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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: SI56 0110 0603 0693 151 

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 
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- 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 2020/21 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 delo 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 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 Roman Podlipnik. 
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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 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. 

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

4.1. 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.  

V tem šolskem letu  

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 po mnogih letih niso mogli sodelovati na krvodajalskih akcijah v Bolnišnici Jesenice.  

Dijaki so z mentorji zaradi epidemije niso mogli obiskati domov starostnikov na Jesenicah, v Kranjski Gori in v Bohinju. 

Razveselili so jih z voščilnicami namenjenimi osebno oskrbovancem v domovih. 

Dijaki in zaposleni nismo mogli organizirati božično-novoletnega bazarja.  

Dijaki in zaposleni smo v šolskem letu 2020/21 izvedli naslednje dobrodelne akcije: 

- dobrodelnega božičnega koncerta nismo mogli izvesti zaradi epidemije; 

- božičnega bazarja, dobrodelne prodaje izdelkov dijakov zaradi epidemije nismo izvedli; 

- dobrodelnega koncerta Sprostite dobroto v sebi dijaki niso mogli organizirati zaradi epidemiološke situacije v državi; 

- 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 v tem šolskem letu ni bil možen; 

- dijaki so z mentorico izdelali voščilnice za vse oskrbovance domov. 

 

4.2. 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. 
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4.3. Regionalni razvoj 
Za dijake 3. in 4. letnikov smo organizirali predstavitve študijev in možnosti štipendiranja ter zaposlitve na daljavo. 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. 

Glede na situacijo v državi smo morali vse dejavnosti izvesti na daljavo. 

5. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Gimnazije Jesenice za šolsko leto 2020/21 

5.1. 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 

 

6. Dolgoročni in kratkoročni cilji 

6. 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: 

Glede na situacijo smo poskrbeli za primerne učne pripomočke za kakovostno izvajanje pouka na daljavo. Vsak učitelj 

je prejel v uporabo prenosni računalnik ali tablico. Dijaki, ki niso imeli primerne IKT opreme, so prejeli v izposojo 

prenosni računalnik. 

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

pozitivne samopodobe: 

Epidemija je povzročila, da je bilo naše delo usmerjeno v spodbujanje skrbi za ustvarjanje varnega okolja za dijake in 

zaposlene. Spodbujali smo maturante in zaposlene, da se cepijo. Želeli bi, da se več dijakov odloči za samotestiranje. 

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

Z internimi določili smo na osnovi navodil MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ sprejeli interna določila za delo v danih razmerah. 

Veliko časa smo namenili komunikaciji, pa čeprav na daljvo, da se vsi držimo pravil za zagotavljanje varnega okolja. 

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

Sodelovanje je bilo omejeno le na nujno komunikacijo. V trenutni situaciji se je okrepilo sodelovanje s Civilno zaščito 

in Zdravstvenim domom Jesenice. 

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

Kljub težkim razmeram smo se trudili za ohranjanje aktivnosti 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, TIME ... 
 

6. 2. Letni cilji iz letnega programa dela za šolsko leto 2020/21: 
- Ohranjati  obseg vpisa v prvi letnik – imeti 3 splošne, 1 športni oddelek ter maturitetni tečaj: 

Žal je kljub vsem prizadevanjem vpis tudi 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: 
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Težka situacija je okrepila prizadevanje za dobro medsebojno pomoč, sodelovanje. Na žalost je pomanjkanje osebnega 

stika povzročilo veliko kriz, težav dijakov in tudi zaposlenih, ki jih nismo uspeli sproti reševati. Preveč smo bili vsak v 

svojem omejenem prostoru, definiranem s preventivnimi ukrepi na nivoju države, ki smo jih morali upoštevati. 

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

- Tudi v težkih razmerah ocenjujemo, da odlično sodelujemo z vodstvi osnovnih šol in njihovimi svetovalnimi službami. 

Omogočene so nam bile predstavitve za učence in strše na daljvavo preko ZOOM-a in tudi za informativni dan smo se 

potrudili za pripravo kvalitetnih predstavitev naše gimnazije. Bili smo pohvaljeni, a na žalost je bil vpis slab. Še vedno  

je splošen družbeni trend usmerjen proti splošnim gimnazijam, poleg tega pa se vse preveč mladih odloča za šolanje v 

večjih mestih. 

- Uspešno izvajati izobraževanje odraslih: 

Letos so nam razmere v državi dodatno onemogočale realizacijo izobraževanja odraslih. 

- Izvajati kolegialne hospitacije: 

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

tovrstnega sodelovanja med učitelji, pa čeprav v zelo omejenem obsegu. 

6.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Tudi šolsko leto 2020/21 je bilo zelo zahtevno za vse – dijake, zaposlene in starše. Glede na epidemiološko stanje v državi smo 

v tem šolskem letu izvedli kar 17 tednov pouka na daljavo. Na srečo se je situacija le toliko izboljšala, da smo konec marca in 

po prekinitvi v prvi polovici aprila 2021 pričeli z izvajanjem pouka po modelu C. Ker je bila odločitev Vlade RS sprejeta zelo 

hitro, smo čez noč morali spremeniti način dela. Z izkušnjami iz preteklega šolskega leta in strokovnim usposabljanjem učiteljev 

za delo na daljavo smo v tem šolskem letu še dodatno izboljšali naše delo pri pouku na daljavo. Pri tem smo upoštevali priporočila 

Zavoda RS za šolstvo in dijakov, ki so v veliki večini kljub težki situaciji zelo odgovorno opravljali svoje obveznosti. Le redki 

se v začetku niso vključili 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 omogočilo izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

dela na daljavo. Veliko je bilo prilagoditev in dodatnega dela, saj smo se vsi trudili, da bi bili še bolj učinkoviti. 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 temu so vsi učitelji zelo odgovorno 

nadaljevali z  novim načinom dela. Za izvajanje pouka na daljavo so celo z lastnimi sredstvi kupovali potrebno opremo. 

Na nivoju države je bila dana možnost zagotavljanja IKT-opreme za dijake. Na opozorilo razvanteljice, posredovano vsem 

dijakom in strašem ter  tudi zaposlenim, so si trije dijaki izposodili prenosni računalnik. Tudi letos so se razredniki še posebej 

pozanimali pri dijakih, ki so bili v začetku neodzivni, če je razlog za to  primerna oprema, a so zagotovili, da ne. 

Šolanje na daljavo ni omogočalo realizacije celotnih učnih načrtov pri posameznem predmetih, a so učitelji strokovno ocenili, 

kateri sklopi so zares nujni in katere so lahko tudi izpustili. Seveda so dijake opozorili, da lahko sami osvojijo to znanje in jim 

za to posredovali tudi gradiva.  

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 veliko veselje je MIZŠ za leto 2021 odobrilo celoten znesek za dofinanciranje. Z  racionalnim delom za zagotavljanje 

kvalitetnega dela in ob dofinanciranju  za izvajanje dodatnih zaščitnih ukrepov v danih razmerah smo lahko poslovali brez 

izgube.  

V tem šolskem letu smo morali predstavitve za bodoče dijake in njihove straše ter informativni dan izvesti na daljavo. Pri izdelavi 

promocijskega gradiva smo se zares potrudili vsi zaposleni in ga objavili tudi na spletni strani šole. Na žalost je vpis v 1. letnik 

zadoščal le za 2 splošna in 1 športni oddelek.  To je veliko razočaranje, saj so bili odzivi strašev in učencev na naše predstavitve 

in predvsem njihove vsebine zelo pozitivni. 

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

v institucijah izven naše šole smo vedno ponosni nanje. To se je še posebej pokazalo po zaprtju šol in izvajanju pouka na daljavo, 

saj le redki dijaki niso od vsega začetka odgovorno sodelovali. Vse do sklepa vlade o prenehanju izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela v zavodih smo bili vsi zelo aktivni in uspešni. Na žalost nismo mogli organizitati in izvesti  številnih 

obšolskih dejavnostih in prireditev. Naši dijaki niso mogli pokazati svojega znanja na srednješolskih tekmovanjih iz znanj in 

športa, saj so bila številna odpovedana. 
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Obisk staršev na govorilnih urah se je še zmanjševal, saj je komunikacija potekala predolgo le na daljavo. V prihodnjem šolskem 

letu moramo ob morebitni podobni situaciji poskrbeti za lažji način komunikacije – predhodno prijavo staršev in večkratno 

povabilo na govorilne ure. 
 

Tudi v tem šolskem letu so le redki dijaki imeli ob koncu pouka izpite. Dijaki, ki še niso pridobili ocen do konca maja, so imeli 

skladno z navodili ZRSŠ dodatno možnost za pridobivanje manjkajočih ocen. Večje težave so se pojavile v 1. letniku, kjer v 

dani situaciji nismo mogli v celoti nuditi potrebne pomoči novincem pri vključevanju v šolanje na gimnaziji. 

Letošnji rezultati na maturi so bili spet odlični. Glede na zadnja leta smo imeli na žalost samo eno zlato maturantko, sicer pa je 

bil uspeh na nivoju zadnjih let. To je nagrada za vse zaposlene in dijake za odgovorno delo in odlično sodelovanje v vseh štirih 

letih šolanja. 

Pretok informacij s facebooka in instagrama  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 ob prekinitvi izvajanja pouka v stavbi šole. Tako so lahko dijaki  pridobili potrebno znanje in hkrati uspešno 

pridobivali ocene za napredovanje v višji letnik. Da je delo učiteljev zares kvalitetno, je dokaz dijak, ki je bil vse leto na 

Švedskem in je kljub temu dosegel odličen splošni učni uspeh. 

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 zaživele. 

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

pouka v stavbi gimnazije, omogočilo dijakom osvajanje vsega potrebnega znanja in osebne stike, ki smo jih v zadnjih mesecih 

vsi pogrešali. 
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8. POSEBNI DEL 

8.1. Vzgojno-izobraževalni programi 
Gimnazija Jesenice je izvajala program: GIMNAZIJA 

Število oddelkov        

prvi letnik:    2 splošna oddelka 

  1 športni oddelek   

drugi letnik:  2 splošni oddelki 

   1 športni oddelek 

tretji letnik:  3 splošni oddelki 

 1 športni oddelek 

četrti letnik: 3  splošna oddelka 

  1 športni oddelek  

maturitetni tečaj:  1 oddelek 

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

 Skupaj:   15 oddlkov  

8. 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 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, 2020/21 - 310. 

 8. 3. Vpis  v 1. letnik za šolsko leto 2021/22 
(Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih. – šolska svetovalna služba) 

Število vpisanih v prvi  letnik na dan, 1. 9. 2021:  

-       62 dijakov v oddelkih splošne gimnazije 

-       18 dijakov v športnem oddelku. 

  

Potek vpisa (podrobno):  

Na dan, 8. 4. 2021, je bilo v 1. letnik Gimnazije Jesenice prijavljenih 73 kandidatov: 

-       58  v oddelkih splošne gimnazije 

-       15  v športnem oddelku. 

Stanje po prenosih na dan, 22. 4. 2021: 

-       60  v oddelkih splošne gimnazije 

-       17  v športnem  oddelku. 

V prvem krogu nismo imeli omejitve vpisa. Sprejeli smo vse prijavljene kandidate. 

V drugem krogu so bili razporejeni trije kandidati.  

V prvem letniku imamo dve ponavljavki, eno iz naše gimnazije in eno iz Gimnazije Kranj. 

Zaprosili smo za en nadnormativni splošni oddelek (32 dijakov). 

8.  4. Šolski koledar in urnik 
V tednih, ko smo lahko izvajali pouk v stavbi gimnazije, smo realizirali dele internega šolskega koledarja, če je bilo le mogoče, 

ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.  

Ko smo izvajali pouk na daljavo, smo prilagodili urnik in se trudili, da smo večino pouka realizirali do 14.10. Glede na razmere 

je bilo veliko dodatnega dela, pomoči izvedeno tudi v popoldanskem času. 



 

12 

 

Malico smo organizirali in izvedli kot v ostalih šolskih letih, ko smo izvajali pouk v šoli. Seveda smo upoštevali preventivne 

ukrepe in zaradi tega sprejeli posebna interna določila za izvajanje malice v izrednih razmerah. 

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

delovnih dnevih. V tem šolskem letu smo prilagodili urnik, ko smo izvajali pouk na daljavo. 

Z internim koledarjem definiramo realizacijo pomembnejših dejavnosti in dogodkov. Na žalost smo jih letos realizirali malo in 

še to po večini na daljavo. 

8. 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 

 

8.6. 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 

 

8.7.Svetovalna služba 

Priloga št. 3: Poročilo o delu svetovalne službe 

 

8.8. Šolska knjižnica in učbeniški sklad 

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

 

8.9. 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 zaradi sodelovanja v projektu PODVIG lahko ponudimo eno skupino več, kot 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:  3 skupina ITS  naravoslovje (biologija, kemija, fizika) 

  1 skupina likovno snovanje 

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



 

13 

 

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. 

8.10. Športni oddelek, maturitetni tečaj in izobraževanje odraslih 

Priloga št. 5: Poročilo o delu v posameznem oddelku 

 

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

- Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov na Gimnaziji Jesenice 

- Dodatna navodila za organizacijo in izvedbo Mature 2021 

- Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja v času izvajanja pouka na daljavo 

- Navodila za izvedbo malice v času epidemije 

 

8.12. 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 2020/21 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). Filozofijo poučuje profesorica, 

ki je zaposlena na Osnovni šoli v Naklem in na naši šoli učno obvezo dopolnjuje.  

8. 12. 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. Knap Renata učiteljica filozofije 

11. Konjar Žiga učitelj geografije in zgodovine, pedagoški koordinator 

12. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine 

13. Kosem-Dvoršak Andreja učiteljica italijanščine in angleščine 

14. Kučina Jerneja učiteljica matematike  

15. Leban Barbara učiteljica slovenščine 

16. Legat Nada učiteljica slovenščine 

17. Martinčič Bojana učiteljica športne vzgoje in športna koordinatorica 

18. Martinuč Bernard Mirjam učiteljica geografije 

19. Medja Marija učiteljica športne vzgoje, organizatorica šolske prehrane 

20. Meglič Nataša učiteljica zgodovine in geografije 

21. Miler Ana učiteljica matematike 

22. Modrijan Boštjan učitelj športne vzgoje in tajnik ŠMK 

23. Mulec Tina učiteljica angleščine in organizatorica OIV 

24. Oblak Irena učiteljica biologije 

25. Odar Urška učiteljica glasbe 

26. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine 

27. Podlipnik Metka učiteljica nemščine 

28. Podlipnik Roman učitelj športne vzgoje 

29. Sitar Tatjana učiteljica angleščine 

30. Smolej Vrzel Vesna učiteljica psihologije in svetovalna delavka 

31. Strgar Žana učiteljica matematike 
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32. Svetina Darja učiteljica zgodovine 

33. Šatej Darja učiteljica matematike 

34. Trontelj Katarina učiteljica biologije 

35. Velušček Mojca učiteljica informatike in nemščine 

36 Žnidaršič Veronika učiteljica kemije 

OSTALI ZAPOSLENI 

Zap.štev. Priimek in ime Delovno mesto 

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranega dijaka 

2. Butinar Varja tajnica 

3. Dejan Đerković vzdrževalec učne tehnologije, laborant FIZ 

4. Markelj Marijana računovodkinja 

5. Mulej Tatjana laborantka KEM in BIO 

6. Pintar Gregor hišnik 

 
8. 12. 2. Dodatne delovne obveznosti učiteljev 

Priimek in ime Delovna obveznost 

mag. Bohinc 

Zaveljcina 

Natalija 

članica upravnega odbora šolskega sklada,  vodja aktiva, članica Sveta šole, izobraževanje dijakov 

športnikov na daljavo,  posredovanje novic medijem,  FB in IG administrator, mentor dijakom tutorjem, 

priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, delo z nadarjenimi, OIV Kemija je kul-naravna 

kozmetika,  soorganizacija dobrodelnega bazarja, organizacija in sodelovanje pri obisku OŠ/vrtca  na 

gimnaziji, sodelovanje na: dan mladih raziskovalcev, bazar, informativni dan, koordinatorica Inženirji 

bomo!, razredničarka 4.B 

Bok Zelenjak 

Renata 

razrednik 1.B, vodja aktiva, mentorica nacionalnega projekta Unesco – jezikovni del, članica komisije za 

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

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

z nadarjenimi, organizatorka šolskega tekmovanja iz angleščine, članica inventurne komisije, FB 

administrator, poučevanje na daljavo, mentor študentom na praksi 

Črv-Štepec 

Darja 

članica komisije za pritožbe, delo z nadarjenimi, dopolnilni pouk 

dr. Debeljak Rus 

Barbara 

sodelovanje na informativnem dnevu, izvedba sobotne šole za starše, sodelovanje na RS,  skrbnik 

integritete, inventura, koordinatorica kluba Alumnov Gimnazije Jesenice, mentorica tekmovanja iz znanja 

psihologije, mentorica raziskovalnih nalog za srečanje MR  

 

mag. Erjavec 

Matej 

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

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, vodja aktiva, član Komisije za določanje najboljšega razreda na šoli, e-učilnica  

Gerbec Milena skrbnica učbeniškega sklada, koordinatorica tutorstva dijakom, OIV knjižnična vzgoja, mentorica, 

organizatorka in izvajalka projektnega dne, sodelovanje na  informativnem dnevu, knjižnično- 

informacijsko znanje, mentorica dijakom v Evrošoli, sodelovanje z zunanjimi institucijami (FURS), 

davčno opismenjevanje, Gymnasium.eu, medpredmetne povezave, EPAS – sodelovanje z Informacijsko 

pisarno EP  

Hudovenik 

Barbara 

priprave na tekmovanje iz fizike, iz naravoslovja, sodelovanje na dnevu mladih raziskovalcev, e-učilnica, 

MEPI mentorstvo in vodenje odprav, izvedba vsaj ene ure medpredmetne povezave, sodelovanje pri 

pripravi in izvedbi šolskega tekmovanja iz astronomije in fizike, organizacija šolskega tekmovanja iz 

naravoslovja, članica komisije za popis denarnih sredstev in komisije za popis terjatev in obveznosti, 

razrednik 3. C, izobraževanje na daljavo, delo z nadarjenim, sodelovanje v projektu OBJEM in PODVIG, 

načrtovanje ITS 
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Janša Gazič 

Sonja 

likovne delavnice, sodelovanje na informativnem, projektnem dnevu, mentorstvo dijakom na različnih 

likovnih natečajih, okrasitev šole in urejanje slik na hodnikih, priprava spletne likovne razstave dijakov, 

spletne fotografske razstave dijakov,  delo z nadarjenimi, izbirni del OIV, organizacija ogledov likovnih 

razstav za dijake 1., 2. in 3.  letnikov, FB administrator, vodenje in administracija IG šolskega profila, 

članica komisije za popis terjatev in obveznosti in denarnih sredstev,  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, članica razvojnega tima ITS ter VIZIJE 

Knap Renata sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu, koordinatorica natečaja Evropa v šoli, sodelovanje na 

Unescovem dnevu filozofije, delo z nadarjenimi, organizacija gostujočega predavanja, mentorica 

debatnega krožka 

Konjar Žiga razrednik 3. 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, sodelovanje na taboru za 2. 

letnik, izvedba državljanske kulture, član Sveta šole 

Kos Tancar 

Milica 

razredničarka 2. B,  predsednica inventurne komisije, priprava dijakov na nemško jezikovno diplomo, 

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

3. A  na tekmovanje iz znanja nemščine, dopolnilni pouk in dodatni, izobraževanje za DSD1, priprava 

dijakov  3. letnika na nemško jezikovno diplomo, sodelovanje v projektu Podvig 

Kosem Dvoršak 

Andreja 

razredničarka 3.C, koordinatorica 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, 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, sodelovanje na informativnem in projektnem 

dnevu, sodelovanje v projektu Podvig. 

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, članica žirije na državnem tekmovanju iz Razvedrilne matematike, e-

učilnica za matematiko, e-učilnica za poučevanje na daljavo, sodelovanje pri projektu TIME, 

administratorica e-banke nalog RIC, sodelovanje pri projektu OBJEM in PODVIG, delo z nadarjenimi, 

administratorica eAsistenta, članica ŠRT e-šolstvo, skrbnica ZOTKis-a za šolo, skrbnica DMFA-ja za šolo,  

notranja presojevalka, sodelovanje na informativnem dnevu, izpeljava delavnice Matematični praktikum za 

4. letnike. 

Leban Barbara priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1. in 2. letnik), koordinatorka projekta Rastem s knjigo, 

inventura, lektoriranje uradnih dokumentov šole, projekt OBJEM  

Legat Nada razredničarka 4. A, literarni natečaji, lektoriranje uradnih dokumentov šole in prispevkov učiteljev, 

priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik), delo z nadarjenimi, članica komisije za 

notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, notranja presojevalka kakovosti,  sodelovanje v projektu 

Rastem s knjigo, na projektnem in informativnem dnevu, vodja tima projekta OBJEM, članica 

projektnega tima PODVIG in razvojnega sklopa ITS, vodja aktiva 

Martinčič Bojana razredničarka 1. Š,  športna koordinatorka ŠO, organizacija šole v naravi za dijake 1. 0Š in  2. letnikov,  

izvedba dela OIV zdravstvena vzgoja (preventivni projekt Živimo zdravo, ker se cenimo), predstavitve 

športnega oddelka na osnovnih šolah, informativnem dnevu, članica  Komisije za dodeljevanje statusov 

športnikom v splošnih oddelkih, 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), 

inštruktorica Pilates tehnike, strokovna članica skupine za prvo pomoč 
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Martinuč Bernard 

Mirjam 

razredničarka 2. A, organizatorka geo-zgo ekskurzij, članica šolskega tima za nadarjene učence za 

družboslovni aktiv, mentorica študentu 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, organizacija tabora za 2. letnik, izvedba državljanske kulture, vodja aktiva 

Medja Marija razredničarka 4. 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 projekta Naj športna šola, soorganizatorica in koordinatorica vikend 

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

Meglič Nataša razredničarka 1. A, priprava in izvedba geo-zgo ekskurzij za dijake, priprave na državno tekmovanje iz 

zgodovine, članica inventurne komisije, delo z nadarjenimi, sodelovanje na informativnem in projektnem 

dnevu, sodelovanje v projektu Objem, izobraževanje na daljavo 

 

Miler Ana 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 in Razmišljanje po 

Cort1 in Cort4, dobrodelna dejavnost z dijaki – izolacija stropa jedilnice s kartoni za jajca 

Modrijan Boštjan tajnik ŠMK, razrednik 2. Š, vodja aktiva ŠVZ, vodja ŠVN Gorenje, 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, skupina za integriteto 

Mulec Tina razredničarka 3. A, vodja projektnega tima PODVIG in razvojnega sklopa ITS, koordinatorica OIV, 

organizatorka OIV, likvidatorka OIV dejavnosti, organizatorka delavnic Amnesty International/ DPM 

Škofja Loka,  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,  mentorica MEPI, članica projekta 

OBJEM, koordinatorica PISE 

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, tabor 

Trilobit za 3. letnik ITS, šolska kronika 

 

 

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 in 

naravoslovja, sodelovanje v projektu OBJEM, razvojnem projektu  ITS biologija in na taboru v CŠOD 

Trilobit, organizacija dejavnosti za Svetovni dan ledvic 

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 kulturnikom, 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, na informativnem dnevu, vodja zbora 
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Palovšnik Marija 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, organizacija dveh proslav 

Podlipnik 

Metka 

inventura, članica ŠRT za delo z nadarjenimi, dopolnilni pouk, izobraževanje (seminar) v zvezi z DSD, 

nemščina (vzorčna ura)  na inf. dnevu, priprava dijakov 2. letnika na nemško jezikovno diplomo, 

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

določanje najboljšega razreda na šoli, vodja aktiva 

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, 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 

Sitar Tatjana razredničarka MT,  priprava na regijsko tekmovanje iz angleščine, 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 in Podvig 

Smolej Vrzel 

Vesna 

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

informativnega dne, predstavitve na osnovnih šolah, prostovoljno delo, UNICEF, OIV  učenje učenja, 

zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje, članica komisij za dodelitev statusov, komisije za 

notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, komisije za dodelitev socialne pomoči iz šolskega sklada, 

članica LAS občin Jesenice in Kranjska Gora 

   Strgar Žana sodelovanje na informativnem dnevu   

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

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

informativnem in projektnem dnevu, spremstvo na taboru za 1. Š, izvedba vzgoje za mir, družino in 

nenasilje 

Šatej Darja 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, tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 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, projektnem in informativnem dnevu, mentorstvo študentki 

Velušček Mojca pomoč sodelavcem in dijakom pri problemih z informacijsko tehnologijo, sodelovanje v razvojni skupini 

pri ZRSŠ, priprava novega sistema poročil v Office 365, sodelovanje v projektu Podvig, udeležba na 

izobraževanju na daljavo v organizaciji Arnesa: MOOC – interaktivne vsebine H5P, MOOC – uporaba 

mobilnih naprav, MOOC – spletna predstavitev VIZ, MOOC – spletno anketiranje, pomoč maturantom pri 

izdelavi, uvozu in izvozu anket v 1KA 
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Žnidaršič 

Veronika 

razredničarka 3. B, članica inventurne komisije, vodja komisije za kakovost in notranjo evalvacijo, OIV -

priprava na tekmovanje iz kemije in naravoslovja, soorganizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz 

kemije za Preglove plakete, spremstvo dijakov na državno tekmovanje iz kemije, delo z nadarjenimi, delo 

z dijaki s pedagoško pogodbo, delo z dijaki na daljavo, sodelovanje na Dnevu  mladih raziskovalcev, 

sodelovanje na informativnem dnevu, organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij (Atotech Podnart, TPJ, 

Fakulteta za polimere Slovenj Gradec), sodelovanje v projektu Podvig, organizacija in sodelovanje na 

taboru Trilobit za 3. letnik ITS, članica skupine za požarno varnost, članica skupine za integriteto 

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 
Razmere v državi so nam le redko omogočile izobraževanje v živo. Letošnje leto smo namenili predvsem izpopolnjevanju 

znanja dela na daljavo, uporabi različnih orodij, ki omogočajo kvalitetno delo. Veliko je bilo neformalnih pomoči posameznih 

učiteljev, potem ko so osvojili in preizkusili uporabo novih orodij. Če so imeli dobre izkušnje, so svoje znanje z veseljem delili 

s sodelavci. Vsi učitelji so pokazali velik interes za pridobivanje teh znanj, saj so želeli kar se da kakovostno posredovati 

znanje dijakom, utrditi in oceniti njihovo znanje. 

Zelo pozitiven je bil odziv velike večine učiteljev na ponudbe izobraževanj na daljavo na to temo. Zagotovo so se udeležili več 

kot 5 dni izobraževanj, ki so definirani za šolsko leto. 

Seveda smo bili vsi veseli, če nam je situacija omogočila, da smo se udeležili vsaj kakšnega izobraževanja v živo. 

Izvedena izobraževanja za cečloten kolektiv 

torek, 25., in sreda, 26. 8.: izobraževanje o uporabi Microsoft Teamsov pri delu na dlajavo (Marko Kikelj) 

torek, 6. 10.: delavnica o uporabi spletne učilnice v eAsistetnu XOOLTIME za zaposlene (Renata Bok Zelenjak) 

 

10. Učni uspeh in izpiti 
Primerjalna analiza učnega uspeha po letnikih na dan 16. 9. 2021 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 20/21 

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 86,1 

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 97,8 94,7 97,7 98,7 93,1 

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 96,9 97,6 92,6 100 89,7 

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 98,9 

Skupaj 89,9 94,4 95,2 92,4 97 96,4 95,0 94,5 93,9 95,7 97,1 98,8 97 96,3 97,2 95,9 98,2 91,95 

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 
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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 

2021 95,3 

 

Uspeh na maturi 2021 je bil zelo dober. Na žalost en dijak 4. letnika ni opravili vseh obveznosti za pristop k maturi (1,2 %). 

9 maturantov (11 %) je doseglo 25 točk in več. Med njimi je ena maturantka dosegla 30 točk in več, tako je postala zlata 

maturantka: Ema Pšeničnik (32 točk). 

Priloga št. 8: Analiza rezultatov na maturi 2021 
 

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 in 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 2020/21 

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                                            
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- 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 

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  
(organizatorica OIV Tina Mulec) 

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 2020/21  smo učitelji ponudili 41 brezplačnih OIV in  3 nadstandardni ekskurziji. Izvajali smo večino brezplačnih 

dejavnosti in izvedli 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 

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  

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. Češek Ema, Velušček Mojca  Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

8. Češek Ema, Velušček Mojca Tekmovanje Bober 2019 

9. 
Konjar Žiga, Martinuč Bernard 

Mirjam 

Tekmovanje iz znanja geografije 

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



 

21 

 

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. Kosem-Dvoršak Andreja MEPI 

28. Kučina Jerneja  Matematični praktikum 

29. Knap Renata, Mulec Tina Debatni krožek 

30. Trontelj Katarina Raziskovalna naloga 

   

4. Umetnost in ustvarjalnost  

31. 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 



 

22 

 

V preteklem šolskem letu kot ravnateljica nisem izvedla nobene od načrtovanih devetnajstih hospitacij, saj je pandemija večino 

šolskega leta preprečila izvajanje pouka v stavbi šole, noben učitelj pa ni predlgal hospitacije med izvajanjem pouka na daljavo. 

V tem šolskem letu tema učne ure, pri kateri naj bi izvajala hospitacije, ni bila določena. V naslednjem šolskem letu bom zagotovo 

izvedla hospitacije, upam0, v normalnih pogojih. 

 

16. Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti  v šolskem letu 2020/21 

16.1 Projekti  
Št.  Priimek in ime mentorja - 

koordinatorja 

Projekti, izmenjave in druge dejavnosti 

1 aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 

2 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Inženirke in inženirji bomo! 

3 Bok Zelenjak Renata Pisava z roko 

4  Gerbec Milena Tutorstvo  

5 Gerbec Milena EPAS, šola ambasadorka EU 

6 Konjar Žiga Študij na daljavo 

7 Konjar Žiga UNESCO ASPnet 

8 Kosem Dvoršak Andreja MEPI 

9 Kosem Dvoršak Andreja Filmska kultura 

10 Kučina Jerenja TIME (Teachers' inquiry on mathematics education) 

11 Leban Barbara Rastem s knjigo  

12 Legat Nada Bralna pismenost in razvoj slovenščine - OBJEM 

13 Martinčič Bojana “Živimo zdravo, ker se cenimo” 

14. Martinčič Bojana Športni oddelek 

15 Martinčič Bojana Promocija čistega športa 

16 Martinčič Bojana Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

17 Medja Marija Tek podnebnih solidarnosti 

18 Miler Ana Postani krvodajalec 

19 Modrijan Boštjan Naj športna šola 

20 Mulec Tina Govori z mano 

21 Mulec Tina Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 

med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah - PODVIG 

22 Podlipnik Roman  Ura za Zemljo 

23 Podlipnik Roman Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

24 Smolej Vrzel Vesna UNICEF  

25 Smolej Vrzel Vesna NEFIKS 

26 Smolej Vrzel Vesna Delo z nadarjenimi 

Priloga št. 12:  Program dela v posameznem projektu 

 
 

 

 

 

16.2 Sodelovanje z okoljem 
V tem zahtevnem šolskem letu smo poskušali dobro sodelovati z okoljem, pa čeprav samo na daljavo, če v živo ni bilo 

mogoče. 

1. Gerbec Milena Sodelovanje s slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu 

2. predmetni aktivi Sodelovanje z okoljem 

Priloga št. 13: Sodelovanje z okoljem na Gimnaziji Jesenice 
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17. Uspehi dijakov in zaposlenih:   
mag. Natalija Bohinc Zaveljcina: naziv višješolske predavateljice, pripada ji 5 let 

Sonja Janša Gazič: objava dveh fotografij v galeriji Dolik v okviru bienalne razstave Slovenske fotografinje v organizaciji 

Fotografske zveze Slovenije in Fotografskega društva Jesenice 

Ana Miler je prejela zlato plaketo ZVVS, ki se podeljuje članicam in članom ZVVS za izjemno prizadevno in dolgoletno delo 

znotraj organov ZVVS. 

Marija Medja je prejela srebrno priznanje Športne zveze Jesenice. 

Bojana Martinčič je  prejela zlato priznanje Športne zveze Jesenice. 

 

7.1. Uspehi dijakov 
17.1.1. Uspehi na mednarodni ravni  

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI  

Mednarodni program, ki poteka celo šolsko leto (več let) – podelitve zaradi pandemije letos ni bilo. 
Udeležilo se ga je skupno 14 dijakov Gimnazije Jesenice (mentorice Andreja Kosem-Dvoršak, Tatjana Mulej, Tina Mulec) 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Jakob Burja, 2. A, Jaša Kecman Kordež, 2. B, Zoja Šporn, 2. B, Neža Babič, 2.Š (mentorica Tatjana 

Mulej) 

Srebrno priznanje: Štefan Žuber, 3. C (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak) 

 

17. 1. 2. Dramska dejavnost 

Gimnazijski teater 

V šolskem letu 2020/21 je režijo predstave Gimnazijskega teatra prevzel Gašper Stojc (nekdanji dijak) in je za svoje delo 

prejel plačilo (200 evrov gimnazija, 350 evrov Farno KD Koroška Bela). 

Srečanja in vaje so potekale preko zooma, in sicer od oktobra do maja.  

Nastala je izvirna zoom-predstava A te lahko pokličem?. 

V skupini so bili: 

1. B: Zoja Beg, Nika Zrnić 

2. A: Jan Čelesnik, Živa Pintar 

3. A: Emma Dušanić 

4. A: Krištof Marij Čušin 

4. B: Natalija Šmitran 

Predstave 6 x (preko zooma): 

24. 3. (premiera) in 31. 3. (1. ponovitev), 23. 4. (2. ponovitev), 4. 5. (3. ponovitev – ogled dijakov 2. letnika Gimnazije Kranj 

in 3. letnika vzgojiteljev SŠJ, 7. 5. (4. ponovitev)). 

Mentorstvo in »organizacija« predstav: Marija Palovšnik. 

 

Proslavi 

21. 12. – proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti – film – dijaki so si ga ogledali na razrednih urah. Zamisel in izvedba: 

Marija Palovšnik. 

30 pesmi za 30 let (ob dnevu državnosti) – recitacije ipd. K sodelovanju smo povabili dijake, učitelje, nekdanje dijake, 

obiskovalce, sledilce ... mlado in staro. Pesmi se objavljajo na FB in IG gimnazije. Zamisel: Marija Palovšnik, objavljanje: 

Natalija Bohinc Zaveljcina.  

10. Dramski festival 

Razpis je bil prvič objavljen v marcu, drugič v juniju. Zaradi epidemije je  izvedba prestavljena na konec septembra oziroma v 

začetek oktobra. 

Prijavljen je en razred, in sicer 2. B. 

