda september 

Lucija Javorski, Milena Gerbec, 
Marko Kikelj 

»Z mladimi ambasadorji proti 
dopingu«  marec Bojana Martinčič 

»Z mladimi ambasadorji proti 
dopingu«  marec Bojana Martinčič 

Božično-novoletni koncert december Katja Pavlič Josifov 

Revija pevskih zborov april Katja Pavlič Josifov 
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Tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 

september, 
oktober, 
november Katarina Trontelj 

Obisk tržnice pred središčem 
TNP-ja na Bledu 

oktober, 
marec Bojana Martinčič 

Moje podjetje, za 
zainteresirane dijake maj Milena Gerbec 

Projektni dan november 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

Božični bazar december 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

Dobrodelne dejavnosti - obiski 
domov za starostnike december 

Milena Gerbec, Lucija Javorski in 
sodelujoči profesorji 

Šolsko in državno tekmovanje 
iz biologije za Proteusovo 
nagrado 

januar, 
marec Irena Oblak 

Ogled paleontološke zbirke 
februar, 
marec Irena Oblak 

Zbirni center Jesenice marec, april Irena Oblak 

 

Dejavnosti po mesecih za tretji letnik 

Dejavnost 
Obdobje 
izvajanja Odgovorni učitelj 

Šolsko, regijsko, državno 
tekmovanje iz angleščine za 
tretje letnike 

december, 
januar, 
februar, 
marec Renata Bok Zelenjak 

Nemška bralna značka marec 
Darja Črv - Štepec, Metka Podlipnik, 
Mili Tancar 

Šolsko in državno tekmovanje v 
znanju nemščine 

december, 
januar, 
februar Metka Podlipnik, Mili Tancar 

Kulturno umetniške vsebine s 
področja likovne umetnosti 
(likovna delavnica) oktober Sonja Janša Gazič 

Kulturno umetniške vsebine s 
področja likovne umetnosti 
(likovna delavnica) marec Sonja Janša Gazič 
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Področno tekmovanje v 
odbojki - dijakinje in dijaki november Boštjan Modrijan 

Četrtfinale DP v odbojki december Boštjan Modrijan 

Šolska likovna razstava november Sonja Janša Gazič 

MEPI poskusna odprava 
bron/srebro/zlato maj Povšin, Kosem-Dvoršak, Trontelj 

MEPI končna odprava 
bron/srebro/zlato junij Povšin, Kosem-Dvoršak, Trontelj 

Ekskurzija v severno Italijo oktober 
Andreja Kosem-Dvoršak, Sonja Janša 
Gazič, Katja Pavlič Josifov 

Ekskurzija v Predalpsko 
hribovje s Škofjo Loko oktober 

Meglič, Svetina, Legat, Podlipnik R., 
Kozelj 

Ekskurzija na Dunaj november 
Mirjam Martinuč Bernard, Darja 
Svetina 

Tekmovanje iz znanja 
geografije 

februar, 
marec, april 

Mirjam Martinuč Bernard, Žiga 
Konjar 

Tekmovanje iz znanja 
zgodovine 

januar, 
februar, 
marec Darja Svetina, Nataša Meglič 

Tekmovanje iz poznavanja 
zgodovine mesta Jesenice 

februar, 
marec Darja Svetina, Nataša Meglič 

Ekskurzija v Beograd marec aktiv zgo-geo 

Avtentično učenje jezika april, maj Tatjana Sitar, Tina Mulec 

Informativni dan februar 
Vesna Smolej Vrzel, Lidija Dornig, 
Bojana Martinčič in Žiga Konjar 

Vzgoja za družino, mir in 
nenasilje oktober Vesna Smolej Vrzel 

Področno tekmovanje v znanju 
fizike marec Matej Erjavec 

Tekmovanje iz znanja kemije za 
Preglove plaket - šolsko marec aktiv kem 

Tekmovanje iz znanja kemije za 
Preglove plaket - državno maj aktiv kem 

šolsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje december aktiv slo 

področna tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje januar aktiv slo 

državno tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje marec aktiv slo 

Kulturni dan januar aktiv slo 
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Zaigrajmo pesnike (Moderna 
po moderno); Soklič, Kokot februar aktiv slo 

