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SPLOŠNI DEL 

1. Predstavitev Gimnazije Jesenice 

Naziv:      Gimnazija Jesenice 

Sedež:      Trg Toneta Čufarja 1, 4270 JESENICE 

Matična številka:      5854091  

Številka proračunskega uporabnika:   69310 

Davčna številka:                93902751  

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila: 07000-0000831283 

Telefon:      +386 4 580 94 50   

Faks:      +386 4 580 94 70 

E-pošta:      info@gimjes.si 

Internetni naslov:     www.gimjes.si   

2. Kratek opis razvoja 

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

5. 1997. 

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

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

Gimnaziji Jesenice dijaki izobraževali v šestnajstih splošnih oddelkih. Februarja 2001 smo pridobili soglasje 

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

2007/08 smo v ta oddelek vpisali peto generacijo dijakov. Spomladi 2002 smo bili izbrani v projekt Evropskega 

oddelka v splošnih gimnazijah in v prihodnjem šolskem letu bomo v ta oddelek vpisali peto generacijo dijakov. 

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. 

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

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

izobraževanja. 

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

Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj in Tolmin. 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, kjer dosegajo vidne rezultate.  

 

3. Predstavitev vodstva Gimnazije Jesenice in pomembnejših organov šole 
 

Uprava šole 
● ravnateljica, 

● pomočnik ravnatelja 

● poslovna sekretarka, 

● računovodkinja, 

● svetovalna služba. 

 

Organizacija šole 
Šola je organizirana kot enovit vzgojno-izobraževalni zavod. 

 

Organi šole: 

-    Svet šole, 

-    ravnatelj šole, 

-    učiteljski zbor, 

-    oddelčni učiteljski zbor, 

-    razredniki, 

-    strokovni aktivi,  

-    Svet staršev  



-    Upravni odbor Šolskega sklada in 

-    Skupnost dijakov. 

 

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

-    učitelji, 

-    svetovalna delavka in 

-    knjižničarka. 

 

V šolskem letu 2010/11 je sestavljalo učiteljski zbor 41 strokovno usposobljenih učiteljev, od tega sta dva 

učitelja svojo delovno obvezo dopolnjevala še na drugih šolah, dve učiteljici pa sta opravljali volontersko 

pripravništvo. V skladu z učnim načrtom dela v evropskem oddelku smo imeli zaposleni dva tuja učiteljai. Na 

gimnaziji smo imeli 18 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 lahko izposojajo dijaki vseh letnikov za tretjino cene učbenika. 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 

Milena Gerbec, prof. 

 

Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga: 

● dva predstavnik ustanovitelja,  

● predstavnik občine,  

● pet predstavnikov delavcev šole,  

● dva predstavnika dijakov in 

● trije predstavniki sveta staršev. 

 

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. 

 

Skupnost dijakov 

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

katere dva predstavnika sta člana sveta šole, eden upravnega odbora šolskega sklada, eden komisije za delo z 

mladimi v Občini Jesenice in eden član republiškega dijaškega parlamenta. 

 

Upravni odbor šolskega sklada 

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

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

sestavljajo: 

● trije predstavniki šole, 

● trije predstavniki staršev in 

● en predstavnik dijakov. 

 

Predstavitev odgovornih oseb 

Ravnateljica:   mag. Lidija Dornig 

Predsednik sveta zavoda:  Boštjan Modrijan, prof.  

 

 

 



 

4. Pregled dejavnosti 

 
Zavod izvaja dejavnost srednjega izobraževanja – program gimnazija v splošnih, evropskem in športnem 

oddelku.   

Interes za vpis v športni oddelek je bil ponovno zelo velik, kar dokazuje dobro delo v učiteljskih zborih teh 

oddelkov – veliko dodatne pomoči je nudene dijakom in omogočeno jim je, da so kljub velikim športnim 

obveznostim uspešni tudi v šoli in lahko nadaljujejo študij na vseh fakultetah.  

S šolskim letom 2010/11 se je zaključil projekt evropski oddelek. tako  so  bili dijaki na naši gimnaziji dijaki 

vpisani v evropski oddelek v prvem, drugem in četrtem letniku.. 

Na žalost je vpis v 1.letnik ostal  enak kot v preteklem letu – tako smo vpisali v 1 športni, 1 evropski in 2 splošna 

oddelka. 

Za dijake, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej 

pristopijo in jo opravijo,  smo izvajali maturitetni tečaj. 

Svetovalna delavka je vodila projekt  predstavitev metod in tehnik uspešnega učenja dijakom prvega letnika – 

»Strategije uspešnega učenja«, predavanja in delavnice (5 pedagoških ur za posamezni razred); v nadaljevanju je 

sledilo interno izobraževanje učiteljev (prostovoljcev), ki poučujejo v prvih in drugih letnikih v smislu pisanja 

kvalitetnih in uporabnih zapiskov pri posameznem predmetu, nakar so vsak pri svojem predmetu skozi učne 

vsebine pri dijakih razvijali spretnosti učinkovitega učenja. 

Tudi v tem šolskem letu smo aktivno sodelovali v projektu posodabljanja gimnazijskega programa. Šolski 

razvojni tim je koordiniral delo kolektiva. Večina učiteljev je upoštvaje pričakovanja procesa posodabljanja  pri 

svojem delu uporabljala sodobne metode dela, kar pripomore k večji motivaciji dijakov za delo v šoli.  

Celoten kolektiv se je v šolskem letu 2009/10 udeležil izobraževanja za izdelavo in uporabo e učilnice. Tako nje 

veliko kolegov  pričelo z uporabo tovrstne komunikacije med učitelji z dijaki . 

Dijakom s posebnimi potrebami smo zagotavljali individualne pedagoške pogodbe, da smo jim omogočili lažje 

pridobivanje uspešno ocenjenega znanja, enako velja za učno in vzgojno problematiko, ki ni komisijsko 

opredeljena kot »posebne potrebe«. 

Še več pozornosti kot dosedaj smo namenili  nadarjenim dijakom. Učitelji so jih usmerjali na priprave na 

tekmovanja in sodelovanje v projektih s posameznih področij, na katerih so pokazali svojo nadarjenost. 

Dopolnilni pouk je v dogovoru z dijaki in starši organiziral   pri posameznem predmetu učitelj za tiste dijake, ki 

potrebujejo pomoč pri učenju.  

Poleg dopolnilnega pouka so dijaki športniki deležni posebne individualne pomoči v okviru organizirane učne 

pomoči (OUP) v športnih oddelkih, dijaki s povečanimi športnimi obveznostmi pa še dodatnih oblik prilagajanja 

pri opravljanju šolskih obveznosti.  

V šolskem letu 2011/12  je naša gimnazija s še štirimi srednjimi šolami pristopila k poskusu uvajanja 

izobraževanja na daljavo za dijake športnike v organizaciji  Zavoda RS za šolstvo in koordinatorja mag. Rada 

Wechtersbach ter svetovalcev na ZRSŠ za posamezno predmetno področje . Jerneja Kučina, prof. je sodelovala 

pri izdelavi gradiva za predmet matematika, Natalija Bohinc za kemijo, Lucija Javorski, prof. za slovenščino in 

Žiga Konjar, prof. za zgodovino. Tehnično podporo pri sodelovanju v poskusu je nudil Marko Kikelj,prof.. 

Šola je  izvajala  fakultativno učenje francoščine in  ruščine. 

Dijake smo stalno vzpodbujali, da sodelujejo v številnih obšolskih dejavnostih, ki jim omogočajo predstaviti tudi 

sposobnosti, ki niso direktno merljive v procesu izobraževanja. 

Na naši gimnaziji delujejo dramska skupina, pevski zbor, akrobatsko navijaška skupina, šolski radio, 

raziskovalna dejavnost, video delavnica, likovna delavnica, filmsko gledališče, prostovoljno socialno delo.  Naša 

dramka skupina je pripravila tako kvalitetno predstavo Beneški trojči  in  izvedli so 3  predstave v Gledališču 

Toneta Čufarja.  Naši dijaki so  na šoli trenirali odbojko, košarko in atletiko  in sodelovali  pri zdajaji šolski 

časopis Trnje. Lahko so se udeležujejo ekskurzij po Evropi: Salzburg, München, London, Celovec, Dunaj, 

Gradec,  Prago, Rim. Dijaki 4. letnika, ki so za maturitetni predmet izbrali fiziko, kemijo ali biologijo (, 

informatiko, psihologijo so se udeležili stokovnih ekskurzij po Sloveniji .  

 

Dijaki in starši so bili zelo zadovoljni z organizacijo in vsebino taborov. Tako smo tudi v tem šolskem letu 

ponovno  organizirali tedenske tabore za dijake 2. letnikov, razen evropski oddelek, ki je sodeloval v mednarodni 



izmenjavi. Letos so bili naši dijaki v CŠOD Brežinka in  Radencih kjer so realizirali dele obveznega dela 

Obveznih izbirnih vsebin.. Tako smo sklenili, da se bodo dijaki 2. letnikov od sedaj naprej vsako leto udeleževali 

tovrstnih taborov v CŠOD po Sloveniji. 