17. 1. 3. Pevski zbor 

Poročilo nastopov v šolskem letu 2020/21 

15. 12. 2020: virtualni božično-novoletni koncert (na spletu) 

24. 6. 2021: nastop na podelitvi spričeval v telovadnici za vsak letnik posebej 

 

ODPADLO: Svečani sprejem maturantov (september), Sprostite dobroto v sebi (januar), Srečanje srednješolskih pevskih 

zborov Gorenjske (februar), Revija pevskih zborov Dobra volja je najbolja na Slovenskem Javorniku (marec)  

 

17. 1. 4. Digitalna fotografija 2021 

Za letošnji foto natečaj “Digitalna Fotografija” nismo izbrali teme. Odziva ni bilo in tako natečaja nismo zaključili. 
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17. 1. 5. Likovna dejavnost 

Likovna umetnost/Likovno snovanje 

23. državno mladinsko tekmovanje »Zdrav dih za navdih« 

Na 23. državnem mladinskem tekmovanju ''Zdrav dih za navdih – Nalezljive bolezni dihal'', ki ga za učence osnovnih šol in 

dijake srednjih razpisuje Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, so sodelovali dijaki 2. in 3. letnikov. Priznanja 

(trstike) prejmejo dijaki: 

Zlato priznanje: Lana Naumovska (3. A), Linda Koblar Sales (3. A), Tea Kavčič (3. B), Kaja Kalan (2. B) 

Srebrno priznanje: Aleksander Rijavec (3. A), Alja Resman (3. A), Ana Nikolić (3. B), Dora Hodžić Černe (3. B), Ema 

Dautović (3. B), Mark Medja (3. B), Nika Sintič (3. B), Hana Glavič (2. B) 

(Mentorica: Sonja Janša Gazič) 

Likovni natečaj Olimpijski plakat Tokio 2021 

Na likovni natečaj olimpijskega komiteja Slovenije sem prijavila izdelke – plakate dijakov: Ana Nikolić (3. B), Zal Vukalić (3. 

B), Ema Dautović (3. B), Lana Naumovska (3. A), Linda Koblar Sales (3. A), Neža Lakota (3. A), Nika Sintič (3. B), Ruby Čop 

(3. Š). V kategoriji srednjih šol je bil kot zmagovalni izbran plakat Zala Vukalića (3. B), za tiskanje kot najboljši plakati pa so 

izbrani še plakati dijakov: Ana Nikolić (3. B), Ruby Čop (3. Š) in Lana Naumovska (3. A) . 

Likovni natečaj Branka Čušina Koroška Bela 

Na 1. likovni natečaj Branka Čušina v organizaciji Farnega kulturnega društva Koroška Bela sem poslala likovne izdelke dijakov: 

Melina Melić (3. B), Dora Hodžić Černe (3. B) in Zoja Šporn (2. B). Zoja Šporn je prejela 1. nagrado v kategoriji srednjih šo l, 

njeno delo bo razstavljeno na Koroški Beli (junij 2021).  

Likovni natečaj za poslikavo medvedka pred nemško ambasado v Ljubljani 
Na natečaju sta sodelovala dijaka 2. B Zoja Šporn in Jaša Kecman Kordež, ki sta po spletnem glasovanju zmagala na natečaju 

in bila izbrana za poslikavo medvedka, ki naj bi se izvedla v juniju 2021. Dijaka sta prejela tudi denarno nagrado.  

Šolski koledar 2021 

Pri izdelavi šolskega koledarja za leto 2021  so s svojimi deli sodelovali dijaki: Estrella Francina Christina Steenks (2. A), 

Neža Lakota (3. A), Nika Sintič (3. B), Dora Hodžić Černe (3. B), Ana Nikolić (3. B), Linda Koblar Sales (3. A), Ruby Čop (3. 

Š), Jera Aideen Schiffrer (4. C), Zoja Šporn (2. B), Ana Ajša Vičar (4. B), Tea Kavčič (3. B), natalija Šmitran (4. B). 

(mentorica Sonja Janša Gazič) 

Fotografska razstava 

Od aprila 2021 dalje je v spletni aplikaciji Artsteps na ogled spletna fotografska razstava dijakov 1., 2. in 3. letnikov. 

Razstavljenih je preko 100 fotografij 50 dijakov, ki so nastajale kot likovne naloge na daljavo. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič) 

Spletna razstava likovnih del dijakov Gimnazije Jesenice 

Junija 2021 je bila odprta spletna razstava likovnih del dijakov, ki so v tem letu nastale kot likovne naloge (risbe, slike, 

praskanke …) pri predmetih LUM, LIS in ITS A. Vključeni so dijaki vseh letnikov. Razstava nadomešča običajno letno 

razstavo v Doliku. 

(mentorica: Sonja Janša Gazič) 

 

17. 1. 6. Akrobatsko-navijaška skupina Leteči medvedki 

Prednovoletna prireditev, Jesenice 24.12.2020 

Zaradi epidemije prireditev ni bila izvedena. 

(mentor Boštjan Modrijan). 

Informativni dan, Jesenice 12. in 13.2.2021 

Zaradi epidemije je bil informativni dan izveden na daljavo. Nastop akrobatov prikazan v predstavitvenem filmu športne 

vzgoje. 

(mentor Boštjan Modrijan)  

Tekmovanje akrobatski skupin, Ljubljana maj 2021 

Zaradi prepovedi organizacije tekmovanj državno prvenstvo ni bilo izvedeno. 

(mentor Boštjan Modrijan) 

 

17. 1. 7. Nagradni natečaj za »NAJBOLJ ŠPORTNO SREDNJO ŠOLO« 

Zlato priznanje Naj športna šola – šport in šola za šolsko leto 2020/21 
 

17.1. 1 8. EPAS 

V šolskem letu 2020/21 so postali ambasadorji in zato prejeli priznanje EP: 

- Emma Dušanić 

- Melina Melić 

- Neža Lakota 

- Alja Resman 

- Nika Sintič 

- Ana Toman 

- Timotej Matej Zagorc. 
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 Gimnazija Jesenice je pridobila naslov Šola ambasadorka EU.  

 

17. 1. 9. Angleščina – Italijanščina 

Angleščina 

Šolsko tekmovanje: izvedeno na daljavo 28. 1. 2021 

Udeležilo se ga je 14 dijakov. 

Regijsko tekmovanje: izvedeno na daljavo  22. 3. 2021  

Udeležila sta se ga 2 dijaka, Tim Vrzel in Emma Dušanič 3. A (mentorica: Tina Mulec). 

Državno tekmovanje: izvedeno na daljavo  22. 3.  

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje je osvojil Tim Vrzel 3. A (mentorica: Tina Mulec). 

Italijanščina 

 Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 'Il topo di biblioteca'  

 Tekmovanja se letos zaradi pandemije nismo udeležili. 

Državno tekmovanje v znanju italijanščine za 3. letnike srednjih šol  

Tekmovanje zaradi pandemije ni bilo izvedeno. 

 

17. 1. 10. Biologija – Kemija 

Biologija 

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

Šolsko tekmovanje: 4. 2. 2021 na daljavo na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 16 dijakov, 5 dijakov prvega, 1 drugega, 5 tretjega in 5 četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 20. 4. 2021, na Gimnaziji Bežigrad 

Udeležile so se ga 3 dijakinje naše gimnazije: Neža Babič, 2. Š, Barbara Klinar, 3. A, in Jera Aideen Schiffrer, 4. C (mentorica 

Irena Oblak). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje je osvojilo 7 dijakov: 

Ćoralić Tian in Paščinski Kristina, 1. B, Neža Babič, 2. Š, Barbara Klinar in Lana Naumovska, 3. A, Jera Aideen Schiffrer, 4. 

C, in Nina Šimnic, 4. Š  (mentorica Irena Oblak). 

Vrsta tekmovanja: tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

Šolsko tekmovanje: 16. 10. 2020 

Udeležilo se ga je 14 dijakov. 

Področno tekmovanje: nihče se ni uvrstil 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje sta osvojila 2 dijaka: Timotej Matej Zagorc, 3. B, Nika Valentar, 3. C, Lena Repinc, 3. Š.  

(mentorica Katarina Trontelj) 

 

Kemija 

Tekmovanje iz znanja kemije za  Preglovo plaketo 

Šolsko tekmovanje: 8. 3. 2021 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 22 dijakov, in sicer 11 dijakov prvega letnika, 7 dijakov drugega, 3 dijaki tretjega in 1 dijak četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: sobota, 8. 5. 2021, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Nanj se je uvrstilo 9 

naših dijakov: Mark Sitar, 1. A, Lucija Medja, 1. Š (mentorica  Natalija Bohinc Zaveljcina), Jakob Burja, 2. A, Jan Čelesnik, 2. 

A, Špela Žvan, 2. A, Klara Podlipnik, 2. B, Jana Dremelj, 2. Š, Jernej Stegnar, 3. A (mentorica Veronika Žnidaršič), Martin 

Kirovski, 4. C (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina). 

Osvojena priznanja: 

9 bronastih priznanj: Mark Sitar, 1. A, Lucija Medja, 1. Š (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina), Jakob Burja, 2. A, Jan 

Čelesnik, 2. A, Matej Kos, 2. A, Špela Žvan, 2. A, Klara Podlipnik, 2. B, Jana Dremelj, 2. Š, Neža Babič, 2. Š (mentorica 

Veronika Žnidaršič).  

2 srebrni priznanji: Lucija Medja, 1. Š (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina) in Jakob Burja, 2. A (mentorica Veronika 

Žnidaršič). 

 
17. 1. 11. Fizika  - Informatika 

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja 

Šolsko tekmovanje: 30. 3. 2021 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 8 dijakov. 
Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Jakob Burja, 2. A, in Albina Kolesnikova, 4. B (mentor mag. Matej Erjavec). 

Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake 

Šolsko tekmovanje: 9. 3. 2021 

Udeležili so se ga 3 dijaki. 

Državno tekmovanje: 16. 4. 2021 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 

Udeležilo se ga približno 70 dijakov, med njimi dijak naše gimnazije Jakob Burja, 2. A (mentor mag. Matej Erjavec). 

Osvojena priznanja:  
Bronasto priznanje: Jakob Burja, 2. A (mentor mag. Matej Erjavec).  
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Srebrno priznanje: Jakob Burja, 2. A (mentor mag. Matej Erjavec). 

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj (1. letnik) 

Šolsko tekmovanje: 8. 10. 2020 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 16 dijakov. 
Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Jaka Hiršenfelder, Mark Sitar, 1. A, Zoja Beg, Špela Sedžek, Tin Topolovec, 1. B, Lucija Medja, 1. Š 

(mentorica Barbara Hudovernik). 

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja 

Regijsko tekmovanje: 9. 4. 2021 

Udeležili so se ga 4 dijaki. Tekmovanje je potekalo na daljavo (Zoom). 

Osvojena priznanja:  
Bronasto priznanje: Nina Breznik, 3. A (mentorica Barbara Hudovernik), Matevž Toman, 3. C (mentor mag. Matej Erjavec). 

Državno tekmovanje: 24. 4. 2021 na Gimnaziji Kranj 

Udeležilo se ga je skupno 123 dijakov, med njimi tudi dijaka naše gimnazije Nina Breznik, 3. A, (mentorica Barbara 

Hudovernik), Matevž Toman, 3. C (mentor mag. Matej Erjavec). 

Osvojena priznanja:  
Srebrno priznanje: Nina Breznik, 3. A, (mentorica Barbara Hudovernik), Matevž Toman, 3. C (mentor mag. Matej Erjavec). 

 

17. 12. 12. Geografija – Zgodovina 

Zgodovina:  

Tekmovanje iz znanja zgodovine mesta Jesenice 

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno na nobeni stopnji. 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno na nobeni stopnji. 

 

Geografija 

Tekmovanje srednješolcev v znanju iz geografije 

Šolsko tekmovanje: 18. 3. 2021 

Udeležilo se ga je 21 dijakov, in sicer 7 dijakov prvega, 6 drugega, 3 tretjega in 5 četrtega letnika. 

Območno tekmovanje: ni bilo izvedeno zaradi pandemije 

Državno tekmovanje: 24. 4. 2021 

Udeležil se ga ni nihče. 

Osvojena priznanja:  

Bronasto priznanje:  
Osvojena so bila 4 bronasta priznanja: 

Mark Mencinger, 1. A, Alja Pristov Gogala, 2. B, Helena Tolar, Taja Pojbič, 4. B  

 

17. 1. 13. Matematika 

Logika 

Šolsko tekmovanje: 24. 9. 2020, Gimnazija Jesenice 

Udeležilo se ga je 34 dijakov naše gimnazije: 9 dijakov 1. letnika, 10 dijakov 2. letnika, 9 dijakov 3. letnika 

in 6 dijakov 4. letnika. 

Državno tekmovanje: 25. 3. 2021, Gimnazija Jesenice 

Udeležili so se ga 4 dijaki naše gimnazije:  

- 1. letnik: Lucija Medja, 1. Š (mentorica Darja Šatej) 

- 2. letnik: Klara Podlipnik, 2. A (mentorica Ana Miler) 

- 3. letnik: Blaž Kavčič, 3. Š (mentorica Darja Šatej) 

- 4. letnik: Jure Kos, 4. B (mentorica Ana Miler) 

Osvojena priznanja: 

Zlato priznanje (1 dijak): 

- Lucija Medja, 1. Š 

Srebrno priznanje (1 dijak): 
- Klara Podlipnik, 2. B 

Bronasto priznanje (15 dijakov):  

- Mark Sitar, 1. A, Janž Ramuš, 2. A (mentorica Žana Strgar) 

- Lucija Medja, Laura Biščević, 1. Š, Blaž Kavčič, 3. Š (mentorica Darja Šatej) 

- Klara Podlipnik, Benjamin Komar, David Andonov, 2. B in  Jure Kos, 4. B (mentorica Ana Miler) 

- Tjaš Peterlin, Jure Pavlin, Tone Petek, 2. Š (mentorica Jerneja Kučina) 

- Nina Breznik, Jerneja Stegnar, 3. A (mentorica Jerneja Kučina) 

- Laura Radman, 4. Š (mentorica Jerneja Kučina) 

Razvedrilna matematika 

Šolsko tekmovanje: 31. 3. 2021, Gimnazija Jesenice 

Udeležilo se ga je 21 dijakov naše gimnazije: 8 dijakov 1. letnika, 8 dijakov 2. letnika, 4 dijaki 3. letnika 

in 1 dijak 4. letnika.  
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Državno tekmovanje: 17. 4. 2021, Gimnazija Jesenice 

Udeležili so se ga 3 dijaki naše gimnazije:  

- 1. letnik: Mark Sitar, 1. A (mentorica Žana Strgar) 

- 2. letnik: Jakob Burja, 2. A (mentorica Žana Strgar), Klara Podlipnik, 2. B (mentorica Ana Miler) 

Osvojena priznanja: 

Zlata priznanja (1 dijak):  

- Jakob Burja, 2. A (mentorica Žana Strgar) 

Srebrno priznanje (2 dijaka): 

- Mark Sitar, 1. A (mentorica Žana Strgar) 

- Klara Podlipnik, 2. B (mentorica Ana Miler)  

Bronasto priznanje (7 dijakov):  
- Mark Sitar, Jaka Hiršenfelder, 1. A in Jakob Burja, 2. A (mentorica Žana Strgar) 

- Klara Podlipnik, 2. B in Jure Kos, 4. B (mentorica Ana Miler)  

- Tjaš Peterlin, 2. Š in  Nina Breznik, 3. A (mentorica Jerneja Kučina) 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 

Šolsko tekmovanje: 22. 4. 2021, Gimnazija Jesenice 

Udeležilo se ga je 55 dijakov naše gimnazije:14 dijakov 1. letnika, 26 dijakov 2. letnika, 11 dijakov 3. letnika 

in 4 dijaki 4. letnika. 

Odbirno tekmovanje: 22. 4. 2021, Gimnazija Jesenice 

Udeležilo se ga je 22 dijakov naše gimnazije:5 dijakov 1. letnika, 11 dijakov 2. letnika,  5 dijakov 3. letnika in  

1 dijak 4. letnika. 

Državno tekmovanje: 15. 5. 2021, ŠC Kranj, Srednja tehniška šola 

Udeležili so se ga 4 dijaki naše gimnazije: 1. letnik: Lucija Medja, 1. Š (mentorica Darja Šatej), 2. letnik: Benjamin Komar, 2. 

B (mentorica Ana Miler) in Jana Dremelj, 2. Š (mentorica Jerneja Kučina) ter 4. letnik: Timotej Mlakar, 4. B (mentorica Ana 

Miler). 

Osvojena priznanja: 

Srebrno priznanje (4 dijaki): 

- Lucija Medja, 1. Š (mentorica Darja Šatej) 

- Benjamin Komar, 2. B in Timotej Mlakar, 4. B (mentorica Ana Miler) 

- Jana Dremelj, 2. Š (mentorica Jerneja Kučina) 

Bronasto priznanje (17 dijakov):  

- Jaka Hiršenfelder in Mark Sitar, 1. A in Jakob Burja, 2. A (mentorica Žana Strgar) 

- Lucija Medja in Niki Mulej, 1. Š,  Eva Oštir, 3. C in Lena Repinc, 3. Š (mentorica Darja Šatej) 

- Anastasia Churkina, Kaja Kalan, Benjamin Komar, Pia Murnik, Klara Podlipnik in Mark Zupančič, 2.B, Timotej 

Mlakar, 4. B (mentorica Ana Miler) 

- Jana Dremelj in Tjaš Peterlin, 2. Š in Nina Breznik in Jernej Stegnar, 3. A (mentorica Jerneja Kučina) 

-  (mentorica Darja Šatej) 

PI-ezija 

NOSILEC:  Ana Miler 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:   

Tilen Tomažič, 4. B     poezija 20 besed   

Ela Hlastan, 2. B          proza 154 besed 

Dijaki za obeležitev svetovnega dneva števila PI napišejo pesem ali prozni tekst, kjer število črk v vsaki besedi sledi števki v 

zapisu števila π. Nagrajeni so s sladko nagrado, ki je vezana na dolžino teksta (1 dag na številko). Izvedeno je bilo od januarja 

do marca, zaključek 12. 3. 2021 (na dan števila pi je bila tokrat nedelja) z objavo na spletnih straneh in na oglasni tabli pred 

308.  

Zaradi dela na daljavo je bilo dijake težje motivirati, s primernim prispevkom sta se odzvala 2 dijaka. Oba sta bila nagrajena z 

velikima čokoladama (strošek šole: 15€ za 2 čokoladi), prispevka sta bila objavljen na oglasni tabli pred 308 in na šolskih 

spletnih straneh. Poslana sta bila tudi na Gorenjski glas, a nista bila objavljena. 

 

17. 1. 14. Nemščina 

Tekmovanje iz znanja nemščine 

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno na nobeni stopnji. 

Nemško bralno tekmovanje Pfiffikus 

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno na nobeni stopnji. 

Nemška jezikovna diploma I. (DSD I.) 

Pisni del izpita:  10. 3. 2021 

Ustni del izpita: 26. 3., 31. 3. in 16. 4. 2021 

Izpit iz Nemške jezikovne diplome je letos opravljalo 18 dijakov tretjega letnika.  
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17 dijakov je izpit opravljalo v rednem roku. 

1 dijakinja (N. Urh) ga je zaradi bolezni opravljala naknadno (njeni dosežki še niso znani). 

Izpit (raven B1) je opravilo vseh 17 dijakov.   

Na izpitu je možno doseči 96 točk.  

2 dijaka sta dosegla  90 točk  in več, in sicer Matevž Toman (90 točk) in Tomaž Kusterle (92 točk). 

Letošnji dosežek je odličen. Gospa Baderjeva nam je čestitala, ker smo edina DSD-šola v Sloveniji, kjer so izpit opravili vsi 

dijaki. Povprečno število točk na jeseniški gimnaziji je bilo 81,9. To je 85 % možnih točk. 

 

17.1.15. Psihologija 

Tekmovanje iz znanja psihologije 

Šolsko tekmovanje: 14. 1. 2021 

Udeležilo se ga je 8 dijakov. 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Jan Čelesnik, 2. A, Kaja Kalan, 2. B, Ema Pšeničnik,4. A, in Jakob Burja, 2. 

A, ki se je tudi uvrstil na državno tekmovanje iz znanja psihologije (mentorica dr. Barbara Debeljak Rus). 

Področno tekmovanje: pri psihologiji NI področnega tekmovanja 

Državno tekmovanje: 26. 3. 2021 

Osvojena priznanja: 

Jakob Burja, 2. A, je osvojil zlato priznanje (mentorica dr. Barbara Debeljak Rus). 

 

17. 1. 16. Slovenščina 

Cankarjevo priznanje (1. in 2. letnik) 

Šolsko tekmovanje:  13. 4. na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 8 tekmovalcev. 

Območno tekmovanje:  odpade 

Državno tekmovanje: 22. 5. na daljavo, udeležil se ga je Jan Čelesnik (2. A)  

Osvojena priznanja 

Bronasto priznanje: Jan Čelesnik (2. A), Karin Rotar (1. B) in Suzi Grilc (1. A) 

Srebrno priznanje: / 

Zlato priznanje: Jan Čelesnik (2. A) (mentorica: Barbara Leban)  

 

Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik) 

Šolsko tekmovanje:  13. 4. na Gimnaziji Jesenice. 

Udeležile so se ga 3 dijakinje. 

Območno tekmovanje: odpade 

Na državno tekmovanje se je uvrstila Ema Pšeničnik, 4. A. 

Državno tekmovanje: 22. 5. na daljavo. 

Osvojena priznanja 

Bronasto priznanje:  Ema Pšeničnik, 4. A (mentorica Nada Legat). 

 

17. 1. 17. Športna vzgoja  

Državno prvenstvo v gorskem teku  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Področno ekipno prvenstvo v atletiki: 45 tekmovalcev, od tega 19 naših 

Ljubljana, 8. 10. 2020. 

Spremljevalci:  Marija Medja, Bojana Martinčič.   

Nastopilo je 45 tekmovalcev, od tega 19 z Gimnazije Jesenice.  

Dijaki:  
1. mesto: Nik Jan, 3. A, 100 m,  Drejc Polančec, 3. C, 400 m, Nik Kozelj Tomše, 1. Š, skok v daljino, štafeta Gimnazija  Jesenice 

1, 4 x 100 m 

2. mesto: Maks Sitar, 1. Š, 100 m,  Miha Klofutar, 3. C, skok v daljino 

3. mesto: Blaž Kavčič, 3. Š, 1000 m, Niki Milej, 1. Š, 400 m, Tevž Podlipnik, 1. Š, suvanje krogle 

4. mesto: Bor Petrovič, 1. Š, tek 1000 m,   

5. mesto: Drejc Polančec, 2. C, 100 m, Tjaš Peterlin, 1. Š, skok v daljino, 6. mesto: Lenart Medja, 4. C, suvanje krogle 

EKIPNO: 1. mesto dijaki 

Dijakinje:   
1. mesto: Nina Breznik, 3. A, 100 m,  Lucija Medja, 1. Š, 1000 m, Neža Fister, 4. Š, suvanje krogle 

2. mesto: Zala Bohinc, 1. B, 400 m,  Eva Pačnik, 2. Š, skok v daljino Pia Zalokar, 2. Š, suvanje krogle, štafeta Gimnazija  Jesenice  

4 x 100 m 

3. mesto: Meta Škufca, 2. Š, 1000 m, Amadeja Lavtižar Verdnik, 2. Š, skok v daljino, 

4. mesto: Suzi Grilc,1. Š, 100 m,  

EKIPNO: 1. mesto dijakinje 

(Mentorica: Marija Medja) 

 

Državno ekipno prvenstvo v atletiki 



 

29 

 

 Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Ljubljanski maraton  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Državno prvenstvo v plezanju  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Državno prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Odbojka na mivki:  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Odbojka: Področno tekmovanje  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Košarka: Področno tekmovanje  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Področno tekmovanje v malem nogometu – dijaki  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Področno tekmovanje v malem nogometu – dijakinje  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Področno tekmovanje v dvoranskem hokeju  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Področno prvenstvo v atletiki  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno.                                                                                                  

Državno prvenstvo v atletiki  

Zaradi pandemije tekmovanje ni bilo izvedeno.                                                                                                  

Športni izzivi – ŠŠT 

Gimnazija Jesenice, marec – junij 2021 

Dijakinje in dijaki 1. – 4. letnika 

Košarka, badminton, atletika 

(Mentorji: Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, Marija Medja, Bojana Martinčič) 

 

17. 2.  Število osvojenih priznanja na tekmovanjih  
PREDMET zlata srebrna bronasta  

SLOVENŠČINA     

Cankarjevo priznanje – 1.in 2.letnik 1  3 Jan Čelesnik, 2. A (mentorica Barbara Leban) 

Cankarjevo priznanje – 3.in 4.letnik   1  

NEMŠČINA      ni bilo izvedeno 

ANGLEŠČINA – 3. letnik   1  

BIOLOGIJA     

Proteusovo priznanje   7  

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

  3  

FIZIKA     

Astronomija – Dominkova priznanja   2  

Naravoslovje  1 1  

Čmrelj (1. letnik)   6  

Stefanovo priznanje  2 2  

INFORMATIKA     

Bober      

ITALIJANŠČINA     

Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 

'Il topo di biblioteca' 

   ni bilo izvedeno 

Tekmovanje v znanju italijanščine za 3. 

letnike srednjih šol 
   ni bilo izvedeno 

KEMIJA     

Preglovo priznanje   2 9  

MATEMATIKA     

Vegova priznanja  4 17  

Logika 1 1 15 Lucija Medja, 1. Š (mentorica Darja Šatej) 

Razvedrilna matematika 1 2 7 Jakob Burja, 2. B (mentorica Žana Strgar) 

NEMŠČINA     

Tekmovanje za dijake 3. letnika    ni bilo izvedeno 

Pfiffikus    ni bilo izvedeno 

ZGODOVINA     

Tekmovanje mladih zgodovinarjev    ni bilo izvedeno 
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Zgodovina mesta Jesenice    ni bilo izvedeno 

GEOGRAFIJA     

Tekmovanje iz znanja geografije   4 državno ni bilo izvedeno 

PSIHOLOGIJA     

Tekmovanje iz znanja psihologije 1  4 Jakob Burja, 2. B (dr. Barbara Debeljak Rus) 

ŠPORTNA VZGOJA     

Občinska priznanja -      

Gorski tek     ni bilo izvedeno 

Tek trojk    ni bilo izvedeno 

Športno plezanje (nekat)     ni bilo izvedeno 

Atletika - ekipno    ni bilo izvedeno 

Atletika - posamično    državno ni bilo izvedeno 

Kros    ni bilo izvedeno 

 LIKOVNA UMETNOST     

20. državnem tekmovanju ''Zdrav dih za 

navdih'' 

4  8 Lana Naumovska (3. A), Linda Koblar Sales (3. 

A), Tea Kavčič (3. B), Kaja Kalan (2. B) 

(mentorica Sonja Janša Gazič) 

Plakat OI Tokio 1 3  Zal Vukalić,3. B (mentorica Sonja Janša Gazič) 

MEPI  1 4  

SKUPAJ 8 24 87  

 

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

PREDMET DRŽAVNO REGIJSKO ŠOLSKO 

SLOVENŠČINA (Cankarjevo priznanje)    

1.in 2.letnik 1  8 

3.in 4.letnik 1  3 

NEMŠČINA     

Pfiffikus – bralni maraton ni bilo izvedeno   

ANGLEŠČINA – 3. letnik 2 2 14 

BIOLOGIJA   8 

Proteusovo priznanje 3 ni organizirano 16 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 0  14 

FIZIKA    

Astronomija – Dominkova priznanja 0 ni organizirano 8 

Naravoslovje 1 ni organizirano 3 

Fizika Stefanovo priznanje 2 ni organizirano   

Čmrlj ni organizirano ni organizirano 16 

GEOGRAFIJA    

Tekmovanje iz znanja geografije ni bilo izvedeno ni bilo izvedeno 21  

INFORMATIKA     

Bober  0 0 0  

ITALIJANŠČINA     

Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 'Il topo di 

biblioteca' 

ni bilo izvedeno    

Državno tekmovanje v znanju italijanščine za 3. letnike 

srednjih šol 

ni bilo izvedeno    

KEMIJA    

Preglove plakete 3 ni organizirano 22 

LIKOVNA UMETNOST    

20. državnem tekmovanju ''Zdrav dih za navdih'' 18   

Plakat OI Tokio 8   

MATEMATIKA    

Vegova priznanja 4 22 55 

Logika 4 ni organizirano 34 

Razvedrilna matematika 3 ni organizirano 21 

NEMŠČINA    

3.letnik ni bilo izvedeno   

Pfiffikus ni bilo izvedeno   

PSIHOLOGIJA    

Tekmovanje iz znanja psihologije 1 ni organizirano 8 
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ŠPORTNA VZGOJA    

Gorski tek ni bilo izvedeno   

Atletika – ekipno ni bilo izvedeno   

Atletika - posamično ni bilo izvedeno   

Ljubljanski maraton  ni bilo izvedeno   

Tek trojk ni bilo izvedeno   

Športno plezanje (nekat) ni bilo izvedeno   

Odbojka na mivki - dijaki ni bilo izvedeno   

Odbojka na mivki - dijakinje ni bilo izvedeno   

Odbojka - dijakinje ni bilo izvedeno   

Odbojka - dijaki ni bilo izvedeno   

Alpsko smučanje ni bilo izvedeno   

Dvoranski nogomet –dijakinje ni bilo izvedeno   

Dvoranski nogomet –dijaki ni bilo izvedeno   

Dvoranski hokej – dijaki ni bilo izvedeno   

ZGODOVINA    

Zgodovina mesta Jesenic ni bilo izvedeno   

Tekmovanje mladih zgodovinarjev ni bilo izvedeno   

MEPI 14   

SKUPAJ 57 47 253 

 

18. Dogodki na šoli 
September 2020 

Od sobote, 24. 8., do srede, 4. 9.: Matura 2020, jesenski rok – ustni izpiti 

torek, 25.. in sreda, 26. 8.: izobraževanje za celoten kolektiv – uporaba orodja Microfsoft Teams 

četrtek, 27. 8.: roditeljski sestanek pred šolo v naravi za starše dijakov 2. letnika in 1. športnega oddelka 

torek, 1. 9.: prvi šolski dan 

sprejem prvošolcev v veliki telovadnici 

 uvodna ura za dijake višjih letnikov v matičnih učilnicah 

 seja  Dijaške skupnosti 

od torka, 2. 9., do četrtka, 4. 9.: šola v naravi v CŠOD Gorenje za dijake 2. B in 2. Š  

 šola v naravi v CŠOD Peca za dijake 2. A  

geografska ekskurzija za dijake 2. letnika  

šola v naravi v CŠOD Planica za dijake 1. Š  

 geografska ekskurzija za dijake 1. Š  

 športni dan za dijake 2. letnika in 1. Š  

četrtek, 4. 9.: Matura 2020 (jesenski rok) – seznanitev z doseženimi točkami na internem delu mature 

ponedeljek, 7. 9.: seja DOS 

sreda, 9. 9.: sestanek razrednih učiteljskih zborov športnih oddelkov 

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

torek, 15. 9.: roditeljski sestanek za starše 3. letnika na daljavo 

četrtek, 17. 9.: Matura 2020; jesenski rok – seznanitev dijakov z rezultati 

roditeljski sestanek za starše 4. letnika na daljavo 

sistematski pregled za dijake 3. Š   

petek, 18. 9.: športni dan za dijake 1. A in 1. B  

torek, 22. 9.: sistematski pregled za dijake 3. B  

četrtek, 24. 9.: seja DOS 

 šolsko tekmovanje iz logike 

 sistematski pregled za dijake 3. C 

petek, 25. 9.: vpis v maturitetni tečaj 

sajenje drevesa v okviru projekta Tree planting 

sreda, 30. 9.: seja Sveta staršev na daljavo 

 seja Sveta šole na daljavo  

Oktober 2020 

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

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

torek, 6. 10. : delavnica o uporabi spletne učilnice v eAsistetnu XOOLTIME za zaposlene v izvedbi Renate 

 Bok Zelenjak 

torek, 13. 10.: pedagoški sestanek 

petek, 5. 10.: svetovni dan učiteljev 

četrtek, 8. 10.: državno tekmovanje srednjih šol – atletika ekipno 

petek, 9. 10.: športni dan za dijake 3. A, 3. B in 3. C razreda 

od sobote, 10. 10. do nedelje, 11.10.: Tabor ITS 
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od ponedeljka, 26.  10., do petka, 30. 10.: jesenske počitnice 

November 2020 

torek, 10. 11.: pedagoški sestanek preko ZOOM-a 

December 2020 

torek, 8. 12.: pedagoški sestanek preko ZOOM-a 

četrtek, 24. 12.: proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti – na daljavo 

od ponedeljka, 28. 12., do četrtka, 31. 12:. novoletne počitnice 

Januar 2021 

Februar 2021 

petek, 12. 2., in sobota, 13. 2.: informativni dan 

ponedeljek, 15. 2. 2021: naša gimnazija je bila osvetljena z rumeno-zlato barvo v podporo otrokom in mladostnikom, ki so 

zboleli za otroškim rakom 

petek, 19. 2.: Inženirji bomo 

Marec 2021 

sreda, 10. 3.: Nemška jezikovna diploma – pisni izpit 

četrtek, 11. 3.: šolsko tekmovanje iz kemije 

četrtek, 11. 3.: kulturni dan za diajke 2. in 3. splošnih oddelkov 

četrtek, 18. 3.: kulturni dan za dijake 1. letnika ter 2. Š in 3. Š  

sobota, 20. 3.: državno tekmovanje iz biologije 

sreda, 24. 3.: Nemška jezikovna diploma – pisni izpit 

četrtek, 25. 3.: državno tekmovanje iz logike 

petek, 26. 3.: PISA, Nemška jezikovan diploma – ustni izpit 

torek, 30. 3.: šolsko tekmovanje iz astronomije 

sreda: 31. 3.: Nemška jezikovna diploma – ustni izpit, šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike 

April 2021 

torek, 13. 4.: Cankarjevo tekmovanje 

petek, 16. 4.: Nemška jezikovna diploma – ustni izpit 

četrtek, 22. 4.: Mednarodni matematični kenguru, Matematično tekmovanje SŠ – odbirni del 

 

18.1. Predavanja in delavnice: 
Za starše 
Pozitivna psihologija. Šola za starše v času epidemije. 
Šola za starše:  tri vrhunska, pozitivna, kakovostna in brezplačna predavanja za starše in vzgojitelje otrok od vrtca do 

polnoletnosti; 

- dr. Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v predšolskem obdobju, sreda, 3. 2. ,ob 18.00 

- Leo in dr. Albert Mrgole: Trenutki, ki štejejo v vzgoji, sobota, 6. 2., ob 18.00 

- dr. Aleksander Zadel: Najboljša verzija sebe pri starševstvu, sreda, 10. 2. ob 18.00 

Za dijake 

Petek, 19. 2.,  Inženirke in inženirji bomo. Izvedeno  preko zooma, namenjen je vsem 4. letnikom in ITS naravoslovje 3. letnik. 

Gostje so bili: 

Uroš Smolej, slovenski gledališki in filmski igralec, nekdanji dijak naše gimnazije; 

Špela Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria in nominiranka za Inženirko leta 2020; 

Blaž Kmetec, inženir v podjetju LPKF Laser & Electronics d.o.o.;   

Damjan Maletič, docent in prodekan za znanstvenoraziskovalne zadeve na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v 

Mariboru. 

 

Izobraževanja za zaposlene 
torek, 25., in sreda, 26. 8.: izobraževanje o uporabi Microsoft Teamsov pri delu na dlajavo (Marko Kikelj) 

torek, 6. 10.: delavnica o uporabi spletne učilnice v eAsistetnu XOOLTIME za zaposlene (Renata Bok 

 Zelenjak) 

 

18.2. Razstave 

 virtualna likovna razstava del dijakov Gimnazije Jesenice 

 fotografska razstava v spletni obliki (aplikacija Artsteps), april 2021; na razstavi je preko 100 fotografij, 50 dijakov 

 

 

18.3.Raziskave - ankete 
Nacionalni inštitut za javno zdravje: Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBCS 2020) – izbran je bil 4. C 

razred (koordinacija Vesna Smolej Vrzel) 

Nacionalni inštitut za zdravje in Šola za ravnatelje: Ocena potreb po psihosocialni podpori med epidemijo COVID-19 (jaz) 
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Slovenska univerzitetna športna zveza: raziskava ERASMUS+ projekta »Dvojna kariera za mlade športnike – dijaki športnih 

oddelkov (koordinacija Žiga Konjar) 

Digitalno stičišče 4PDIH, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani: raziskovalno in praktično 

obravnavamo tudi digitalno zrelost šol in razvoj digitalnih kompetenc učiteljev, staršev ter učencev in dijakov.  