Dramski festival februar aktiv slo 

Ogled filma maj aktiv slo 

sodelovanje na festivalu 
poezije oktober aktiv slo 

proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti december aktiv slo 

proslava ob dnevu državnosti junij aktiv slo 

radijska oddaja ob dnevu 
reformacije oktober aktiv slo 

Zimski športni dan februar 
Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, 
Bojana Martinčič, Marija Medja 

Nadomestni športni dan april Lidija Dornig, Boštjan Modrijan 

Projektni dan november 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

»Z mladimi ambasadorji proti 
dopingu«  marec Bojana Martinčič 

»Z mladimi ambasadorji proti 
dopingu«  marec Bojana Martinčič 

Božično-novoletni koncert december Katja Pavlič Josifov 

Revija pevskih zborov april Katja Pavlič Josifov 

Tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 

september, 
oktober, 
november Katarina Trontelj 

Obisk tržnice pred središčem 
TNP-ja na Bledu 

oktober, 
marec Bojana Martinčič 

Moje podjetje, za 
zainteresirane dijake maj Milena Gerbec 

Knjižnično-informacijsko 
znanje april Milena Gerbec 

Knjižnično-informacijsko 
znanje april Milena Gerbec 

Projektni dan november 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

Božični bazar december 
Milena Gerbec s sodelujočimi 
profesorji 

Dobrodelne dejavnosti - obiski 
domov za starostnike december 

Milena Gerbec, Lucija Javorski in 
sodelujoči profesorji 
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Ekskurzija v Acroni 
oktober, 
november Irena Oblak 

Ekološka kmetija april, maj Irena Oblak 

Živalski vrt  Ljubljana 
september, 
oktober Irena Oblak 

Odlagališče Mala Mežakla marec Irena Oblak 

Krajinski park april Irena Oblak 

Šolsko in državno tekmovanje 
iz biologije za Proteusovo 
nagrado 

januar, 
marec Irena Oblak 

 

Dejavnosti po mesecih za četrti letnik 

Dejavnost 
Obdobje 
izvajanja Odgovorni učitelj 

Nemška bralna značka marec 
Darja Črv - Štepec, Metka Podlipnik, 
Mili Tancar 

Področno tekmovanje v 
odbojki - dijakinje in dijaki november Boštjan Modrijan 

Četrtfinale DP v odbojki december Boštjan Modrijan 

Šolska likovna razstava november Sonja Janša Gazič 

Ekskurzija v severno Italijo oktober 
Andreja Kosem-Dvoršak, Sonja Janša 
Gazič, Katja Pavlič Josifov 

Maturitetna ekskurzija za 
geografijo oktober Konjar, Martinuč 

Maturitetna ekskurzija za 
zgodovino marec Meglič, Svetina 

Ekskurzija na Dunaj november Martinuč, Svetina 

Tekmovanje iz znanja 
geografije 

februar, 
marec, april Martinuč, Konjar 

Tekmovanje iz znanja 
zgodovine 

januar, 
februar, 
marec Svetina, Meglič 

Tekmovanje iz poznavanja 
zgodovine mesta Jesenice 

februar, 
marec Svetina, Meglič 

Ekskurzija v Beograd marec Konjar, Martinuč, Meglič, Svetina 

Avtentično učenje jezika april, maj Tatjana Sitar, Tina Mulec 

Informativni dan februar 
Vesna Smolej Vrzel, Lidija Dornig, 
Bojana Martinčič in Žiga Konjar 
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Maturitetna ekskurzija - 
fizika in kemija marec Matej Erjavec 

Področno tekmovanje v 
znanju fizike marec Matej Erjavec 

Tekmovanje iz znanja kemije 
za Preglove plaket - šolsko marec  

Tekmovanje iz znanja kemije 
za Preglove plaket - državno maj  

Inženirji bomo! Okrogla 
miza. januar  

šolsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje december aktiv slo 

področna tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje januar aktiv slo 

državno tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje marec aktiv slo 

Kulturni dan januar aktiv slo 

Zaigrajmo pesnike (Moderna 
po moderno); Soklič, Kokot februar aktiv slo 

Dramski festival februar aktiv slo 

sodelovanje na festivalu 
poezije oktober aktiv slo 

proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti december aktiv slo 

radijska oddaja ob dnevu 
reformacije oktober aktiv slo 

Dan filozofije november Renata Knap 

Zimski športni dan februar 
Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, 
Bojana Martinčič, Marija Medja 
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OPRAVIČILA – 
SPOROČILA 
 

Spoštovani starši, ta rubrika je 
namenjena vam, vašim sporočilom 
(tudi opravičilom) profesorjem in 
sporočilom, ki jih profesorji 
namenjajo vam. 
 