Dijaki 1. Športnega oddelka so bili na planinskem taboru v CŠOD v Planici, dijaki  2. B in  2.športnega oddelka  

v CŠOD Radenci, dijaki  2.A in Š. Š pa na taboru v CŠOD v Brežinki. Na teh taborih so vsi dijaki realizirali 

obvezni del OIV, dijaki športnih oddelkov pa tudi del  izbirnih ur v okviru predmeta Glasba oz. Likovne 

umetnosti 

 

Naša gimnazija sodeluje pri mednarodnih izmenjavah in projektih z lokalno skupnostjo, z drugimi zavodi, na 

šolskih tekmovanjih, pri raziskovalni dejavnosti, na literarnih razpisih, bogata pa je tudi ponudba interesnih 

dejavnosti.  Nadaljevali smo  s sodelovanjem z gimnazijo v Beljaku in Trbiž v okviru projekta 3-3-3. Trudimo 

se, da bi sodelovali s tema dvema gimnazijama v okviru projekta Interreg. Otroci, ki so sodelovali v projektu 

vrtcev Trbiž – Kranjska Gora – Beljak sedaj nadaljujejo z učenjem vseh treh jezikov v osnovnih šolah. Logično 

bi bilo, da bi imeli možnost nadaljevanja učenja vseh treh jezikov tudi v srednji šoli. Naša gimanzija je najbližja 

Kranjski Gori. Na žalost  v kandidaturah na razpisu nismo nikoli uspešni v Sloveniji. Veliko večji interes kaže 

šolska sfera na Koroškem in v Italiji. 

Še vedno sodeluje naša gimnazija sodeluje v dejavnostih okviru UNESCO in UNICEF šol Slovenije. Prvič nam 

je uspelo, da so dijaki uspešno zaključili eno stopnjo v okviru projekta MEPI.  V tem šolskem letu smo zaključili 

s projektom Moje podeželje 2025. Dijaki z mentorji so sodelovali  številnih drugih projektih, o  katerih so 

podana poročila v prilogi poročila. 

 

Obšolske dejavnosti vodijo po večini učitelji naše gimnazije. 

 

Gimnazija lahko opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem. 

4. 1. Dodatne delovne obveznosti učiteljev 

Priimek in ime Delovna obveznost 

Adžić Nataša razrednik MT, OIV francoščina, AIKIDO, šolska kronika, inventura 

Avsenak Polona priprava in izvedba jesenske ekskurzije za dijake, strokovna ekskurzija za zaposlene, 

članica upravnega odbora šolskega sklada, članica komisije na pritožbene, mentorica 

pripravnici, organizacija in izvedba ekskurzije v Wales 

Bohinc Natalija OIV:interaktivna kemija, Risanje kemijskih struktur s programom ChemSketch. ŠRT 

članica/referentka, izobraževanje dijakov športnikov na daljavo, zbiranje zamaškov, 

obveščanje medijev, projekt PERIODIC TABLE PROJECT, članica European 

Schoolnet in Scientix, priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, organizacija 

decembrskega srečanja za otroke zaposlenih, delo v mesecu. 

Bok Zelenjak Renata razredničarka 3. A, Unesco – jezikovni del, članica komisije za notranji nadzor izpitne 

tajnosti na maturi, Članica Šolske maturitetne komisije, organizatorka regijskega 

tekmovanja za srednje šole iz angleškega jezika 

Carey Justina Marie mentorica Projekt Radiowaves, inventura, spremljevalka  na MEP v Estoniji 



Črv-Štepec Darja Koordinator poudarjenega tujega jezika NEM za evropski oddelek, članicaa ŠRT, 

nemška bralna značka, bralni maraton na internetu (Pfiffikus), ekskurzija v Celovec in 

Salzburg, pilotni projekt Sporazumevanje v tujem jezike 

Debeljak Rus Barbara Pomočnica ravnateljice, vodja ŠRT, koordinatorica šolske prehrane, 

Erjavec Matej razrednik 2. E, koordinator evropskega oddelka, inventura, šolski radio, priprave na 

tekmovanje iz fizike, član Sveta šole, član ŠRT e-šolstvo, Šolske maturitetne komisije in 

Upravnega odbora šolskega sklada, priprava in izvedba naravoslovne ekskurzije za 

dijake 4. letnikov (ki so si za izbirni predmet izbrali fiziko), šolsko tekmovanje 

SUDOKU (v soorganizaciji z Andrejo Kosem Dvoršak). 

Gerbec Milena vodja aktiva, vodja šolskega razvojnega tima,  inventura, učbeniški sklad, obvezne 

izbirne vsebine, filmsko gledališče, projekt My feature space, Natečaj Evropa v šoli, 

dobrodelne akcije: Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji, Jeseniški gimnazijci 

pomagamo manj srečnim vrstnikom, obisk doma za ostarele v prednovoletnem času 

Janša Sonja Gazič Vodja aktiva, Vodenja pilotnega projekta Filmska kultura, projekt Partnerstvo fakultet 

in šol, sodelovanje s Filozofsko fakulteto, novoletne voščilnice 

Javorski Lucija literarni krožek, priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1. in 2. letniki), članica 

ŠMK, inventura, filmsko gledališče, mednarodni natečaj Tarvisio – Tarvis – Trbiž 

Kikelj Marko članstvo v RMK, inventura, administracija dijaškega strežnika in strežnika uprave, 

pomoč sodelavcem pri problemih z informacijsko tehnologijo, sodelovanje pri 

omreženju šol (preko ministrstva), vodenje seminarjev s področja računalniškega 

opismenjevanja (multiplikator), članstvo v RPMK, CISCO – omrežna akademija, projekt 

e-šolstvo, projekr Grandparents - grandsons 

Klinar Aleksander Koordinator natečaja Evropa v šoli, raziskovalno delo dijakov 

Konjar Žiga razrednik 1. Š, organizacija tabora za dijake 1 ŠO v CŠOD Planica, pedagoški 

koordinator,  priprava in izvedba jesenske ekskurzije za dijake, koordinator projekta 

Unesco, predstavitve na osnovnih šolah, inventura, ekskurzija v Prago, vodja aktiva, 

izobraževanje na daljavo za dijake športnike, mentor študentu na pedagoški praksi, 

sodelovanje na projektnem dnevu 

Kos Tancar Milica razredničarka 1. B, nemška bralna značka, bralni maraton na internetu (Pfiffikus), 

ekskurzija v Celovec in Gradec, inventura, priprave na državno tekmovanje iz nemščine 

za 2. letnik 

Kosem Dvoršak 

Andreja 
projekt MEPI, Taekwon-Do, italijanska bralna značka, šolsko tekmovanje SUDOKU, 

članica ŠMK, priprave na državno tekmovanje v ITJ 



Kozelj Nataša razrednik 4. A, priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik), 

ustvarjalno branje in pisanje, inventura 

Kučina Jerneja razredničarka 4. C, izvedba tabora za 4. C na Pokljuki, organizacija in priprava 

tekmovanja iz logike, priprava in organizacija tekmovanja Kenguru in regijskega 

matematičnega tekmovanja, notranja presojevalka kakovosti, časopis Trnje (sodelovanje 

z Nado Legat), SIQ,  e-učilnica za matematiko, projekt IDial 

Legat Nada vodja aktiva, članica Sveta šole, razredničarka 2. B, organizacija tabora v CŠOD Radenci 

ob Kolpi, šolski časopis Trnje (v sodelovanju z Jernejo Kučina), inventura, literarni 

natečaji 

Markež Vida  

Martinčič Bojana razredničarka 3. Š, športna koordinatorka v ŠO, organizacija tabora za dijake 3.ŠO v 

CŠOD v Brežinka, pomoč pri organizaciji tabora v CŠOD Planica, zdravstvena vzgoja 

(preventivni projekt Jejmo zdravo, ker se cenimo), predstavitve na osnovnih šolah, SIQ, 

članica komisije za dodeljevanje statusov športnikom v spl. in evr. oddelkih, komisije za 

šolsko prehrano, vodja projekta za športne oddelke – Program spremljave in razvoja 

športa mladih, projekt e-gradiva 

Martinuč Bernard 

Mirjam 
razredničarka 1.A, šolsko tekmovanje iz znanja GEO, priprava in izvedba jesenske 

ekskurzije za dijake, članica ŠMK, inventura, računalniško opismenjevanje dijakov 1.b 

in 1.a - projekt e-gradiva, izvedba ekskurzije v okviru mednarodne izmenjave, mentorica 

študentu na pedagoški praksi, snemanje dela pri pouku z e-gradivi za potrebe promocije, 

sodelovanje v raziskavi mladi in EU, ekskurzija v Celovec v okviru predmeta nemščina 

Medja Marija vodja aktiva, atletika, odbojka – rekreacija, inventura 

Meglič Nataša članica Sveta šole, priprava in izvedba jesenske ekskurzije za dijake, priprave na 

tekmovanje, kviz zgodovina mesta Jesenic, ekskurzija v Rim, izvedba ekskurzije v 

okviru mednarodne izmenjave, mentorica študentki na pedagoški praksi 

Mežik Andrej Član Sveta šole, fotodelavnica, videodelavnica, oblikovanje publikacij in glasil, pomoč 

sodelavcem pri problemih z informacijsko tehnologijo, član komisije za izvedbo 

postopka javnih naročil malih vrednosti, priprava razstav o dogajanjih na šoli, priprava 

ozvočenja in IKT na prireditvah, projekt e-šolstvo 

Miler Ana razredničarka 4. EO, priprave na matematična tekmovanja, soorganizacija tekmovanj 

Kenguru in regijskega matematičnega predtekmovanja, popularizacija krvodajalstva, 

organiziranje in koordinacija krvodajalskih akcij za dijake četrtih letnikov, e- učilnica za 

matematiko, sindikalna zaupnica, članica DPKM. 