Fakulteta za družbene vede: raziskava za dijake 1. letnika v okviru  v projekta MeWe. V kratkem vprašalniku sprašujejo o 

dejavnostih/aktivnostih, ki jih počnejo v času izven šole in se morda povezujejo z nudenjem pomoči, podpore, oskrbe 

družinskemu članu (staršem, sorojencu, starim staršem ipd.). 

Zavod RS za šolstvo:  vprašalnik o pripravljenosti in potrebah šole pri učinkoviti rabi IKT v procesu poučevanja in učenja   

Zavod RS za zaposlovanje (EU – evropski socialni skladi): vprašalnik iz raziskave Napovednik zaposlovanja Univerze v 

Ljubljani Fakultete za šport:  Poznavanje medgeneracijskih sprememb v prekomerni prehranjenosti in debelosti otrok  

Nacionalna univerzitetna knjižnica: Statistične meritve o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2019/2020 

Skupina raziskovalcev SLOfit: FITbarometer, s katerim spremlja uresničevanje predlogov za zmanjševanje  

škodljivih posledic omejevanja gibanja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ,Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektor za razvoj 

izobraževanja: Vprašalnik o e-gradivih (uporabniki; aktualnost; morebitne nadgradnje), ki so bila izdelana v letih 2006 - 2010 

v okviru javnih razpisov MIZŠ 

Pedagoški inštitut: Predraziskava PISA 

Pedagoška fakulteta: sodelovanje v nacionalni evalvacijski študiji z naslovom "Identifikacija težav ter dobrih praks pri vzgoji 

in izobraževanju otrok s PP s predlogi sprememb" 

Združenje  za vrednote osamosvojitve Slovenije: razpis za tekmovanje iz znanja slovenske zgodovine Domoljubje: 

Slovenija, moja država 

Šola za ravnatelje: preskus pilotne verzije anketnega vprašalnika za ravnatelje in strokovne delavce za spremljavo kakovosti 

vodenja v vrtcih in šolah in v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom 

Zagovornik načel enakosti: zagotavljanje prostorske dostopnosti dijakom s težjo gibalno okvaro 

Univerza  v Mariboru: anketa v okviru mednarodnega projekta Mednarodni učitelji šole prihodnosti – ITTS – Sprememba 

sistema kot priložnost za medkulturno sobivanje v šoli in vzajemno učenje 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: raziskava o uporabi informacijskih rešitev v VIZ 

Nacionalni inštitut ja javno zdravje: Šolska prehrana - anketa NIJZ 

Alen Kofol: Nacionalna evalvacijska študija o poteku in posledicah izobraževanja na daljavo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: evalvacijska študija Evalvacija poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v 

času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in 

standardov znanja ter z vidika socialno-čustvenega odzivanja 

Zavod RS za šolstvo: vprašalnik za merjenje splošnih kompetenc in kompetenc 21. stoletja – končni zajem podatkov – projekt 

OBJEM 

Zavod RS za šolstvo: analiza stanja na področju športnih oddelkov – koordinatorji, razredniki in svetovalna služba 

Pedagoška fakulteta: vprašalniki za nacionalno evalvacijo študija, namenjeni evalvaciji poteka in učinkov izobraževanja na 

daljavo v času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih 

ciljev in standardov znanja ter z vidika socialno-čustvenega odzivanja 

Ministrstvo za zdravje: vprašalnik glede posredovanja nagovora ministra za zdravje   

 
 

Priloga 1: Šolski koledar in urnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2: Poročila strokovnih organov šole 

2.1. Poročilo o delu ravnateljice 
Kot ravnateljica sem opravljala naslednje naloge: 

http://www.slofit.org/barometer/COVID-19-FITbarometer


 

34 

 

- zagotavljala in odgovarjala za zakonito delo šole oz. njihovih organov; 

- zastopala in predstavljala šolo na srečanjih ravnateljev, sestankih na Ministrstvu za šolstvo in šport kot tudi na 

prireditvah na lokalni ravni; 

- v sodelovanju z vsemi zaposlenimi oblikovala letna poročila, letne delovne načrte in publikacijo šole; 

- skrbela za smotrno razporejanje sredstev za materialne stroške, investicije, investicijska vzdrževanja in posodabljanje 

vzgojno-izobraževalnega dela; 

- po predhodnem predlogu strokovnih aktivov določala sistemizacijo delovnih mest na gimnaziji in sklepala delovna 

razmerja z delavci gimnazije; 

- izvedla letne razgovore z vsemi zaposlenimi; 

- vodila mesečne sestanke s člani posameznih strokovnih aktivov, kjer smo analizirali delo v preteklem mesecu in 

planirali delo v prihajajočem; 

- uspelo se mi je dogovoriti z ravnatelji srednjih in osnovnih šol, da naši učitelji dopolnjujejo svojo delovno obveznost  

na drugih šolah; tako se niso pojavili tehnološki viški kljub zmanjšanemu številu oddelkov; 

- udeleževala sem se roditeljskih sestankov in sestankov organov šole (Sveta šole, Sveta staršev, Nadzornega odbora 

šolskega sklada, Dijaške skupnosti, Komisije za kakovost); 

- sodelovala sem na predstavitvah naše gimnazije po osnovnih šolah, od koder prihajajo naši bodoči dijaki, prav tako tudi 

na informativnih dnevih; 

- vodila dopolnjevanje delovne obveznosti vseh zaposlenih; 

- spodbujala sodelavce k sodelovanju v projektih in programih stalnega strokovnega izobraževanja; 

- podpirala sodelavce pri napredovanjih v plačilne razrede in nazive; 

- pridobivala donatorska in sponzorska sredstva za lažje izvajanje investicij in prireditev na šoli; 

- kot članica izvršilnega odbora v Društvu ravnateljev, Skupnosti splošnih gimnazij in Skupnosti izobraževanja odraslih 

sem aktivno sodelovala pri organizaciji posvetov in sestankov ravnateljev ter na razgovorih s predstavniki MIZŠ; 

- aktivno sodelujem v Programskem svetu za strokovno spopolnjevanje;  

- kot članica Izvršilnega odbora Zveze splošnih gimnazij sem aktivno sodelovala pri koordinaciji med MŠŠ in ZRSŠ pri 

uvajanju novosti v gimnazijski program in urejanju vrednotenja uspeha na splošni in poklicni maturi; 

-  udeleževala sem se posvetov na Brdu v organizaciji ZRSŠ, v Portorožu  v organizaciji Šole za ravnatelje in MIZŠ in   

na Bledu  v organizaciji Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije; 

- zaradi vključenosti naše gimnazije v MoFAS sistem financiranja sem  skupaj  z računovodkinjo, tajnico in svetovalno 

delavko oblikovala dokazila za dofinanciranje naše gimnazije; 

- zaradi pandemije nisem vodila treningov šolske odbojkarske ekipe in nastopov, saj so bila tekmovanja odpovedana; 

- vodila sem postopke pri izdelavi internih pravilnikov; 

- pri vseh dogovarjanjih v zvezi s promocijo naše gimnazije sem se uspela dogovoriti za ugodnejše cene storitev. 

Za nami je naporno leto, v katerem smo vsi skupaj vložili0 ogromno truda za realizacijo pouka v čim večji možni meri, glede na 

to, da smo 19 tednov imeli pouk na daljavo ali v zelo zahtevnih organizacijskih pogojih v stavbi naše gimnazije. Velika pohvala 

gre vsem, da so upoštevali vsa navodila, ki sem jih objavljala na oglasni deski v eAsistenu za dijake, starše in zaposlene 

upoštevaje zakone, odloke, sklepe, okrožnice in priporočila vlade RS, MIZŠ, NIJZ, ZRSŠ. V vsem času ni prišlo do nobenih 

kršitev in tako smo skupaj omogočili varno okolje za dijake in zaposlene. 

Situacija je bila še zahtevnejša, ker smo večkrat prejeli navodila za spremembo v izvajanju dela zelo pozno. Tako sem res težko 

pripravila vsa potrebna navodila za zaposlene dijake in tudi starše, kaj in kako bomo delali. Veliko časa, ne glede na dan in celo 

uro, sem namenila pravočasnemu obveščanju z vsemi potrebnimi informacijami. 

Odgovornost vseh je pripomogla k temu, da se je pouk izvajal v najboljši možni meri. Ker nas je bilo strah, da bomo morali tudi 

v šolskem letu 2021/22 izvajati pouk na daljavo, sem organizirala izobraževanja na daljavo in poskrbela za nakup grafičnih tablic  

ter  prenosnih računalnikov za primer, da bi morali izvajati pouk po modelu C, ko se za nekatere letnike izvaja pouk v šoli in za 

druge na daljavo. Potrebno bo kupiti tudi dodatne mikrofone in kamere. 

Velika pohvala velja zaposlenim, ki so se zelo hitro prilagodili na nove pogoje dela, poskrbeli za pridobivanje znanja za ta način 

dela. Poleg tega pa gre učiteljem velika zahvala, da so sami poskrbeli za nakup manjkajoče IKT opreme za izvajanje pouka na 

daljavo, saj šola nima zadosti finančnih sredstev, da bi jim zagotovila nujno opremo za izvajanje pouka na daljavo. To je zares 

nesprejemljivo, da učiteljem v vseh javnih srednjih šolah niso zagotovljeni enaki pogoji dela. 

2. 2. Poročilo o delu Sveta šole 
(predsednica Irena Oblak ) 

Tekom letošnjega šolskega leta se je Svet šole sestal šestkrat in sprejel naslednje predloge, mnenja, stališča in sklepe:  

17. korespondenčna seja (10. 9. 2021) – sprejeli in potrdili smo spremenjen finančni načrt za leto 2020. 

18. redna (video) seja (30. 9. 2021) – sprejeli in potrdili smo: Letno poročilo za šolsko leto 2019/20, Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2020/21, predlog razpisa za šolsko leto 2021/2022 za 3 splošne oddelke, 1 športni oddelek in 1 oddelek 

maturitetnega tečaja, izbirne predmete v četrtem letniku. 
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19. redna (video) seja (26. 1. 2021) – sprejeli in potrdili smo: Poslovni načrt za leto 2021; ravnateljici mag. Lidiji Dornig letni 

dopust v skupnem številu 40 dni; Letni popis 2020. 

20. redna (video) seja (1. 3. 2021) – sprejeli in potrdili smo: Poslovno poročilo za leto 2020; delovno uspešnost ravnateljici - 

na podlagi kriterijev 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost; z ravnateljico Gimnazije Jesenice 

sklene dogovor o zaposlitvi za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

v obsegu 20 % njene osnovne plače.  

21. korespondenčna seja (14. 4. 2021) – sprejeli in potrdili smo: finančni načrt za leto 2021, skladen s sklepom ustanovitelja o 

dofinanciranju; dopolnjen Poslovnik Sveta Gimnazije Jesenice, ki prične veljati s 16. 4. 2021 .  

22. korespondenčna seja (6. 5. 2021) – sprejeli in potrdili smo: soglasje z obsegom vpisa za šolsko leto 2021/2022, in sicer na 2 

splošna in 1 športni oddelek programa gimnazija. 

 

2.  3. Poročilo o delu Sveta staršev 
 (predsednica Sandra Bogataj) 

Svet staršev Gimnazije Jesenice je v šolskem letu 2020/21 razpravljal o naslednjih temah: 

 

- sprejem in potrditev Letnega poročila za šolsko in koledarsko leto 2019/20  

- sprejem in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko in koledarsko leto 2020/21  

- zaključno in vmesno poročilo o uspehu na šoli 

- metode preverjanja znanja 

- delovanje šolskega sklada 

- ocena sodelovanja z ravnateljico 

- pravilniki  in ostali akti, povezani z delovanjem šole 

- potek vpisa v novo šolsko leto 

- izbirne vsebine 

- izdajanje mnenj o posameznih delih učnega načrta. 

2. 4. Poročilo o delu Upravnega odbora šolskega sklada 
(predsednik mag. Matej Erjavec) 

Upravni odbor v tem šolskem letu zaradi epidemije ni imel seje, ki je bila planirana konec marca 2021. Je pa predsednik 

upravnega odbora skupaj z računovodkinjo vseeno pripravil osnutek poročila za koledarsko leto 2020 in plana za leto 2021. 

V naslednjem šolskem letu se bo zato na redni seji potrdilo poročilo za pretekla leta ter plan za naslednje koledarsko leto. 

2.5. Poročilo o delu Šolske maturitetne komisije 
(tajnik ŠMK, Boštjan Modrijan) 

Spomladanski rok mature je bil kljub epidemiji zaradi Covida 19 izpeljan v celoti, in sicer: 

- izpeljava predprijave dijakov 4. letnika in maturitetnega tečaja (do 15. novembra 2020); 

- prijava na spomladanski rok splošne mature preko eAsistenta in prijavnicami poslanimi preko e-pošte, klasične pošte; 

- na podlagi predprijav so se za dijake naročile predmaturitetne pole za izbrane predmete, v mesecu marcu pa so bili 

izvedeni tudi predmaturitetni preizkusi iz vseh maturitetnih predmetov (MAT in SLO v obliki kot na pravi maturi); 

- prilagojeno so bili izvedeni vsi interni deli za maturitetne predmete;  

- pri pisnih izpitih so se upoštevale prilagoditve v obliki bonusa 10 % pri vsakem izpitu; 

- pri ustnih izpitih so iz posredovanih vprašanj učitelji aktivov (SLO, ANG, NEM) izločili po pet vprašanj iz 

kompletov, ki se na ustnih izpitih niso uporabili (premalo utrjeno znanje, nepopolna realizacija učne snovi …), pri 

MAT so iz zbira 105 vprašanj izločili 15 vprašanj, ostala so formirali v t. i. kombinacije, ki so jih spraševalci 

uporabili na izpitih; 

- vsi kandidati so bili z ugodnostmi oziroma z izločitvijovprašanj seznanjeni na razrednih sestankih z tajnikom ŠMK, 

oziroma na konzultacijah s profesorji; 

- k maturi je v spomladanskem roku pristopilo 95 kandidatov.  

Matura je potekala po koledarju, ki ga je pripravil Državni izpitni center. Uspešno so bili izvedeni vsi pisni in ustni izpiti.  

Rezultati mature bodo znani 12. 7. 2021 in 16. 9. 2021. 

2.6. Poročilo o delu Dijaške skupnosti 
(mentor Roman Podlipnik ) 

Dijaška skupnost Gimnazije Jesenice je bila v šolskem letu 2020/2021  sestavljena iz 14  razrednih predstavnikov. Zaradi 

epidemioloških razmer je večina dogodkov in prireditev odpadla. Sestankov se je redno udeleževala tudi ravnateljica gimnazije 

mag. Lidija Dornig.    

VOLITVE PREDSTAVNIKOV DS  

DS je ob začetku šolskega leta izvedla volitve za posamezne funkcije DS: 

- predsednika dijaške skupnosti: Timotej Mlakar, 4. B  

- dva predstavnika DS za »SVET ŠOLE« (Ema Dušanič, 3. A, in Timotej Mlakar, 4. B)  
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- upravni odbor šolskega sklada: Žan Žiga Lešnjak, 4. Š, in Timotej Mlakar, 4. B   

- predstavnika DS za »nujen pregled garderobnih omaric«: Svit Pačnik, 2. A, in Aljoša Tušak, 4. C 

- komisija za kakovost – šolska prehrana: Ema Pšeničnik, 4. A, in Neža Babič, 2. Š 

IZVEDBA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:  

- ENO – dan sajenja dreves – predstavniki  DS  

DRUGI PROJEKTI: DS oziroma predsednik Timotej Mlakar je aktivno sodeloval z DOS (Dijaško organizacijo Slovenije) 

in se redno udeleževal sestankov DOS. 

2. 7. Poročilo o delu Komisije za kakovost in notranjo evalvacijo 
(Veronika Žnidaršič ) 

V šolskem letu 2020/21 zaradi epidemiološke situacije v povezavi s Covid-19 nismo izpeljali načrtovanih dejavnosti. S področji 

našega dela (pretok informacij, medosebni odnosi (učitelj – dijak, učitelj – učitelj, dijak – dijak)  in komunikacija) smo se 

ukvarjali na rednih mesečnih srečanjih zaposlenih preko videokonferenc. 

 

2. 8. Poročilo o delu Komisije za nadzor kakovosti malice 
(Marija Medja) 

V šolskem letu 2020/2021 se komisija za kakovost šolske prehrane ni srečala v živo. Ponudnik Sovita z vodjo Janjo Slatnar nas 

je na začetku leta poskušal prepričati, da bi dijaki dobili samo suho malico. Dijaki so imeli suho malico cel september. V tem 

času se je več kakor 10 dijakov od malice odjavilo. Skupaj z  ravnateljico sva imeli kar nekaj pogovorov in dopisovanj v zvezi 

s toplo malico, ki so jo dijaki dobili šele 5. oktobra. Dijaki, ki so se od malice odjavili, se kljub temu niso ponovno prijavili. 

Tudi ko smo začeli pouk po modelu C, je trajalo do sredine marca, da smo dobili toplo malico.   

Dijaki, ki so bili upravičeni do tople malice tudi v času dela od doma, so bili dvakrat vabljeni, da se prijavijo na topli obrok. Z 

vsemi občinami, od koder so prihajali ti dijaki, je bilo dogovorjeno, kje in kdaj obrok lahko prevzamejo. Odziva na ponujeno 

pomoč ni bilo.  

Zadovoljstvo dijakov z malico: suha malica jim ni bila všeč, za ceno, ki so jo plačali, so dobili premalo. S toplo malico so bili 

dijaki zadovoljni.  

V tekočem šolskem letu je prejemalo malico 91 % dijakov, subvencijo zanjo pa 39 % dijakov.   

2.9.  Poročilo eŠRT 
(mag. Matej Erjavec) 

Člani eŠRT-ja v letošnjem letu zaradi epidemiološke situacije nismo imeli srečanja v živo. Smo pa v času epidemije skrbeli za 

pomoč kolegom pri uporabi IKT opreme, videokonferenc, spletnih učilnic, exam.neta, eAsistenta ... Iz MS Teamsov smo prešli 

na Zoom konferenčni sistem.  

IKT oprema, ki je bila odslužena, je bila v večini primerov zamenjana z novo. Za strokovne sodelavce so bile kupljene grafične 

tablice, ki so bile pri nekaterih predmetih nujne za poučevanje na daljavo. Poskrbeli smo tudi za izbiro in nabavo 

prenosnikov/tabličnih računalnikov za vse zaposlene.  

 2.10.Alumni  
(dr. Barbara Debeljak Rus) 

Klub alumnov Gimnazije Jesenice je bil ustanovljen ob praznovanju 70-letnice Gimnazije Jesenice. Njegova koordinatorica je 

dr. Barbara Debeljak Rus. Namen Kluba alumnov Gimnazije Jesenice je združevati generacije vseh maturantov Gimnazije 

Jesenice, ki se jih preko elektronske pošte obvešča o pomembnih dogodkih na Gimnaziji Jesenice.  

V šolskem letu 2020/21 zaradi epidemiološke situacije v povezavi s Covid-19 nismo izpeljali vseh načrtovanih dejavnosti. 

Člane kluba alumniov smo povabili k ogledu virtualnega božično-novoletnega koncerta, ponudili smo jim možnost nakupa 

gimnazijskih koledarjev in gimnazijskih puloverjev, opozorili pa smo jih tudi na potek virtualne predstave Gimnazijskega 

teatra. 

2. 11. Skrbnica integritete  
(dr. Barbara Debeljak Rus) 

Skrbnica načrta integritete dr. Barbara Debeljak Rus skrbi za izvajanje vseh določil, napisanih v načrtu integritete Gimnazije 

Jesenice. V šolskem letu 2020/21 nismo zaznali nobenih kršitev načrta integritete. Z veseljem ugotavljamo, da se vsa določila 

načrta integritete izvajajo tako, kot smo pričakovali ob njegovem oblikovanju. 

Na MIŠZ v šolskem letu 2020/21 ni bilo razpisanega nobenega sestanka. 

Priloga 3:  Poročilo o delu svetovalne službe 
 (Vesna Smolej Vrzel) 
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V šolskem letu 2020/2021 je šolsko svetovalno službo obiskalo 96 dijakov (27 % dijakov celotne gimnazijske 

populacije). Svetovanje je potekalo na različne teme: študijsko in poklicno svetovanje, težave, vezane na šolsko ali 

osebnostno področje, pridobitev odločbe o usmeritvi. Šolsko leto je bilo posebno, že 19. oktobra 2020 so šole zaprle 

svoja vrata, ker je bila razglašena epidemija in začelo se je izvajanje pouka in svetovalnega dela na daljavo. 

Razlogi za psihološko obravnavo se razlikujejo, v glavnem pa jih lahko strnemo v naslednja področja:  

- učna neuspešnost; 

- neopravičeno izostajanje od pouka; 

- delo z nadarjenimi dijaki (zbiranje poročil o identificiranih nadarjenih dijakih v OŠ – 35 identificiranih dijakov ob 

vpisu v prvi letnik) in obveščanje razrednikov o področjih nadarjenosti, sodelovanje z razredniki in profesorji pri 

vključevanju nadarjenih v dodatne aktivnosti, spodbujanje za vključevanje na priprave na tekmovanja iz znanj, 

priprave na tekmovanja, podpora učiteljem pri načrtovanju in poročanju o delu z nadarjenimi – INDEP); 

- informiranje dijakov o pogojih za pridobitev in ohranjanje Zoisove štipendije; 

- vzgojni ukrepi;  

- oblikovanje individualiziranih programov, spremljanje in evalvacija učnega uspeha pri dijakih s posebnimi potrebami 

(v šolskem letu 2020/2021 je bilo v Gimnaziji Jesenice z odločbami Zavoda za šolstvo 8 dijakov: en gibalno oviran 

dijak, dva gluha dijaka, eden s čustveno-vedenjskimi motnjami in 4 dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (disleksija); dva dijaka sta odločbi pridobila med šolskim letom; izvajanje ur DSP in svetovalnih storitev z 

dijaki s posebnimi potrebami in vmesno ter končno poročilo o opravljenih urah DSP; 

- v tekočem šolskem letu je imelo poseben status (po starem: pedagoško pogodbo) 12 dijakov (dva dijaka prvega 

letnika, štirje dijaki drugega, štirje dijaki tretjega in dva dijaka četrtega letnika). Glavni razlogi so: nerazumevanje 

slovenskega jezika, zdravstvene težave, povečane športne obremenitve in psihične motnje (anksioznost, panični 

napadi …). Ker do 23. j0unija niso uspešno opravili vseh obveznosti,  je ocenjevalno obdobje podaljšano do 31. 8. 

2021; 

- svetovalno delo ob aktualnih dogodkih, vezanih na šolski prostor in/ali družino; 

- svetovanje ob menjavi srednješolskega programa ali šole;  

- svetovanje pri izbiri predmetov v zaključnem letniku; 

- študijsko svetovanje (seznanjanje dijakov in njihovih staršev z vpisnimi pogoji, hipotetično izračunavanje točk, 

predstavitev značilnosti posameznih študijev …); 

- strokovna psihološka pomoč dijakom v osebni stiski (panični napadi, čustvena stiska, anksioznost …); 

- predstavitev določenih tem, ki so povezane z duševnim zdravjem dijakov drugih letnikov: »Spodbujamo zdrav 

življenjski slog srednješolcev«, po priročniku Inštituta za varovanje zdravja; predavanja in delavnice na temo 

duševnega zdravja, krepitve pozitivne samopodobe in samospoštovanja; soočanje s stresom in reševanje težav; 

- svetovalno delo je učinkovito le takrat, ko povežemo vse ključne osebe (razrednika, profesorje in starše dijakov). V 

nekaterih primerih pa je potrebno preseči navedene okvire in iskati povezave z zunanjimi institucijami (Center za 

socialno delo – psihologinja, klinični psiholog ali pedopsihiater v zdravstvenem domu, svetovalne delavke osnovnih 

in srednjih šol …); 

- število izpisanih dijakov med šolskim letom je 5, in sicer trije dijaki prvega letnika, en dijak drugega - športnega in 

ena dijakinja 3. letnika. 

Delo šolske svetovalne službe lahko označimo kot delo na naslednjih področjih:  

- v času razglašene epidemije zaradi koronavirusa (COVID -19) je svetovalno delo potekalo na daljavo (e- pošta, 

sporočila v eAsistentu, telefon, zoom, kontaktiranje neodzivnih dijakov in njihovih staršev, tehnike za premagovanje 

strahu in tesnobe, sodelovanje z učitelji, razredniki in vodstvom šole); 

- spremljanje učne uspešnosti ponavljalcev in prešolanih dijakov; 

- predstavitev metod in tehnik uspešnega učenja dijakom prvega letnika – »Strategije uspešnega učenja«, predavanja in 

delavnice (4 pedagoške ure za posamezni razred izvede v vsakem razredu šolska svetovalna delavka; z delom 

nadaljujejo pri posameznih predmetih, kjer jim učitelji predstavijo učinkovite pristope k učenju predmeta, ki ga 

poučujejo); 

- poklicna orientacija in informiranje dijakov o možnostih vpisa v študijske programe (3. in 4. letnik); individualno 

svetovanje dijakom pri odločanju za študij (Kam in kako – test za izbor primernih poklicev, vpisni pogoji za konkretni 

študijski program, izračunavanje točk – hipotetično oz. napoved možnega števila točk); 

- svetovanje pri preusmerjanju neučinkovitih dijakov v druge študijske programe ali šole; 

- izobraževanje: študijske skupine za pouk psihologije in šolsko svetovalno delo (svetovalno delo z dijaki s posebnimi 

potrebami, z disleksijo, avtizmom in dolgotrajno bolnimi);  

- sodelovanje pri pripravi gradiva »Informacije za osnovnošolce« in sodelovanje na informativnem dnevu, sodelovanje 

pri predstavitvah na osnovnih šolah pred informativnim dnevom; 

- v  okviru roditeljskih sestankov sem izvedla predavanji za starše: 

 Vpis na fakultete – za starše in dijake zaključnega letnika in Izbirni predmeti v 4. letniku – namenjeno staršem in 

dijakom tretjega letnika (v smislu organizirane priprave na maturo ter v skladu s študijsko namero); 

"Predstavitve študijskih programov" v sodelovanju s posameznimi fakultetami, predstavitev študija in študijskih 

programov (Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Fakulteta za 

šport, Fakulteta za organizacijske vede, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled …); 

- informacije o štipendijah in študentskih domovih – priprava informacij o vpisnih pogojih, vpisu in izvedbi 

maturitetnega tečaja za spletno stran Gimnazije Jesenice in plakate za srednje šole in občine;  

- sprejemanje vlog in sodelovanje v šolskih komisijah za določitev statusa (športnika, kulturnika oz. umetnika); 
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- vpis novincev v 1. letnik gimnazijskega programa, pošiljanje vabil, izpolnjevanje vlog za izdajo dijaških izkaznic in 

oblikovanje razredov;  

- v tem šolskem letu smo vsebine OIV »Vzgoja za družino, mir in nenasilje« izvedli v sodelovanju z Mladinskim 

centrom Jesenice (predavanja in delavnice v izvedbi Društva za nenasilno komunikacijo: sobota v oktobru) za oba 

splošna oddelka, za 3. Š pa sem izvedla predavanja v okviru razrednih ur in na daljavo. Za dijake, ki se ne udeležijo 

predavanj in delavnic, je obvezna izdelava seminarske naloge z zagovorom); 

- udeležba in aktivno sodelovanje v LAS (Lokalni akcijski skupini za preventivo pred vsemi oblikam odvisnosti), v 

občinah Jesenice in Kranjska Gora, na študijskih skupinah šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev psihologije 

(posodobitev gimnazijskih programov) ter na seminarjih za vpis v srednje šole (na povabilo ge. Mateje Gornik Mrvar, 

MIZŠ) in na seminarjih Zavoda RS za šolstvo (pouk psihologije in ŠSD). 

 

Priloga 4: Poročilo o delu šolske knjižnice in učbeniškega sklada 
4. 1. Šolska knjižnica 

(Milena Gerbec) 

Delo v šolski knjižnici je potekalo v skladu z zakonom o financiranju VIZ in pravilniku o šolskih knjižnicah. 

 

Odprta je bila vsak delovni dan od 7.00 do 14.00. Od 1. septembra 2020 do 10. julija 2021 in od 18. avgusta dalje. Razen v 

času, ko ima bibliotekarka in hkrati učiteljica sociologije pouk sociologije. V času razglašene epidemije je knjižnica delovala 

na daljavo, posredovanje informacij in možnosti pridobivanja elektronskih gradiv (izposoja preko Moje knjižnice) dijakom in 

učiteljem. Izobraževanje na daljavo. 

Delo v knjižnici je obsegalo: interno strokovno delo (nabava, obdelava, postavitev gradiva, individualno delo z uporabniki ob 

izposoji, strokovno izpopolnjevanje bibliotekarke, uporabljam program Cobiss), sodelovanje z učitelji, priprava gradiva za 

pouk in različna tekmovanja, organizacija in izvajanje dogodkov, vezanih na knjižnico, nadzor in svetovanje dijakom pri 

fotokopiranju, skrb za organizacijo, koordinacijo in izvedbo knjižnično-informacijskega znanja v prvem letniku, načrtovanje 

sredstev za nakup knjižničnega gradiva. 

Za nakup knjižničnega gradiva gradiva smo porabili 1.070,73 evrov. V šolskem letu 2021/22 načrtujemo za nakup 

knjižničnega gradiva 3000 evrov. Za nakup knjig in delovnega gradiva za učitelje ter posodobitev knjižnice pa še dodatnih 

1500 do 2000 evrov. 

 

4. 2. Učbeniški sklad 

(Milena Gerbec) 

Kot skrbnica učbeniškega sklada sem pripravila in objavila seznam in naročilnice učbenikov, ki so v skladu, obvestila staršem 

in dijakom o pravicah in dolžnostih ob izposoji, pripravila izračune za izdelavo položnic (računovodstvo) za plačilo 

izposojnine, predlog za dokup ali nakup novih učbenikov, nabavila, strokovno obdelala in dala v izposojo učbenike dijakom, 

pripravila učbenike za izposojo, jih evidentirala ob vračanju. Iz sklada si je učbenike izposodilo 90 % dijakov. Dijaki so si 

lahko izposodili vse ali samo posamezne učbenike, ki so v skladu. Do 2. julija 2021 je naročilnice za izposojo oddalo 300 

dijakov. 

V šolskem letu si je učbenike izposodilo 87,54 % dijakov (302 dijaka). Dokupili smo učbenike v vrednosti 4.238,44 evrov. 

4. 3.  Učbeniki in dodatno gradivo  

Večino učbenikov so dijaki vrnili med 7. in 14. junijem 2021. Vračali so jih v skladu s protokolom NIJZ-a. 

V knjižnico so vstopali posamično, z maskami. Za naslednje šolsko leto so naročili izposojo učbenikov preko elektronske 

pošte, Xooltime učilnice in easistenta. Naročilnice sem objavila na spletni strani šole in jih dijakom poslala preko easistenta. O 

tem sem obvestila dijake. Učbenike za prihodnje šolsko leto bodo prevzeli prve dni v septembru v skladu s protokolom NIJZ. 

4.4. Knjižnično informacijsko znanje je potekalo preko zoom-a. Več je v OIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Učbeniki  
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1. letniki Naslov knjige Avtor knjige 

Slovenščina Na pragu besedila 1, je v učbeniškem skladu  D. Ambrož 

  Branja 1, ni v skladu Krakar Vogel 

Matematika Matematika 1, učbenik, je v skladu 
M. Bon, Klajnšček, 

Dvoržak, Felda 

  Zbirka vaj 1, je v skladu Olga Arnuš, DZS  

Angleščina 

Bodite pozorni 

na ISBN 

 On Screen B2+ (Express Publishing), v Sloveniji 

zastopa knjigarna Oxford 

NI V UČBENIŠKEM SKLADU. DIJAKI GA BOSTE 

UPORABLJALI VSA ŠTIRI LETA. 

Evans Virginia; Dooley 

Jenny 

Nemščina 

 

Dogovorili se boste s profesoricami! 

Ni v učbeniškem skladu. 

 

Zgodovina Zgodovina 1, za gimnazije, je v učbeniškem skladu 
V. Brodnik, R.A. 

Jernejčič, S. Zgaga 

Geografija Obča geografija 1, je v učbeniškem skladu 
J. Senegačnik, B. 

Drobnjak 

Biologija 
Biologija 1, učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletne 

srednje šole, MK 

Tomažič I., Dolenc Koce 

J., Ambrožič A.J., Zidar P. 

Kemija Kemija Snov in spremembe 1, je v učbeniškem skladu A. Smrdu 

Fizika 
Fizika 1, učbenik za fiziko z DDV za 1. letnik 

gimnazije in štiriletne SŠ, je v učbeniškem skladu 
Vito Babič,…MK 

Informatika 
Osnove Informatike : učbenik za pouk informatike v 1. 

letniku gimnazije in SŠ, je v učbeniškem skladu 

Marko Kikelj, Šuštaršič 

Andrej, Žnidaršič Bojan 

Glasba Glasba v gimnaziji, je v učbeniškem skladu MK 
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Umetnostna 

zgodovina 

Umetnostna zgodovina za gimnazije in SŠ, športniki je 

nimajo v prvem letniku, je v učbeniškem skladu 
DZS 

 POMEMBNO 
 Športni razred v prvem letniku nima glasbe in 

umetnostne zgodovine. 
  

 2. letniki Naslov knjige Avtor knjige 

Slovenščina Na pragu besedila 2, je v učbeniškem skladu M. Bešter Turk et al. 

  Branja 2, ni v učbeniškem skladu Krakar, Vogel 

Matematika 

Matematika 2, učbenik za matematiko za gimnazije, je 

v učbeniškem skladu Matematika 2, Zbirka vaj, je v 

učbenišekem skladu 

M. Bon Klanjšček, B. 

Dvoržak, D. Felda, DZS, 

2010 

Angleščina Ostaja učbenik iz prvega letnika . On Screen…   

Nemščina Ostaja učbenik iz prvega letnika. H. Aufderstrasse 

Zgodovina Zgodovina za gimnazije 2, je v učbeniškem skladu DZS 

Geografija Geografija Svet, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik 

Biologija 

Evolucija, biotska pestrost in ekologija,  

Ekologija, je v učbeniškem skladu 

B. Vilhar, M. Tratnik, P. 

Stušek, S. Škornik , DZS  

Biologija 
Evolucija biotska pestrost in in ekologija, Ekologija, je 

v učbeniškem skladu 
D. Tome, Al Vrezec, DZS 

Kemija Snov in spremembe 2, je v učbeniškem skladu A. Smrdu, Jutro 

Fizika Fizika 2, MK, je v učbeniškem skladu A. Mohorič in V. Babič 

Psihologija Uvod v psihologijo, je v učbeniškem skladu.  A. Kompare 

Italijanski jezik Ostane učbenik, ki ga že imajo, ni v učbeniškem skladu   

   



 

41 

 

3. letniki Avtor knjige  

Slovenščina         Branja 3, ni v učbeniškem skladu        DZS 

  Na pragu besedila 3, je v učbeniškem skladu        Rokus Klett 

Matematika Matematika 3…je v učbeniškem skladu Bon…, DZS 

Angleščina Ostaja  On Screen B2+… 
Clive Oxenden Christina 

Latham-Koenig, Oxford 

Zgodovina Zgodovina za gimnazije 3, je v učbeniškem skladu DZS 

Geografija Evropa, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik 

Biologija 

ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV; Peter 

Stušek, Sonja Škornik, Dominik Vodnik; Ljubljana: 

DZS, 2011,  je v učbeniškem skladu 

  

Mohorjeva družba 

Kemija Kemija Snov in spremembe, je v učbeniškem skladu  A.Smrdu 

Fizika 
Fizika 3, učbenik za fiziko v tretjem letniku gimnazije 

in štiriletnih srednjih šol, je v učbeniškem skladu 
A. Mohorič, V. Babič, 

MKZ 

Sociologija Uvod v sociologijo, je v učbeniškem skladu A. Barle Lakota, DZS 

Nemščina Ostaja isti učbenik.   