 

 

 

 

 

Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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Opravičilo – Obvestilo – Sporočilo 
Komentar 
prejemnika 
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ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE JESENICE 

 
V skladu z 8. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, s 
pridobljenim mnenjem učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in 
Sveta staršev ravnateljica mag. Lidija Dornig določa naslednja 
šolska pravila: 

 
1. Hišni red 
2. Interni pravilnik o ocenjevanju znanja 
3.  Ukrepi za kršitve in varstvo pravic dijakov 
4.  Matura 
4. 1. Pravila pri organizaciji in izvedbi mature 
4.2. Pravilnik o notranjem nadzoru izpitne tajnosti na maturi 
5. Navodila za ravnanje šole v primeru izrednih razmer in v  
nepredvidenih okoliščinah 
6.  Pravilnik o kategorizaciji v športnih oddelkih 
6. 1. Pravilnik o opravičevanju športnih izostankov  
6. 2. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju v športnem oddelku  
6. 3. Pravilnik o prehajanju dijakov – športnikov  v višje letnike 
7. Pravilnik o podeljevanju zlatega in srebrnega znaka Gimnazije 
Jesenice 
8. Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in srebrnega 
znaka Gimnazije Jesenice 
9. Pravilnik o organizaciji šolske malice 

10. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za dijake športnike v 
splošnih in evropskih oddelkih 

10.1. Vloga za dodelitev statusa športnika 
11. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status kulturnika 
12. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status tekmovalca iz znanj 
13. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – status dijaka, ki se 

vzporedno izobražuje 
14. Pravilnik o organizaciji in izvedbi obveznih izbirnih vsebin 
15. Pravila o dežurstvu dijakov Gimnazije Jesenice 
16. Varnostni načrt za izvedbo strokovnih ekskurzij in drugih organiziranih 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 
17. Navodila za uporabo osebnega dvigala 
18. Pravilnik o raziskovalni in tekmovalni dejavnosti 
19. Pravilnik o uporabi športne dvorane 
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20. Pravilnik o delu v računalnici 
21. Pravilnik o uporabi garderobe 
22. Pravila obnašanja v jedilnici 
23. Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih 

varovanih podatkov 
24. Pravilnik o preprečevanju  trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) 

ter za odpravo njegovih posledic 
25. Pravilnik o videonadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu 
26. Požarni red 
27. Poslovnik Sveta šole 
27.1. Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v 

Svet šole 
28. Poslovnik Sveta staršev 
29. Poslovnik Upravnega odbora šolskega sklada 
30. Poslovnik Dijaške skupnosti 

 
 
Poleg internih pravilnikov so objavljeni še naslednji dokumenti: 
 

1. Akt o ustanovitvi 
2. Poslovnik Gimnazije Jesenice 
3. Izjava o varnosti z oceno tveganja za Gimnazijo Jesenice 
4. Pravilnik o pečatu 

 
Vsi interni pravilniki  in dokumenti Gimnazije Jesenice so dijakom in njihovim 
staršem na vpogled  na spletni strani naše gimnazije www.gimjes.si. 
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KAM PO POMOČ V TEŽAVAH? 
 

Svetovalna služba Gimnazije 
Jesenice 

04/ 5809 453 

 

01/ 5837 500 

 

01/ 2511 602 

 

04/ 5884 660 

 
04/ 5316 930 

 

040 790345 

 
080 17 22 
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MOJA BELEŽKA 
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Moj 
URNIK     

Šolske ure Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1. 07:40 - 08:25      

2. 08:30 – 09:15      

3. 09:20 – 10:05      

4. 10:10 – 10:55      

5. 10:55 – 11:40      

6. 11:45 - 12:30      

7. 12:30 - 13:15      

8. 13:20 - 14:05      

9. 14:10 - 14:55      

10. 15:00 – 15.45      

11. 15:50 – 16:35      
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Moj 
URNIK     

Šolske ure 
Ponedelje

k 
Torek Sreda Četrtek Petek 

1. 07:40 - 08:25      

2. 08:30 – 09:15      

3. 09:20 – 10:05      
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