Modrijan Boštjan razrednik 4. Š, , predsednik Sveta šole, oddaja športnih objektov, akrobatsko-navijaška 

skupina, vodenje oddaje telovadnice, projekt e-gradiva 

Mulec Tina razredničarka 1. E, vodja aktiva, tekmovanje za 2. letnike (filmi v ANG) 

Oblak Irena razredničarka 3. C, naravoslovni tabor CŠOD Breženka za dijake Gimnazije Jesenice , 

tabor za 3. C v CŠOD Trilobit, zdravstvena vzgoja, vodja raziskovalnega aktiva,  

priprave na tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado, članica komisije za šolsko 

prehrano, organizacija naravoslovne ekskurzije v hišo metuljev, mentorica raziskovalni 

nalogi 

Palovšnik Marija razredničarka 4. B, gledališka skupina, inventura, sodelovanje pri kulturnem programu 

prireditev na šoli 

Papič Magda tajnica ŠMK, vodja aktiva, programiranje v Pythonu, Operacijski sistem Linux, urnik, 

organizator OIV, članica komisije za pritožbe, vodja ŠRt e -šolstvo 

Pavlič Josifov Katja Porodniški dopust 

Podlipnik Metka Vodja aktiva, nemška bralna značka, bralni maraton na internetu (Pfiffikus), priprave na 

tekmovanje iz NEM za 3. letnik, ekskurzija v Gradec, inventura 

Podlipnik Roman pomočnik ravnateljice, razrednik 2. Š, mentor dijaške skupnosti, organizacija tabora 2.Š 

v CŠOD Radenci ob Kolpi , košarka, nogomet,  član komisije za notranji nadzor izpitne 

tajnosti na maturi, inventura, član ŠRT 

Polanc Srečko priprave na tekmovanje iz MAT za 2. letnik, nadomestni športni dan, priprava in 

organizacija tekmovanja Kenguru in regijskega matematičnega predtekmovanja, 

predsednik nadzornega odbora šolskega sklada 

Povšin Jože priprave na tekmovanje, mrežni plan za pisna preverjanja znanja, koordinator MEPI, 

inventura 

Sitar Tatjana koordinator poudarjenega tujega jezika ANG za evropski oddelek, koordinacija 

sodelovanja z ambasado ZDA, 

Smolej Vrzel Vesna OIV – učenje za učenje, informativni dan, prostovoljno socialno delo, zdravstvena 

vzgoja, predstavitve na osnovnih šolah, članica komisije za pritožbe, članica komisije za 

notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, članica SIQ 

Svetina Darja razredničarka 2. A, priprava in izvedba jesenske ekskurzije za dijake, priprave na 

tekmovanje, kviz zgodovina mesta Jesenice, ekskurzija v Prago, kviz Evro šola, 



mentorica študentu na pedagoški praksi, organizacija šole v naravi v Fiesi, sodelovanje 

pri projektu izobraževanja dijakov športnikov  na daljavo, članica komisije za  nadzor 

nad izvajanjem mature 

Šatej Darja razredničarka 3. B, organizacija in izvedba tabora za dijake 3.B na Pokljuki, organizacija 

tabora za dijake 4. C na Pokljuki, organizacija in izvedba tabora za dijake 3. A na 

Pokljuki, vodja aktiva, priprave na tekmovanje – 1., 3. in 4. letnik, priprava in 

organizacija tekmovanja Kenguru in regijskega matematičnega tekmovanja, e-učilnica 

za matematiko, programirano poučevanje 

Trontelj Katarina priprava na šolsko in državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, priprava na 

šolsko tekmovanje iz znanja biologije - Proteus, organizacija in spremstvo na 3 

ekskurzijah v okviru izbirnega naravoslovja za dijake 3. letnikov (Bordano - Delta Soče, 

Pokljuka, ZOO Lj.) organizacija predavanja Doping in nenadna srčna smrt za dijake 

športnih oddelkov in 3.letnikov, organizacija predavanja o volkovih in predavanja o 

gozdovih in gozdarstvu v Sloveniji za dijake izbirnega naravoslovja, mentorstvo za 

raziskovalno nalogo, inštruktorica za odprave MEPI, inventura. 

Završnik Marko šolski pevski zbor, organizacija pevskega tabora 

Žnidaršič Veronika Vodja aktiva kem-bio, inventura, vodja aktiva SIQ, notranja presojevalka kakovosti, 

priprava na tekmovanje 

 

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

 

Sociala 

Svetovalna služba in predstavniki Upravnega odbora Šolskega sklada so  izvedli izbor upravičenosti dijakov 

pomoči iz šolskega sklada – kritja stroškov za dejavnosti v okviru rednega pouka. Naši dijaki so aktivni pri 

prostovoljnem socialnem delu v bolnišnicah, domovih starostnikov in po osnovnih šolah v okoljih, od koder 

prihajajo. Še naprej zelo dobro sodelujemo z LASom iz Kranjske Gore in Jesenic, predvsem v mesecu boja proti 

odvisnosti.  

 

Dijaki prostovoljci so sodelovali v projektu Stari starši in vnuku, v katerem so starejšim  osebam pomagali pri 

osvajanju osnov računalništva.  

 

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

 

Dijaki in zaposleni smo organizirali božično-novoletni bazar. Izkopiček smo namenili socialno ogroženim dijakom 

Gimnazije Jesenice, del sredstev pa je v šolskem skladu in bo namenjen pomoči dijakom. 

 

V decembru smo dijaki in zaposleni zbirali oblačila za Rdeči križ na Jesenicah. Skupinha dijakov je pripravila 

skromna darila in spekla peciva za varovance Doma starostnikov na Jesenicah.  

 

Dijaki in zaposleni smo sodelovali v dobrodelni akciji »Ohranimo Slovenijo – pomagajmo Indiji«Zbrali smo 880 

kg papirja.          

Varstvo okolja 



Še naprej zbiramo odpadne kartuše za pomoč projektu Rdeči noski »Reciklirajmo za nasmeh«. Zbiramo zamaške 

za pomoč pri nakupu dvigala za dijaka Srednje strojne šole na Ravnah na Koroškem.  V zabojnikih na hodniku 

zbiramo pločevinke.  

Zaupne dokumente oddajamo v uničenje v Lepenko v Tržiču 

Iztrošene kartuše zbiramo in oddajamo v korist dobrodelnega društva Rdeči noski podjetju Emstar d.o.o. v 

Lescah 

 

Regionalni razvoj 

Za dijake 3. in 4.letnikov smo organizirali predstavitve študijev v povezavi z industrijo (Acroni, Savo, Iskratel in 

Iskrameco Kranj) in možnostmi štipendiranja in zaposlitve. V prihodnjem letu planiramo podobno sodelovanje z 

drugimi podjetji na področju Gorenjske. Dijakom smo omogočili predstavitev univerzitetnih študijev.  

 

6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Gimnazije Jesenice za šolsko leto 2010/11 

 
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 

 

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

strategij in nacionalnih programov  

● Spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši. 

● Zagotavljati kvalitetne pogoje za izvajanje pouka. 

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

oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe. 

● Zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa. 

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

dejavnosti. 

● Sodelovati v projektih, ki uvajajo spremembe in novosti na področju splošnega izobraževanja. 

 

6.2.  Letni cilji iz letnega programa dela za šolsko leto 2010/11  

● Racionalizacija vseh dejavnosti, saj bo potrebno zagotoviti sredstva za čim boljšo opremo 

učilnic s sodobnimi učnimi pripomočki 

● Vzpodbujati dijake za mednarodne izmenjave in sodelovanje v mednarodnih projektih. 

● Doseči 80-odstotno udeležbo staršev na roditeljskih sestankih. 

● Doseči čim večjo prehodnost dijakov v višji letnik. 

 



6.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji za šolsko leto 2010/11 so bili visoki. Rezultati na maturi kažejo, da so dijaki pridobili zadosti 

znanja za uspešen zaključek šolanja na naši gimnaziji. Povpreč.  

Še več dela smo posvetili vzpodbujanju dijakov k čim boljšim učnim uspehom. Velika prizadevanja vseh 

učiteljev za dodatno pomoč dijakom s težavami so pripomogla, da smo tudi v tem šolskem letu ohranili učni 

uspeh na nivoju preteklih  let. Tako je učni uspeh ob koncu šolskega leta na Gimnaziji Jesenice  XXXXX 

 

Zadovoljni smo, da so dijaki v  športnih oddelki tako uspešni, kjer učitelji prilagajajo opravljanje šolskih 

obveznosti in s tem omogočajo dijakom, da lahko uspešno usklajujejo šolske in športne obveznosti. Dokaz za 

kakovostno delo učiteljskega zbora v športnih oddelkih je zelo velik interes za vpis v ta oddelek, saj imamo od 

Ministrstva za šolstvo in šport pred začetkom vsakega šolskega leta odobren nadnormativni oddelek. 

 

V šolskem letu 2010/11 smo ponovno vpisali dijake v evropski oddelek.  Izkušnje dela v evropskem oddelku 

smo koristno uporabili v procesu posodabljanja gimnazijskega programa, saj so v posodobljeni gimnaziji 

predvidene mnoge spremembe, ki smo jih že uporabili pri delu v evropskem oddelku.  

 

V šolskem letu 2010/11 se je vpisala že sedma generacija dijakov v maturitetni tečaj. Na žalost je bil odnos 

dijakov izredno neresen in tako ni nihče pristopil k opravljanju celotne mature. 

Obogatili smo možnosti učenja tujih jezikov. Ob vpisu so lahko osnovnošolci izbirali kot drugi tuji jezik 

nemščino, italijanščino in francoščino. Poleg tega smo nudili dijakom fakultativno učenje  ruščine in francoščine. 

S tem smo  želeli  zagotoviti vsem našim bodočim dijakom čim širše možnosti izobraževanja. Upoštevaje 

zastavljene cilje v šolskem letu 2010/11 ugotavljamo, da so bili cilji večinoma uresničeni.  