4. letniki Naslov knjige Avtor knjige 

Slovenščina Na pragu besedila 4, je v učbeniškem skladu 
M. Bešter Turk et. al., 

Rokus 

  Branja 4 DZS 

Matematika 

Matematika 4, je v učbeniškem skladu 

Zbirka vaj 4, je v učbeniškem skladu 

  

Angleščina Ostaja  On Screen B2+…   
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Nemščina Ostaja isti učbenik. H. Aufderstrasse 

Zgodovina 
Zgodovina 4, je v učbeniškem skladu 

DZS, A. Gabrič… 

Geografija Geografija Slovenije 1, je v učbeniškem skladu 
M. M. Klemenčič, I. 

Lipovšek 

  Geografija Slovenije 2, je v učbeniškem skladu 
I. Lipovšek, M. M. 

Klemenčičl 

Biologija Kjer se življenje začne, je v učbeniškem skladu   

  

Evolucija, biotska pestrost in ekologija,  

Evolucija, je v učbeniškem skladu 

Evolucija, biotska pestrost in ekologija,Ekologija, je v 

učbeniškem skladu 

Zgradba in delovanje organizmov, je v učbeniškem 

skladu 

  

 Kemija 

Snov in spremembe 1, 2 in 3, je v učbeniškem skladu  

Kemijo razumem, kemijo znam, ni v učbeniškem 

skladu 

  

  

Organska kemija za gimnazije (zgolj priporočljivo, ni 

obvezno) 

 

M. Vrtačnik, N. Zupančič 

  
Naloge iz splošne in anorganske kemije za SŠ (ni 

obvezno) 
N. Bukovec, S. A. Glažar 

  
Kemija zakonitosti in uporaba (priporočljivo, ni 

obvezno) 

P. W. Atkins (modra in 

rdeča) 

  
Kemija – zbirka nalog z rešitvami (priporočljivo, ni 

obvezno) 
1995 – 2001, Dic 2002 

Fizika Fizika 1, učbenik z DVD Mohorič, Babič 
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Fizika 2, učbenik z DVD 

Fizika 3, učbenik z DVD 

So v učbeniškem skladu. 

Fizika 

To knjigo boste 

naročili skupaj 

septembra. 

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 

2004 – 2009 

Državni izpitni center 

Filozofija 

Filozofija za gimnazije 

POČAKAJ Z NAKUPOM! MORDA BO V SKLADU. 

N. Miščević 

Psihologija 
Psihologija, Spoznanja in dileme, je v skladu 

A. Kompare 

 

Priloga 5: Poročilo o delu v športnem oddelku, maturitetnem tečaju in izobraževanju odraslih 

5. 1.  Športni oddelek 
 

5. 1. 1. Pedagoški koordinator 

(Žiga Konjar) 

Na Gimnaziji Jesenice smo imeli v šolskem letu 2020/21 štiri športne oddelke. V prvem letniku je bilo v oddelku 22 dijakov - 

športnikov, v drugem tudi 22, v tretjem 17 in v četrtem 20. Aktivni so bili v naslednjih športnih panogah: atletika , veslanje, 

alpsko smučanje, smučarski skoki, tek na smučeh, biatlon, hokej na ledu, odbojka, košarka, nogomet, tenis, športno plezanje, 

športni ples, judo, karate, umetnostno drsanje, rokomet, kajak na mirnih vodah, sankanje na naravnih progah, squash in gorsko  

kolesarstvo.  

 

Poročilo vsebuje naslednja poglavja:  

1. Sestanki, predstavitve 

2. Individualne pedagoške pogodbe 

3. Organizirana učna pomoč 

4. Izostajanje dijakov od pouka 

5. Učna uspešnost dijakov športnikov 

6. Individualni razgovori 

7. Zaključki 

8. Plan dela za šolsko leto 2021/22 

 

1. Sestanki, predstavitve  

Delo pedagoškega koordinatorja zahteva veliko sodelovanja in komuniciranja zlasti z dijaki ter med dijaki in profesorji, ki pa se 

velikokrat ne vidi oziroma je učinek kljub dobri volji (pre)majhen. Letos je delo precej oteževal Covid-19, saj je bilo manj 

osebnih stikov kot navadno.    

V letošnjem letu sem nadaljeval s tedenskimi sestanki pedagoškega koordinatorja (skupaj s športno koordinatorko) s posameznim 

športnim oddelkom. V času šolske malice smo imeli enkrat tedensko sestanke, na katerih smo obravnavali aktualno dogajanje. 

Poročila sem pisal v posebne zvezke za posamezne oddelke.  

Zelo dobro sodelujeva s športno koordinatorko prof. Bojano Martinčič, s katero sva se lotevala problematike v športnih oddelkih. 

Najbolj primerno pa se mi zdi, da pri obravnavi posameznega dijaka športnika skoraj vsakodnevno komuniciram osebno z vsakim 

profesorjem.  

Sodeloval sem na predstavitvah športnega oddelka po osnovnih šolah naše regije in bil vseskozi prisoten na informativnem 

dnevu. Letos nismo mogli izvesti dneva odprtih vrat, kot smo ga izvedli lani jeseni in kandidatom tudi na ta način predstavili 

športni oddelek pri nas. Prvič po dolgih letih se je pokazal zmanjšan interes za športni oddelek.  

S športno koordinatorko sva drugače kot pretekla leta izvedla tudi individualne pogovore z bodočimi dijaki športniki in njihovimi 

starši, da smo jih seznanili z delom, zahtevami in s prednostmi vpisa v športni oddelek. Svetovalni delavki sem pomagal pri 

vpisu dijakov v 1. Š.  
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Gimnazija Jesenice naj bi ponovno podpisala pogodbo z OKS v okviru projekta Študij na daljavo.  

S starši dijakov je, razen redkih izjem, (pre)malo komuniciranja, podobno velja za obisk trenerjev v šoli ali na daljavo.  

 

2. Individualne pedagoške pogodbe 
Dijaki športniki z individualno pedagoško pogodbo v šolskem letu 2020/21 so bili:  

Nejc Jan, 4.  š (tek na smučeh) 

Jaka Vovk, 4.š (kolesarstvo) 

 Jernej Slivnik, 4. š (alpsko smučanje) 

 

Lena Repinc, 3. š (biatlon) 

Vida Ravnikar, 3. š (alpsko smučanje) 

David Raković, 3. š (alpsko smučanje) 

Nikola Perkolič Railič, 3. š (alpsko smučanje) 

 

Anže Adamek, 2.š (alpsko smučanje) 

Neža Brina Gmajnar, 2.š (alpsko smučanje) 

 

Lucija Medja, 1.š (tek na smučeh) 

Filip Sitar, 1.š (hokej na ledu) 

 

Vseh skupaj torej 10, kar je enako lani (10) in podobno kot predlani (11). Večina med njimi je bila zaradi športnih obveznosti 

zelo veliko odsotna od pouka. 

Filip Sitar je celotno šolsko leto preživel na Švedskem in se zelo uspešno šolal na daljavo. 

V zadnjem delu leta so podaljšanje šolskega leta dobili Mark Klančar in Luc Slivnik, oba 3. š – hokej na ledu, tudi člana 

reprezentance, ter Bor Petrovič, 1.š, in Erazem Jug, 2.š – oba tek na smučeh. 

Našteti so dobili v podpis izvod pogodbe, ki so jo morali podpisati skupaj s starši, trenerjem in vodstvom šole. Z vsakim dijakom 

sem individualno opravil razgovore in na njih sva sestavila izvedbeni načrt, ki sva ga med letom dopolnjevala. Nekateri dijaki 

so potrebovali zelo malo pomoči, a so se izkazali, za kar jim gre vsa pohvala. Drugi so potrebovali več spodbude, a za vse sem 

bil vedno na voljo, če je bilo to potrebno. 

 

Vsi profesorji, ki poučujejo v športnih oddelkih, so pripravili minimalne kriterije in načine dela za dijake športnike z individualno 

pedagoško pogodbo.   

 

3. Organizirana učna pomoč (OUP) 

Pedagoško delo je v športnem oddelku individualno v času pouka in zunaj njega v okviru ur OUP. Pri vsakem predmetu imajo 

dijaki možnost obiskati ure OUP. Maturitetnim predmetom (slovenščina, matematika, angleščina) pripada 35 ur letno, ostalim 

predmetom pa 29,155 ur (kar je 83,3 % ur). Te ure so urejene s posebnim urnikom in potekajo zunaj pouka. Dijaki pa se lahko 

tudi dogovarjajo za dodatne ure v njihovem prostem času in v prostem času profesorja, kar še posebej velja za športno bolj 

obremenjene in učno šibkejše dijake. 

OUP je namenjena dijakom, ki:  

- niso razumeli učne snovi;  

- so bili opravičeno odsotni od pouka ali ustnega in pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja; 

- želijo utrditi, preveriti in oceniti znanje; 

- morajo še opraviti laboratorijske in eksperimentalne vaje. 

Dijak je dolžan obiskovati ure OUP, če:  

- je negativno ocenjen ali neocenjen v redovalnem obdobju; 

- če sam želi; 

- če ga je tja napotil učitelj, ki ga ta predmet uči, razrednik ali starši. 

Učitelj spremlja in evidentira prisotnost dijakov pri urah OUP ter jih vpiše v easistent. Pedagoški koordinator ob koncu leta (letos 

5. 7. 2021) dobi sezname OUP po mesecih.  

 

4. Organizirana učna pomoč, njena učinkovitost in alternativni načini pomoči in učenja 

Število izpeljanih ur OUP v šolskem letu 2020/21 je 442 (kar je podobno kot lani - 461 ur, predlani 565), ob tem pa poročila o 

urah OUP še niso popolna zaradi dijakov s pedagoškimi pogodbami oz. s podaljšanim šolskim letom, med njimi pa jih nekaj  še 

vedno izpolnjuje svoje obveznosti (do 31. 8. 2021). OUP je izvajalo 19 od predvidenih 24 profesorjev, ki so imeli 687 obiskov 

dijakov športnikov (lani 695, predlani 1038), torej zelo podobno kot lani in manj kot prej.   

Tudi način vodenja ur OUP je bil letos zaradi »korone«  ponovno na preizkušnji. Menim, da vsi vseh svojih ur niso vpisali. 

 

Število ur OUP: šolsko leto 2020/21            

Gimnazija Jesenice    

 

Predmet št. učiteljev sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul skupaj 

SJK  2 0 1 0 0 2 1 0 3 0 1  8 
 

MAT 3 0 3 17 6 11 2 3 2 2 0  46 
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ANJ 4 6 9 12 4 7 10 1 11 5 7  72 

NEM 2 26 5 21 13 8 10 7 10 16 9  125 

KEM 2 0 0 2 2 2 0 3 0 3 3  15 

INF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

BIO 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0  5 

FIZ 2 4 2 7 2 4 0 3 2 3 7  34 

GEO 1 3 2 2 3 4 2 0 4 2 3  25 

ZGO 1 0 0 8 21 0 9 24 13 4 2  81 

LUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

GLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

SOC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

PSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

FIL 1 0 0 0 0 0 0 15 14 2 0  31 

Skupaj 24 39 22 69 51 38 36 56 62 37 32  442 

 

Največ ur je bilo pri nemščini, sledijo zgodovina, angleščina, matematika in geografija. Število ur se je povečevalo tekom 

redovalnega obdobja, največ jih je bilo jeseni v novembru in decembru in spomladi v marcu in aprilu.  

 

 

Tabela 2: Obisk dijakov pri urah OUP 

 

Predmet št. učiteljev sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul skupaj 

SJK  2 0 2 0 0 2 2 0 5 0 2  13 

MAT 3 0 3 23 15 12 3 3 4 6 0  69 

ANJ 4 5 6 37 10 20 23 8 24 10 18  161 

NEM 2 3 4 26 17 6 13 5 15 29 7  125 

KEM 2 0 0 3 2 2 0 4 0 3 3  17 

INF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

BIO 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0  5 

FIZ 2 5 3 11 1 12 0 5 7 5 13  62 

GEO 1 6 4 6 4 8 5 0 10 4 6  53 

ZGO 1 0 0 25 45 0 15 45 28 8 4  170 

LUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

GLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

SOC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

PSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

FIL 1 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0  12 

Skupaj 24 19 22 131 94 62 64 74 102 66 53  687 

 

Poleg klasičnih ur OUP pa smo na šoli izvajali še dodatne oblike posredovanja znanja, kar tudi štejemo k tem uram. Veliko se 

je že pred »korono« dogovarjalo preko elektronske pošte in snov se je podajala preko spletnih strani in učilnic. Še posebej dijaki, 

s katerimi je bila sklenjena pedagoška pogodba in sestavljen izvedbeni plan zaradi prevelike obremenjenosti v športu, so 

potrebovali dodatne napotke in razlage dela in snovi.  

Pridobljene izkušnje dela v zadnjih mesecih bomo vključevali v izobraževanje na daljavo v prihodnje. 

 

5. 2. Izostajanje dijakov od pouka 

Tabela 3: Število opravičenih in neopravičenih izostankov dijakov športnikov v šolskem letu 2020/21: 

Razred opravičenih neopravičenih 

1. š 4.202 29 

2. š 3.859 2 

3. š 6.100 63 

4. š 3.711 120 

skupaj: 17.872 214 

 

Lani je bilo 15.298 opravičenih in 154 neopravičenih ur, torej se je letos malo povečalo izostajanje in neopravičeno izostajanje, 

kar je tudi posledica pouka na daljavo zadnjih nekaj mesecev.  

 

5. 3. Učni uspeh dijakov športnikov 

Tabela 4: Učni uspeh v športnih oddelkih (v %) 
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Pri nekaterih dijakih je kot kaže »korona« pustila precej posledic in zato je uspeh letos nižji kot v preteklih letih.  

Dokončno bo uspešnost dijakov razvidna po jesenskem roku popravnih in predmetnih izpitov ter mature.  

 

6. Individualni razgovori 

Z dijaki športniki sem v šolskem letu 2020/21 tedensko preverjal, katere šolske obveznosti so že poravnali in katere še morajo. 

V vsakem športnem oddelku smo imeli sestanke, ki se jih je udeleževala tudi športna koordinatorka: ob ponedeljkih 1. Š in 4. Š, 

ob torkih 3. A in 4. A ter ob petkih 2. Š in 3. Š. Res je, da v času dela na daljavo ni vse potekalo tako kot v prejšnjih letih. Za  

dijake sem imel tudi govorilne ure oz. sem jim bil dosegljiv po dogovoru. Svetoval sem jim, kako naj si razporedijo učno snov  

in kdaj naj opravljajo zamujeno. Z dijaki, ki pa so imeli sklenjene pedagoške pogodbe, smo se bolj ali manj redno pogovorili o 

opravljanju šolskih obveznosti, če so bili ta dan odsotni v šoli, smo se domenili preko spleta ali telefonsko.  

V pogovorih s profesorji in iz lastnih izkušenj vem, da je problem izogibanje dogovorjenim obveznostim. Ob športnih 

obremenitvah lahko takšno izogibanje pripelje do težav na obeh področjih. V takšnih primerih je individualna pomoč zelo 

pomembna in zaželena. 

 

Pri dijakih pogodbenikih je bil rezultat ob konferenci po popravnih izpitih (5. 7.) naslednji – oni imajo sicer podaljšano šolsko 

leto do 31.8. 2021:   

Nejc Jan je opravil četrti letnik s prav dobrim učnim uspehom. 

Jaka Vovk je opravil četrti letnik z dobrim učnim uspehom. 

 

Lena Repinc je tretji letnik zaključila z odličnim učnim uspehom. 

Vida Ravnikar je tretji letnik zaključila s prav dobrim učnim uspehom. 

 

Neža Brina Gmajnar je drugi letnik zaključila z dobrim učnim uspehom. 

 

Filip Sitar je prvi letnik zaključil z odličnim učnim uspehom. 

Lucija Medja je prvi letnik zaključila z odličnim učnim uspehom. 

 

Dijaki s podaljšanim šolskim letom: 

Bor Petrovič, 1. ŠO, mora opraviti še obveznosti pri matematiki, nemščini in slovenščini. 

Anže Adamek, 2. ŠO, mora opraviti še obveznosti pri matematiki. 

Erazem Jug, 2. ŠO, mora opraviti še obveznosti pri matematiki, nemščini, slovenščini in biologiji. 

Luc Slivnik, 3. ŠO, mora opraviti še obveznosti pri matematiki. 

 

7. Zaključki 

Gimnazija Jesenice je po mojem mnenju zelo prepoznavna po delu v športnih oddelkih. Trudimo se, da bi dijakom športnikom 

omogočali čim boljše usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Kako smo pri tem uspešni, kaže zanimanje osnovnošolcev za 

vpis na našo šolo, saj smo tudi letos vpisali nov oddelek. Prvič po dolgih letih pa se je pripetilo, da je bilo kandidatov manj, kot 

je bilo razpisanih mest. Zdi se, da se zadnje leto kaže tudi v športu in konkurenca športnih oddelkov na Gorenjskem se je 

povečala.  

Posebno pozornost bo potrebno v poletnih mesecih in mogoče tudi jesenskih posvetiti dijakom, ki so odsotni tudi čez poletje 

(smučarji, tekači, hokejist) in morajo še opraviti nekatere obveznosti.  

Naslednja stvar, ki bi jo rad poudaril in je razvidna iz poročila, je, da je (pre)majhen interes za obisk organizirane učne pomoči 

za dijake športnike (OUP). Vložiti bo treba še več truda in stalnega opozarjanja. Velika večina naših profesorjev ima posluh za 

delo z dijaki športniki in jim gre pri šolskih obveznostih resnično »na roko«.   

Seveda pa se večkrat pojavlja skrb, da ob vsem usklajevanju obveznosti znanje dijakov športnikov ni dovolj široko in trdno.  

Kolikor je športno koristno in razbremenjujoče dejstvo, da so vsa ocenjevanja napovedana, toliko bolj je zaskrbljujoče , da je 

rezultat tega kampanjsko učenje, ki vodi k lepim ocenam, a kratkotrajnemu znanju. Vsi učitelji so zaskrbljeni ob razmišljanju, 

kako bodo dijaki znali pokazati celovito in kompleksno predstavitev snovi, ki je del gimnazijskega učnega načrta in maturitetnega 

preizkusa znanja. Upam, da bodo opravili vse obveznosti in bodo uspešni tudi na maturi.    

Nadaljujemo s projektom izobraževanje na daljavo za dijake športnike, ki se mi zdi zelo dobra rešitev za delo z dijaki, ki so  

veliko odsotni. Olajša jim stik s šolo, tudi ko so daleč stran. Upam, da ostanemo med štirimi slovenskimi gimnazijami, ki še 

posebej tesno sodelujejo z OKS in s sponzorjem. 

Pridobljene izkušnje dela v zadnjem letu in pol (»korona«) bomo, upam, v večji meri vključevali v izobraževanje na daljavo v 

prihodnje. 

Vsekakor pa bi ponovno podal mnenje, da se dijaki športniki na Gimnaziji Jesenice večinoma dobro počutijo, vedo, da se jim 

trudimo pomagati in jih individualno obravnavati ter jim omogočiti čim večji in lažji dostop do znanja ter možnosti za 

napredovanje v višji letnik.  

 

 

 1. ŠO 1. splošni 

odd. 

2. ŠO 2. splošni 

odd 

3. ŠO 3.A 3. splošni 

odd. 

4. A 4. ŠO 4. splošni odd. 

 23.6.2021 81,0  81,8  64,7 80,0  100 95  

  5.7. 2021 81,0 86,4 70,6 90,0 100 95  
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5. 1. 2. Športna koordinatorka  

(Bojana Martinčič)  

V šolskem letu 2020/21 smo na Gimnaziji Jesenice izobraževali dijake – športnike v štirih heterogenih športnih oddelkih (1., 

2., 3. in 4. letnik) iz naslednjih športnih panog: atletika, veslanje, alpsko smučanje, hokej na ledu, smučarski skoki, tek na 

smučeh, biatlon, tenis, odbojka, košarka, squash, športno plezanje, nogomet, rokomet, umetnostno drsanje, tekmovalni ples, 

judo, golf, gorsko kolesarstvo. 

Dijaki športniki po statusih in nazivih OK (razredi): 83 dijakov športnikov 48 status A, 42 z nazivi OKS-ja; perspektivni razred 

ima biatlonka Lena Repinc in alpski smučar Borut Božič. Športno najuspešnejši je 2. Š, z največ A statusi in nazivi. 

Tekmovalno sezono in s tem državna tekmovanja je prekinila epidemija. Stanje v tekmovalnem športu ni dobro. Posamezniki 

so se sicer dobro pripravili na letno sezono (veslači, atleti, alpski smučarji). Ostali so med epidemijo trenirali po navodilih 

trenerjev, polovico časa na daljavo, s sproščanjem ukrepov so se začeli tudi redni treningi. Žal za mlade kategorije po večini ni 

bilo športnih tekmovanj, za mladince in člane so tekmovanja potekala prilagojeno epidemiološki sliki. 

Neposredno delo z dijaki –športniki: Dijaki so dokaj redno oddajali svoje športne napovedi (e-pošte, easistent, SMS), 

opravičila za športne izostanke, informativne kartone. Skupaj s pedagoškim koordinatorjem sva izvajala t. i. PK za dijake v 

času malice, enkrat tedensko (tudi za 1. A). O problemih sva seznanjala še razrednike (Marija Medja, Nada Legat, Boštjan 

Modrijan, Tina Mulec). Izmenjali smo informacije, poiskali rešitve. V svetovanje smo vključevali našo svetovalno delavko 

Vesno Smolej Vrzel, dpl. uni. psih. V času epidemije je bilo sodelovanje prestavljeno zgolj na e-komunikacijo, zoom …  

Sodelovanje s starši: govorilne ure, preko telefona, elektronske pošte.  

Organizacija in izvedba – šola v naravi in športni dnevi, obvezne OIV in ostalo: 

Izvedli smo načrtovane šole v naravi za 1. Š v CŠOD Planica, za 2. Š v CŠOD Gorenje, za 3. Š v CŠOD Trilobit ni bila 

izvedena (zaradi epidemiološke slike). Letni športni dan so dijaki opravili v šoli v naravi z izjemo 3. š. Z Inštitutom za šport, 

Fakulteta za šport, nismo izvedli meritev /velika baterija motoričnih testov/. Zaradi epidemije smo testiranje prestavili na 7. 

september 2021.  

Predavanje preko projekta Promocija čistega športa – sodelovanje s SLOADO – smo izvedli na daljavo (priloga: poročilo 

projekti). Uresničevali smo zaveze za prejet certifikat Športniku prijazno izobraževanje. V preteklem letu smo zaključili 

sodelovanje s fizioterapevtskim centrom Medical Bled. Nekateri dijaki so bili zaradi hujših poškodb v večmesečni rehabilitacijski 

obravnavi. Omogočali smo jim izvajanje fizioterapevtskih vaj vse do epidemije. Sodelovali smo s športno psihologinjo Meto 

Jerala, tudi v času epidemije. (priloga: poročilo – projekt Športni oddelki). Sodelovanje s trenerji in klubi skoraj ves čas na 

daljavo. V novembru  nismo  izpeljali dneva odprtih vrat. Dnevno komuniciranje je potekalo preko e-pošte, telefona, redkeje 

osebno. Sodelovanje s FŠ in Športno zvezo Jesenice. V času epidemije sem se redno vključevala na sestanke študijske skupine 

za ŠO prek ZOOM aplikacije. Špela Bergoč in Nives Puhan s sodelavci sta pripravljali in vodili odlične vsebine. Potekala je 

konstruktivna debata, izmenjava izkušenj. Sestanki so bili na tedenski ravni (pomoč pri izbiri vsebin, daj-dam aplikacija, 

načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo, ocenjevanja na daljavo, zaključevanje ocen). Res zelo dobra podpora v času dela na 

daljavo za vse nas učitelje športne vzgoje. S Športno zvezo Jesenice sodelujemo kot člani v nekaterih njihovih organih. V 

letošnjem letu so številna tekmovanja oz. prireditve odpadla. 

Zelo odmeven uspeh na mednarodni ravni je dosegla Lena Repinc, 3. š, ki je postala dvakratna svetovna prvakinja in dvakratna 

svetovna podprvakinja v biatlonu. Priredili smo ji sprejem in podelili srebrni znak Gimnazije Jesenice. Kljub razmeram, ki so 

bile za špost zelo posebne, so nekateri naši dijaki alpski smučarji postali državni prvaki in se uvrstili v mladinsko reprezentanco 

(Vida Ravnihar, 3. š, David Rakovič, 3. š), oba hokejsita Bleda Luc Slivnik in David Klančar sta igrala tudi za člane. V teku na 

smučeh se je še posebej izkazala Lucija Medja, ki je postala članica mladinske reprezentance, udeležila se je MSP na Finskem. 

Je tudi državna prvakinja, tako kot Bor Petrovič, oba dijaka 1. Š.  

Zelo uspešne so veslačice Jana Dremelj, 2. š, Ruby Čop, 3. š, Ela Bajc, 3. š, saj na mednarodnih tekmovanjih dosegajo zavidljive 

rezultate. Tudi na področju plesa – MTP so naše dijakinje osvajale državne naslove (Jeločnik Karolina, 1. š). Nogometaši U 17 

NK Jesenice so se uvrstili v višjo ligo. 

Seveda je letošnji športni svet krojila epidemija Covida-19. Večina tekem za kadete in mladince je odpadlo. 

Vpis v ŠO – pridobivanje novih kandidatov. V decembru in januarju smo skupaj predstavljali program naše šole na osnovnih 

šolah po Gorenjskem preko zoom povezave. Delo v ŠO smo predstavili na informativnem dnevu, ki je potekal na daljavo. V 

bodoči 1. športni oddelek se je prijavilo 16 kandidatov, s katerimi sva, skupaj s pedagoškim koordinatorjem, opravila razgovore 

(vse na daljavo). Stanje po vpisu je 17 dijakov (v drugem krogu je še en kandidat prenesel prijavo), 12 status A, 1 status B, 4 

status C. Zastopani že znani športi  n letos prvič curling (po športnih zvrsteh heterogen športni oddelek). Razredničarka bo Marija 

Medja.   

5. 2. Maturitetni tečaj 
(Tatjana Sitar) 

Maturitetni tečaj je bil odobren za šolsko leto 2020/21. Vpisalo se je 13 dijakov. S poukom smo pričeli 1. 10. 2020. Razpisali 

smo naslednje predmete: slovenščina, matematika, angleščina, zgodovina in geografija. Dve dijakinji sta izbrali izbirni predmet 

psihologijo. Vpis se je zaključil na začetku septembra.   
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Naš pomemben cilj je bil, da bi dijake motivirali k odgovornemu delu, ki je pogoj za uspešen zaključek izobraževanja. Celoten 

učiteljski zbor v maturitetnem tečaju se je izkazal pri delu na daljavo tudi v letošnjem šolskem letu. 

Pia Kavčič je maturitetni tečaj zaključila  z odličnim uspehom. Opravljala je tudi celotno maturo . 

Emil Šoro je opravljal maturo iz matematike in Dijana Đukanović iz psihologije.   

Ostali dijaki so bili neocenjeni. 

5. 3. Izobraževanje odraslih 
(Vesna Smolej Vrzel) 

Kljub dogovarjanju s posameznimi kandidati za izobraževanje na programih za odrasle, se le-ti niso odločili zanj. Prav tako 

niso pokazali interesa za vključitev v nobenega od plačljivih tečajev (LU Jesenice izvaja brezplačne tečaje tujih jezikov in 

računalništva). 

Priloga 6: Sistemizacija 
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Priloga št. 7 : Analiza učnega uspeha za celotno šolo 

Oddelek 
   Št. 

dijakov 
Št. pozitivnih % 

1. A    25 21 77,8 

1. B    24 22 91,7 

1. Š    20 19 90,5 

2. A    23 21 87,5 

2. B    26 26 100 

2. Š    22 20 90,9 

3. A    20 19 95 

3. B    21 20 87 

3.C    18 18 100 

3.Š    17 13 76,5 

4. A    21 21 100 

4. B    24 24 100 

4. C    22 22 100 

4. Š    20 19 95 

MT    13 1 7,7 

Brez MT    303 285 94,95 

Z MT    316 286 91,00 

 

Veliko dijakov je, ob veliki podpori učiteljev, doseglo odlične rezultate.  

 

 

Priloga 8: Analiza uspeha na maturi 2021  
 (tajnik ŠMK, Boštjan Modrijan) 

8.1.Spomladanski rok splošne mature 2021 
 

 Pristopilo Opravilo Neocenjeni 

(COVID, 

OPR) 

Uspeh v % Uspeh v % 

(Slovenija) 

Dijaki 4. letnikov 85* 79 2,4 % 95,3 97,26 

Maturitetni tečaj 

le 5. predmet 

1 

2 

1 

2 

  

  

Zunanji 

 

5. predmet 2 2    

Izboljševanje 1 1    

Popravljanje 4 1    

21-letniki      
 

* En dijak 4. letnika ni uspešno zaključil (od 86 dijakov v 4. letniku), to je 1,2 %. 

 

Od dijakov 4. letnikov, ki so pristopili k maturi v spomladanskem roku, so bili 4 neuspešni in dva neocenjena:  

3 kandidati so bili neuspešni pri enem predmetu, en kandidat ponovno opravlja celotno maturo. 

Po predmetih so bili dijaki neuspešni pri matematiki (2 dijaka), slovenščini (2 dijaka), psihologiji (2 dijaka) in angleščini (1 

dijak). 
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Statistični podatki za Gimnazijo Jesenice po predmetih  
in primerjava ocen pri posameznem predmetu s slovenskim povprečjem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVPREČNO ŠTEVILO TOČK NA MATURI v spomladanskem roku: 

- dijaki 4. letnikov : 19,5 točk, slovensko povprečje 20,99 točk 

 

ZLATI MATURANTI so maturanti, ki so dosegli od 30 do 34 točk. Na Gimnaziji Jesenice imamo 1 zlato maturantko, 

kar je 1,2 % naših maturantov.  Ti dijaki prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo.  

V Sloveniji je bilo takih maturantov 302 od 5794 (oziroma 5,21 % maturantov v Sloveniji).  

Zlati maturanti: 
Ema Pšeničnik (32 točk) 

PREDMET POVP. OCENA 

ŠOLA 

(konec pouka) 

POVP. OCENA 

ŠOLA 

(matura) 

POVP. OCENA 

(SLO) 

(matura) 

slovenščina 3,22 3,12 3,59 

angleščina 3,08 3,67 3,69 

angleščina (V) 3,97 4,15 4,19 

nemščina 3,66 4,30 3,77 

nemščina (V)  4 3 4,5 

matematika 2,87 3,17 3,45 

matematika (V) 4,41 3,64 4,05 

fizika 3,32 3,63 3,81 

biologija 3,83 3,80 3,80 

kemija 3,88 2,65 3,81 

geografija 3,59 3,85 3,63 

zgodovina 3,75 3,37 3,60 

psihologija 3,77 3,14 3,66 
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Maturantov, ki so dosegli vsaj 25 točk in manj kot 30 (odličen uspeh), je 8: 
Jure Kos (29 točk) 

Helena Tolar (29 točk) 

Julija Ferjan (28 točk) 

Natalija Šmitran (28 točk) 

Julija Bergelj (26 točk) 

Timotej Mlakar (26 točk) 

Ana Ajša Vičar (25 točk) 

Jera Aideen Schiffrer (25 točk) 

Klemen Liam Jelovčan (25 točk) 

 

Število dijakov, ki so na maturi dosegli vsaj 25 točk, je 9, kar predstavlja kar 10,8 % vseh dijakov, ki so pristopili k 

spomladanskem roku splošne mature 2021. 

 

Še nekaj dijakov, ki so dosegli zelo visok odstotek točk pri posameznem predmetu (90 % ali več): 

 
Ema Pšeničnik Slovenščina 

Matematika (V) 

Psihologija 

92 % 

92 % 

94 % 

Helena Tolar Matematika (V) 

Nemščina 

Fizika 

93 % 

92 % 

96 % 

Timotej Mlakar Matematika (V) 

Angleščina 

Fizika 

95 % 

94 % 

91 % 

Jure Kos Angleščina (V) 

Fizika 

Nemščina 

92 % 

95 % 

94 % 

Aljoša Markež Matematika 

Nemščina 

97 % 

93 % 

Natalija Šmitran Zgodovina 98 % 

Lenart Medja Matematika 93 % 

Tara Štular Matematika 92 % 

Liza Gregori Matematika 92 % 

Nik Rebolj Matematika 92 % 

Julija Bergelj Matematika (V) 91 % 

Maša Tancar Angleščina (V) 91 % 

Ana Škufca Matematika  91 % 

Ana Ajša Vičar Nemščina 90 % 

Enna Vukalič Zgodovina  90 % 

Jera Aideen Schiffrer Angleščina (V) 90 % 

Rebeka Gogala Angleščina 90 % 

 

Certifikat o znanju tujega jezika: 

 
Jezik Raven Število dijakov  

 

ANGLEŠČINA - na osnovni ravni (English at Basic 

Level) B2 

 

 

- na višji ravni (English at Higher 

Level)  B2 

25/47 (53,2 %) 

 

28/36 (77,8 %) 

 skupaj 53/83 (kar je 63,9 %) 

 

NEMŠČINA - na osnovni ravni 

(Deutsch/Grundniveau) B1 

 

9/10 (90 %) 

 

 

Oba certifikata je pridobilo pet dijakov: 

Jure Kos, Aljoša Markež, Maša Kos Tancar, Tara Štular in Ajša Ana Vičar. 
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Kandidati s posebni potrebami 
K spomladanskemu roku je pristopila ena kandidatka s posebnimi potrebami. Maturo je uspešno opravila. 

Kandidatka je imela prilagoditev pri izvedbi izpitov, in sicer 50 % podaljšan čas pisanja in 50 % podaljšan ustni del izpita ter 

poseben prostor pri pisnih izpitih. Imela je odločbo o usmeritvi. 

 

 

 

 

8.2.Jesenski rok splošne mature 2021 
 

Od dijakov 4. letnikov je eden maturo opravljal prvič, štirje dijaki so popravljali negativne/neocenjene predmete oziroma ena 

kandidatka je opravljala maturo v dveh delih. Maturo so opravili štirje dijaki od sedmih. Dva kandidata ponovno opravljata 

maturo v celoti, en kandidat ima en popravni izpit. 

 

Trije kandidati so izboljševali ocene na maturi, en kandidat je bil uspešen. 