 

Zaradi zmanjševanja vpisa na našo gimnazijo smo poskušali pridobiti soglasje za uvajanje novega oddelka na 

naši gimnaziji – umetniška smer. Na žalost nismo dobili soglasja  

 

POSEBNI DEL 

1. Vzgojno-izobraževalni programi 

 
Gimnazija Jesenice je izvajala program: GIMNAZIJA 

Število oddelkov        

 

● Prvi letnik:    2 splošna oddelka 

  1 evropski oddelek  

  1 športni oddelek    

● Drugi letnik:  2 splošna oddelka 

   1 evropski oddelek   

   1 športni oddelek 

● Tretji letnik:  3 splošni oddelki 

    1 športni oddelek    

● Četrti letnik: 3 splošni oddelki 

  1 evropski oddelek 

  1 športni oddelek  

● Maturitetni tečaj:  1 oddelek 

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

  Skupaj:   18 oddelkov  

  

V šolskem letu 2010/11 smo že sedmo leto izvajali izobraževanje v športnem oddelku. Učitelji so izvedli številne 

ure organizirane učne pomoči, pripravili dodatna gradiva in izdelali spletno stran. V šolskem letu 2004/05 smo 

uvedli dve novosti: evropski oddelek in maturitetni tečaj. Uvajanje vseh teh novosti so zahtevale od vseh 

učiteljev veliko dodatnega dela in izobraževanja. Vendar smo s tem obogatili možnosti izobraževanja na naši 

gimnaziji, kar je v času, ko se zmanjšuje število osnovnošolcev bistvenega pomena za ohranjanje obsega dela. 

 

Skupno število dijakov: število dijakov se je do tega šolskega leta povečevalo, letos pa smo na žalost, tako kot 

prejšnje leto, vpisali prvošolce ponovno le v 2 splošna, 1 evropski  in 1 športni oddelek.  



 

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 se je vpisalo 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 in v šolskem letu 2010/11 - 471 dijakov. 

 

Število dijakov, ki se vozijo v šolo: 

Šolsko leto 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Število dijakov 269 283 310 329 342 355 331 326 330 292 
Odstotek (%) 60 61 62 58 62 62 61 62 65 62 

 
Podatki so si iz leta v leto podobni in se gibljejo od 58 do 62 odstotkov vseh dijakov.  

 

 

2. Šolski koledar in urnik – priloga št. 1 

Planirani interni šolski koledar je bil v celoti izveden v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in Letnim 

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

delovnim načrtom.  

 

Zaradi kapacitet v razdelilnici in jedilnici smo bili prisiljeni podaljšati malico na eno šolsko uro. Zaradi tega  

bomo tudi v prihodnjem šolskem letu pričeli s poukom ob 7.35 in z veliko večino pouka bomo zaključili ob 14. 

uri. Avtobusni prevoznik je pokazal veliko mero pripravljenosti, da spremeni vozne rede, kar je omogočilo 

našim dijakom prihod na Jesenice med 7.15 in 7.30. Težave imamo s Slovenskimi železnicami, ki so spremenile 

prihod vlaka samo iz smeri Ljubljane. Dijaki, ki prihajajo na Jesenice iz smeri Nova Gorica, na žalost zamujajo 

5–10 minut pouka prvo šolsko uro. Ponovno si bomo prizadevali, da decembra 2010 tudi s Slovenskimi železnici 

dosežemo dogovor za spremembo voznega reda. 

 

Potek pouka  

1. URA 7. 35 - 8. 20 
2. URA 8. 25 - 9. 10 
3. URA 9. 15 - 10. 00 
4. URA 10. 05 - 10. 50 
5. URA 10. 50 - 11. 35 
6. URA 11. 40 - 12. 25 
7. URA 12. 30 - 13. 15 
8. URA 13. 20 - 14- 05 
9. URA 14. 10 - 14. 55 
10. URA 15. 00 - 15. 45 

 

3.  Izvedbeni predmetniki 

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

 

Nekateri dijaki 4. letnika so zaradi utemeljenih razlogov med šolskim letom spremenili izbor izbirnih predmetov. 

Ugotavljamo, da nekateri dijaki 3. letnika ne vedo zagotovo, na katero fakulteto se bodo vpisali, s čimer je tesno 

povezana tudi odločitev za izbirne predmete. 

 

Težave, ki se pojavljajo v zvezi z izbirnimi predmeti: 

● V 2. in 3. letniku po Sklepu o normativih in standardih lahko ponudimo samo toliko skupin, upoštevaje 

ponujene izbirne predmete v razpisu smo ponudili tri predmeteot je splošnih oddelkov. Če je pri enem 

predmetu število kandidatov za dve skupini, se izbor zoži na tri predmete. Primer: 2. letnik – RAI: 2 uri; ITJ: 

2 uri; LIS: 2 uri; 3. letnik – ITJ: 3 ure; RAI: 3ure; BIO/KEM/FIZ: po 1 uro. 

● V četrtem letniku omejuje izbor največje dovoljeno število ur na teden za dijake (32 ur) in število ur, ki nam 

jih MŠŠ po Sklepu o normativih in standardih plača: skupno 68 ur. 

 



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

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

4. Projekt posodabljanja gimnazijskega programa 

Projekt, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo se izvaja na slovenskih gimnazijah že drugo šolsko leto. Velika 

včina 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 

izkušnje z delom v evropskih oddelkih, kjer so se že  uvajale  moderne metode dela ( timsko poučevanje, 

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

tega pa so na šoli delovali še prokektni timi za izvedbo projektov e šolstvo  in Učenje učenja. 

V poročilu aktivov je razvidno koliko medpredmetnikh povezav je bilo izvedenih v tem šolskem letu. 

Učitelji so se udeleževali posvetov, kjer so imeli možnost izmenjati stike s kolegi na drugih gimnazijah. 

 

Priloga št. 2: Poročilo o delu ŠRTja in avtentičnih oblikah pouka pri posameznem predmetnem 

področju 

 

5. Poročilo o delu aktivov za šolsko leto 2010/11 –  
Priloga št. 3: Poročilo o delu posameznega strokovnega aktiva 

 

6. Poročila o delu v evropskih oddelkih, športnih oddelkih in oddelku maturitetnega 

tečaja  

Priloga št.  4: Poročilo o delu v posameznem oddelku 

 

7. Finančno poročilo in izboljšanje materialni pogojev dela, investicije in vzdrževanje -

Priloga št. 5  

 
Prihodke za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pridobivamo: 

● z rednimi nakazili sredstev MŠŠ;  

● z lastnimi prihodki (najemnina kuhinje, oddajanjem telovadnice in učilnic; donatorskimi in 

sponzorskimi sredstvi);  

● s prispevki staršev dijakov. 

 

 

8. Zaposlovanje in kadrovska struktura  

 
V skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, standardi in  normativi, spremembami predmetnika in števila vpisanih 

dijakov smo razpisovali prosta delovna mesta. Predhodno smo na Ministrstvu za šolstvo in šport iskali soglasja 

za razpisana mesta.  

 

V šolskem letu 2010/11  je bilo na naši gimnaziji zaposlenih 53 delavcev. V času od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 

smo zaposlili tudi delavca preko javnih del, ki je opravljal dela in naloge informatorja. 

Razpisali smo naslednja delovna mesta: 

● učitelj glasbe za določen čas za manj kot polni delovni čas, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu 

● učitelj psihologije za manj kot polni delovni čas za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu 

● zaradi upokojitve delovno mesto učitelj kemije, 

● učitelj športne vzgoje s krajšim delovnim časom, za določen čas..  

 

V skladu z navodili Ministrstva za šolstvo in šport bodo učitelji z drugih šol na Gorenjskem dopolnjevali svojo 

obvezo na naši šoli, za predmetna področja, kjer potrebujemo učitelja za manj kot polni delovni čas.  



8. 1. Sistemizacija delovnih mest – priloga št. 6 

9. Delo organov upravljanja 

Priloga št. 7: poročilo ravnateljice,   pomočnika ravnateljice, sveta šole, sveta staršev, 

nadzornega odbora šolskega sklada  in dijaške skupnosti 

 

10.  Svetovalne službe 

Priloga št. 8: Poročilo o delu svetovalne službe 
 

11. Šolske knjižnice 

 Priloga št. 9:Poročilo o delu šolske knjižnice   

 

12. Interni akti 

V preteklem šolskem letu smo sprejeli oziroma dopolnili naslednje interne akte: 

● aneks k Pravilniku o organizaciji in izvajanju obveznih izbirnih vsebin 

● Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

● Pravilnik o vrednotenju dodatnega dela učiteljev 

● Pravilnik o za ravnanje šole v primeru izrednih razmer in nepredviljivih okoliščinah 

● Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela na Gimnaziji Jesenice v kriznih razmerah zaradi pojava 

pandemske gripe 

● Akt o ustanovitvi Šolskega sklada 

● Poslovnik  Nadzornega odbora šolskega sklada 

● Akt za opredeljevanje natančnih pravil in postopkov, ki zagotavljajo ustrezen nadzor nad koriščenjem 

dnevnih toplih obrokov 

Izdelali smo Načrt integritete in ga poslali Komisiji za preprečevanje korupcije, ki naj bi ocenila naš dokument, 

da bomo odpravili napake pred na novo določenim rokom za njegovo izdelavo v letu 1012. 

 

13. Obvezne izbirne vsebine   

13. 1. Obvezni del – priloga št. 10 

DRŽAVLJANSKA KULTURA  

 
A.  Šola v naravi 2. a, Fiesa, od 31. 8. do 3. 9. 2010  (Darja Svetina, prof., Natalija Planinc) 

 

B.   Dijaki 1. športnega oddeleka, Planica, od 31. 8. do 3. 9. 2010 ( Žiga Konjar, prof.) 

 

C.   Dijaki 2. b, Radenci ob Kolpi, od 31. 8. do 3. 9.  2010 (Milena Gerbec,  prof.) 

 

D. Dijaki 2.e 

 

 

KNJIŽNIČNO – INFORMACIJSKA ZNANJA  

 
Vsi prvi letniki so 3 ure opravili v sklopu projekta Rastem s knjigo (Nataša Kozelj), 3 ure v računalnici Marko 

Kikelj, 9 ur v šolski knjižnici (Milena Gerbec). 