 

POVPREČNO ŠTEVILO TOČK NA MATURI v jesenskem roku: 

- dijaki 4. letnikov 16,7 točke 

 

 

Certifikat o znanju tujega jezika: 

 
Jezik Raven Število dijakov  

 

ANGLEŠČINA - na osnovni ravni (English at Basic 

Level) B2 

2/8 (25 %) 

RUŠČINA - na višji ravni B1 

 

1/1 (100 %) 

 

 

 

8.3. MATURA 2021 (OBA ROKA SKUPAJ) 

 V celoti Maturo opravilo Uspeh v % 

Dijaki 4. letnikov 86 83 96,5 % 

 

 

Priloga 9:  Primeri dobrih praks posodobitve gimnazijskega programa 
Tudi po formalno zaključenem projektu Posodobitev gimnazijskega programa izvajamo pouk v skladu z njegovimi smernicami. 

9.1. Delo z nadarjenimi 
(Vesna Smolej Vrzel) 
V skladu s smernicami posodobitve gimnazijskega programa smo v šolskem letu 2020/2021nadaljevali delo z nadarjenimi dijaki 

s pisanjem individualiziranih načrtov dela, v katerih so zapisani načrtovanje, načini in potek dela mentorja s posameznim dijakom 

ter dijakovi dosežki.  

Velika večina nadarjenih dijakov je iz osnovne šole prinesla potrdila in poročila o odkriti nadarjenosti. V šolskem letu 2020/2021  

je bilo v prvem letniku gimnazije 15  nadarjenih dijakov,  s čimer je  svetovalna delavka seznanila vodstvo šole, projektni tim za 

delo z nadarjenimi dijaki in učiteljski zbor. Za večino nadarjenih dijakov že gimnazijski program predstavlja ustrezno spodbudo 

za razvijanje posameznih področij nadarjenosti, nekateri dijaki in njihovi starši pa so na pobudo razrednikov, učiteljev in 

svetovalne službe želeli individualni načrt dela z dijakom za celo šolsko leto (INDEP). Dosežke nadarjenih dijakov s tekmovanj 

in njihove uspehe z raziskovalnimi nalogami najdete v poročilu o delu. 

  Maturo opravilo Uspeh v % 

Dijaki 4. letnikov 1 prvič 

1 ponovno celo 

4 popravljali 

1 v več rokih 

1 

0 

3 

0 

100 % 

0 % 

75 % 

0 % 

21-letnik 1 celo 1 100 % 

Zunanji 2 celo  

2 popravljala 

0 

1 
0 % 

50 % 
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Zbiranje poročil dijakov o področjih prepoznane nadarjenosti je potekalo že ob vpisu v prvi letnik v juniju 2021. Vedeti moramo, 

da je oddaja dokazil prostovoljna in da so nekateri dijaki, ki so na tekmovanjih dosegli vidne rezultate, šele kasneje povedali, da 

prej niso želeli oddati dokazil. Sama (sem svetovalna delavka, psihologinja) sem nato zbrala podatke in jih posredovala 

razrednikom ter razrednim učiteljskim zborom. Učitelji posameznih predmetov so bili že v začetku šolskega leta seznanjeni, 

kateri dijaki so bili v osnovni šoli odkriti na določenem področju, kar pomeni, da so bili nanje bolj pozorni in so jih že od začetka 

pouka spodbujali, da so se bolj angažirali  pri določenem predmetu. Pomembno je vedeti za področje nadarjenosti, kajti le tako 

dijake lahko usmerjamo k pripravam na tekmovanja iz znanj, v raziskovalno delo ali  umetniško dejavnost. 

9. 2. Tutorstvo 
8 dijakov tretjih in četrtih letnikov je občasno ali večkrat po potrebi pomagalo pri premagovanju učnih težav 20 dijakom, 

predvsem iz prvih letnikov.  

9.3. Šole v naravi 
Vikend tabor v COŠD Trilobit 

NOSILEC: Žiga Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Bojana Martinčič, Vesna  Smolej Vrzel 

ČAS IZVEDBE: 1. dan: Dijaki imajo 4 ure pouka in malico. Sledi pohod čez Jelenkamen preko Pristave do COŠD Trilobit na 

Javorniškem Rovtu. Kosilo. Predavanje in delavnica vzgoja za družino mir in nenasilje – izvajalka Vesna Smolej Vrzel. 

Večerja. Predavanje izbranega predavatelja in delavnica. Priprava na nočni počitek in nočni počitek. 2. dan: Zajtrk in 

pospravljanje sob. Izvajalci učitelji ČOŠD in učitelji šole: orientacija v naravi, lokostrelstvo, veslanje. Kosilo ob 13.00, sledi 

odhod domov (poskrbijo starši).  

POROČILO: Dejavnost bo izvedena na drugačen način. 

CŠOD Tabor Peca 

NOSILEC: Bojana Martinčič, Žiga Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Milica Kos Tancar, učitelji CŠOD 

ČAS IZVEDBE: 1. - 4. 9. 2021  

POROČILO: Tabor je bil izveden v celoti, z vsemi predvidenimi vsebinami. 

Tabor - Gorenje nad Zrečami 

NOSILEC: Boštjan Modrijan 

OSTALI IZVAJALCI: Mirjam Martinuč Bernard, Urška Odar 

ČAS IZVEDBE: 1.9. - 4. 9. 2020  

POROČILO: Tabor je bil izveden v celoti, z vsemi predvidenimi vsebinami. 

Vikend tabor v COŠD Trilobit 

NOSILEC: Marija Medja 

OSTALI IZVAJALCI: Vesna Smolej Vrzel, Bojana Martinčič in učitelji COŠD 

ČAS IZVEDBE:   
POROČILO: Zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena na Trilobitu. 

Nemški jezikovni tabor 

NOSILEC: Darja Črv-Štepec 

OSTALI IZVAJALCI: Metka Podlipnik, Milica Kos Tancar 

ČAS IZVEDBE:   
POROČILO: zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena 

Šola v naravi - CŠOD Planica 

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: CŠOD Planica, Darja Svetina, Vesna Smolej Vrzel 

ČAS IZVEDBE: 1. - 4. 9. 2021  

POROČILO: Tabor je bil izveden v celoti, z vsemi predvidenimi vsebinami. 

Tabor v naravi ITS 

NOSILEC: Veronika Žnidaršič 

OSTALI IZVAJALCI: Barbara Hudovernik, Veronika Žnidaršič, Katarina Trontelj in Irena Oblak 

ČAS IZVEDBE: Priprave: 4.,11., 18. 9. Izvedba tabora v CŠOD Trilobit: 9. - 11. 10. 2021; Evalvacija in izdelava poročil: 16., 

23., 30. 10. (po 3 šolske ure)  

POROČILO: Tabor je bil izveden v celoti, z vsemi predvidenimi vsebinami, vključno s pripravami in evalvacijo v šoli. 

 

9.4. Ekskurzije v okviru učnega načrta posameznega predmeta 
9.4.1.Ekskurzije v okviru biologoje 

A. Ogled paleontološke zbirke 

ODGOVORNI UČITELJI: Irena Oblak, Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: 2. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: februar - marec 2021 

POROČILO: Ni bilo izvedeno zaradi koronavirusa. 

B. Odlagališče Mala Mežakla  
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ODGOVORNI UČITELJI: Irena Oblak, Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: 3. A; 3. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: april - maj 2021 

POROČILO: Ni bilo izvedeno zaradi koronavirusa. 

C. Ekološka kmetija 

ODGOVORNI UČITELJI: Irena Oblak 

UDELEŽENCI: 4. C;4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: september - oktober 2020 

POROČILO: Ni bilo izvedeno zaradi koronavirusa. 

D. Dan Zdravja v Kolpernu  

NOSILEC:  Irena Oblak 

OSTALI  IZVAJALCI:  Bojana Martinčič, Katarina Trontelj, Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI:  3. A; 3. B; 3. C; 3. Š 

NAČIN DELA: Terensko delo pri biologiji in povezava z ZV. 

POROČILO: Ni bilo izvedeno zaradi koronavirusa. 

E. Ekskurzija na Pokljuko 

NOSILEC:  Katarina Trontelj 

OSTALI  IZVAJALCI:  Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI:  2. A; 2. B; 3. B; 3. C; 

NAČIN DELA: frontalna razlaga, prikaz, opazovanje, terensko delo 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: pomlad 2021 

POROČILO: Ni bilo izvedeno zaradi koronavirusa. 

 

9.4.2. Ekskurzije v okviru predmeta fizika in kemija 

Maturitetna ekskurzija iz fizike in kemije v Krško 

ODGOVORNI UČITELJI: mag. Matej Erjavec 

UDELEŽENCI: 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: en dan 

POROČILO: Zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena. 

 

9.4.3. Ekskurzija v okviru predmeta italijanščina 

Ekskurzija v Gorico  

ODGOVORNI UČITELJI: Andreja Kosem-Dvoršak 

UDELEŽENCI: 3. C; 3. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: enodnevna ekskurzija 

POROČILO: Ekskurzija je zaradi znanih razlogov (Covid-19 ) odpadla. 

 

9.4.4. Ekskurzija v okviru predmeta ITS (3. letnik) 

B. ITS - kemija (3. letnik) 

Atotech Podnart  

ODGOVORNI UČITELJI: Veronika Žnidaršič 

UDELEŽENCI: 3. A;  3. B; 3. C 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: med rednim poukom 

POROČILO: Zaradi epidemije aktivnost ni bila izvedena. 

C . ITS – kemija in fizika (3. letnik) 

Strokovna ekskurzija Polimeri 

ODGOVORNI UČITELJI: Veronika Žnidaršič 

UDELEŽENCI: 3. A;  3. B; 3. C 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: med rednim poukom ITS in popoldne 

POROČILO: Zaradi epidemije je bila aktivnost opravljena na daljavo preko Zooma 18. decembra 2020. 

Strokovna ekskurzija vobrat za pridobibvanje plinov iz zraka, Jesenice 

ODGOVORNI UČITELJI: Veronika Žnidaršič 

UDELEŽENCI: 3. A; 3. B; 3. C 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 21. maja 2021 med rednim poukom ITS A 

POROČILO: Ekskurzije se je udeležilo 11 dijakov ITS A  21. maja 2021. 

D. ITS . biologija (3. letnik) 

Obisk BTF Oddelek za biologijo 

NOSILEC:  Katarina Trontelj 

OSTALI  IZVAJALCI:  Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI:  3. A; 3. B; 3. C 

NAČIN DELA: predavanje, prikaz 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: februar 2021 
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POROČILO: Predstavitev terenskega dela z velikimi zvermi je bila izvedena na daljavo. 

 

9.4.5. Ekskurzije v okviru predmeta kemija 

A. Ogled lekarniškega in alkimističnega muzeja 

ODGOVORNI UČITELJI: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

UDELEŽENCI: 1. A; 1. B; 1. Š; 2. A; 2. B; 2. Š; 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š; 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: junij 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

B. Ogled Festivala eksperimentov v Ljubljani 

NOSILEC:  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: dijaki prijavljeni na krožek OIV izbirno Kemija je kul – naravna kozmetika  

NAČIN DELA: Z vlakom se bomo okrog 11. ure odpeljali v Ljubljano, kjer na glavnih trgih potekajo razne naravoslovne 

delavnice z zanimivimi in spektakularnimi eksperimenti. Možen je tudi ogled Hiše eksperimentov po nižji ceni. Povratek ob 

15.30 z vlakom  iz Ljubljane. Ekskurzija bo izvedena ob zadostnem številu prijavljenih (vsaj 5). 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: junij 2021 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

 

9.4.6. Kulturno umetniške vsebine LUM in GLA 

ODGOVORNI UČITELJI: Sonja Janša Gazič, Urška Odar 

UDELEŽENCI: 1. A; 1. B; 2. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 23. 3. 2021 

POROČILO: Letos se je ta dan izvajal na daljavo, v obliki medpredmetne povezave LUM in GLA. Virtualni ogled galerije in 

likovna naloga. 

 

9.4 .7. Ekskurzija v okviru predmeta LIS 

Sprehod po galerijah 

ODGOVORNI UČITELJI: Sonja Janša Gazič 

UDELEŽENCI: 3. A; 3. B; 3. C 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: maj/junij 2021 

POROČILO: Letos se ni izvajalo. 

 

9. 4. 8. Ekskurzija v okviru predmeta nemščina 

Ekskurzija v Celovec  

ODGOVORNI UČITELJI: Milica Kos Tancar 

UDELEŽENCI: 1. A; 1. B; 1. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 1 dan 

POROČILO: Zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena. 

Ekskurzija v okviru pouka nemščine v Salzburg 

ODGOVORNI UČITELJI: Milica Kos Tancar 

UDELEŽENCI: 2. A; 2. B; 2. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 1 dan 

POROČILO: Zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena. 

 

9.5. Medpredmetne povezave 
Statistika 

POVEZAVA: psihologija - informatika 

UČITELJA: dr. Barbara Debeljak Rus - Mojca Velušček 

RAZRED: 2. B 

OBLIKA: pomoč dijakom pri izdelavi seminarske naloge v Excelu 

IZVEDBA: Projektna maturitetna naloga. 

Kotne funkcije 

POVEZAVA: matematika - fizika 

UČITELJA: Ana Miler - Matej Erjavec 

RAZRED: 3. B 

OBLIKA: Sinusoida in nihalo, dva učitelja v istem razredu, risanje in računanje sinusoide 

IZVEDBA: november 2020 

Populacijska genetika - kombinatorika 

POVEZAVA: 4. IZ biologija - matematika 

UČITELJA: Irena Oblak - Darja Šatej 

RAZRED: 4. C; 4. Š 

OBLIKA: sodelovalno poučevanje 

IZVEDBA: januar 2021 – ni bilo izvedeno (pouk na daljavo) 
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Iskanje sreče, empatija in altruizem 

POVEZAVA: itj - soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Milena Gerbec 

RAZRED: 1.B 

OBLIKA: frontalna, skupinska- razgovor 

IZVEDBA: 12. 1. 2021 

Kritika družbenega sistema, izkoriščanje delavcev in revščina 

POVEZAVA: anj - soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Milena Gerbec 

RAZRED: 3. B 

OBLIKA: frontalna, skupinska – razgovor  

IZVEDBA: 11.1. 2021 

A man's character is his fate. 

POVEZAVA: anj - fil 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Renata Knap 

RAZRED: 3. C 

OBLIKA: skupinska - razgovor 

IZVEDBA: 25. 5. 2021 

Rasizem in segregacija v ZDA, sprejemanje drugačnosti preko športa, 

POVEZAVA: anj - soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Milena Gerbec 

RAZRED: 1. Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska – razgovor  

IZVEDBA: 26. 1. 2021 

The Jazz Age: oznaka obdobja (20-ta leta 20. stol. v ZDA), kriminal in prohibicija 

POVEZAVA: anj - soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Milena Gerbec 

RAZRED: 1. Š 

OBLIKA: frontalna, skuoinska – razgovor  

IZVEDBA: Ni bila izvedena zaradi dela na daljavo 

Gospodarski vzpon in zlom v ZDA v 1920-ih letih 

POVEZAVA: anj - soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Milena Gerbec 

RAZRED: 1. Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska – razgovor  

IZVEDBA: Ni bila izvedena zaradi dela na daljavo. 

Mobilni telefoni - črne skrinjice naših življenj 

POVEZAVA: itj - psi 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Vesna Smolej Vrzel 

RAZRED: 3. C; 3. Š 

OBLIKA: skupinska – razgovor  

IZVEDBA: 12. 1. 2021 

Pproblemi odraščanja 

POVEZAVA: itj - psi 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Vesna Smolej Vrzel 

RAZRED: 3. C; 3. Š 

OBLIKA: skupinska – razgovor  

IZVEDBA: Ni bila izvedena zaradi dela na daljavo. 

A man's character is his fate. 

POVEZAVA: itj - fil 

UČITELJA:  - Renata Knap 

RAZRED: 4. A; 4. C; 4. Š 

OBLIKA: skupinska – razgovor  

IZVEDBA: 11. 5. 2021 

Nostalgija za otroštvom: kaj se lahko naučimo od mladih 

POVEZAVA: itj - psi 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak - Vesna Smolej Vrzel 

RAZRED: 4. A; 4. C; 4. Š 

OBLIKA: skupinska – razgovor  

IZVEDBA: Ni bila izvedena zaradi dela na daljavo. 

Umetnostna zgodovina 

POVEZAVA: LUM - GLA 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič - Urška Odar 

RAZRED: 1. A; 1. B; 2. Š 

OBLIKA: sodelovalno delo, organiziran ogled likovnih razstav in koncerta v Ljubljani 
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IZVEDBA: 14. 4.2021 izvedeno na daljavo, virtualni ogled 

Sodobne umetniške prakse, vizualne komunikacije 

POVEZAVA: LUM - INF 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič – Ema Češek, Mojca Velušček 

RAZRED: 1. A; 1. B 

OBLIKA: sodelovalno delo, snemanje, montaža kratkega filma 

IZVEDBA: ni bilo izvedeno 

ITS - različni mediji izražanja 

POVEZAVA: ITS B - LIS - ITS - INF 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič - Ema Češek, Mojca Velušček 

RAZRED: 2. A; 2. B 

OBLIKA: sodelovalno delo, snemanje, montaža kratkih filmov, obdelava fotografij 

IZVEDBA: oktober 2020 do marec 2021 

Umetnostna zgodovina 

POVEZAVA: LUM - NEM 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič - Milica Kos Tancar 

RAZRED: 1. A; 1. B; 1. Š 

OBLIKA: sodelovalno delo, ekskurzija v Celovec, priprava na ogled in učni listi 

IZVEDBA: ni bilo izvedeno 

Likovno snovanje 

POVEZAVA: LUM - GLA 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič - Urška Odar 

RAZRED: 1. A; 1. B 

OBLIKA: sodelovalno delo, izdelava likovnega izdelka ob poslušanju izbrane glasbe 

IZVEDBA: 16. 12. 2020 izvedeno na daljavo 

Essen und Trinken 

POVEZAVA: nemščina - likovna umetnost 

UČITELJA: Milica Kos Tancar - Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A; 1. B; 1. Š 

OBLIKA: sodelovalna 

IZVEDBA: april, ni bilo izvedeno 

Okolje 

POVEZAVA: nemščina - fizika 

UČITELJA:  Milica Kos Tancar - Matej Erjavec 

RAZRED: 4. Š 

OBLIKA: timska in sodelovalna 

IZVEDBA: 15. 10. 2020 

Romantika 

POVEZAVA: glasbena umetnost - likovna umetnost 

UČITELJA: Urška Odar - Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A; 1. B 

OBLIKA: risanje na glasbeno podlago 

IZVEDBA: april 2020 

Geografska odkritja 

POVEZAVA: zgodovina - geografija 

UČITELJA: Svetina - Konjar 

RAZRED: 2. Š 

OBLIKA: Skupinsko delo 

IZVEDBA: marec 2021 

Varno eksperimentalno delo in merjenje 

POVEZAVA: kemija - fizika 

UČITELJA: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina - mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik 

RAZRED: 1. A; 1. B; 1. Š 

OBLIKA: eksperimentalno delo 

IZVEDBA: september, oktober 2020 

Gostota 

POVEZAVA: kemija - fizika 

UČITELJA: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina - mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik 

RAZRED: 1. A;1. B;1. Š  

OBLIKA: eksperimentalno delo 

IZVEDBA: oktober 2020 

Izdelava časopisa 

POVEZAVA: ITS – slo – anj - lum 

UČITELJA: Tina Mulec - Sonja Janša Gazič - Nada Legat 

RAZRED: 2. A; 2. B; 2. C 
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OBLIKA: sodelovalno delo 

IZVEDBA: september 2020 - maj 2021 

Antične olimpijske igre 

POVEZAVA: ŠVZ - FIL 

UČITELJA: Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, Marija Medja - Renata Knap 

RAZRED: 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

OBLIKA: sodelovalno, timsko poučevanje 

IZVEDBA: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

Shakespeare: Sonet 130 

POVEZAVA: slovenščina - angleščina 

UČITELJA: Nada Legat - Tatjana Sitar 

RAZRED: 2. A 

OBLIKA: sodelovalna 

IZVEDBA: september 2020 

Fiziološki učinki treninga 

POVEZAVA: športna vzgoja - biologija 

UČITELJA: Bojana Martinčič - Irena Oblak, Katarina Trontelj 

RAZRED: 3. Š 

OBLIKA: timska/sodelovalna 

IZVEDBA: ni bilo izvedeno 

Zgradba in delovanje mišic 

POVEZAVA: športna vzgoja - biologija 

UČITELJA: Bojana Martinčič - Irena Oblak, Katarina Trontelj 

RAZRED: 3. Š 

OBLIKA: timska/sodelovalna 

IZVEDBA: ni bilo izvedeno 

Frazemi/idiomi/pregovori 

POVEZAVA: angleščina - slovenščina 

UČITELJA: Tatjana Sitar - Nada Legat 

RAZRED: 2. A 

OBLIKA: timsko, sodelovalno 

IZVEDBA: oktober, november 2020 

Predsodki in stereotipi 

POVEZAVA: sociologija - psihologija, filozofija 

UČITELJA: Milena Gerbec - Vesna Smolej Vrzel, Renata Knap 

RAZRED: 2. A; 2. B; 2. C;  2. Š;3. A; 3. B; 3. C; 3. Š; 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

OBLIKA: predsodki in stereotipi z različnih zornih kotov 

IZVEDBA: januar 2021 - maj 2021 

Medosebni odnosi 

POVEZAVA: psihologija - sociologija 

UČITELJA: Barbara Debeljak Rus - Milena Gerbec 

RAZRED: 4. A; 4. B ;4. C; 4. Š; 

OBLIKA: skupinska, individualna 

IZVEDBA: ni bilo izvedeno 

Obdelava podatkov pri prostem padu 

POVEZAVA: fizika - informatika 

UČITELJA: Barbara Hudovernik -  

RAZRED: 1. A, 1. B, 1. Š 

OBLIKA: individualno 

IZVEDBA: 20.12. 2020 

Ogled filmov pri angleščini in italijanščini pri Andreji Kosem Dvoršak 

POVEZAVA: ANJ - SOC, ITJ-SOC -  

UČITELJA: Milena  Gerbec - odziv Milene Gerbec na povabilo Andreje Kosem Dvoršak 

RAZRED:  
OBLIKA: sociološki pogled na vsebino filmov (družbene okoliščine dogajanj, načina življenja in dela) 

IZVEDBA: izvedeno preko zooma 

Ekologija - ekosistem 

POVEZAVA: BIO - ANJ 

UČITELJA: Katarina Trontelj -  

RAZRED: 2. A 

OBLIKA: ogled filma z ekološko tematiko v angleščini in razlaga delovanja ekosistema pri predmetu bio 

IZVEDBA: 24. 5. - 28. 5. 2021 (2 šolski uri) 

Anatomija človeka 

POVEZAVA: BIO - NEJ 

UČITELJA: Katarina Trontelj - Metka Podlipnik 
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RAZRED:  
OBLIKA: prikaz anatomije človeka in poimenovanje organov v nemščini 

IZVEDBA: 24. 5. - 28. 5. 2021 

 

9.6. Filmska kultura 
Education 

PREDMET: ANG 

NASLOV FILMA: Dead Poets Society 

UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

RAZRED: 2. Š 

OBLIKA: primerjava, razprava, priprava poezije, reševanje izročkov, analitično razmišljanje 

DATUM IZVEDBE: ni bilo izvedeno zaradi epidemiološkega načina dela 

Endangered species / pollution 

PREDMET: ANG 

NASLOV FILMA: The sea shepard 

UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

RAZRED: 2. B, 2. Š 

OBLIKA: debata 

DATUM IZVEDBE: 16. 6. 

Celica 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: The inner life of the cell 

UČITELJ: Irena Oblak 

RAZRED: 1. Š; 1. A; 1. B 

OBLIKA: na daljavo - ogled, razlaga in opis 

DATUM IZVEDBE: 30. 11. 2020; 15. 1. 2021 

Vaje 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: Plazmoliza 

UČITELJ: Irena Oblak 

RAZRED: 4. IZ 

OBLIKA: na daljavo - razgovor in opis 

DATUM IZVEDBE: 7. 1. 2021 

Vaje 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: L. d.: Delovanje enostavnih katalizatorjev 

UČITELJ: Irena Oblak 

RAZRED: 4. IZ 

OBLIKA: na daljavo - razgovor in opis 

DATUM IZVEDBE: 14. 1. 2021 

Vzpon fašizma, koncentracijska taborišča, hvalnica življenju 

PREDMET: itj 

NASLOV FILMA: La vita `e bella 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 1. B 

OBLIKA: frontalna - skupinska 

DATUM IZVEDBE: 18. 12. 2020 

Življenjepis avtorja Animal Farm (maturitetno čtivo) 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: Life in Pictures: Gerorge Orwell 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. B 

OBLIKA: frontalna - skupinska 

DATUM IZVEDBE: Ni bilo izvedeno zaradi spremembe maturitetnega čtiva. 

Življenjepis avtorja Animal Farm (maturitetno čtivo) 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: Life in Pictures: George Orwell 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. C 

OBLIKA: frontalna - skupinska 

DATUM IZVEDBE: Ni bilo izvedeno zaradi spremembe maturitetnega čtiva. 

Maturitetno čtivo 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: Animal Farm 
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UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. B 

OBLIKA: frontalna - skupinska 

DATUM IZVEDBE: Ni bilo izvedeno zaradi spremembe maturitetnega čtiva. 

Maturitetno čtivo 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: Animal Farm 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. C 

OBLIKA: frontalna - skupinska 

DATUM IZVEDBE: Ni bilo izvedeno zaradi spremembe maturitetnega čtiva. 

Kritika družbenega reda, izkoriščanja delaev, revščina 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: Modern Times 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. B 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 17. 12. 2020 

'A man's character is his fate.' 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: The Emperor's Club 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. C 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 21. 12. 2020 

Rasna diskriminacija in segregacija; integracija temnopoltih v 'bele šole' in izgradnja uspešne mešane nogometne 

ekipe; 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: Remember the Titans 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 1. Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 13. 1. 2021 

Klasična filmska komedija 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: Some Like It Hot 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 1. Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: Ni bila izvedena. 

1920s in the USA: mafia, prohibition 

PREDMET: anj 

NASLOV FILMA: From Boom to Bust 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 1. Š 

OBLIKA: skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: Ni bila izvedena. 

Mobilni telefoni - črne skrinjice naših življenj 

PREDMET: itj 

NASLOV FILMA: Perfetti sconosciuti 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. C, 3. Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 16. 12. 2020 

Problemi odraščanja 

PREDMET: itj 

NASLOV FILMA: Io e te 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 3. C, 3. Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: Ni bila izvedena. 

'A man's character is his fate.' 

PREDMET: itj 

NASLOV FILMA: The Emperor's Club 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 
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RAZRED: 4. A C Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 11. 5. 2021 

Italijanski kratki film 

PREDMET: itj 

NASLOV FILMA: Il supplente 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. A C Š 

OBLIKA: skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 10. 12. 2020 

Problemi odraščanja 

PREDMET: itj 

NASLOV FILMA: Tre metri sopra il cielo 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. A C  Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 22. 12. 2020 

Umetnostna zgodovina 

PREDMET: LUM 

NASLOV FILMA: različni dokumentarni filmi, izseki, predstavitev umetnikov, umetnostno zgodovinskih obdobij (npr. 

renesansa - Leonardo da Vinci, ...) 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A, 1. B, 3. Š 

OBLIKA: frontalna, ogled, pogovor, ustni nastopi dijakov. 

DATUM IZVEDBE: oktober 2020 - junij 2021 

Sodobne umetniške prakse, vizualne komunikacije 

PREDMET: LUM 

NASLOV FILMA: Avtoportret 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A. 1. B 

OBLIKA: samostojno delo, snemanje, montaža, kratek film 

DATUM IZVEDBE: ni bilo izvedeno 

Slikarstvo 

PREDMET: IP LIS 

NASLOV FILMA: Frida, Pod njenim oknom 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 3. A, 3. B, 3. C 

OBLIKA: frontalno, ogled, pogovor, predstavitev umetnice 

DATUM IZVEDBE: 19. 3. 2021, 4. 4. 2021, 11. 6. 2021 

Likovne stroke - film 

PREDMET: LUM 

NASLOV FILMA: različni kratki filmi ali inserti (nemi film - C. Chaplin, različni filmski žanri) 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A, 1. B, 3. Š 

OBLIKA: frontalno, diskusija 

DATUM IZVEDBE: oktober 2020 - junij 2021 

Likovne stroke - film in fotografija 

PREDMET: LUM 

NASLOV FILMA: Un chien andalou (S. Dali), Destino (S. Dali, W. Disney) 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A, 1. B, 3. Š 

OBLIKA: ogled v učilnici, pogovor, simbolika umetnika 

DATUM IZVEDBE: 4. 11. 2020 

Ftografija in film 

PREDMET: ITS B 

NASLOV FILMA: različni inserti iz filmov (slovenski in tuji film) 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: ogled v učilnici, pogovor 

DATUM IZVEDBE: ni bilo izvedeno 

Evolucija 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: The Genius of Charles Darwin 

UČITELJ: Katarina Trontelj 

RAZRED: 2. A, 2. B 
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OBLIKA: dokumentarni 

DATUM IZVEDBE: februar 2021 

Evolucija 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: The Origin of Life 

UČITELJ: Katarina Trontelj 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: dokumentarni 

DATUM IZVEDBE: februar 2021 

Ekologija 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: The magical forest 

UČITELJ: Katarina Trontelj 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: dokumentarni 

DATUM IZVEDBE: maj 2021 

Ekologija 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: The Building of the Earth 

UČITELJ: Katarina Trontelj 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: dokumentarni 

DATUM IZVEDBE: januar 2021 

Ekologija 

PREDMET: biologija 

NASLOV FILMA: How wolves change rivers 

UČITELJ: katarina Trontelj 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: dokumentarni 

DATUM IZVEDBE: maj 2021 

Vokalna glasba, glasbena terapija 

PREDMET: glasbena umetnost 

NASLOV FILMA: Zboristi 

UČITELJ: Urška Odar 

RAZRED: 1. A, 1. B, 2. Š 

OBLIKA: ogled filma, spoznavanje pevskih glasov, vpliv glasbe na vzgojo otrok 

DATUM IZVEDBE: 22. 9. 2020 

Klasicizem  

PREDMET: glasba 

NASLOV FILMA: Nesmrtno ljubljeni 

UČITELJ: Urška Odar 

RAZRED: 1. A, 1. B, 2. Š 

OBLIKA: ogled filma o življenju in delu Ludwiga van Beethovna 

DATUM IZVEDBE: 16/2/2021 

Druga svetovna vojna 

PREDMET: zgodovina 

NASLOV FILMA: Schindlerjev seznam, Propad, Pianist 

UČITELJ: Meglič 

RAZRED: 3. in 4. letniki 

OBLIKA: frontalna, individualno delo 

DATUM IZVEDBE: 30. 11. 2020 

Velike osebnosti 20. st. 

PREDMET: zgodovina 

NASLOV FILMA: Gandhi, Zbogom, Bafana, Malcolm X 

UČITELJ: Meglič 

RAZRED: 3. in 4. letniki 

OBLIKA: frontalna, individualno delo 

DATUM IZVEDBE: 29. 1. 2021 

Balkanska kriza konec 20. st. 

PREDMET: zgodovina 

NASLOV FILMA: Lepe vasi lepo gorijo, Nikogaršnja zemlja, Romeo in Julija v Sarajevu 

UČITELJ: Meglič 

RAZRED: 3. in 4. letniki 

OBLIKA: frontalna, individualno delo 

DATUM IZVEDBE: 31. 3. 2021 
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Severna Amerika 

PREDMET: geografija 

NASLOV FILMA: Into the wild 

UČITELJ: Martinuč - Bernard 

RAZRED: 3. letniki 

OBLIKA: frontalna, individualna 

DATUM IZVEDBE: 18. 11. 2020 

Ekologija 

PREDMET: kemija 

NASLOV FILMA: Ozzy Ozone (YouTube) 

UČITELJ: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

RAZRED: vsi prvi letniki 

OBLIKA: ogled poučne filmske risanke 

DATUM IZVEDBE: 3. 10. 2020 

Varnost pri delu 

PREDMET: kemija 

NASLOV FILMA: Unesco International Year of Chemistry (YouTube) 

UČITELJ: mag. Natalija BOhinc Zaveljcina 

RAZRED: vsi prvi letniki 

OBLIKA: ogled filma o pomembnosti kemije 

DATUM IZVEDBE:  

Obravnavanje maturitetnega dela 

PREDMET: angleščina 

NASLOV FILMA: Lord of the Flies 

UČITELJ: Tatjana Sitar 

RAZRED: 4. A, 4. Š 

OBLIKA: ogled, debata 

DATUM IZVEDBE: 2. 10. 2020 

Ččustva - motivacija 

PREDMET: psihologija 

NASLOV FILMA: Ob tebi 

UČITELJ: Vesna Smolej Vrzel 

RAZRED: 2. A, 2. B, 2. Š 

OBLIKA: pisanje mnenj o filmu in pogovor (povezava z učno snovjo) 

DATUM IZVEDBE: 7. in 8. 12. 2020 

Medosebni odnosi 

PREDMET: psihologija 

NASLOV FILMA: Prijatelja - Intouchables (francoski film) 

UČITELJ: Barbara Debeljak Rus 

RAZRED: 4 letnik psihologija izbirno 

OBLIKA: individualno - skupinsko 

DATUM IZVEDBE: 4. 9. 2020 

Kaj lahko vem? 

PREDMET: filozofija 

NASLOV FILMA: Življenja Kasparja Hauserja 

UČITELJ: Renata Knap 

RAZRED: 4. letniki 

OBLIKA: ogled, debata 

DATUM IZVEDBE: 1. 3. 2021 

Kaj lahko vem? 