 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE  

 
Stroški: vstopnice in prevoz plačajo dijaki 

 



Dijaki 1. in 2. letnika so si ogledali predstavo Kok ti men zdej dol visiš v Mladinskem gledališču v Ljubljani 12. 

10. 2010. Predstava je bila primerna njihovi starosti in dobro sprejeta. 

 

Dijaki 3. in 4. letnika pa so si ogledali predstavo Zločin in kazen prav tako v Mladinskem gledališču v Ljubljani, 

in sicer 16. 11. 2010. Vsebino predstave so dijaki spoznali pri pouku slovenščine, njihovo pozornost so vzbudili 

simbolni predmeti, scena in sama predstavitev zgodbe. 

 

S  popoldanskim kulturnim dnem smo spremljevalci in dijaki nadomestili delovno soboto v maju.  

 

ŠPORTNI DNEVI (Marija Medja, prof.)  

 
A. Športni dan za dijake  1.letnik - 22.september  2010 

● 1. A,B - pohod na  Tromejo   

              Medsebojno spoznavanje dijakov, ustvarjanje pozitivne socialne klime v razredu. 

              Spremljevalci: Boštjan Modrijan, Marija Medja, Mirjam Martinuč Bernard, Mili Kos Tancar 

● 1. E - pohod okrog Blejskega jezera 

              Medsebojno spoznavanje dijakov, ustvarjanje pozitivne socialne klime v razredu. 

              Spremljevalci: Tina Mulec in Justi Carey 

 

B. Športni dan izpeljan na  taboru - 1. in 2.  september 

1.Š 

● Pohod – Planica - Tamar – Planica 

               Dijaki so se na športnem dnevu poleg pohoda srečali tudi s plezanjem v naravni steni, medpredmetna 

               povezava GEO - reliefne oblike, vode. 

              Spremljevalci: Boštjan Modrijan, Žiga Konjar 

● Kolesarski izlet – Planica - Mojstrana – Planica 

              V Mojstrani so si ogledali planinski muzej, medpredmetna povezava ZGO - zgodovina gorništva v 

              Sloveniji. 

              Spremljevalci: Boštjan Modrijan, Žiga Konjar 

2. Š,B 

● Vožnja s kanuji po reki Kolpi, plezanje na umetni steni, lokostrelstvo, odbojka na mivki. 

● Pohod – Radenci - ogled podzemne jame Kobiljača – Radenci 

              Spremljevalci: Roman Podlipnik, Marija Medja, Nada Legat 

3.Š,B 

● Vožnja s kanuji po morju, pohod Fiesa - Strunjan - Fiesa, lokostrelstvo 

              Spremljevalci: Bojana Martinčič, Irena Oblak 

 

 

C. Zimski športni dan:    

     Vsi letniki:  3.marec 2011, smo izpeljali zimski športni dani za vse dijake gimnazije. Dijaki so zbirali med  

              šestimi aktivnostmi. 

● Smučanje v Kranjski gori - vodja je bila prof. Darja Svetina. Vreme nam ni bilo najbolj naklonjeno - 

oblačno, malo megleno vendar so smučarji uživali. 

● Smučanje v Bad Kleinkircheim - vodja je bila prof. Bojana Martinčič –kljub nekoliko slabšemu 

vremenu so bili pogoji na smučišču dobri, dijaki so na smučišču uživali. S smučanjem smo zaključili ob 

15,00. 

● Kombinacija v Bohinju - vodja je bila prof. Marija Medja. Kombinacije v Bohinju nismo uspeli izpeljati 

v sodelovanju s Pac sportom. Pripravili smo kombinacijo drsanje in pohod in dijaki so prav uživali v 

pravih zimskih razmerah. 

● Pohod in sankanje v Tamar - vodja je bil prof. Srečko Polanec. Pri sankačih je bilo potrebno zamenjati 

lokacijo zaradi neprimernih razmer na Tromeji. Nekateri dijaki so uživali, drugi so se pa športnega dne 

udeležili, ker je pač obvezen. 



● Planinski pohod Žirovnica – Valvazorja - Žirovnica- vodja je bila prof. Nada Legat. Na zbornem mestu 

v Žirovnici, so se vodja in spremljevalci odločili, da glede na snežne razmere in opremo dijakov, pohod 

peljejo na sv. Lovrenca (krajša pot). 

● Kroženje v športni dvorani Podmežaklja - vodja je bila prof. Natalija Bohinc. Tudi Podmežaklja je bila 

zelo zasedena zato smo kroženje kombinirali z aktivnostjo na Gimnaziji: aerobika, namizni tenis in 

badminton. Drsanje se je odvijalo v ledeni dvorani Podmežaklja. 

 

D. Pomladanski športni dan 

3.A - 20.maja 2011 

● Z dijaki 3.a razreda smo naredili planinski pohod na Pokljuki – Rudno polje – Uskovnica – planina 

Konjšica – Rudno polje. 

             Spremljevalci: Marija Medja in Žiga Konjar. 

3.B - 10. september 2010 

● Z dijaki 3.b razreda smo naredili planinski pohod na Pokljuki – Rudno polje –  planina Konjšica –  

Uskovnica - Rudno polje. 

             Spremljevalci: Roman Podlipnik in Darja Šatej. 

 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA   

 
A.Biološki del za dijake 2. letnikov  (Irena Oblak, prof., Katarina Trontelj, prof. ) 

Irena Oblak:  

2.A/24 dijakov: 5 ur na Naravoslovno športnem taboru v CŠOD Breženka v Fiesi od 31. 8. do 3. 9. 2010 

2.E/15 dijakov: 5 ur, 2 x izven rednega pouka na šoli, 6. 11. in 12. 11. 2010 

B.Psihološki del: Motnje hranjenja na projektnem dnevu, 3. 2.2011 ter Ogled filma “Lars ima punco” in 

predavanje »Socialna fobija in duševno zdravje.”, Dragice Resman, dr.med. spec.psihiatr. za dijake 2. letnikov ; 

 

C. Prehrana in sprostitvene tehnike ( Bojana Martinčič, prof.) 

2.b in 2.š -  

 

 

VZGOJA ZA MIR, DRUŽINO IN NENASILJE  
Za dijake 3.a in 3.b izvedeno na taborih na Pokljuki, izvajalka Vesna Smolej Vrzel. 

Za dijake 3.C delno izvedeno na taboru v CŠOD Trilobit v Javorniškem Rovtu, delno pa v šoli,  izvajalka Milena 

Gerbec. 

 

LIKOVNO-GLASBENO PODROČJE 

A.2. LIKOVNO SNOVANJE – 3. letniki (A, B, C) – izbirni predmet (Sonja Janša Gazič, prof. ) 

Dijaki 1. letnikov (A, B, E): 

16. 11. 2010 smo v okviru kulturno umetniških vsebin za likovno in glasbeno področje obiskali Cankarjev dom 

(koncert Simfonične matineje Glasbene mladine Slovenije) ter Narodno galerijo (stalna zbirka slovenske umetnosti 

in zbirka Evropski slikarji). V 1. A in 1. B smo izvedli tudi načrtovano medpredmetno povezavo na temo 

Impresionizem. Dijakom se prizna 6 PU, tako za likovno kot za glasbeno področje. 

 

Dodatno so imeli dijaki še popoldanske likovne delavnice s področja grafike in plastičnega oblikovanja: 

 

1. A: 11. 10. 2010 – 5 PU (grafika) in 17. 1. 2011 – 4 PU (glina) 

1. B: 18. 10. 2010 – 5 PU (grafika) in 31. 1. 2011 – 4 PU (glina) 

1. E: 29. 11. 2010 – 5 PU (grafika) in 24. 1. 2011 – 4 PU (glina) 

S tem so dijaki opravili skupno po 15 PU, 3 PU pa se jim prizna ob ekskurziji v Celovec, 31. 5. 2011, ki bo hkrati 

tudi medpredmetna povezava nemščine in likovne umetnosti. 

 

V 3. Š smo v šolskem letu 2010/2011 obvezni del OIV v okviru predmeta likovna umetnost izvedli: 

Tabor v Fiesi, 31. 8. do 3. 9. 2010, 14 PU 



1. Umetnostnozgodovinski del: Piran, voden ogled in izpolnjevanje delovnih listov. 

2. Risanje in prostorsko oblikovanje: risanje z opazovanjem (Benečanka), slikanje (avtoportret športnika). 

3. Fotografija (vizualne komunikacije): dokumentarna in umetniška, izrazna fotografija, kasneje v šoli 

računalniško obdelamo in razstavimo na dijaškem večeru (19. 10. 2010). 

Dodatno so imeli dijaki še likovno delavnico: 3. 3. 2011, GRAFIKA – 4 PU. Delavnica je potekala v šoli, v času 

izven pouka. Dijaki so v okviru grafične delavnice izdelali osnutek, ki so ga nato prenesli na linolej ploščo, izdelali 

matrico in napravili več grafičnih listov – odtisov ter se pri tem seznanili s celotnim procesom izdelave grafičnega 

lista, od osnutka, odtiskovanja v grafični preši in končne obdelave ter podpisovanja del. 

 

B. GLASBA, obvezni del OIV – 18 ur ( Marko Završnik) 

Dijaki letnikov 1.a, 1.b, 1.e in 2.š so poleg 52 ur glasbene vzgoje, ki so jih opravili v razredu, opravili še po 18 ur 

z drugimi oblikami izobraževanja. 

Vsak dijak je iz ponudbe petih koncertov izbral tri (po 6 ur) dijaki 2.š pa po dva, ker so 6 ur glasbene vzgoje 

imeli v šoli v naravi v Radencih. 

Dijaki in dijakinje so obiskali naslednje koncerte: 

● 1.10.2010 – Ljubljana, Cankarjev dom: Koncert Orkestra Slovenske filharmonije – Modri abonma. 1.a 

– 9, 1.b – 3, 1.e – 22, 2.š – 11, skupaj 45 dijakov in dijakinj. 

● 16.11.2010 – Ljubljana, Cankarjev dom: Koncert Glasbene mladine Slovenije – Simfonična matineja. 

1.a – 28, 1.b – 30, 1.e – 22, skupaj 80 dijakov in dijakinj. 

● 3.12.2010 – Ljubljana, Cankarjev dom: Nana Milčinski, Siddharta – Livingstonov poslednji poljub. 1.a 

– 24, 1.b – 30, 1.e – 22, 2.š – 11, skupaj 87 dijakov in dijakinj. 

● 2.2.2011 – Ljubljana, Cankarjev dom: Operna predstava Rusalka. 1.a – 17, 1.b – 12, 1.e – 5, 2.š – 9, 

skupaj 43 dijakov in dijakinj. 

● 18.5.2011 – Ljubljana, Cankarjev dom: Baletna predstava Carmina burana. 

● 1.9.2010 – Šola v naravi: CŠOD Radenci ob Kolpi, letnik 2.š. Realiziranih je bilo 6 ur glasbene vzgoje 

in sicer v naslednjih enotah: Glasba in šport – 1 ura, Himna Gimnazije 

 

JESENSKE EKSKURZIJE 
A . Geografsko-zgodovinske ekskurzije  

1. letniki: značilnosti Krasa na primeru Vipave ter bitka pri Frigidu, vodili  Darja Svetina in Mirjam Martinuč 

Bernard 

 - zamejska Slovenija (1.š), vodil Žiga Konjar 

2. letniki: dijaki opravijo obvezni del OIV v okviru šole v naravi, ki se jo udeležita Darja Svetina, Mirjam 

Martinuč Bernard, Polona Avsenak; dijaki 2.E so geografsko ekskurzijo opravili v marcu 2011, ko je potekal 

drugi del mednarodne izmenjave s slovaško šolo 

3. letniki: srednjeveško mesto Škofja Loka in okolica, vodi Nataša Meglič. 

4. letniki:  

● geografija izbirni + MT, predvidoma slovensko Primorje, vodita Polona Avsenak in Mirjam Martinuč 

Bernard 

● nadomestna ekskurzija v spomladanskem času, predvidoma slovensko Primorje, vodi Mirjam Martinuč 

Bernard 

 

 

13. 2. Izbirni del –  Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti  priloga št. 11 

V šolskem letu 2010/2011 so vsi dijaki uspešno opravili obvezni in izbirni del obveznih izbirnih vsebin.  

 

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 informacijska znanja, kulturno umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja, vzgoja za 

družino, mir in nenasilje ter učenje za učenje.  

 

V okviru izbirnega dela OIV so se dijaki udeleževali različnih dejavnosti, ki so jih izvajali zunanji sodelavci. 

Veliko večino dejavnosti so organizirali in izvedli zaposleni na naši gimnaziji. 



 

Št.  Priimek in ime mentorja Vrsta izbirne dejavnosti 
1. Adžić Nataša tečaj francoščine 
2. Adžić Nataša AIKIDO 
3. Bok Zelenjak Renata priprava na UNESCO-v tujejezični recital 

4. Carey Justina Marie Radiowaves, MEP Estonija 
5. Demšar Neva dodatni dopolnilni pouk iz angleščine za 1. in 3. letnik 
6. Dornig Lidija piprave na srednješolsko tekmovanje v odbojki 
7. Erjavec Matej šolski radio 

8. Erjavec Matej, Jože Povšin priprave na tekmovanje iz fizike 
9.  Janša Sonja grafična delavnica 
10. Jazbec Maja nemška bralna značka, bralni maraton, ogled nemških filmov, 

nemški literarni klub, jezikovno tekmovanje Loreley – 3. 

letnik, nemške urice za dijake 2. letnika 

11. Kikelj Marko CISCO omrežna akademija 
12. Konjar Žiga mednarodni in nacionalni projekti v okviru UNESC-a 
13. Kos Tancar Milica priprave na državno tekmovanje iz nemščine – 2. letnik, 

nemška bralna značka Pfiffikus, bralni maraton na internetu v 

nemškem jeziku 
14. Kosem-Dvoršak Andreja priprave na državno tekmovanje iz znanja italijanščine, 

italijanska bralna značka, TAEKWON-DO  
15. Kosem-Dvoršak Andreja,  

Erjavec Matej 

šolsko tekmovanje v Sudoku 

16. Kozelj Nataša priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. in 4. 

letniki) 
17. Kozelj Nataša ustvarjalno branje in pisanje 
18.  Legat Nada, 

Kučina Jerneja 

šolski časopis Trnje 

19 Nada Legat Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1., 2. letnik) 

20.  Kučina Jerneja Logika 

21. Martinčič Bojana delavnice za dušo in telo 
22. Martinuč Bernard Mirjam tekmovanje iz znanja geografije 
23. Medja Marija atletika – rekreacija in priprava na tekmovanje, odbojka – 

rekreacija 
24. Mežik Andrej Fotodelavnica 
25. Miler Ana, Šatej Darja Idejni načrt za učno gozdno pot Višce, Bled;  

priprave na matematična tekmovanja 

26. Modrijan Boštjan akrobatsko-navijaška skupina 
27. Oblak Irena tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado, 

naravoslovna ekskurzija v hišo metuljev, 
predavanje na temo varstvo gorske narave  

28. Palovšnik Marija gledališka skupina 
29. Papić Magda programiranje v Pythonu, operacijski sistem Linux 
30. Pavlič Josifov Katja pevski zbor 
31. Podlipnik Metka priprava na državno tekmovanje iz znanja NEM (3. letniki),  

bralno tekmovanje PFIFFIKUS (bralna značka in bralni 

maraton na internetu), časopis v nemškem jeziku, ekskurzija v 

nemško govoreče dežele  

32. Podlipnik Roman nogomet, košarka 
33. Skoporec Knafelj Lidija novinarski krožek, urejanje šolske spletne strani 
34. Smolej Vrzel Vesna  prostovoljno socialno delo 

35. Svetina Darja, Meglič 

Nataša 
priprave na tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice, priprave 

na državno tekmovanje iz znanja zgodovine 

35. Žnidaršič Veronika priprave na tekmovanje iz kemije 



Bohinc Natalija 

36. Aktiv prof. matematike Priprave na matematična tekmovanja 

 ZUNANJI SODELAVCI  

37. Ljudska univerza Jesenice projekt Partnerstvo – stari starši in vnuki  

 
Dijaki so izbrali naslednje nadstandardne izbirne vsebine: 

 

Št. Priimek in ime mentorja Vrsta nadstandardne izbirne vsebine 
1. Gerbec Milena, Javorski Lucija filmsko gledališče 

2. Avsenak Polona ekskurzija v Wales (4 dni) 
3. Meglič Nataša ekskurzija v Rim (3 dni) 
4. Podlipnik Roman Rafting 
5. Svetina Darja ekskurzija v Prago (3 dni) 
6 ZUNANJI SODELAVCI  

7. Gnatenko Iryna Ruščina 
8. Jereb Jolanda Kaligrafija 
9. Žnidar Aljoša gorsko kolesarstvo 
10. Avto šole tečaj CPP 

11. Rdeči križ Jesenice tečaj prve pomoči 
12. Marija Popovič slepo desetprstno tipkanje 

 
 

Poleg omenjene izbire so dijaki med šolskim letom sodelovali na različnih tekmovanjih (tuji jeziki, Cankarjevo 

priznanje, matematično tekmovanje Kenguru, tekmovanje iz znanja geografije, zgodovine, biologije, kemije, 

fizike; tekmovanje mladih raziskovalcev; športnih tekmovanjih), literarnem razpisu Tarviso – Tarvis – Trbiž in v 

projektu Evropa v šoli.  

 

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

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

 

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

koncu leta so vsi izvajalci napisali še zaključna poročila. 

14. Razpis za vpis (Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih. – šolska svetovalna služba) 

V Razpisu za vpis za šolsko leto 2011/12 smo razpisali 3 oddelke splošne gimnazije in športni  oddelek.  Na dan 

23.3.2011 je bilo stanje prijav na naši šoli sledeče: 56 prijav za  splošno gimnazijo in 31 za športni oddelek. 

Po prenosih je bilo stanje prijav 71 prijav za splošno in 20 za športni oddelek.  V drugem krogu smo prejeli še 3 

prijave za splošni oddelek. Poleg 74 novincev predvidevamo, da bodo 4 dijaki ponavljali prvi letnik v oddelku 

splošne gimnazije.  

15. Informativni dan 

Na informativnih dnevih, 11. in 12. februarja 2011 smo po skupnem uvodnem delu dijakom predstavili vzorče 

ure pouka pri posameznih predmetih. V petek dopoldne nas je obiskalo 78 kandidatov (47 za splošni, 31 za 

športni oddelek), popoldne 19 kandidatov ( 17 za splošni in 2 za športni oddelek)  in v soboto 14  kandidatov ( 

13 za splošni in 1 za športni oddelek). Skupaj oba dneva 111 kandidatov  (77 za splošni , 34 za športni oddelek). 