PREDMET: filozofija 

NASLOV FILMA: The social delemma 

UČITELJ: Renata Knap 

RAZRED: 4. letniki 

OBLIKA: ogled, debata 

DATUM IZVEDBE: 1. 4. 2021 

Duh časa 

PREDMET: sociologija 

NASLOV FILMA: Družbena problematika 

UČITELJ: Milena Gerbec 

RAZRED: 3. letniki 

OBLIKA: ogled, razgovor 

DATUM IZVEDBE: 1. 6. 2021 
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Priloga 10: Poročilo o delu strokovnih aktivov 

10.1 Število popravnih, predmetnih in delnih izpitov ter uspeh  
Predmet: angleščina 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
1 / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / / 

4.A 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

1.B 
/ / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
1 / / 

4.B 
/ / / 

/ / / / / / 1 / / / / / 

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

 
   

 
   

3.Š      
/ / / 

4.Š 
/ / / 

      / / / / / / 

Predmet: italijanščina 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
   

2.A 
   

3.A 
   

4.A 
/ / / 

         / / / 

1.B 
/ / / 

2.B 
   

3.B 
   

4.B 
   

/ / /          

1.C 
   

2.C 
   

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

      / / / /   / / 

1.Š 
   

2.Š 
   

   3.Š      
/ / / 

4.Š 
/ / / 

      / / / / / / 

 

Predmet: biologija 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
/ / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / / 

4.A 
   

/ / / / / / / / /    

1.B 
/ / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
/ / / 

4.B 
   

/ / / / / / / / /    

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

 
   

 
   

3.Š      
/ / / 

4.Š 
/ / / 

      / / / / / / 
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Predmet: kemija 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U – uspeh 

 P 
 

R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
2 / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / 3 

4.A 
/ / / 

1 / / / / / / / 3 / / / 

1.B 
1 / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
/ / / 

4.B 
/ / / 

1 / / / / / / / / / / / 

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

 
   

 
   

 3.Š     
/ / / 

4.Š 
/ / / 

      / / / / / / 

Predmet:  psihologija 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
   

2.A 
/ / / 

3.A 
   

4.A 
/ / / 

   / / /    / / / 

1.B 
   

2.B 
/ / / 

3.B 
   

4.B 
/ / / 

   / / /    / / / 

1.C 
   

2.Š 
/ / / 

3.C 
   

4.C 
/ / / 

   / / /    / / / 

 
   

 
   

    3.Š  
   

4.Š 
/ / / 

         / / / 

Predmet:  filozofija 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
   

2.A 
   

3.A 
   

4.A 
/ / / 

         / / / 

1.B 
   

2.B 
   

3.B 
   

4.B 
/ / / 

         / / / 

1.C 
   

2.C 
   

3.C 
   

4.C 
/ / / 

         / / / 

 
   

 
   

3.Š      
   

4.Š 
/ / / 

         / / / 
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Predmet:  sociologija 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
   

2.A 
   

3.A 
/ / / 

4.A 
   

      / / /    

1.B 
   

2.B 
   

3.B 
/ / / 

4.B 
   

      / / /    

1.C 
   

2.C 
   

3.C 
/ / / 

4.C 
   

      / / /    

1.Š 
   

2.Š 
   

   3.Š 
/ / / 

4.Š 
   

      / / /    

Predmet:  fizika 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
1 / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / / 

4.A 
/ / / 

1 / / / / / / / / / / / 

1.B 
1 / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
/ / / 

4.B 
/ / / 

0 / / / / / / / / / / / 

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

 
   

 
   

 3.Š     
/ / / 

4.Š 
/ / / 

      / / / / / / 

Predmet: informatika 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
/ / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
   

4.A 
   

/ / / / / /       

1.B 
/ / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
   

4.B 
   

/ / /          

1.Š 
/ / / 

2.Š 
   

3.C 
   

4.C 
   

/ / /          

 
/ / / 

 
   

      
   

4.Š 
   

/ / /          
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Predmet:  geografija 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
/ / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / / 

4.A 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

1.B 
/ / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
1 / / 

4.B 
/ / / 

/ / / / / / 1 / / / / / 

 
/ / / 

 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

3.Š      
/ / / 

4.Š 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

Predmet: zgodovina 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
/ / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / / 

4.A 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

1.B 
/ / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
/ / / 

4.B 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

 
/ / / 

 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
1 / / 

/ / / / / / / / / 1 / / 

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

3.Š      
/ / / 

4.Š 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

Predmet: matematika 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U – uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
1 / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
1 / / 

4.A 
/ / / 

1 / / / / / 1 / / / / / 

1.B 
1 / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
2 / / 

4.B 
0 / / 

1 / / / / / 2 / / / / / 

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

 
   

 
   

3.Š      
2 / / 

4.Š 
/ / / 

      1 / / / / / 

 MT / / / 
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Predmet: nemščina 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
2 / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
0 0 0 

4.A 
0 0 0 

1 / / / / / 0 0 0 0 0 0 

1.B 
/ 0 0 

2.B 
0 0 0 

3.B 
0 0 0 

4.B 
0 0 0 

/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.C 
   

2.C 
   

3.C 
0 0 0 

4.C 
0 0 0 

      0 0 0 0 0 0 

1.Š 
0 0 0 

2.Š 
0 0 0 

3.Š      
0 0 0 

4.Š 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Predmet: slovenščina 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
0 0 0 

2.A 
1  0  0 

3.A 
0 0 0 

4.A 
1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

1.B 
   

2.B 
0 0 0 

3.B 
   

4.B 
0 0 0 

   0 0 0    0 0 0 

1.C 
   

2.C 
   

3.C 
1 0 0 

4.C 
   

      1 0 0    

1.Š 
0 0 0 

2.Š 
0 0 0 

3.Š      
0 0 0 

4.Š 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Predmet: športna vzgoja 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
/ / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / / 

4.A 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

1.B 
/ / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
/ / / 

4.B 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 

1.C 
   

2.C 
   

3.C 
/ / / 

4.C 
/ / / 

      / / / / / / 

1.Š 
/ / / 

2.Š 
/ / / 

  3.Š    
/ / / 

4.Š 
/ / / 

/ / / / / / / / / / / / 
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Predmet: glasba 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
/ / / 

2.A 
   

3.A 
   

4.A 
   

/ / /          

1.B 
/ / / 

2.B 
   

3.B 
   

4.B 
   

/ / /          

 
   

2.Š 
/ / / 

3.C 
   

4.C 
   

   / / /       

 
   

 
   

      
   

4.Š 
   

            

Predmet: likovna umetnost 

P - popravni izpiti  R - predmetni izpiti  D - delni izpiti  Š - število  U - uspeh 

 P R D  P R D  P R D  P R D 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

Razred 

Š Š Š 

U U U U U U U U U U U U 

1.A 
/ / / 

2.A 
/ / / 

3.A 
/ / / 

4.A 
   

/ / / / / / / / /    

1.B 
/ / / 

2.B 
/ / / 

3.B 
/ / / 

4.B 
   

/ / / / / / / / /    

1.C 
   

2.C 
/ / / 

3.C 
/ / / 

4.C 
   

   / / / / / /    

1.Š 
 1  

2.Š 
   

3. Š      
/ / / 

4.Š 
   

 1     / / /    

 

10.2. Realizacija priprav na maturo 

Aktiv angleščine in italijanščine 

UČITELJ REALIZACIJA PRIPRAV NA 

PISNI DEL MATURE 

REALIZACIJA PRIPRAV NA 

USTNI DEL MATURE 

Renata Bok Zelenjak 12 PU 1PU 

Tatjana  Sitar  12 PU / 
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Aktiv biologija in kemija 

UČITELJ REALIZACIJA PRIPRAV NA 

PISNI DEL MATURE 

REALIZACIJA PRIPRAV NA 

USTNI DEL MATURE 

Irena Oblak 4. C - 1 PU / 

Natalija Bohinc Zaveljcina 6 PU vsi 4.letniki / 

Aktiv fizika – informatika 

UČITELJ REALIZACIJA PRIPRAV NA 

PISNI DEL MATURE 

REALIZACIJA PRIPRAV NA 

USTNI DEL MATURE 

Matej Erjavec 10 PU  

Aktiv geografija – zgodovina 

UČITELJ REALIZACIJA PRIPRAV NA 

PISNI DEL MATURE 

REALIZACIJA PRIPRAV NA 

USTNI DEL MATURE 

Darja Svetina 5 PU  

Nataša Meglič 8 PU  

Mirjam Martinuč 

Bernard 

6 PU  

Žiga Konjar 6 PU  

Aktiv matematika 

UČITELJ REALIZACIJA PRIPRAV NA 

PISNI DEL MATURE 

REALIZACIJA PRIPRAV NA 

USTNI DEL MATURE 

Ana Miler 4. B in 4. C Skupaj  10 ur 4. B in 4. C Skupaj  4 ure 

Jerneja Kučina 4. A in 4. Š  8 ur 4. A in 4. Š  2 uri 

Darja Šatej MT  8 ur 

višja raven  4 ure 

MT 2 uri 

višja raven  2 uri 
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Aktiv nemščina 

UČITELJ REALIZACIJA PRIPRAV NA 

PISNI DEL MATURE 

REALIZACIJA PRIPRAV NA 

USTNI DEL MATURE 

Metka Podlipnik 2 PU / 

Aktiv slovenščine 

UČITELJ REALIZACIJA PRIPRAV NA 

PISNI DEL MATURE 

REALIZACIJA PRIPRAV NA 

USTNI DEL MATURE 

Barbara Leban 6 PU / 

Nada Legat 6 PU  

  

10.3.Dopolnilni pouk, dodatni pouk 

Aktiv angleščine in italijanščine 

UČITELJ RAZRED - DIJAK ŠTEVILO UR SKUPAJ 

Andreja Kosem-Dvoršak dopolnilni pouk: 

1.B - 3; 1.Š - 1; 3.B - 14; 

3.C - 15; 3.Š - 1; 4.A - 3; 

4.C - 6,5; 4.Š - 1; 

dopolnilni pouk: 44,5 PU 

 

 

 

Tatjana Sitar dopolnilni pouk : 

 1.A -  13 ur   
2.A -  6 ur  
4.A - 1 ura 

dopolnilni pouk: 20 PU 

Aktiv biologija in kemija 

UČITELJ RAZRED - DIJAK ŠTEVILO UR SKUPAJ 

Irena Oblak 1.A, 1.B,1.Š,2.Š,3.A,3.Š, 4.C,4.Š 32,5 DP/DOD 

Natalija Bohinc Zaveljcina 4. A, 4. C, 4. Š, 1. A, 1. Š 4 DP + 7 DOD 

Veronika Žnidaršič  2. B; 3. A; 3. B  13 DP/DOD 

Aktiv fizika – informatika 

UČITELJ RAZRED - DIJAK ŠTEVILO UR SKUPAJ 

Barbara Hudovernik 1.Š 9 DP 

Matej Erjavec 2. A, 2. B, 2. Š 

3. B, 3. C, 3. Š 

4. ABCŠ 

3 DP + 2 DOD 

8 DP + 3 DOD 

3 DP + 3 DOD 
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Aktiv matematike 

UČITELJ RAZRED - DIJAK ŠTEVILO UR SKUPAJ 

Jerneja Kučina Dopolnilni pouk: 

1. A      2 uri 

2. A      2 uri 

3. A      6  ur 
4. A      10 ur 

       MT         2 uri 

Dodatni pouk: 

        2. A        3 ure 

        2. Š         1 ura 

        4. A        11 ur 

        4. Š         14 ur 

Dopolnilni pouk: 22 ur 

 

Dodatni pouk: 29 ur 

 

 

 

 

Ana Miler 2. B 

3. B 

4. B 

4. C 

36 

Darja Šatej Dopolnilni pouk: 

1. B      15 ur 

       3.   C     2 uri 

Dodatni pouk: 

        1. Š        4 ure 

        

Dopolnilni pouk: 17 ur 

 

Dodatni pouk: 4 ure 

 

Žana Strgar 1. A      5 ur 

2. A      5 ur 

Dopolnilni pouk: 10 ur 

Aktiv nemščina 

UČITELJ RAZRED - DIJAK ŠTEVILO UR SKUPAJ 

Milica Kos Tancar 2.l - 2, 3.l - 1 3 

Metka Podlipnik 3.c, 4.a in 4.b 

 

43,5 

Darja Črv-Štepec 1. Letnik 

4. C 

24 

16 

  

Aktiv slovenščina 

UČITELJ RAZRED - DIJAK ŠTEVILO UR SKUPAJ 
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Priloga 11: Obvezne izbirne vsebine – obvezni del 
(organizatorka OIV Tina Mulec) 

11. 1. Državljanska vzgoja 
ODGOVORNI UČITELJI: Konjar, Martinuč - Bernard 

UDELEŽENCI: 2. A; 2. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: prvi teden v septembru, oktober 2020 

POROČILO: Izvedena je bila v okviru tabora. 

 

11. 2. Knjižno-informacijska znanja 
NOSILEC: Milena Gerbec 

OSTALI IZVAJALCI: slavistke, ki učijo prvi letnik, so izvedle 3 ure v okviru projekta Radtem s knjigo 

ČAS IZVEDBE:  
14. 4. - 1. Š, 20. 4. - 1.B in 21. 4. - 1. A 

Da, datumi preko zooma: 14, 20. in 21.4., samostojno delo preko Xooltime učilnice od 14. 4. do 31. 5. 2021, slavistke so svoj 

del KIZ-a opravile v oktobru 2020. 

POROČILO: Z dijaki smo teoretično znanje pridobili preko zooma, vsak razred eno popoldne. Dobili so natančna pisna 

navodila za iskanje gradiva po Cobbisu, samostojno delo in izdelavo naloge. Komunicirali smo preko za to ustvarjenega kanala 

v Cobissu in Xooltime učilnice (pogovor z dijakom). 

 

11. 3. Kulturno – umetniške vsebine 
NOSILEC: Marija Palovšnik 

OSTALI IZVAJALCI: aktiv SLO 

ČAS IZVEDBE:  
POROČILO: Ni bilo izvedeno. Dijaki so poslušali radijsko igro. 

 

11. 4. Športni dnevi 
Zimski športni dan 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. Š;2. A;2. B;2. Š;3. A;3. B;3. C;3. Š;4. A;4. B;4. C;4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  
POROČILO: Športni dan je bil izveden na daljavo. Dijaki so imeli možnost izbiranja med: pohod, sankanje, smučanje, tek na 

smučeh. 

Nadomestni športni dan 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik 

UDELEŽENCI:  
PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: Ni bilo potrebno izvajati. 

POROČILO: Vsi dijaki so opravili športne dni v rednih terminih. 

Jesenski športni dan (v sklopu tabora ITS) 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Marija Medja, Bojana Martinčič, Roman Podlipnik 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B;3. C 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 9. oktober 

POROČILO: Vse dejavnosti so bile izpeljane. Dijaki vseh razredov so izvedli pohod. 

Tematski športni dan 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik , Marija Medja 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: September 2020 

POROČILO: Spoznavni športni dan je bil realiziran po programu (pohod in družabne igre). Udeležilo se ga je 24 dijakov iz A 

razreda in 24  iz B. 

 

11. 5. Zdravstvena vzgoja 
NOSILEC: Bojana Martinčič, Irena Oblak, Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: Boštjan Modrijan, Mili Kos Tancar, zunanji sodelavci 

ČAS IZVEDBE: program Zd ni bil izveden v celoti /epidemija 

oz. prvi teden v septembru - ŠVN, april, maj, med poukom na daljavo 

POROČILO: Izvedene dejavnosti: zdravstvena vzgoja v ŠVN za 2 letnik (CŠOD Peca in CŠOD Gorenje), predavanje o dopingu 

za prvi letnik, sistematski pregledi za prvi letnik.  Ostale dejavnosti  zaradi epidemije niso bile izvedene. 

 

11. 6. Vzgoja za družino, mir in nenasilje 
ODGOVORNI UČITELJI: Tina Mulec 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B;3. C;3. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: september 

POROČILO: Načrt je bil spremenjen; v sodelovanju z zavodom Vozim, a ne hodim so bile organizirane 

zoom delavnice in predavanja za dijake 3. letnikov. 
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NOSILEC: Marija Medja 

OSTALI IZVAJALCI: Bojana Martinčič, Vesna Smolej Vrzel 

ČAS IZVEDBE:  
POROČILO:Dejavnost je zaradi epidemije odpadla 

 

NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: Tina Mulec, Darja Svetina 

ČAS IZVEDBE: Dejavnost je bila izvedena deloma preko zooma, na daljavo in deloma v šoli, za dijake 3. Š in 4. Š., april, 

maj in junij 2021. 

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena. 

 

11. 7. Kulturno umetniške dejavnosti v okviru predmeta Glasbe in Likovne umetnosti 
Likovno področje 

ODGOVORNI UČITELJI: Sonja Janša Gazič 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;3. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: oktober 2020 do maj 2021 

POROČILO: Vse dejavnosti so bile izvedene v času izven pouka. 1. A 18 ur, 1. B 18 ur, 3. Š 18 ur. Z dijaki smo izvedli 

likovne delavnice, večinoma na daljavo. 

 

ODGOVORNI UČITELJI: Sonja Janša Gazič, Urška Odar 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;2. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 23. 3. 2021 

POROČILO: Letos se je ta dan izvajal na daljavo, v obliki medpredmetne povezave LUM in GLA. Virtualni ogled galerije in 

likovna naloga. 

 

Glasbeno področje 

NOSILEC: Urška Odar 

OSTALI IZVAJALCI: Sonja Gazič Janša 

ČAS IZVEDBE:  
Dejavnost ni bila fizično izvedena zaradi situacije s korona virusom. 

oz. dejavnost smo izvedli na daljavo v mesecu marcu 2021. 

POROČILO: Dijaki so si ogledali Beneški karneval, koncert iz preteklih let, s simfoniki RTV Slovenija. S pomočjo vnaprej 

pripravljenih vprašanj so napisali poročilo, ki so ga oddali profesorici. 

 

11. 8. Geografsko - zgodovinske ekskurzije  
Ekskurzija na Avstrijsko Koroško 

ODGOVORNI UČITELJI: Svetina 

UDELEŽENCI: 1. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: en dan v septembru 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena v okviru tabora. 

Ekskurzija v Slovensko Primorje 

ODGOVORNI UČITELJI: Meglič 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: en dan v oktobru 

POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

Ekskurzija v Savinjsko dolino in Slovensko Koroško 

ODGOVORNI UČITELJI: Konjar 

UDELEŽENCI: 2. B  

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 1. 9. 2020 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena v okviru tabora. 

Ekskurzija v Savinjsko dolino in na Pohorje 

ODGOVORNI UČITELJI: Martinuč - Bernard 

UDELEŽENCI: 2. A;2. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 1. 9. 2020 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena v okviru tabora. 

Ekskurzija v Škofjeloško hribovje 

ODGOVORNI UČITELJI: Konjar, Martinuč 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B;3. C;3. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: dan v oktobru 

POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

Ekskurzija v Idrijo 

UDELEŽENCI: 4. A;4. B;4. C;4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: dan v oktobru 

POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 
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Ekskurzija v Ljubljano  

ODGOVORNI UČITELJI: Svetina, Meglič 

UDELEŽENCI: 4. A;4. B;4. C;4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: dan v marcu 

POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

 

11.9. Učenje učenja 
NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: profesorji Gimnazije Jesenice 

ČAS IZVEDBE: 3. 9 . 2020 za 1.Š v CŠOD Planica; za 1. A in 1. B v šoli (september, oktober 2020) 

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena. 

 

Priloga 12: Obvezne izbirne vsebine – izbirni del 
V šolskem letu 2020/21 smo učitelji ponudili 38 brezplačnih OIV in 4 nadstandardne ekskurzije.  Zanimanje za vse dejavnosti 

je bilo na začetki leta zelo veliko, a žal je zaradi epidemioloških ukrepov večina dejavnosti ostala neizvedenih. Delno so se na 

daljavo izvedle priprave na določena tekmovanja in izvedba tekmovanj.  

V letošnjem šolskem letu sta izbirne vsebine ponudila tudi 2 zunanja izvajalca. OZRK Jesenice je uspel izvesti tečaj prve pomoči 

za 1. skupino dijakov, avtošola K&D pa le uvodni sestanek za izvajanje tečaja CPP. V pomladanskih mesecih so ga izvedli v 

svojih prostorih.  

Zaradi situacije so bili dijaki oproščeni opravljanja izbirnih OIV. 

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. 

 

 

1. Tekmovanja iz znanj  

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

2. Aktiv nemščine Nemška bralna značka  

3. Hudovernik Barbara Priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

4. 
mag. Erjavec Matej, Barbara 

Hudovernik 

Priprava na tekmovanje iz fizike 

 

 5. Barbara Hudovernik, Matej Erjavec Priprava na tekmovanje iz astronomije 

6.  Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

7.  Tekmovanje Bober 2019 

8. Konjar Žiga, Martinuč Bernard Mirjam Tekmovanje iz znanja geografije 

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

10. Barbara Leban, 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. Svetina Darja, Meglič Nataša Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 

15. Svetina Darja, Meglič Nataša Tekmovanje iz znanja zgodovine 

16. Trontelj Katarina Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

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.  Robotika 
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27. Kosem-Dvoršak Andreja MEPI 

28. Kučina Jerneja  Matematični praktikum 

29. Trontelj Katarina Raziskovalna naloga 

   

4. Umetnost in ustvarjalnost  

30. Janša Gazič Sonja  Ustvarjalni krožek 

31. Palovšnik Marija 10. Dramski festival 

32. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 

33. Odar Urška Pevski zbor  

   

5.  Prostovoljstvo in dobrodelne 

dejavnosti 

 

34. Bohinc Zaveljcina Natalija Šolski bazar 

35. Aktiv angleščine Obisk dobrodelnega bazarja SILA 

36. Gerbec Milena Tutorstvo 

37. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 

38. Smolej Vrzel Vesna Unicef 

   

6.  
Nadstandardne vsebine - Ekskurzije  

39. 
Kosem Dvoršak Andreja; Gazič Janša 

Sonja 

Ekskurzija v Rim 

40. Konjar Žiga, Svetina Darja Ekskurzija v Prago 

41. Sitar Tatjana, Tina Mulec Ekskurzija na Irsko 

42. 
Mirjam Martinuč Bernard, Nataša 

Meglič 

Ekskurzija v Provanso 

   

7.  
Zunanji izvajalci – nadstandardne 

vsebine 

 

43. Avtošola K&D Tečaj CPP 

44. OZRK Jesenice  Tečaj prve pomoči 

 

 

Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti izbirnega OIV 

 

12.1 Tekmovana iz znanj  
Tekmovanje - angleščina 2.letnik 

NOSILEC:  Renata Bok Zelenjak 

OSTALI  IZVAJALCI: Tatjana Sitar, Andreja Kosem-Dvoršak  

UDELEŽENCI:  2. A, 2. B, 2. Š 

DATUM IZVEDBE: / 

POROČILO: Dejavnost se je izkazala za letošnjo generacijo nezanimiva iz več razlogov, tehnični del je bil prezahteven in 

tematika jim ni bila blizu. 

Tekmovanje - angleščina 3. letnik 

NOSILEC: Bok Zelenjak 

OSTALI IZVAJALCI: Sitar, Mulec, Kosem-Dvoršak 

DATUM IZVEDBE: 28. 1. 2021 - 7. 4. 2021 

POROČILO: Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 28. 1. 2021; udeležilo se ga je 14 dijakov, mentorici: Mulec in Kosem 

Dvoršak; na regijsko so se uvrstili trije dijaki; Tim Vrzel in Emma Dušanić, 3. A, in Veronika Piber, 3. C; regijsko tekmovanje 

je potekalo 22. 3.; udeležila sta se ga Vrzel in Dušanič; Piber je odstopila; državno tekmovanje: 7. 4.: Tim Vrzel je dosegel 84 

mesto (mentorica: Mulec). 

Priprava na tekmovanje iz astronomije 

OSTALI IZVAJALCI: mag. Matej Erjavec 

DATUM IZVEDBE: oktober-december 2020 

POROČILO: Z dijaki smo reševali pole iz preteklih let. Dijaki so naloge reševali doma, nato smo preko Zooma preverili 

pravilnost rešitev in rešili morebitne težave. 

Priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

NOSILEC: Barbara Hudovernik, mag. Matej Erjavec 

OSTALI IZVAJALCI: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

DATUM IZVEDBE: november 2020 - marec 2021 

POROČILO: Z dijaki smo reševali pole iz preteklih let. Ukvarjali smo se z dodatnimi temami iz fizike in kemije. Dijaki so 

pole reševali tudi doma. 
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Priprava na tekmovanje iz fizike 

NOSILEC: mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik 

OSTALI IZVAJALCI:  
DATUM IZVEDBE: januar - april 2021 

POROČILO: Dijaki so se pripravljali na regijsko in državno tekmovanje iz znanja fizike najprej samostojno, kjer so rešili 

lažje naloge iz prejšnjih šolskih/regijskih/državnih tekmovanj iz fizike. Nato smo naloge skupaj pregledali (nekaj preko Zooma 

in nekaj na daljavo), preverili pravilnost dobljenih rezultatov in rešili morebitne probleme. Težje naloge smo reševali skupaj. 

Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Založba Mladinska knjiga 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Dejavnost zaradi dela na daljavo ni bila izvedena. Namesto tega so dijaki sami prebrali kratko detetivsko 

zgodbo v italijanščini, o kateri smo se nato pogovorili skupaj. 

Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

NOSILEC:  Ema Češek, Mojca Velušček 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena.  

Tekmovanje Bober 2020 

NOSILEC:  Ema Češek, Mojca Velušček 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnost in bila izvedena. 

Tekmovanje iz znanja geografije 

NOSILEC: Martinuč - Bernard, Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Zavod RS za šolstvo 

DATUM IZVEDBE: februar - april 2021 

POROČILO: Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje. Udeležilo se ga je 21 dijakov. 4 dijaki so prejeli bronasto priznanje (Helena 

Tolar, Taja Pojbič, Alja Pristov Gogala, Mark Mencinger). 

Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

NOSILEC: Nada Legat 

OSTALI IZVAJALCI:  
DATUM IZVEDBE: oktober - maj 

POROČILO: Šolsko tekmovanje je potekalo 13. 4. na Gimnaziji Jesenice. Udeležile so se ga tri dijakinje. Območno 

tekmovanje odpade. Državno tekmovanje, na katerega se uvrsti Ema Pšeničnik, 4. A,  je potekalo 22. 5. na daljavo. Osvojena 

priznanja: bronasto prejme Ema Pšeničnik. 

Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna matematika, Adventni koledar, Kenguru,  

Vegovo tekmovanje, mednarodna tekmovanja) 

NOSILEC: Jerneja Kučina, Ana Miler, Darja Šatej 

OSTALI IZVAJALCI:  
DATUM IZVEDBE: šolsko leto 

POROČILO: Izvedene so bile vse priprave za izbrana tekmovanja. Priprave so potekale preko zooma. Kot zaključek priprav 

so bila izvedena šolska tekmovanja. Priprave so potekale tudi z dijaki, ki so se uvrstili na državna tekmovanja, predvsem v 

obliki individualnih priprav preko zooma. Izvedena so bila naslednja šolska tekmovanja: Logika, Razvedrilna matematika in 

Matematično tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja.  

Zaradi epidemije sta bili na šoli izvedeni tudi državni tekmovanji iz Logike in Razvedrilne matematike. 

Tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik 

NOSILEC:  aktiv nemščine 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Tekmovanje zaradi epidemije ni bilo izvedeno. 

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

NOSILEC: Irena Oblak 

OSTALI IZVAJALCI: Katarina Trontelj 

DATUM IZVEDBE: februar - april 2021 

POROČILO: Šolsko tekmovanje: 4. 2. 2021 na daljavo na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 16 dijakov, 5 dijakov prvega, 1 drugega, 5 tretjega in 5 četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 20. 4. 2021,  na Gimnaziji Bežigrad. 

Udeležilo so se ga 3 dijakinje naše gimnazije: Neža Babič, 2. Š, Barbara Klinar, 3. A, in Jera Aideen Schiffrer, 4. C (vsem 

mentorica Irena Oblak). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje je osvojilo 7 dijakov/inj: 
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Ćoralić Tian in Paščinski Kristina,1. B, Neža Babič, 2. Š, Barbara Klinar in Lana Naumovska, 3. A, Jera Aideen Schiffrer, 4. 

C, in Nina Šimnic, 4. Š  (mentorica Irena Oblak). 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

NOSILEC: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 16. 10. 2020; udeležilo se ga je 14 dijakov, mentorica: Katarina Trontelj. 

Bronasto priznanje so dosegli 3 dijaki: Timotej M. Zagorc, 3. B, Nika Valentar, 3. C, Lena Repinc, 3. Š. 

Osvojena priznanja: zlati priznanji: Simon Gašperin in Eva Maier.  

Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 
NOSILEC:  Svetina, Meglič 

OSTALI  IZVAJALCI: Občina Jesenice, Zgornjesavski muzej  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE: 

POROČILO: Tekmovanje zaradi epidemioloških razmer ni bilo izvedeno. 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

NOSILEC:  Meglič, Svetina 

OSTALI  IZVAJALCI: Društvo učiteljev zgodovine  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Tekmovanje zaradi epidemioloških razmer ni bilo izvedeno  

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Veronika Žnidaršič, Tatjana Mulej 

DATUM IZVEDBE: marec-maj 2021 

POROČILO: Šolsko tekmovanje: 8. 3. 2021 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je skupno 22 dijakov, in sicer 11 dijakov prvega letnika, 7 dijakov drugega letnika, 3 dijaki tretjega letnika in 1 

dijak četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: sobota, 8. 5. 2021 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Nanj se je uvrstilo 9 naših 

dijakov: Mark Sitar, 1. A, Lucija Medja, 1. Š (mentorica  Natalija Bohinc Zaveljcina), Jakob Burja, 2. A, Jan Čelesnik, 2. A, 

Špela Žvan, 2. B, Klara Podlipnik, 2. B, Jana Dremelj, 2. Š, Jernej Stegnar, 3. A (mentorica Veronika Žnidaršič), Martin 

Kirovski, 4. C (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina). 

Osvojena priznanja: 

9 bronastih priznanj: Mark Sitar, 1. A, Lucija Medja, 1. Š (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina), Jakob Burja, 2. A, Jan 

Čelesnik, 2. A, Matej Kos, 2. A, Špela Žvan, 2. B, Klara Podlipnik, 2. B, Jana Dremelj, 2. Š, Neža Babič, 2. Š (mentorica 

Veronika Žnidaršič).  

2 srebrni priznanji: Lucija Medja, 1. Š (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina) in Jakob Burja, 2. A (mentorica Veronika 

Žnidaršič). 

 

12.2. Šport in rekreacija 
Odbojka - tekmovanja 

NOSILEC:  mag. Lidija Dornig 

OSTALI  IZVAJALCI: Boštjan Modrijan in aktiv ŠVZ  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE: oktober 2020 - februar 2021 

POROČILO: Dijakinje in dijaki  se zaradi varnostnih ukrepov in izvajanja pouka na daljavo niso mogli udeležiti treningov. 

Zaradi epidemije niso bila organizirana tekmovanja na regijski in državni ravni. 

Bodi fit 

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: dijaki, zunanji sodelavci 

DATUM IZVEDBE: Spoznavanje različnih načinov vadbe, od tehnik dihanja do funkcionalne vadbe. Program vadbe vključuje:   

dihalne vaje, Tibetanske vaje (za ogrevanje),  vaje iz joge (pozdrav soncu, osnovni položaji v jogi),  Pilates vadba - s poudarkom 

na krepitvi. 

POROČILO: Zaradi epidemije korona virusa je bila izvedena le psihološka priprava za dijake drugega letnika na daljavo. 

Delavnice je vodila Meta Jerala Kegljevič v trajanu 6 ur. Ostale aktivnosti niso bile izvedne. Med urami športne vzgoje na daljavo 

smo prek zooma izvajali: z dijaki 2. Š jogo in vadbo za zdravo hrbtenico na velikih žogah, z dijaki 1. Š vaje za zdravo hrbtenico, 

ki so vključevale vaje iz joge,  osnovno stabilizacijo, pilates tehniko ... 

Atletika rekreacija 

NOSILEC: Marija Medja 

OSTALI IZVAJALCI: Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, Bojana Martinčič 

DATUM IZVEDBE: Vadba je potekala septembra in prvo polovico oktobra. 

POROČILO: Dijake sem pripravljala na ekipno DP, ki je bilo pod posebnimi pogoji tudi izpeljano. Nastop naših dijakov in 

dijakinj je bil uspešen. 

Odbojka rekreacija 

NOSILEC: Marija Medja 
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OSTALI IZVAJALCI: / 

DATUM IZVEDBE: september  do polovice oktobra 

POROČILO: Odbojka rekreacija - prijavilo se je zelo veliko dijakov. Septembra in oktobra – do zaprtja šol – smo se dobivali 

enkrat tedensko. V tem času smo z dijaki izboljševali tehnično znanje, poudarek je bil na igri. 

Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 

NOSILEC: Boštjan Modrijan 

OSTALI IZVAJALCI:  
DATUM IZVEDBE: september, oktober, junij 

POROČILO: Realizacija je bila zaradi epidemije zelo okrnjena. Program je bil manj kot polovično realiziran. Udeleženci so 

se spoznali samo z osnovami akrobatike in gimnastike. 

Nogomet 

NOSILEC:  Roman Podlipnik 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Zaradi epidemije je bila dejavnost odpovedana. 

 

12. 3. Nova znanja in spretnosti 
Kemijski krožek: Kemija je kul-naravna kozmetika 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Tatjana Mulej 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Zaradi ukrepov za zajezitev korona virusa dejavnost ni bila izvedena. 

Robotika 

NOSILEC:  Marko Kikelj 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE: 20. 11. 2020 - 19. 3. 2021 

POROČILO:  Dejavnost ni bila izvedena. (Mojca Velušček) 

MEPI 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Barbara Hudovernik, Tatjana Mulej 

DATUM IZVEDBE: dejavnost se je izvajala celo leto 

POROČILO: Mentorski sestanki in srečanja z dijaki so večino leta potekali na daljavo. Novinci so začeli opravljati vsa tri 

področja, nekateri bolj, drugi manj redno. Žal zaradi znanih okoliščin (Covid) nismo mogli izvajati treningov na terenu, 

kasneje pa nas je oviralo še slabo vreme. Do konca šolskega leta smo izvedli dva orientacijska treninga, delavnico prehrane na 

odpravah, pravilnega pakiranja nahrbtnika, osnov prve pomoči, topografije, dela s kompasom in karto ter 20 točk odprave. 

Ostalo - kuhanje v naravi, postavljanje šotora in varno kurjenje bomo izvedli v juliju, kvalifikaijsko odpravo za bron in srebro 

pa v avgustu ali septembru 2021. Letos poskusne odprave niso potrebne. V tem šolskem letu je en dijak zaključil srebrno 

stopnjo (Štefan Žuber) in se registriral na zlati stopnji, žal pa so ostali nekoliko zaspali in bodo, upajmo, srebrno stopnjo 

zaključili jeseni. Tudi dijakinja na zlati stopnji (Anita Kunšič) bo v kratkem zaključila. Srebrniki (bodoči 3. letnik) pa se prav 

tako bližajo zaključku srebrne stopnje. 

Matematični praktikum 

NOSILEC: Jerneja Kučina 

OSTALI IZVAJALCI: Darja Šatej, Ana Miler 

DATUM IZVEDBE: šolsko leto 

POROČILO: Matematični praktikum naj bi se je izvajal skozi celotno šolsko leto in sicer ob petkih popoldne (9. in 10. šolsko 

uro). Obiskovalo ga je v povprečno 12 dijakov.  

Zaradi epidemije se je OIV izvajal večinoma preko zooma. Izvedla se je večina predvidene snovi. 

Raziskovalna naloga 

NOSILEC: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI:  
DATUM IZVEDBE: januar - april 2021 

POROČILO: Helena Tolar, 4. B, je izvedla raziskovalno nalogo Vpliv ukrepov Covid-19 na količino embalažnih odpadkov in 

porabo goriva ter jo uspešno predstavila na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev (na daljavo) 15. 4. 2021. 

Nemška bralna značka 

NOSILEC: aktiv NEM 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Zaradi ukrepov za zajezitev korona virusa, dejavnost ni bila izvedena. 

 

 

12. 4. Umetnost in ustvarjalnost 
Ustvarjalni krožek 

NOSILEC: Sonja Janša Gazič 
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OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Krožek se je samo delno izvajal. Z dijaki smo pričeli v oktobru, vendar se je po nekaj urah končalo zaradi 

razglašene epidemije. 

10. Dramski festival 
NOSILEC: Marija Palovšnik 

OSTALI IZVAJALCI: člani drugih aktivov 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije. 

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

NOSILEC: Marija Palovšnik 

OSTALI IZVAJALCI: Gašper Stojc 

DATUM IZVEDBE: oktober do maj 

POROČILO: Zoom predstavo A te lahko pokličem? je režiral Gašper Stojc. Igrali so: Zoja Beg, Jan Čelesnik, Krištof Marij 

Čušin, Natalija Šmitran, Nika Zrnić, Emma Dušanić, Živa Pintar. Odigrana je bila: 24. 3., 31. 3.,23. 4., 7. 5. za izven in 4. 5. za 

dijake Gimnazije Kranj in SŠJ. 

Srečanje srednješolskih pevskih zborov Gorenjske 

NOSILEC: Urška Odar 

OSTALI IZVAJALCI:  
DATUM IZVEDBE: Ni bilo izvedeno. 