16. Strokovno izpopolnjevanje 

 
Vsi učitelji so se glede na lastne potrebe in ob soglasju vodstva šole lahko udeležili 5 dni izobraževanj, vendar je, 

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

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

je izobraževanje in izpopolnjevanje nujno potrebno v času izvajanja projekta evropski oddelek in posodobitve 

gimnazijskega programa. Pa tudi sicer je potrebno stalno slediti razvoju posameznih strok. 



 

Za celoten kolektiv je bilo organizirano enodnevno izobaževanje na temo projekta v okviru projekta SIQ. 

Omeniti velja, da je skoraj 90 odstotkov seminarjev razpisanih ob zaključku tedna in zato v petkih pogosto težko 

organiziramo pouk. 

17. Učni uspeh in izpiti 

 
a) Primerjalna analiza učnega uspeha po letnikih na dan, 20. 9. 2011, v odstotkih 

  

Šolsko  leto 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/12 

1. letnik 91,6 85,9 84,4 94,1 93,5 88,9 99,3 99,1 94,9 93,5 

2. letnik 91,4 93,5 89,5 91,55 90,3 85,84 94,03 94,85 93,58 92,39 

3. letnik 94,1 95,5 89,5 93,9 97,0 96,3 95,7 94,5 94,7 95,3 

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

Skupaj 93,8 92,7 89,9 94,4 95,2 92,39 97 96,4 95,0 94,5 

 
 

 

 

V šolskem letu 2010/11 smo sicer dosegli nekoliko nižji uspeh. Vsi učitelji so pomagali vsem dijakom, ki so le 

želeli prejeti pomoč in opravljati osnovne šolske obveznosti,. Moje stališče je, da unespešni di.jaki niso  želeli 

sodleovati .  

Na naše veselje je na naši gimnaziji zaključilo šolsko leto 2010/11 kar 56 dijakov z odličnim , 155 pa s 

pravdobrim splošnim učnim uspehom. 
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18. Matura 

Uspeh na maturi 

Stanje 30. 9. 2011  

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 

 



Rezultat mature so nekoliko slabši kot zadnja leta, vendar  je to posledica  neresnega odnosa  maturantov. 

Učitelji so nudili veliko možnosti za pridobivanje potrebnega znanja, vendar  jih dijaki niso koristili. Prevelike   

pomanjkljivosti v zanju dijakov, ki so lahko tudi posledica  šolanja vseh štirih let, saj se vsi učitelji ves čas 

šolanja trudijo, da bi bili dijaki uspešni in bi prehajali  v višji letnik brez ponavljanja  se posledično odražajo v 

rezultatih mature. Izvrstni rezultati veliko naših maturantov so dokaz, da lahko vsak pridobi potrebna znanja, 

vendar mora za to vložiti nekaj truda. Tako so trije naši maturanti dosegli več kot 30 točk in sicer Eva Shannon  

Schiffrer je dosegla34 točk, Nejc Janša 32 in Ina Kosmač 30 točk. 
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19. Hospitacije 

 
V preteklem šolskem letu je ravnateljica mag. Lidija Dornig opravila 26 hosiptacij. Zapisniki o poteku, vsebini 

ter razgovoru s profesorji so v arhivu.  

 

20. Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti   v šolskem letu 2010/11  
Poročila mentorjev o delu v posameznem projektu – priloga št. 14 
20.1.Strategije uspešnega učenja ali posodobitev dela Šolske svetovalne službe  

( Vesna Smolej Vrzel, univ.dipl.psih.) 

20.  2. Poskus uvajanja izobraževanja na daljavo za dijake športnike ( Žiga Konjar, prof.  s sodelavci ) 

20. 3. Projekt Radiowaves ( Justi Carey ) 

20. 4. Pilotni projekt Filmska kultura - Projekt posodabljanje  gimnazijskih programov( Sonja Janša Gazič, prof. 

) 

20. 5. Pilotski projekt Sporazumevanje v tujem jeziku – Projekt posodabljanje gimnazijskih programov ( Darja 

Črv Štepec, prof. ) 

20. 6. Šolski razvojni tim za informatizacijo( Marko Kikelj, prof.) 

20. 7. Projekt mreža UNESCO šol v Sloveniji (Žiga Konjar, prof.) 

20. 8. ENO Tree Planting Day 2010 (Roman Podlipnik, prof.) 

20. 9. Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja – SIQ (Veronika Žnidaršič, prof.)  

20. 10. My featured space 20025 (Milena Gerbec, prof.) 

20.11. Projekt Interreg ( Renata Bok Zelenjak, prof. in Lidija Dornig, mag. ) 

20. 12. MEPI (Jože Povšin, prof.) 

20. 13. Projekt Rastem  s knjigo ( Nataša Kozelj,prof.) 

20. 14. ŠPORTNI ODDELKI - letni program športa ( Bojana Martinčič,prof. )  

20. 15. Mladinske olimpijske igre 2012 ( Bojana Martinčič, prof. ) 

20. 16. Jejmo zdravo, ker se cenimo ( Bojana Martinčič, prof.) 

20. 17. UNESCO-v nacionalni projekt, tujejezični recital. Ljubezen in prijateljstvo – jaz in ti ( Renata Bok 

Zelenjak, prof. ) 

20. 18. UNICEF (Vesna Smolej Vrzel, univ.dipl.psih.) 

20. 19. Projekt IDiaL (Jerneja Kučina, prof.) 

20. 20. Evropa v šoli (Milena Gerbec, prof. in dr. Aleksander Klinar )  

20. 21. Projekt Znanost mladini (dr. Aleksander Klinar) 

20. 22. Projekt »Ura za zemljo« ( Roman Podlipnik, prof. )  

20. 23. Projekt »O 2 za vsakogar« ( Irena Oblak, prof. ) 

20. 24. Periodic Table Project  ( Natalija Bohinc, prof. )   

20.25. Projekt Parnerstva stari starši in vnuki ( Vesna Smolej Vrzel, prof. in Marko Kilelj, prof. ) 

20. 26. Podarjeno srce ( Sonja Janša Gazić, prof. ) 

20. 27. Gimnazijski teater  - gledališka skupina Gimnazije Jesenice ( Marija Palovšnik, prof.) 

20. 28. Pevski zbor prof. Janka Pribošiča ( Marko Završnik ) 

20. 29. Navijaško - akrobatska skupina Leteči medvedki ( Boštjan Modrijan, prof. ) 

20. 30. Mednarodna izmenjava z dijaki gimnazije v Celovcu ( Roman Podlipnik, prof. in Mirjam Martinuč 

Bernard,prof. ) 

20.31. Mednarodna izmenjava dijakov 3. E s Slovaško gimnazijo v mestu Travno ( Matej Erjavec, prof. ) 

 

 
  

21. Povezovanje z okoljem  



V sodelovanju z okoljem smo za dijake organizirali številne dejavnosti in oblike izobraževanja: 

 

● Poslanka dr. Romana Jordan Cizej: okoljsko-humanitarni projekt Ohranimo Slovenijo, pomagajmo 

Indiji 

● Lokalna Akcijska Skupina LAS: v okviru Meseca boja proti odvisnosti smo imeli 23. 11. 2010 na naši 

gimnaziji predavanje dr. Andreja Stareta » Doping v športu za dijake športnih oddelkov in prvih ter 

drugih letnikov v okviru zdravstvene vzgoje. Popoldne smo isti dan organizirali isto predavanje za 

starše in športne delavce 

● Ambasada USA v Ljubljani: predavanje prof. Czitroma z naslovom »The Progressive Movement in 

New York« 

● Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društva za kuturo inkluzije: aktivno sodelovanje naših dijakov 

na Mednarodnem festivalu »Igraj se z mano« 

● Društvo sladkornih bolezni: naša šola je bila osvetljena z modro barvo, v počastitev mednarodnega 

dneva diabetikov; 

● Klub virtualnega letalstva Slovenije: dijaki so bili povabljeni, da se pridružijo klubu 

●  pomoč dijakov na svetovnem pokalu v biatlonu 

● Klub študentov Kranj: četrtošolci so prejeli Napotnik pred vpisom na fakulteto in bili povabljeni na 

neformalni informativni dan 5. 2. 2011 

● Ministrstvo za kulturo: udeležba na Kulturnemi bazarju 

● Dom starostnikov na Jesenicah: 17. 12. So naši dijaki z mentoricam, Mileno Grebec, prof. in Lucijo 

Javorski, prof.  ter ravnateljico obiskali varovance doma starostnikov ter jih razveselili s krajšim 

kulturnim programom, piškoti in voščilnico. 

● Radio Triglav: naši dijaki, člani šolskega radija, so 4 × (od februarja do maja enkrat mesečno) 

predstavljali dogajnanja na naši gimnaziji  v 25 minutni radijski oddaji 

● Institut »Jožefa Stefana«: obisk dijakov 4. letnikov, ki so izbrali fiziko na maturi in dijakov 3. letnikov, 

ki so izbrali naravoslovje 

● Urad za meteorologijo: ogled in predstavitev urada dijakom 4. letnikov, ki so izbrali fiziko na maturi 

● Obisk tovarne Krka 

● tovarna Atotech 

● Občina Jesenice: sodelovanje v akciji mesec narcis na Jesenicah 

● Zavarovalnica Triglav: dan brez alkohola v Planici v četrtek, 17. 3. Na povabilo Zavarovalnice Triglav 

so se tako, kot vsako leto odzvali tudi naši dijaki. Z avtobusi so  skupaj z ostalim dijaki in učenci 

slovenskih šol odšli na ogled smučarskega tekmovanja v dolino pod Poncami.  

Iz naše šole so se ogleda tekmovanja udeležili Matija Brian Schiffler in Jože Markež iz 2.B ter Katja Kralj iz 4. B  

razreda. Poleg spremljanja dolgih poletov so dijaki uživali tudi ob pestrem zabavnem programu. 