POROČILO: Zaradi situacije s korona virusom in prepovedjo skupinskega muziciranja vaje in nastop nista bila 

izvedena. 

 

12. 5. Prostovoljstvo in dobrodelne dejavnosti 

Sodelovanje na šolskem bazarju 

NOSILEC:  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI  IZVAJALCI: Tatjana Mulej, Sonja Janša Gazič  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO:  Zaradi epidemije je bil bazar odpovedan. 

Obisk dobrodelnega bazarja SILA 

NOSILEC:  Renata Bok Zelenjak, Tatjana Sitar, Tina Mulec, Andreja Kosem Dvoršak 

OSTALI  IZVAJALCI: Mednarodno društvo žensk SILA  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dogodek je bil odpovedan. 

Prostovoljno socialno delo 

NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE: oktober - januar 2020 

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije. 

UNICEF 

NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije. 

 

12. 6. Ekskurzije – nadstandardne vsebine 
Ekskurzija v Rim 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Sonja Janša Gazič, Tatjana Sitar; Agencija Orel 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

 

 

Ekskurzija na Irsko 

NOSILEC: Tatjana Sitar, Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: turistična agencija Orel 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Zaradi epidemije je bila ekskurzija odpovedana. 

Ekskurzija v Provanso 

NOSILEC: Meglič, Martinuč -Bernard 
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OSTALI IZVAJALCI: Svetina, Konjar 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

Ekskurzija v Prago 

NOSILEC: Svetina, Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Meglič, Martinuč - Bernard 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

 

12. 7. Zunanji izvajalci – nadstandardne vsebine 
V letošnjem šolskem letu sta izbirne vsebine ponudila 2 zunanja izvajalca. OZRK Jesenice je uspel izvesti tečaj prve pomoči 

za 1. skupino dijakov, avtošola K&D pa le uvodni sestanek za izvajanje tečaja CPP. V pomladanskih mesecih so ga izvedli v 

svojih prostorih.  

 

  

Priloga 13: Poročilo o delu v okviru projektov  
Št.  Priimek in ime mentorja - 

koordinatorja 

Projekti, izmenjave in druge dejavnosti 

1 Aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 

2 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Inženirke in inženirji bomo! 

3 Bok Zelenjak Renata Pisava z roko 

4  Gerbec Milena Tutorstvo  

5 Gerbec Milena EPAS, šola ambasadorka EU 

6 Konjar Žiga Študij na daljavo 

7 Konjar Žiga UNESCO ASPnet 

8 Kosem Dvoršak Andreja MEPI 

9 Kosem Dvoršak Andreja Filmska kultura 

10 Kučina Jerenja TIME (Teachers' inquiry on mathematics education) 

11 Leban Barbara Rastem s knjigo  

12 Legat Nada Bralna pismenost in razvoj slovenščine - OBJEM 

13 Martinčič Bojana “Živimo zdravo, ker se cenimo” 

14. Martinčič Bojana Športni oddelek 

15 Martinčič Bojana Promocija čistega športa 

16 Martinčič Bojana Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

17 Medja Marija Tek podnebnih solidarnosti 

18 Miler Ana Postani krvodajalec 

19 Modrijan Boštjan Naj športna šola 

20 Mulec Tina Govori z mano 

 Mulec Tina Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 

med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah - PODVIG 

21 Podlipnik Roman  Ura za Zemljo 

22 Podlipnik Roman Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

23 Smolej Vrzel Vesna UNICEF  

24 Smolej Vrzel Vesna NEFIKS 

25 Smolje Vrzel Vesna Delo z nadarjenimi 

 

DSD - izpit iz nemške jezikovne diplome I 

ODGOVORNI UČITELJI: aktiv NEM 

UDELEŽENCI: 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: marec – pisni del, marec, april – ustni del 

POROČILO: pisni izpiti - 10., 24. 3., ustni - 26., 31. 3. in 16 .4. 

Nemška jezikovna diploma 

NOSILEC: aktiv NEM 

OSTALI IZVAJALCI:  

ČAS IZVEDBE: pisni izpit DSD 10. 3., nadomestni pisni izpit  24. 3., ustni izpiti 26., 31. 3. in 16. 4. 

POROČILO: Vsi kandidati (17) so uspešno opravili izpit. 

Inženirke in inženirji bomo! 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 
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OSTALI IZVAJALCI: Vesna Smolej Vrzel. Mediade d.o.o. 

ČAS IZVEDBE: 19. 2. 2021 

POROČILO: 19. februarja ob 12.30 je potekal dogodek pod naslovom »Ne teslo, Tesla bom! 

Z nami so bili izjemni sogovorniki, ki so povedali, kako so se sami odločali za študij, kaj delajo sedaj in zakaj jih njihovo  delo 

veseli. Dobili smo se z željo, da bi dijaki našli odgovor zase in v življenju delali to, kar jih veseli, v čemer so dobri in bo 

njihovo delo ustrezno plačano. Svoje izkušnje so delili:  

• Špela Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria in nominiranka za Inženirko leta 2020 

• Uroš Smolej, slovenski gledališki in filmski igralec 

• Blaž Kmetec, inženir v podjetju LPKF Laser & Electronics d.o.o. 

• Damjan Maletič, docent in prodekan za znanstvenoraziskovalne zadeve na Fakulteti za organizacijske vede Univerze 

v Mariboru. 

Pisava z roko 

NOSILEC: Renata Bok Zelenjak 

OSTALI IZVAJALCI: Sitar, Mulec,, Kosem-Dvoršak 

ČAS IZVEDBE: od oktobra 2020 do 22. 1. 2021 

POROČILO: Poročilo Gimnazije Jesenice pokriva večja področja: 

1. Kviz o rokopisih učiteljev 

2. Pisanje voščilnic prebivalcem v domovih starostnikov 

3. Pisanje prijateljem v materinščini in angleščini 

4. Objave v medijih 

Zaradi izrednih razmer se je veliko dejavnosti odvijalo preko spletne učilnice Xooltime, ki je v sklopu eAsistenta. V to učilnico 

so bili vključeni vsi dijaki Gimnazije Jesenice (330 dijakov in dijakinj), njihovi razredniki in učitelji, ki so si to želeli. Reševali 

so naloge, ki so jih sami želeli. Nekateri izmed njih so izpolnili vse naloge, drugi samo kviz. Sodelovali so tako dijaki kot tudi 

učitelji, ravnateljica in mentorji. 

Tutorstvo 

NOSILEC: Milena Gerbec 

OSTALI IZVAJALCI:  

ČAS IZVEDBE: Dijaki so komunicirali in delali preko zooma in drugih omrežij. Ustvarila sem kanal v easistentu, kjer so 

dijaki ponudili svojo pomoč ali prosili zanjo. Dijaki tutorji so večinoma iz tretjih in četrtih letnikov. Nejihovo mnenje je, da 

tako utrjujejo svoje znanje.  

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena kljub epidemiji koronavirusa in s tem šolanju na daljavo, vendar na drugačen način, 

predvsem s pomočjo tehnologije. 

EPAS, šola ambasadorka EU 

NOSILEC: Milena Gerbec 

OSTALI IZVAJALCI: dijaki 3. letnikov, IP EP, Ljubljana 

ČAS IZVEDBE: november 2020 - junij 2021  

POROČILO: V projekt je bilo vključenih sedem dijakov: Emma Dušanić, Neža Lakota, Alja Resman, Melina Melić, Nika 

Sintič, Ana Toman in Matej Timotej Zagorc. Dijaki so pošiljali svoje predloge za reševanje problematike EU in aktivno 

sodelovali na razpravah z evropskimi poslanci. Na družbenih omrežjih so poročali o svojih aktivnostih in z njimi osveščali 

vrstnike o pomenu in priložnostih, ki jih ponuja EU. 

Študij na daljavo 

NOSILEC: Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Jerneja Kučina, Natalija Bohinc Zaveljcina, Darja Svetina, Mirjam Martinuč Bernard, Darja Šatej, 

Tatjana Sitar, Andreja Kosem Dvoršak, Metka Podlipnik,  Nataša Meglič 

ČAS IZVEDBE: september 2020 - junij 2021 

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena po predvidenem programu. 

Unesco ASP net 

NOSILEC: Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Janša Gazić, Bok Zelenjak, Knap, Sitar, Palovšnik, Odar 

ČAS IZVEDBE: september 2020 - junij 2021 

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena po prilagojenem programu. 

MEPI 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Barbara Hudovernik, Tatjana Mulej 

ČAS IZVEDBE: celo leto 
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POROČILO: Mentorski sestanki in srečanja z dijaki so večino leta potekali na daljavo. Novinci so začeli opravljati vsa tri 

področja, nekateri bolj, drugi manj redno. Žal zaradi znanih okoliščin (Covid) nismo mogli izvajati treningov na terenu, 

kasneje pa nas je oviralo še slabo vreme. Do konca šolskega leta smo izvedli dva orientacijska treninga, delavnico prehrane na 

odpravah, pravilnega pakiranja nahrbtnika, osnov prve pomoči, topografije, dela s kompasom in karto ter 20 točk odprave. 

Ostalo - kuhanje v naravi, postavljanje šotora in varno kurjenje bomo izvedli v juliju, kvalifikaijsko odpravo za bron in srebro 

pa v avgustu ali septembru 2021. Letos poskusne odprave niso potrebne. V tem šolskem letu je en dijak zaključil srebrno 

stopnjo (Štefan Žuber) in se registriral na zlati stopnji, žal pa so ostali nekoliko zaspali in bodo, upajmo, srebrno stopnjo 

zaključili jeseni. Tudi dijakinja na zlati stopnji (Anita Kunšič) bo v kratkem zaključila. Srebrniki (bodoči 3. letnik) pa se prav 

tako bližajo zaključku srebrne stopnje. 

Filmska kultura  

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Milena Gerbec, Renata Knap, Vesna Smolej Vrzel 

ČAS IZVEDBE: 1. B: 18. 12. 2020; 1. Š: 13. 1. 2021; 3. B: 17. 12. 2020; 3. C: 21. 12. 2020; 3. C, Š: 16. 12. 2020; 4. A,C,Š: 

10. 12. 2020, 22. 12. 2020; 3. 5. 2021. 

POROČILO: Po ogledu vsakega filma je sledil razgovor z dijaki, nato pa še medpredmetne povezave. Dijakom je tak način 

dela všeč in si tudi v prihodnje želijo filmov. 

TIME 

NOSILEC:  Jerneja Kučina 

OSTALI  IZVAJALCI:  Darja Šatej  

UDELEŽENCI:  izbrani razredi (glede na scenarij, ki se ga bo preverjalo) 

NAČIN DELA: dijaki so spoznavali drugačen pristop k poučevanju ter s tem krepili posamezne kompetence 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivno sodelovanje  

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  celo šolsko leto 2019/2020 

CILJI:  

spoznavanje novih pristopov k učenju – učenje z raziskovanjem ter s tem  razvijanje kompetenc  

POROČILO:  

V sklopu projekta TIME smo si prvo leto ogledali nov pristop k učenju matematike, in sicer po vzoru japonskega načina 

poučevanja. Učitelji smo tako sodelovali pri različnih delavnicah, se učili na posnetih primerih učnih ur, ki so bile izvedene na 

Japonskem in predstavljene kot primeri dobre prakse, tako uro smo si pogledali tudi v živo na srečanju v Zagrebu.  

Zaradi pandemije je bil potek samega projekta spremenjen in je po marcu 2020 potekal le še virtualno (spletne konference 

oziroma sestanki, kjer smo morali učitelji predstaviti prve osnutke naših scenarijev).   

EVALVACIJA:  

Projekt TIME se je z letošnjim letom šele začel (je namreč štiriletni mednarodni projekt). Trenutno so zadeve v začetku 

(nekatere dejavnosti so se zaradi pandemije tudi prenesle v naslednje leto), tako da vidnih razlik in rezultatov še ni, nam je pa 

dal vpogled v drugačne načine poučevanja in razširil naše možnosti po izobraževanju in pridobivanju novih znanj.   

Rastem s knjigo 

NOSILEC: Barbara Leban 

OSTALI IZVAJALCI: / 

ČAS IZVEDBE: / 

POROČILO: / 

OBJEM 

NOSILEC: Nada Legat 

OSTALI IZVAJALCI: Nataša Meglič, Tatjana Sitar, Jerneja Kučina, Irena Oblak, Barbara Hudovernik, Barbara Leban, Tina 

Mulec, Milena Gerbec 

ČAS IZVEDBE: september 2020 - julij 2021 

POROČILO: Vse dejavnosti v projektu OBJEM so to šolsko leto potekale na daljavo. Člani VIZ-a smo izvajali vse s strani 

zavoda načrtovane obvezne dejavnosti. Kot vodja sem se udeležila vseh izobraževanj oziroma srečanj, članice pa nekaterih 

ostalih ponujenih izobraževanj. V spletno učilnico smo oddali zahtevano število didaktičnih primerov s poudarkom na uvajanju 

gradnikov bralne pismenosti. Udeležile smo se tudi mreženja šol, na drugem je bila Jerneja Kučina izbrana, da predstavi svoj 

primer in zanj prejela zelo pozitivne komentarje. V maju smo članice, ravnateljica in dijaki izpolnjevali anketo Merjenje 

splošnih kompetenc in kompetenc 21. stoletja. 

“Živimo zdravo, ker se cenimo”  

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: Irena Oblak, aktiv ŠV, Vesna Smolej Vrzel, zunanji sodelavci 

ČAS IZVEDBE: september 

POROČILO: Izvedene so bile aktivnosti v šoli v naravi za drugi letnik. Vadba za zdravo hrbtenico za 1 in 2 športni oddelek. 

Ostale aktivnosti so zaradi epidemije koronavirusa odpadle. 

Športni oddelek 
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NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: fizioterapevt, kineziolog, športni psiholog 

ČAS IZVEDBE: skozi celo šolsko leto 

POROČILO: Zaradi epidemije je bil okrnjen dostop do fizoterapije, izvedene so bile delavnice psihološke priprave športnika. 

Psihološko svetovanje je izvajala Meta Jerala Kegljevič, dpl. uni. psih., kot predavanja za drugi letnik in individualna 

svetovanja za drugi in tretji letnik prek zoom aplikacije. Meritve za vse dijake športnike niso bile izvedene. Nov termin je 7. 9. 

2021. 

Promocija čistega športa 

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: SLOAda - športniki ambasadorji 

ČAS IZVEDBE:  

Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: OK Slovenije - Petra Robnik s sodelavci 

ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnosti niso bile izvedene zaradi epidemije koronavirusa in s tem šolanja na daljavo. 

Tek podnebnih sprememb 

NOSILEC: Marija Medja 

OSTALI IZVAJALCI: Boštjan Modrijan, Bojana Martinčič in Roman Podlipnik 

ČAS IZVEDBE: september 2020 in februar, marec ter april 2021 

POROČILO: 

Tudi v šolskem letu 2020/2021, ki je bilo zelo posebno, smo se z dijaki na gimnaziji Jesenice odločili, da bomo sodelovali v  

akciji, ki jo organizira Slovenska karitas  »TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI«. Dijaki so tekli solidarno do ljudi v revnejših 

državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo,  čeprav so s svojim načinom 

življenja najmanj prispevali  k njim.  

Naši dijaki so šolskem letu 2020/2021 s svojimi dejanji poskušali zmanjšati negativni vpliv na podnebne spremembe, in sicer: 

pazili so na porabo vode pri tuširanju, ugašanje vseh elektronskih naprav in luči. 

Tek smo izvedli v okviru ur športne vzgoje, dolgo smo čakali, da bomo tekli skupaj v šoli. Kovid razmere niso kazale na 

ugodno. Odločili smo se, da z dijaki to nalogo opravimo na daljavo.  

Dijaki so februarja, marca in aprila na urah športne vzgoje tekli. Razredi so med seboj tekmovali, kdo bo nabral največ 

kilometrov. Vsi profesorji športne vzgoje smo bili nad odzivom dijakov zelo pozitivno presenečeni. 

Na koncu  šolskega leta smo zbrali kilometre in bili presenečeni. Mislim, da smo bili kar uspešni, saj smo zbrali 11293 km.  

Postani krvodajalec 

NOSILEC: Ana Miler 

OSTALI IZVAJALCI: Renata Bok Zelenjak, Roman Podlipnik,   Boštjan Modrijan,    Andreja Kosem Dvoršak, Marija 

Palovšnik 

ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena. Potekala so dogovarjanja o izvedbi predavanja, a nisva s 

predavateljem uspela najti ustreznega termina. 

Naj športna šola 

NOSILEC: Boštjan Modrijan 

OSTALI IZVAJALCI: Roman Podlipnik, Bojana Martinčič, Marija Medja 

ČAS IZVEDBE: september, marec, april, maj, junij 

POROČILO: Sodelovanje na izvedenih tekmovanjih ŠŠT, na izzivih (Košarka, badminton, atletika) organiziranih s strani 

Zavoda za šport Planica 

Govori z menoj 

NOSILEC: Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: učitelji nemščine/italijanščine/angleščine 

ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Z izbranimi (18) dijaki 3. letnikov smo se v okviru akcije Evropski dan jezikov odpravili na Bled in ozaveščali 

mimoidoče o pomenu znanja tujih jezikov. Dijaki so v skupinah posneli promocijski film v tujem jeziku (angleščina ali 

nemščina) o izbrani znamenitosti in se za nagrade potegovali skupaj z dijaki Srednje šole Jesenice in Višje šole za turizem, 

velnes in gostinstvo. Organizator je bila agencija RAGOR. 

Podvig 

NOSILEC: Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: Legat, Češek, Velušček, Janša Gazič, Trontelj, Žnidaršič, Hudovernik 

ČAS IZVEDBE: šolsko leto 2020/21 
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POROČILO: V okviru projekta smo delno realizirali načrtovane dejavnosti; ITS za 2. letnik je bil v celoti izveden, nastala sta 

2 šolska časopisa in spletne strani s prispevki dijakov, v okviru ITS za 3. letnik so bili izvedni naravoslovni tabor, delavnice, 

projektna naloga, nerealizirane so ostale le ekskurzije. V letošnjem šolskem letu so se projektu pridružili novi učiteji (Sitar, 

Kos Tancar, Kučina, Kosem Dvoršak); oblikovali smo delovno skupino za razvijane vizije, vsi člani so se udeleževali srečanj 

Zavoda na daljavo, kjer smo predstavili 2 primera dobre prakse (Kučina, Trontelj). Neizvedene so ostale vse dejavnosti, ki 

vključujejo občinstvo (bazar, dramski festival, projektni dan ...) 

Ura za Zemljo 

NOSILEC: Roman Podlipnik 

OSTALI IZVAJALCI: Boštjan Modrijan, Marija Medja, Bojana Martinčič 

ČAS IZVEDBE: marec 

POROČILO: Dijaki četrtih letnikov in kasneje tudi dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov so zavestno pristopili k projektu 

varčevanja z energijo ugašanje luči na hodnikih in v garderobah. 

Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

NOSILEC: Roman Podlipnik 

OSTALI IZVAJALCI: Žiga Konjar, Jerneja Kučina 

ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: V sklopu projekta ENO Tree Planting day je dijaška skupnost Gimnazije Jesenice  v mesecu septembru 2020 na 

obrežju Stare Save posadila dve drevesi. 

UNICEF 

NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: / 

ČAS IZVEDBE: šolsko leto 2021/22 

POROČILO: V skladu z mesičnimi pismi smo izvedli posamezne aktivnosti z dijaki 2. letnikov. 

NEFIKS 

NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: razredniki 4. letnikov 

ČAS IZVEDBE: 12. januar 2021 

POROČILO: Izvedli smo delavnico na daljavo. 

Delo z nadarjenimi 

NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: učiteljski zbor 

ČAS IZVEDBE: šolsko leto 

POROČILO: Zaradi izredne situacije ni bilo izvedeno veliko tekmovanj. 

 

Priloga 14: Sodelovanje z okoljem  

14. 1. Sodelovanje z ustanoviteljem 
Vse šole stalno sodelujejo z Ministrstvom za šolstvo in šport. Tudi naša gimnazija se obrača na MŠŠ ob težavah in nejasnostih. 

Odgovori so hitri in korektni. 

Tudi naša gimnazija je vključena v MoFAS sistem financiranja. Glede na majhnost šole in manjše število dijakov v razredih je 

nastopila situacija, ki nas je prisilila, da se še bolj trudimo za racionalno porabo prejetih sredstev z MIZŠ. Kljub vsemu nam je 

MIZŠ v tem šolskem letu ugodilo dofinanciranje. 

V sklopu investicijsko-vzdrževalnih del smo izvedli najnujnejša dela – pleskanje, premazi, manjša popravila, saj se zavedamo, 

da trenutna situacija ne omogoča večjih investicij. 

14. 2. Sodelovanje oziroma vključenost šole  v lokalnem in regionalnem okolju s/z: 
- Zavodom RS za šolstvo: v projektu Posodobitev gimnazijskih programov, v projektih Sporazumevanje v tujih jezikih, 

Usmerjanje dijakov s  posebnimi potrebami … 

14. 3. Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, znanost  in šport in drugimi zavodi 
- Skupnostjo gimnazij (strokovna srečanja ravnateljev gimnazij) 

- Konzorcijem splošnih gimnazij 

- različnimi srednjimi šolami pri izvedbi programa 

- Olimpijskim komitejem Slovenije – Študij na daljavo 

- Državnim  izpitnim centrom (izvajanje mature) 

- Prijavno-informacijsko službo (vpis dijakov na študij) 

- centri za socialno delo 

- Zavodom RS za zaposlovanje – CIPS (poklicno svetovanje in informiranje, štipendiranje) 

- Zdravstvenim domom Jesenice (sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregledi) 
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- izvajalci različnih dejavnosti (Rdeči križ) 

- osnovnimi šolami (promocija šole) 

- Centrom  šolskih in obšolskih dejavnosti (organizacija obveznih izbirnih vsebin) 

- različnimi strokovnimi institucijami za pomoč mladim (Center za mentalno zdravje, Krizni center Žarek, Svetovalni 

center za otroke, mladostnike in starše) 

- Agencijo za šport (športna tekmovanja, na katerih so dijaki sodelovali kot posamezniki ali ekipno). 

Gimnazija Jesenice je vključena v Zvezo srednjih šol in dijaških domov RS. 

Šola tesno sodeluje z drugimi šolami na Gorenjskem na kadrovskem področju, kar dokazujejo tudi učitelji iz drugih šol, ki pri 

nas dopolnjujejo svojo učno obveznost, tudi naši učitelji poučujejo na drugih šolah. 

Gimnazija Jesenice v popoldanskem času oddaja  proste učilnice in telovadnico.  

14 . 4. Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, zavodi: 
- s fakultetami, z visokimi in višjimi šolami (poklicno in študijsko informiranje, pripravništvo, pedagoška praksa 

študentov, raziskovalno delo); 

- z različnimi ustanovami in posamezniki pri realizaciji obveznih izbirnih vsebin, krožkov in drugih dejavnosti ob pouku: 

z Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, Gornjesavskim muzejem na Jesenicah, Občinsko knjižnico Jesenice, 

Mladinskim gledališčem v Ljubljani, Cankarjevim domom, Mestnim muzejem, Narodno univerzitetno knjižnico, 

Slovenski šolskim muzejem, Narodno galerijo, Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti; 

- z gospodarstvom (sodelujemo predvsem pri poskusih pridobivanja donatorskih sredstev; do sedaj smo bili manj uspešni 

pri njihovem sodelovanju v okviru študijskega svetovanja s predstavljanjem možnosti zaposlitve mladih po zaključku 

študija, podjetja pa rada sprejmejo naše dijake na obisk v okviru strokovnih ekskurzij); 

- z akcijsko skupino LAS Kranjska Gora in Jesenice: sodelovanje naše svetovalne delavke v obeh skupinah; 

- z Osnovno šolo Koroška Bela: vertikalna povezava v okviru posodabljanja učnega načrta – obisk učencev na naši 

gimnaziji; 

- z Domom starostnikov dr. Franceta Berglja na Jesenicah, v Kranjski Gori in Domom sv. Martina v Bohinju – 

predpraznični obisk naših dijakov v decembru; 

- z Društvom slovensko - danskega prijateljstva: udeležba naše dijakinje na ekskurziji » Danska od blizu 2015«; 

- z Nemško turistično organizacijo: sodelovanje pri organizaciji strokovne ekskurzije za naše dijake v Nemčijo; 

- z Zdravstvenim domom Jesenice: sistematski zobozdravstveni pregled za dijake 1. in 3. letnikov; 

- z Ministrstvom za kulturo: udeležba na Kulturnem  bazarju; 

z Ljudsko univerzo Jesenice: sodelovanje na Festivalu učenja na Stari Savi maja  2019; 

- z Radiem Triglav in Radiem Gorenjc: poročanje o dogajanju na naši gimnaziji 

- s Centrom za informiranje in poklicno svetovanje in Zaposlovalni kotiček 2019: posredovali smo jim promocijsko 

gradivo o naši gimnaziji; 

- z MCJ in Kresnička - priprava na sodelovanje v letu prostovoljstva; 

- s Slovensko vojsko - izobraževanje inštruktorjev MEPI odprav, pomoč pri načrtovanju in izvedbi MEPI odprav, 

predstavitev vojaških poklicev; 

- z Nacionalnim odborom MEPI - predstavitve, podpora in izobraževanje; 

- z JEKO-IN, Komunala Jesenice - ogled čistilne naprave na Javorniku. 

14. 4.  Sodelovanje z ustanovami 
Poleg sodelovanja z okoljem, ki je nujno  za uspešno vzgojno-izobraževalno delo, bomo sodelovali tudi z inštitucijami, ki bodo 

lahko obogatile osnovno delo. 

1. Tatjana Sitar Ameriška ambasada 

2. Tina Mulec Amnesty International Slovenija  

3. Milena Gerbec Slovenski poslanci v evropskem parlamentu 

4. Roman Podlipnik Zavarovalnica Triglav 

1. sodelovanje z ameriško ambasado 

NOSILEC:  Tatjana Sitar 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  3. A, 3. B, 3. Š 

ČAS IZVEDBE: november - maj 2019 

POROČILO: Dejavnost žal ni bila izvedena, ker je prišlo do začasnega preklica sodelovanja  s šolami s strani ameriške 

ambasade (omejitev proračuna) in pandemije. 

2.  Amnesty International – delavnice in maraton pisanja 

NOSILEC:  Tina Mulec  

UČITELJ:  Tina Mulec 

SODELUJOČI: aktiv angleščine 

DATUM IZVEDBE: december 

POROČILO:  
Dejavnost je bila delno izvedena; dijaki so se vključili v maraton pisanja apelov za zaščito človekovih pravic v okviru 

angleščine (napisali so jih 43), delavnic pa letos nismo organizirali, ker smo v aktivu ocenile, da trenutno tema 

begunci/migranti in nevladne organizacije preveč politično razdvaja, šola pa ni primeren prostor za ideološke spopade.  
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3.  Sodelovanje z informacijsko pisarno EP 

NOSILEC:   Milena Gerbec 

OSTALI  IZVAJALCI:  Informacijska pisarna EP  

UDELEŽENCI: 3. A, 3. Š 

ČAS IZVEDBE: jesen 2019 

POROČILO:   
V šolskem letu 2019/20 se je 9 dijakov prijavilo na sodelovanje v EVROŠOLI. Sodelovalo je šest dijakov iz 3. A in trije iz  

3.  Š. Tema je bila Tokrat grem volit. Dijake, ki so se odločili za sodelovanje, sem prijavila 14. 9. 2019 Informacijski pisarni 

EP. Njihova naloga je bila izdelati reklamno gradivo, ki bi spodbudilo mlade, da bi šli na volitve v EP. Te so bile maja 2019. 

Sodelovali so lahko dijaki, ki so bili do 1. januarja 2019 stari najmanj 16 let in še ne 18 let. Naredili so več različnih reklamnih 

gradiv oziroma plakatov, ki jih je komisija IP EP v Ljubljani dobro ocenila.  

EVALVACIJA:  
Žal so dijaki dobili  premalo glasov s strani mladih preko aplikacije Tokrat grem volit, ki je bila namenjena temu, da bi čim več 

polnoletnih mladih spodbudila k udeležbi na volitvah. Zato se je njihovo sodelovanje na tekmovanju EVROŠOLA s tem 

zaključilo. 
 

4. Zavarovalnica Triglav 

Zaradi pandemije so bila odpovedana tekmovanja v poletih v Planici in tako se naši dijaki niso mogli odzvati povabilu 

Zavarovalnice Triglav in organizatorjev. 

 

14. 5. Sodelovanje aktivov z okoljem 
Aktiv angleščine in italijanščine 

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

 Občina Jesenice 

 Ragor (Razvojna agencija Gorenjske) 

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

 DMFA (tekmovanja iz angleščine za 2. in 3. letnike, spletno bralno tekmovanje v italijanščini ‘Il topo di biblioteca’) 

 Mladinska knjiga – itj bralna značka 

 DUIS (Društvo učiteljev italijanščine Slovenije) 

 ZRSŠŠ - študijska skupina anj 

 ZRSŠŠ - študijska skupina za itj 

 Zavod MEPI 

 GAHA - Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI 

 radio Triglav Jesenice 

 Jeseniške novice 

 Žarek (učna pomoč v okviru prostovoljstva MEPI) 

 RIC (angleščina) 

 Društvo Pišem z roko 

Aktiv biologija in kemija 

 Atotech Podnart (Žnidaršič, Mulej) 

 Prirodoslovno društvo Slovenije (PDS) (Oblak) 

 Krka (Trontelj, Žnidaršič) 

 Gornjesavski muzej Jesenice (Oblak, Mulej) 

 Ekološka kmetija Pr,Šimnovc (Oblak, Martinčič) 

 TPJ Jesenice-EuroSol (Veronika Žnidaršič) 

 ZRŠŠ - projekt OBJEM (Oblak) 

 Europa Donna (Oblak) 

 Epruvetka Društvo študentov medicine Maribor (Oblak) 

 Zdravstveno vzgojni center Jesenice (Oblak, Martinčič) 

 ZRŠŠ - študijske skupine (Žnidaršič, Bohinc Zaveljcina, Oblak, Trontelj) 

 ZRŠŠ - razvojni projekt ITS naravoslovje (Žnidaršič, Bohinc Zaveljcina, Trontelj, Oblak) 

 University Waterloo Canada (Bohinc Zaveljcina) 

 Kemijski inštitut (Bohinc Zaveljcina) 

 Pedagoška fakulteta (Bohinc Zaveljcina) 

 Center KemikUm (Bohinc Zaveljcina) 

 Vrtec Jesenice (Bohinc Zaveljcina, Mulej) 

 Vipap, Kršk0 (Žnidaršič) 
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 JE, Krško (Žnidaršič) 

 Svet energije , Krško (Žnidaršič) 

Aktiv filozofija – psihologija – sociologija 

 Evrošola, tekmovanje (risanje plakatov in zbiranje glasov) 

 Informativni dan (mag. Lidija Dornig, Bojana Martinčič, Žiga Konjar, Matej Erjavec, Dejan Đerković, strokovni 

aktivi in 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)  

 NEFIKS - priznavanje neformalno pridobljenega znanja (Vesna Smolej Vrzel)  

 UNESCO-ov dan filozofije, november 2020 (Renata Knap) 

 obisk domov za ostarele na Jesenicah, v Bohinju in Kranjski Gori (Milena Gerbec) 

Aktiv fizika – informatika 

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

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

 ZOTKS - tekmovanje iz naravoslovja 

Aktiv geografija – zgodovina 

 Društvo učiteljev Slovenije (Žiga Konjar) 

 Univerza v Ljubljani (FDV, FF; Žiga Konjar) 

 Zavod za šolstvo  

 UNESCO ASP net (Konjar Žiga) 

 Društvo učiteljev zgodovine (Meglič Nataša) 

 Društvo učiteljev geografije (Konjar Žiga) 

 turistične agencije 

 muzeji in samostani 

 Olimpijski komite Slovenije (Konjar Žiga) 

 Založba Mladinska knjiga ( Žiga Konjar) 

Aktiv matematika 

 Zavod RS za šolstvo (projekti Jazon, 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) 

 sodelovanje z mediji (RTV Slovenija, Gorenjski glas, 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 

 MK, Center Oxford (bralno tekmovanje) 

Aktiv slovenščine 

 Ministrstvo za šolstvo (projekt U-start)  

 Projekt  OBJEM 

 Prešernovo gledališče Kranj 

 Občinska knjižnica Jesenice 

 Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 

 

Aktiv športne vzgoje 

 Centri šolskih in obšolskih dejavnosti (Podlipnik, Martinčič, Medja) 

 Curling klub Jesenice (Modrijan) 

 Zavod za šolstvo (Martinčič, Medja, Podlipnik, Modrijan) 

 Športna zveza Tržič, Športna zveza Jesenice (Martinčič, Medja, Podlipnik, Modrijan) 

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

 športna društva in klubi (Martinčič, Modrijan, Podlipnik, Medja) 

 Občina Jesenice (Martinčič, Medja, Podlipnik, Modrijan) 

Aktiv umetnosti 
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Likovna umetnost, Sonja Janša Gazič 

 Zavod RS za šolstvo (študijska skupina) 

 OŠ 16. decembra Mojstrana 

 Razstavni salon Dolik Jesenice 

 Narodna galerija 

 Cankarjev dom 

 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 

 Unesco središče 

 Medium Žirovnica 

 Gorenjski Glas 

 Farno kulturno društvo Koroška Bela 

 Olimpijski komite Slovenije 

 

Glasbena umetnost, Urška Odar: 

- Glasbena mladina Ljubljanska 

- GTČ Jesenice 

- Glasbena šola Jesenice 

- KUD Zasip 

 
 

Priloga 15: Poročilo o organizaciji in izvedbi dogodkov  na naši gimnaziji 
Epidemija, izredne razmere in izvajanje pouka na daljavo so preprečile organizacijo in izvedbo marsikaterega dogodka. Če je 

bilo mogoče, smo jih izvedli vsaj na daljavo. Veliko dogodkov nismo mogli izvesti. 

 

 ORGANIZATOR DOGODEK 

1. Darja Črv Štepec Sprejem maturantov in njihovih staršev 

2.  Milena Gerbec Projektni dan 

2.1. Bojana Martinčič Dan odprtih vrat za športni oddelek 

3. Katarina Trontelj Dan mladih raziskovalcev 

4.  Vesna Smolej Vrzel Informativni dan 

5. Marija Palovšnik 10.Dramski festival 

6. Sonja Janša Gazič Odprtje pregledne razstave dijakov (LiS) 

7. Sonja Janša Gazič Odprtje avtorske foto razstave 

8. Ana Miler PIezija 

9. Boštjan Modrijan Organizacija regijskega in državnega tekmovanja  v odbojki 

10. Aktiv športne vzgoje Promocija borilnih veščin 

11. Milena Gerbec Noč knjige 

12. mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Okrogla miza v okviru projekta Inženirji bomo 

13.  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Obisk osnovnošolcev in starejših skupin iz vrtcev na gimnaziji v okviru 

vertikalnega povezovanja 

14. Dejan Đerković Foto natečaj »Digitalna fotografija 2021« 

15.  Dijaki in zaposleni Dijaški večeri po šolah v naravi 

16. Dijaki 4. letnikov Maturantski ples 

17  Dobrodelne dejavnosti   

17.1. Urška Odar Božično-novoletni koncert 

17.2. mag. Natalija Bohonc Zaveljcina Dobrodelni bazar 

17.3. Milena Gerbec Sprostite dobroto v sebi 

17.4. Andreja Kosem Dvoršak Vesele urice za varovance dnevnega centra Žarek 

17.5.  Milena Gerbec  Božično – novoletni obiski v domovih starostnikov 

17.6. Tina Mulec Pišem za pravice 

17.7. Jerneja Kučina  Božičkova pošta 

17.8. mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Zbiranje za varno hišo 

18 Člani strokovnih aktivov Delavnice in predavanja 

18.1. dr. Barbara Debeljak Rus Delavnica za starše – Mladostniki in vpliv živali nanje 

18.2. Vesna Smolej - Vrzel Predavanja za starše in zaposlene Gimnazije Jesenice 

18.3. Irena Oblak Svetovni dan ledvic 

18.4. Ana Miler Predavanje o krvodajalstvu za dijake 4. letnika in MT 

18.5. Bojana Martinčič Predavanje za dijake 1. Š o dopingu v izvedbi SLOAD-a 
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18.6. Irena Oblak Predavanje o darovanju organov v okviru projekta Epruvetka 

18.7.  Irena Oblak Predavanje EVROPE DONNA 

18.8. Milena Gerbec Delavnica Davčno opismenjevanje za dijake 3. letnika 

18.9. Milena Gerbec Obisk evorpskega poslanca dr. Milana Brgleza 

18.10 Barbara Hudovernik Predstavitev fakultete za strojništvo 

18.10 Predmetni aktivi Organizirani dogodki 

Sprejem maturantov in njihovih staršev 

NOSILEC:  Darja Črv Štepec 

OSTALI  IZVAJALCI:  Gimnazijski teater, pevski zbor, voditelja, hostese 

UDELEŽENCI:  maturanti, starši, gostje 

NAČIN DELA:  prireditev 

 OBVEZNOSTI  DIJAKA:  vodenje prireditve, nastop, pomoč na prireditvi 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  24. 9. 2021 ob 18.00 

CILJI: prireditev ob slovesu maturantov in podelitev srebrnih znakov  

POROČILO: Zaradi epidemije dogodka nismo mogli izvesti. 

Projektni dan 

NOSILEC:  Milena Gerbec 

OSTALI  IZVAJALCI:  učitelji predmetnih področij 

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: Učenci in dijaki s pomočjo učiteljev spoznavajo podjetnost z različnih zornih kotov, preko različnih 

predmetnih področij. Spoznavajo različne kompetence, spoznavajo pomen socialnih spretnosti in veščin, navezovanja stikov, 

aktivnega in samostojnega pridobivanja novih znanj. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Obveznosti dijakov in učencev so aktivno sodelovanje, priprava na projektni dan in evalvacija 

pred zaključkom projektnega dneva. 

POROČILO: Zaradi epidemije dogodka nismo mogli izvesti. 

Dan odprtih vrat za športne oddelke 

ORGANIZATOR: Bojana Martinčič 

SODELUJOČI: Boštjan Modrijan, Žiga Konjar, Roman Podlipnik, Marija Medja, Darja Svetina, zunanji sodelavci 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Zaradi dela na daljavo, epedemioloških razmer v državi dejavnost ni bila izvedena. 

Dan mladih raziskovalcev 

ORGANIZATOR: Katarina Trontelj 

SODELUJOČI: Matej Erjavec, Barbara Hudovernik, Irena oblak, Natalija Bohinc Zaveljcina, Veronika Žnidaršič, Tatjana 

Mulej, Dejan 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Ni bilo izvedeno zaradi ukrepov covid. 

Informativni dan 

ORGANIZATOR:  :  Vesna Smolej Vrzel 

ODGOVORNI UČITELJI: Vesna Smolej Vrzel, mag. Lidija Dornig, Bojana Martinčič. Žiga Konjar in strokovni aktivi 

UDELEŽENCI: 1. A; 1. B; 1. C; 1. Š; 2. A; 2. B; 2. C; 2. Š; 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š; 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: dopoldne in popoldne 

POROČILO: Informativni dan je potekal preko zoom aplikacije, na daljavo. Po ogledu predstavitve pouka, izbirnih vsebin in 

zanimivosti na naši gimnaziji so imeli devetošolci in njihovi starši možnost individualnega pogovora s posameznimi profesorji 

in strokovnimi delavci. 

Dramski festival 

NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: Dijaki izberejo, priredijo ali napišejo tekst (tema: dramatizacija evropske novele), poskrbijo za režijo, 

koreografijo, sceno, glasbeno spremljavo, kostumografijo, gledališki list in igro. Sodelujoče razrede/dijake bomo nagradili z 

ogledom gledališča v Ljubljani oziroma z ogledom predstave. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA:  

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

Odprtje pregledne razstave dijakov 

ORGANIZATOR: Sonja Janša Gazič 

SODELUJOČI:  
DATUM IZVEDBE: junij 2021 

POROČILO: razstava je v pripravi 

Avtorska fotografska razstava 
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ORGANIZATOR: Sonja Janša Gazič 

SODELUJOČI:  
DATUM IZVEDBE: april 2021 

POROČILO: Pripravila sem spletno razstavo dijakov 1., 2. in 3. letnikov. Razstavljenih je preko 100 fotografij 50 dijakov, ki 

so nastale kot likovne naloge na daljavo. Razstava je na ogled v aplikaciji Artsteps. 

Pi-ezija 

NOSILEC: Ana Miler 

SODELUJOČI: Dijaki Gimnazije Jesenice 

DATUM IZVEDBE: Izvedeno od januarja do marca, zaključek 12. 3. 2021 (na dan števila pi je bila tokrat nedeja). 

POROČILO: Zaradi dela na dajavo je bilo dijake težje motivirati, s primernim prispevkom sta se odzvala 2 dijaka. Oba smo 

nagradi z veliko čokolado, pripravili plakat na oglasni tabli pred 308 in objavo na  spletnih straneh. Poslano je bilo tudi na 

Gorenjski glas, a ni bilo objave. 

Organizacija regijskega in državnega tekmovanja  v odbojki 

Regijsko tekmovanje 

NOSILEC:  Boštjan Modrijan 

OSTALI  IZVAJALCI:  Zavod za šport RS Planica 

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: skupinsko 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna udeležba članov šolske reprezentance, zapisnikarjev. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2020 

POROČILO: Zaradi epedemije tekmovanja nismo mogli izvesti. 

Državno tekmovanje 

NOSILEC:  Boštjan Modrijan 

OSTALI  IZVAJALCI:  Zavod za šport RS Planica 

UDELEŽENCI:  1. A; 1. B; 1. Š; 2. A; 2. B; 2. Š; 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š; 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

NAČIN DELA: Skupinsko, turnirski način tekmovanja. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna udeležba članov šolske reprezentance in zapisnikarjev. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  januar 2021 

POROČILO: Zaradi epedemije tekmovanja nismo mogli izvesti. 

Promocija borilnih veščin 

NOSILEC:  Boštjan Modrijan 

OSTALI  IZVAJALCI:  Dejan Pavlovič 

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: individualno, v parih, frontalna oblika dela 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivna udeležba posameznika 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

Noč knjige 

NOSILEC:  Milena Gerbec 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: Dijaki preberejo izbrano knjigo in se o njej pogovarjajo. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: branje knjige 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 5 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  23. 4. 2021 

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

Predstavitev študijev v okviru projekta Inženirji bomo! 

ORGANIZATOR: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELUJOČI: Vesna Smolej Vrzel 

DATUM IZVEDBE: 2.19. 2021 

POROČILO: Podrobno poročilo je oddano v zavihku Projekti. Dogodek je bil izveden preko Zooma. 

Gostje so bili:  

• Špela Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria in nominiranka za Inženirko leta 2020 

• Uroš Smolej, slovenski gledališki in filmski igralec  

• Blaž Kmetec, inženir v podjetju LPKF Laser & Electronics d.o.o. 

• Damjan Maletič, docent in prodekan za znanstvenoraziskovalne zadeve na Fakulteti za organizacijske vede Univerze 

v Mariboru 
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• Simon Mesec, vodja prodaje v podjetju Mebor d.o.o. 

Obiski osnovnošolcev oz. starejših skupin iz vrtca na gimnaziji v okviru vertikalnega povezovanja 

ORGANIZATOR: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELUJOČI: mag. Matej Erjavec, Tatjana Mulej, Dejan Đerkovič, Jerneja Kučina, aktiv ŠVZ 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO:  Ni bilo izvedeno zaradi epidemije. 

Foto natečaj »Digitalna fotografija 2021«  

NOSILEC: Dejan Đerković 

OSTALI  IZVAJALCI:  mentorji na osnovnih in srednjih šolah 

UDELEŽENCI:  učenci in dijaki 

NAČIN DELA:  natečaj, na katerega mentroji prijavijo svoje učence in dijake 

 POROČILO:  Odziv je bil zaradi epidemije premajhen, da bi zaključili natečaj. 

Dijaški večeri po šoli v naravi 

MENTOR: razredniki 

DATUM:  13. 10. 2020 

SODELUJOČI: dijaki – udeleženci šole v naravi 

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

Maturantski ples 

ORGANIZATORJI : Plesna šola Ritem in ADS 

DATUM:  april 2021 

SODELUJOČI: dijaki 4. letnika 

STROŠKI: glede stroškov se direktno dogovarjajo z organizatorji - izvajalci  

KRATEK OPIS: Po predstavitvi ponudnika na roditeljskem sestanku v septembru se dijaki in starši sami odločijo za 

sodelovanje ali ne. Šola pri organizaciji in dogovarjanju ne sodeluje. Razredniki in ravnateljica svetujejo dijakom, če jih za to 

prosijo. 

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

15.1. Dobrodelne dejavnosti 
15.1.1. Božično-novoletni koncert 

ORGANIZATOR: Urška Odar 

SODELUJOČI:  
DATUM IZVEDBE: december 2020 

POROČILO: Koncert smo sestavili v virtualni obliki. Posamezniki so posneli glasbene točke, ki smo jih združili v koncert na 

daljavo. 

15.1.2. Dobrodelni praznični bazar Gimnazije Jesenice 

ORGANIZATOR: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELUJOČI: Sonja Janša Gazič, Tatjana Mulej, Aleksandra Ahčin 

DATUM IZVEDBE: december 2020 

POROČILO: Ni bilo izvedeno zaradi epidemije. 

15.1.3. Sprostite dobroto v sebi 

NOSILEC: Milena Gerbec 

SODELUJOČI: Sodelovali bodo bivši in sedanji dijaki Gimnazije Jesenice. 

DATUM IZVEDBE: Dejavnost zaradi epidemije koronavirusa ni bila izvedena. 

15.1.4. Vesele božično - novoletne urice za varovance dnevnega centra Žarek 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

SODELUJOČI: udeleženci MEPI, ki v Žarku izvajajo prostovoljstvo in mentorice MEPI 

DATUM IZVEDBE: ne 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

15.1.5. Obiski domov za ostarele občane na Jesenicah, v Bohinju in Kranjski Gori 

NOSILEC: Milena Gerbec 

SODELUJOČI: Dijaki Gimnazije Jesenice 

DATUM IZVEDBE: Dijaki so namesto običajnih aktivnosti ročno izdelali voščilnice. Za vsakega stanovalca, ki bivajo v 

domovih na Jesenicah, Bohinju in Kranjski Gori, posebej. 

POROČILO: Dijaki so izdelali 400 voščilnic. Na vsako so napisali ime in priimek stanovalca. 

15. 1. 6. Pišem za pravice  

MENTOR: Mulec Tina 

DATUM:  december 2020 

SODELUJOČI: dijaki 3., 4. letnik, aktiv angleščine, Amnesty International 

STROŠKI: / 

KRATEK OPIS: Dijaki bodo pisali protestna pisma v podporo ljudem, ki so jim kratene človekove pravice po vsem svetu. 

Pisali bodo v anglečini v sodelovanju z Amnesty International. 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 



 

93 

 

15.1.7. Božičkova pošta 

ORGANIZATOR:  Jerneja Kučina 

DATUM:  december 2020 

SODELUJOČI: dijaki in zaposleni 

STROŠKI: / 

KRATEK OPIS: Dijaki in zaposleni si preko božičkove pošte zaželijo lepe želje ali misli. Zadnji dan pouka jih dobijo (dijaki 

na razredno uro, zaposleni v zbornico). Prostovoljni prispevki gredo v šolski sklad. 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

15.1.8. Zbiranje za Varno hišo 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELUJOČI: vsi zaposleni in vsi dijaki 

DATUM IZVEDBE: december - januar 

POROČILO: Sodelovali so samo zaposleni. Zbrali smo za 4 prtljažnike hrane, oblačil in drugih potrebščin. 

15.2. Delavnice in predavanja 
15.2.1.šola za starše - Mladostniki in vpliv živali nanje 

ORGANIZATOR: Barbara Debeljak Rus 

SODELUJOČI:  
DATUM IZVEDBE: 14. 11. 2020 od 8.00 do 9.30 

POROČILO: izvedeno preko Zoom-a 

15.2.2. Predavanj za starše in zaposlene Gimnazije Jesenice 

ODGOVORNI UČITELJI: Vesna Smolej Vrzel 

UDELEŽENCI: 1. A; 1. B; 1. C; 1. Š; 2. A; 2. B; 2. C; 2. Š; 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š; 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: zvečer 

POROČILO: Predavanja v sklopu 5. maratona pozitivne psihologije so potekala na daljavo, preko zooma in so bila v celoti 

brezplačna. Namenjena so bila staršem dijakov in zaposlenim v Gimnaziji Jesenice. 2020, Program 5. maratona: 

• dr. Kristijan Musek Lešnik: Diktatura sreče (video) 

• dr. Zvezdan Pirtošek: Ravoj možganov v socialni organ (video) 

• Mateja Štirn: Psihološka prva pomoč: pomembna podpora po izkušnjah kriznih dogodkov (video) 

• dr. Anica Mikuš Kos: Ali so vsega krivi starši? (video) 

• Anka Patru: Pogosti vzorci konflikta v partnerskem odnosu (video) 

• dr. Miha Kos: Radovednost = nagrajevanje napak (video) 

• Brigita Langerholc: Intuicija in doseganje ciljev s pomočjo uma (video) 

• Feri Lainšček: O pesniški resnici (video) 

• dr. Ana Arzenšek, dr. Kristijan Musek Lešnik in dr. Špela Hvalec: Okrogla miza Zaupanje za upanje (video) 

15.2.3.Svetovni dan ledvic 

ORGANIZATOR: Irena Oblak 

SODELUJOČI:  

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

15.2. 4. Predavanje o krvodajalstvu za dijake 4. letnikov bo  izvedel gospod Amir Bešič 

ORGANIZATOR: Ana Miler  

OSTALI IZVAJALCI: nadzorni učitelji  

UDELEŽENCI: vsi dijaki četrtih letnikov 

NAČIN DELA: 45-minutno predavanje je izvedeno med poukom v učilnici 308, za dve paralelki hkrati,  v dogovoru z učitelji 

posameznih predmetov.  

OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna prisotnost na predavanju 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 1 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september ali oktober 2020 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena, kot tudi samo krvodajalstvo med dijaki 4. letnika in zaposlenimi. 

15.2. 5 . Predavanje za dijake 1. Š oddelka o dopingu, v izvedbi SLOAD-e 

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI  IZVAJALCI:  Slovenska antidopinška organizacija (SLOada) 

UDELEŽENCI:  dijaki 1. Š 

NAČIN DELA:  predavanje, delavnica 

 OBVEZNOSTI  DIJAKA:  aktivna udeležba 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  maj 2021 

CILJI: ozaveščanje športnikov o pomenu čistega športa in boja proti dopingu 

POROČILO: Predavanje o dopingu v športu je bilo izvedeno 25. 5. 2021 na naši šoli. Predavala je kineziologinja Špela 

Bizjan. 

15. 2.6. Predavanje Darovanje organov 

ORGANIZATOR: Irena Oblak 

SODELUJOČI: Katarina Trontelj 



 

94 

 

DATUM IZVEDBE: Ne. 

POROČILO: Zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena. 

15.2.7. Predavanje EUROPA DONNA 

ORGANIZATOR: Irena Oblak 

SODELUJOČI: dr. Radka Tomšič Demšar, Darja Rojec 

DATUM IZVEDBE: 6. 10. 2020; 9. 10. 2020 

POROČILO: Predavanje Preventiva pred rakom - dr. Radka Tomšič Demšar, Mojca Buh iz Europa Donna – izvedeno za 3. C 

in 3. B 6. 10. 2020, 3. A in 3. Š 9. 10. 2020. Dr. Tomšičeva je dijakom predstavila oblike raka pri mladostnikih, možne vzroke 

za njegov pojav in preventivo. Največji poudarek je namenila predstavitvi zgodnjega odkrivanja sprememb na telesu. Gospa 

Mojca Buh pa je povedala osebno izkušnjo z boleznijo in uspešnim premagovanjem le-te. 

15.2.8. Davčno opismenjevanje 

ORGANIZATOR: Milena Gerbec 

SODELUJOČI:  

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO:  

15.2.9. Obisk evropskega poslanca Dr. Brgleza 

ORGANIZATOR: Milena Gerbec 

SODELUJOČI: Renata Knap 

DATUM IZVEDBE:  
POROČILO: Obisk poslanca je bil načrtovan 5. maja 2021 preko zooma. Ker so dijaki izrazili željo, da bi se srečali v živo, 

smo obisk prestavili na jesenske mesece 2021. 

15.2.10. predstavitev fakultete za strojništvo 

ODGOVORNI UČITELJI: Barbara Hudovernik 

UDELEŽENCI: 3. A; 3. B; 3. C 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 
POROČILO: Obisk je bil izveden virtualno preko Zooma. 

15. 3.  Organizacija predavanj ali prireditev v okviru aktivov 
Aktiv angleščine in italijanščine 

 predavanja in delavnice v okviru programa MEPI (prva pomoč, oprema in kuhanje v naravi, varstvo narave, 

pohodništvo, orientacija) 

 Predstavitev MEPI na informativnem dnevu (3x) in na sestanku za starše udeležencev 

 sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu 

 obisk in animacija za varovance dnevnega centra Žarek (prostovoljstvo MEPI) 

Aktiv fizike in informatike 

 priprava in izvedba šolskega tekmovanja iz fizike, astronomije in naravoslovja 

Aktiv biologije in kemije 

 delavnica polimeri, Visoka šola za polimere, Slovenj Gradec – virtualna izvedba 

 informativni dan, priprava predstavitve (videofilmi, PP) 

 predavanji v sklopu ZV (Preventiva pred rakom)  

 okrogla miza Inženirji bomo 

Aktiv filozofija – psihologija – sociologija 

 izvedba uvodnih predavanj pri roditeljskih sestankih vseh letnikov jeseni (dr. Barbara Debeljak Rus; Vesna Smolej 

Vrzel) in spomladi (Vesna Smolej Vrzel) 

 organizacija in izvedba Šole za starše v oktobru 2021 z naslovom Razvojne značilnosti mladostnikov v srednji šoli 

(dr. Barbara Debeljak Rus) 

 sodelovanje pri organizaciji predstavitve študijskih programov 

 sodelovanje na informativnem dnevu 

 EPAS, Sodelovanje z evropskimi institucijami 
 dobrodelna dejavnost, izdelava 400 božično novoletnih voščilnic za starejše občane v domovih 

Aktiv geografija – zgodovina 

 sodelovanje na informativnem dnevu 

 sodelovanje na projektnem dnevu 

 organizacija in izvedba območnega tekmovanja iz znanja geografije 

 predstavitev ekskurzij aktiva zgodovina - geografija na informativnem dnevu - 3x 

 organizacija potopisnega predavanja Andraža Pavliča  - Gruzija in Armenija - 2x 

 organizacija obeležitve mednarodnega dneva miru Unesco 

Aktiv matematika 

 priprava in izvedba obeležitve svetovnega dneva števila pi (14. marec) 

Aktiv nemščina 
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 izvedba pisnih in ustnih izpitov za nemško jezikovno diplomo (DSD I.) 

 predstavitev na informativnem dnevu – 3x 

 Pilotprüfung (DSD I) 

Aktiv slovenščine 

 sodelovanje na informativnem dnevu 

 sodelovanje na projektnem dnevu 

 organizacija šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje 

Aktiv športne vzgoje 

 psihoška priprava športnik Meta Jerala Keglovič 

 ostala načrtovana predavanja zaradi epidemije nismo mogli organizirati in izvesti 

Aktiv umetnosti 

Likovna umetnost, Sonja Janša Gazič: 

 organiziran ogled likovnih razstav za dijake 1. in 3. letnikov (virtualno, na daljavo) 

 priprava fotografske razstave v spletni obliki (aplikacija Artsteps), april 2021; na razstavi je preko 100 fotografij, 50 

dijakov 

 izdelava šolskega koledarja Slovenski pregovori 2021 s slikami dijakov 

 sodelovanje pri informativnem dnevu (3 x preko Zooma, priprava predstavitvenega videa za LUM) ter  

 sodelovanje na regijskih in državnih likovnih natečajih (državni mladinski likovni natečaj Društva pljučnih in 

alergijskih bolnikov Slovenije Zdrav dih – Nalezljive bolezni dihal; državni likovni natečaj Olimpijski plakat, Likovni 

natečaj Branka Čušina Koroška Bela, likovni natečaj za poslikavo medvedka pred nemškim veleposlaništvom) 

 priprava Spletne razstave likovnih del dijakov (aplikacija Artsteps), junij 2021; sodelovali dijaki vseh letnikov, vsa 

dela nastala pri predmetih LUM, LIS in ITS A. 

Glasbena umetnost, Urška Odar: 

 zaradi pademije je pevski zbor nastopil samo na proslavi ob Dnevu državnosti in na podelitvi pohval in nagrad 

dijakom nižjih letnikov 

 

Priloga št. 16: Samoevalvacija 
Zavod izvaja dejavnost srednjega izobraževanja – program gimnazija v splošnih in športnem oddelku ter maturitetni tečaj.   

Za nami je še eno uspešno šolsko leto in ponosni smo lahko na rezultate našega dela. 

V šolskem letu 2020/21 je kar 70 dijakov ali 21,7 % doseglo odličen učni uspeh in 89 ali 27,6 % prav dobrega. Tako je ob 

zaključku šolskega leta učni  uspeh na naši gimnaziji  91 %, ob neupoštevanju maturitetnega tečaja pa 94,95 %. 

 

Med maturanti je devet dijakov, ki so bili vsa štiri leta odlični: 

1. Aljoša Markež, 4. A 

2. Ema Pšeničnik, 4. A 

3. Tara Štular, 4. A 

4. Julija Bergelj,  4. B 

5. Julija Ferjan, 4. B 

6. Jure Kos, 4. B 

7. Natalija Šmitran, 4. B 

8. Helena Tolar, 4. B  

9. Liam Klemen Jelovčan, 4. C 

10. Neža Fister, 4. Š 

11. Laura Radman, 4. Š 

12. Nina Šimnic, 4. Š 

 

Uspeh na maturi 2021 je 96,5 %. Trije maturanti popravne izpite. 

9 maturantov (11,3 %)  maturantov je doseglo 25 točk in več. 

Med njimi je Ema Pšeničnik dosegla 32 točk in tako postala zlata maturantka. 

 

S profesorji so se dijaki pripravljali na številna tekmovanja iz znanj in športa ter bili pri tem, kot je značilno za naše dijake in 

profesorje, odlični. Letos zaradi karantene ni bilo izvedenih veliko tekmovanj iz znanja in športa. Kljub temu so naši dijaki 

osvojili 8 zlatih, 24 srebrnih in 87 bronastih priznanj. 

 

Gimnazija Jesenice je za uspehe na športnih tekmovanjih osvojila  bronasto priznanje »najbolj športna srednja šola«. 

 

Zlata priznanja so osvojili naslednji dijaki in mentorji 

PREDMET DIJAK - MENTOR 

SLOVENŠČINA  

Cankarjevo priznanje – 1. in 2. letnik Jan Čelesnik, 2. A (mentorica Barbara Leban) 

MATEMATIKA  
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Logika Lucija Medja, 1. Š (mentorica Darja Šatej) 

Razvedrilna matematika Jakob Burja, 2. B (Mentorica Žana Strgar) 

Tekmovanje iz znanja psihologije Jakob Burja, 2. B (dr. Barbara Debeljak Rus) 

 LIKOVNA UMETNOST  

20. državnem tekmovanju ''Zdrav dih za 

navdih'' 

Lana Naumovska, 3. A, Linda Koblar Sales, 3. 

A, Tea Kavčič, 3. B, Kaja Kalan, 2. B 

(mentorica Sonja Janša Gazič) 

 

Na naše veliko veselje so rezultati odlični, a kljub velikemu prizadevanju nismo prepričali zadosti učencev, da se vpišejo na našo 

gimnazijo in bi tako oblikovali tri spolšne oddelke. Največji problem predstavlja drastično zmanjšanje vpisa učencev iz jeseniških 

osnovnih šol, kot tudi socialne stiske družin in premajhno vrednotenje znanja v sodobni družbi.  

Kot majhna gimnazija lahko vsi zaposleni posvetimo veliko pozornosti vsakemu dijaku posebej in mu nudimo pomoč, če je 

potrebno. Veliko osnovnošolcev se odloči za lažje srednje šole, saj jim trenutni sistem vpisa na fakultete omogoča vpis na veliko 

večino univerzitetnih študijev s poklicno maturo in opravljanjem petega predmeta na splošni maturi. Problem je vrednotenje 

doseženih točk na poklicni in splošni maturi, brez upoštevanja usvojenega znanja s šolanjem na gimnaziji ali srednji strokovni 

šoli. 

Pravilnik o normativih in standardih kot tudi sistem financiranja srednjih šol (MoFAS) onemogoča nudenje bogatejše ponudbe 

drugega tujega jezika. V preteklih letih smo ponujali fakultativno učenje tujih jezikov, a za to ni bilo interesa.  

Ponudba izbirnih predmetov v drugem in tretjem letniku je glede na velikost naše gimnazije omejena. Z vključitvijo v projekt 

PODVIG imamo možnost oblikovanja dodatne skupine izbirnega predmeta, kar dodatno obogati ponudbo in daje dijakom večjo 

možnost izbire. Vsa leta se trudimo, da v 4. letniku izvajamo pripravo na veliko večino predmetov, ki so na predmetniku splošne 

gimnazije. 

Za dijake, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, v katerem se ustrezno pripravljajo na maturo in jo nato opravljajo, smo 

izvajali maturitetni tečaj. 

Kljub mnogim oviram pri našem delu, predvsem pomanjkanju osebnega stika, smo se trudili, da izvedemo vse dejavnosti kot 

pomoč in podporo dijakom. 

Svetovalna delavka je izvajala projekt  Predstavitev metod in tehnik uspešnega učenja dijakom prvega letnika – »Učenje učenja«. 

S predstavniki aktivov so pripravili gradivo za uspešno pomoč dijakom, da bodo uspešnejši pri osvajanju potrebnega znanja. 

Svetovalna delavka je izvedla  predavanja in delavnice (5 pedagoških ur za posamezni razred). Dijaki osvajajo znanje za pisanje 

kvalitetnih in uporabnih zapiskov pri posameznem predmetu, nato so  učitelji  pri svojem predmetu ob učnih vsebinah pri dijakih 

razvijali spretnosti učinkovitega učenja. 

Dijaki, ki so zelo obremenjeni s športnimi, kulturnimi dejavnostmi izven šole, imajo zdravstvene težave ali so v socialni stiski, 

imajo možnost pridobitve pedagoške pogodbe, ki nudi dijakom dodatne prilagoditve in pomoč. 

Čeprav so bila številna tekmovanja odpovedana in dejavnosti za poglabljanje osnovnega znanja nismo mogli izvesti, so se učitelji 

– mentorji po svojih najboljših močeh posvetili tudi nadarjenim dijakom ter jim nudili podporo pri pridobivanju dodatnega znanja 

na posameznih področjih. 

Kljub zaključku projekta posodabljanja gimnazijskega programa smo nadaljevali z vpeljanimi novostmi pri organizaciji in 

izvedbi šolskih kot tudi obšolskih dejavnosti. V letošnjem letu smo poleg tradicionalnih projektov nadaljevali s sodelovanjem z 

Zavodom za šolstvo RS pri projektu OBJEM, vključili smo se v projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah – PODVIG in v projekt »Središče karierne orientacije – 

zahod« - SKOZ, nosilka katerega je Gimnazija Vič. 

Učitelji so morali glede na situacijo pri svojem delu uporabljati sodobne metode dela ob uporabit IKT pripomočkov. Za kvlitetno 

izvedbo šolanja na daljavo so se udeleževali številnih izobraževanj in tudi delavnic sodelavcev, ki so bili pri tem načinu dela še 

bolj spretni.  

V šoli in na daljavo so učitelji po dogovru izvajali dopolnilni pouk za dijake, ki potrebujejo pomoč pri učenju,.  

Poskus  izobraževanja na daljavo za dijake športnike v organizaciji  Zavoda RS za šolstvo  zaključil že v šolskem letu 2011/12. 

V tem šolskem letu smo nadaljevali z delom  v projekt OKS Študij na daljavo. Naši učitelji omogočajo športnikom, ki so dlje 

časa odsotni zaradi treningov in tekem, da pridobivajo pisne in ustne ocene sproti, hkrati kot sošolci, ki so prisotni pri pouku. 

Pred ocenjevanjem je dijakom ponujena tudi možnost individualnih ur OIV preko skypa. Učitelji dijakom pošiljajo dodatna 

gradiva. Koordinator projekta je Žiga Konjar, tehnično podporo pri sodelovanju sta nudila mag. Matej Erjavec in Mojca 

Velušček. Tudi dijakom, ki so zaradi bolezni dlje časa odsotni, je ponujena ta možnost. 

Za vsakega dijaka se vsi zaposleni potrudimo, da je uspešen in lahko dosega svoje cilje pri doseganju učnega uspeha, saj vsem 

nudimo dopolnilni in dodatni pouk. 

Dijake smo stalno spodbujali, saj so pogrešali osebno komunikacijo, druženje s sošolci in z učitelji v okviru  številnih obšolskih 

dejavnostih, ki jim omogočajo predstaviti tudi sposobnosti, ki niso neposredno merljive v procesu izobraževanja.  

Zaradi stisk, ki so se v preteklem šolskem letu še pogosteje pojavile pri dijakih, je svetovalna služba nudila individualno pomoč 

preko zooma. 

Kljub težkim razmeram smo sodelovali v številnih projektih, naj omenim le nekatere: Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, Študij na daljavo, OBJEM, MERIA, NEFIKS, 

UNESCO, UNICEF, Finančno opismenjevanje, Dvig socialnega in kulturnega kapitala, Inženirke, inženirji bomo, Doping – ne, 

hvala.  

V tem šolskem letu mnogih načrtovanih dejavnosti nismo mogli realizirati. 

To šolsko leto je še posebej naporno tako za dijake kot tudi učitelje, saj se je od sredine marca zaradi karantene izvajal pouk na 

daljavo. 

Zelo nas veseli, da je velika večina dijakov odgovorno sodelovala pri pouku. 
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Profesorji so vložili veliko truda v pripravo in izvedbo pouka na dijakom prijazen način.  

Kljub slabši opremljenosti so učitelji poskrbeli, da se je izvajal kakovosten pouk. Konec šolskega leta so vsi zaposleni prejeli v 

uporabo prenosni računalnik ali tablico. 

Z veliko več dela in napora je bil na koncu šolskega leta uspeh odličen. 

 

1. Primerjava doseženih rezultatov 

 

Prehodnost med letniki 

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 

2015 

2016 

2016 

2017 

17/ 

18 

2018/

2019 

2019/

2020 

2020/

21 

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 87,5 

2. letnik 89,5 91,6 90,3 85,8 94,0 94,85 93,58 92,4 92,3 96,6 92,8 96,3 98,3 97,81 94,7 97,7 98,68 95,8 

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 97,5

4 

92,6 100 94,9 

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 98,9 

Skupaj 89,9 94,4 95,2 92,4 97 96,4 95,0 94,5 93,9 95,7 97,1 98,76 96,95 96,34 97,2 95,85 98,19 94,95 

 

Splošni učni uspeh dijakov (%) 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Odličen 14,6 12,3 13,9 29,5 19,3 17,2 17,2 17,6 22,1 21,7 

Pravdober 29,0 28,4 31,0 32,8 31,3 27,6 31,0 26,3 31,2 27,6 

Dober  32,8 31,9 33,0 27,9 28,3 32 33,4 37,7 34 35,1 

Zadosten  11,2 5,3 13,4 9,8 10,2 8,9 6,9 7,6 5,9 6,5 

Nezadosten  2,9 1,2 0,2 1,24 2,4 1,8 1,8 2,0 1,81 2,5 

Število dijakov, ki so dosegli odličen splošni učni uspeh vsa štiri leta 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Število dijakov 11 7 11 5 11 8 14 9 9 12 

 

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 
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2015 98,8 

2016 93,0 

2017 93,0 

2018 94,7 

2019 92 

2020 95,2 

2021 96,5 

Število zlatih maturantov  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Število zlatih maturantov 9 2 6 4 4 4 3 5 4 1 

Število diamantnih 

dijakov 

1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 

Primerjava osvojenih priznanj 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Zlata priznanja 16 20 19 18 29 19 41 20 12 8 

Srebrna 

priznanja 

39 38 41 46 36 38 36 44 22 24 

Bronasta 

priznanja 

181 178 242 242 240 144 199 188 102 89 

Skupaj 236 236 302 306 302 201 276 252 136 121 

Število nastopov na  srednješolskih tekmovanjih 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Šolska 

tekmovanja 

629 750 642 729 546 601 621 531 230 57 

Regijska 

tekmovanja 

219 176 192 202 179 280 170 157 78 47 

Državno 

tekmovanje 

181 244 293 289 381 423 311 303 154 253 

Skupaj 1029 950 1127 1220 1106 1304 1102 991 462 357 

Število realiziranih dejavnosti v okviru izbirnega dela OIV 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Brezplačne ponudbe 52 53 56 57 48 44 41 44 42 

Nadstandardne 

ponudbe 

20 13 19 14 14 11 8 2 2 

Skupaj 72 64 75 71 62 55 49 46 44 

Število dijakov 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 17/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Število 

dijakov 

430 440 422 371 378 337 333 356 321 316 

 

Primerjava s preteklimi leti je glede na epidemiološko situacijo težka. Zagotovo se to odraža v slabšem učnem uspehu v 1. 

letniku, saj je bilo delo z dijaki ovirano ob zključevanju devetletke kot tudi pri uvajanju v zahtevnejši gimnazijski program. 

Kljub zahtevni situaciji so dijaki z odgovrnim delom in strokovno podporo učiteljev dosegli primerljiv učni uspeh kot v preteklih 

šolskih letih, čeprav nekoliko slabši kot v šolskem letu 2019/20. 

Primerjava rezultatov na tekmovanjih iz znanj in športa je nerealna, saj so se lahko izvedla le redka regijska, kaj šele državna 

tekmovanja. To se odraža predvsem v številu osvojenih bronastih priznanj in številu nastopov. 

Naporno leto, v katerem smo se veliko novega naučili, je za nami. Napredovali smo predvsem pri uporabi IKT tehnologije in 

izvajanju pouka na daljavo. 

Seveda pa to delo ne more nadomestiti poučevanja v stavbi naše gimnazije, saj je šola vzgojno-izobraževalna, ne le izobraževalna 

organizacija. 
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Prav zaradi situacije moramo biti z  rezultati dela  zelo zadovoljni in upamo, da smo osnovnošolce in starše uspeli prepričati, da 

bomo ohranili vpis vsaj na nivoju tega šolskega leta. 

 

Priloga 7: Finančno poročilo 

17. 1. Načelo denarnega toka 

FINANČNO POROČILO ZA  ŠOLSKO LETO 2020-2021 - NAČELO DENARNEGA TOKA 

    

17. 2. Stroški izobraževanja in drugi potni stroški  