● Društvo Slovensko-danskega prijateljstava: naša dijakinja se je udeležila strokovne ekskurzije » Danska 

od blizu 2011 » 

● Občina Jesenice – Odbor za gospodarstvo: naši dijaki so predstavili svoje delo,  projekt Moja 

prihodnost na podeželju 2025 ( 23. 3. 2011 ob 16.00). 

● Mladinski center Jesenice: 11 naših dijakov je 14. 4. 2011  sodelovalo na posvetu »Prostovoljstvo 

mladih« ob svetovnem dnevu prostovolstva 15.aprila in ob svetovnem letu prostovolstva 2011 

● Center za informiranje in poklicni svetovanje in Zaposlovalni kotiček 2010: posredovali smo jim 

promocijsko gradivo o naši gimnaziji 

● Občina Jesenice:  mesec narcis (sestanek Jesenice, Ruardova graščina), april 2011 

● Občina Jesenice - Kviz o poznavanju zgodovine mesta Jesenice, marec 2011 

● Amnesty International Slovenija - predstavitev za dijake 1.e 

● Veleposlaništvo Republike Madžarske - sprejem dijakov 1.e 

● MCJ in Kresnička - priprava na sodelovanje v letu prostovoljstva 

● ZOO Ljubljana - vodena ekskurzija s posebnim programom za 3. letnike predmet izbirno naravoslovje 

● Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS - predavanje o gozdovih za dijake 3. letnikov - izbirno 

naravoslovje 

● Zavod za gozdove RS OE Bled - sodelovanje pri raziskovalni nalogi Volk na Zg. Gorenjskem 

● TNP - sodelovanje pri raziskovalni nalogi Volk na Zg. Gorenjskem 

● Isola della Cona, Italija - vodena ekskurzija po Delti Soče 

● Casa delle farfalle, Bordano, Italija - vodena ekskurzija 

● Sodelovanje s Slovensko vojsko - izobraževanje inštruktorjev MEPI odprav, pomoč pri načrtovanju in 

izvedbi MEPI odprav 

● Nacionalni odbor MEPI - predstavitve, podpora in izobraževanje 

● JEKO-IN - komunala Jesenice - ogled čistilne naprave na Javorniku 

 



Sodelovanje v raziskavah na državni in mednarodni ravni: 

● Center za socilano psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani: sodelovanje v projektu 

»Usmerjanje izobraževalnih poti v Evropi ( Governing Education Trajectories in Europe – GOETE ) 

● PISA - predraziskava, 20 dijakov  (19 prvi letnik in 1 drugi letnik)  je s pomočjo računalnikov reševalo 

naloge iz področja matematične pismenosti (Vesna Smolej Vrzel); 

● Evropska komisija – program za vseživljenjsko učenje: dijaki tretjih letnikov so sodelovali v raziskavi  

7 EU VET o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki poteka v sedmih evropskih državah 

Avstriji, Nemčiji, Latviji, Litvi, Grčiji, Veliki Britaniji in Sloveniji; v vzorec za izpolnjevanje vprašalnikov sta 

bila izbrana razreda 3.b (11.4.) in 3.š ( 7. 4. ), čas izvedbe: april   2011 ( Vesna Smolej Vrzel ). 

● Klinični center Ljubljana Inštitutom za medicino prometa in športa:sodelovali smo v raziskavi ESPAD, 

kar pomeni mednarodno raziskavo o alkoholu in preostalih drogah; v vzorec so bili zajeti dijaki 1.b in 

1.š, čas izvedbe: teden od 11. do 15. aprila 2011 (Vesna  Smolej Vrzel); 

● Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: v raziskavi Mladi in EU je sodelovalo 28 dijakov 

(Mirjam Martinuč Bernanrd, prof. ) 

● Univerza v Mariboru fakulteta za organizacijske vede: dijaki 4. Letnikov so sedelovali pri izvedbi 

analize o ugledu UM FOV ( dr. Aleksander Klinar )  

● Anketo “Inkluzija dijakov s posebnimi potrebami”, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani (dr. 

Janez Vogrinc) v mednarodni raziskavi o stališčih slovenskih učiteljev do VIZ dijakov s posebnimi 

potrebami, je izpolnilo devet profesorjev, v juniju 2011 (Vesna Smolej Vrzel); 

22.Nastopi naših dijakov na tekmovanjih in sodelovanje na natečajih po predmetnih 

področjih  

Angleščina – Italijanščina 
● državno tekmovanje iz angleščine  za 2. letnike(izdelava filma): letos so prvič sodelovali tudi naši 

gimnazijci in prejeli dve bronasti priznanji.Tekmovanja so se udeležile tri skupine dijakov iz 2. b, 

priznaje pa so prejeli Lev Pavlovski, Sašo Midžan in Gašper Stojc za filmček The Mysterious Smile in 

Manja Kocjančič, Anamarija Jug ter Zala Konda za pesem A Walk to Remember. ( mentorica Tina 

Mulec, prof.) 

● regijsko tekmovanje za 3. letnike ( Jesenice, 2. 2. 2011) : na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 9 

dijakov. Na žalost se nihče od njih ni uvrstil na državno tekmovanje. 

● Državno tekmovanje iz italijanskega jezika ( 11.3.2011 v Srednji tehniški šoli v Kopru ):  

● Udeležile so se ga tri dijakinje 3. C razreda Gimnazije Jesenice. Vse tri dijakinje: Danaja Metul, Urška 

Perko in Mateja Langus so na tekmovanju dosegle bronasta priznanja. 

  

 

Biologija – Kemija 
● Periodic Table Project je svetovni projekt, ki so ga zagnali na kanadski univerzi Waterloo, v 

počastitev leta kemije. Na projektu so sodelovale vse kanadske province, dvajset ameriških in štirinajst 

ostalih držav iz sveta.Z dijaki 2.E smo se priključili projektu in poskrbeli za dodeljen element Pa 

(protaktinij). Sliko je narisal Jan Novak, ostali pa so pomagali pri oblikovanju besedila v angleškem 

jeziku. Periodni sistem je bil objavljen online marca 2011, v septembru pa bomo na šolo prejeli še 

tiskan plakat.  (Mentorica Natalija Bohinc ) 

● Tekmovanje iz kemije: Na šolskem tekmovanju je bilo 9 dijakov iz 1.letnika, 11 dijakov iz 2.letnika, 

15 dijakov iz 3.letnika in 11 dijakov iz 4.letnika. Skupaj je to 46 dijakov. Na državno tekmovanje so se 

uvrstili trije dijaki iz 1.letnika, ena dijakinja iz 2.letnika, en dijak iz tretjega letnika in en dijak iz 

4.letnika. Juš Kosmač in Anže Meden (oba iz 1.B) sta dosegla prvo mesto in zlato priznanje(mentorica 

Natalija Bohinc, prof.), Tina Klinar iz 2.E (mentorica Natalija Bohinc, prof.) je dosegla srebrno 

priznanje. Šest dijakov je doseglo bronasto priznanje. 

● Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni: Šolskega tekmovanj se je udeležilo 26 dijakov iz prvih 

dveh letnikov, bronasto priznanje jih je dobilo 12, na državnem tekmovanju pa sta dva dijaka (Marcel 

Salmič iz 2.B in Kristina Košelnik iz 2.A) dobila zlato priznanje. (mentorica Katarina Trontelj) 

● Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje: 

 Šolsko tekmovanje (27. 1. 2011) je sodelovalo 53 dijakov: 11 iz 1. letnikov, 9 iz 2. letnikov, 24 iz 3. letnikov in 

11 iz 4. letnikov. Štirje dijaki/inje so dobili bronasto priznanje: Daša Robič 1. A, Tina Klinar 2. E, Žiga Naglič 3. 

B in Valentina Lužnik 4. C in so se uvrstili na državno tekmovanje. (mentorica Irena Oblak, prof.) 

Državno tekmovanje (26. 3. 2011 v Mariboru): Zlato priznanje sta dobili Daša Robič 1. A  in Tina Klinar 2. E. 

(mentorica Irena Oblak, prof.) 

 

Raziskovalne naloge: 



1. Volk na Zg. Gorenjskem. Nalogo so izvedli trije dijaki 2.B razreda Sara Mežik, Marcel Salmič in  Ela 

Kreslin. Na Državnem srečanju mladih raziskovalcev 13.5.2011 v Murski Soboti so dosegli srebrno priznanje. 

(mentorica Katarina Trontelj)  

2. Odnos do kajenja in nekajenja med dijaki Gimnazije Jesenice. Nalogo so pripravili dijaki 3. C Mišo 

Lužnik, Anže Rakovec in Nuša Crnkovič. Na 20. regijskem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih 

šol v okviru projekta Gibanje znanost mladini (2. 4. 2011 v Kranju) so dosegli 1. mesto in bronasto priznanje na 

Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v okviru ZOTKS. (mentorica Irena Oblak, prof.) 

 

Fizika  - Informatika 
● Tekmovanje iz fizike 

Regijsko tekmovanje (25. 3. 2011 v Kranju): udeležilo se ga je 19 dijakov, Sara Mežik, 2. B, Matic Rogan, 2. 

B, Marcel Salmič, 2. B (mentor Jože Povšin, prof.) in Simon Šorl, 4. B (mentor Matej Erjavec, prof.) so osvojili 

bronasto priznanje.  

Državno tekmovanje (9. 4. 2011 na Ptuju): uvrstila sta se dva dijaka – Urban Mur iz 3. B (mentor Matej 

Erjavec, prof.) je osvojil zlato priznanje in 3. nagrado, Žiga Naglič iz 3. B (mentor Matej Erjavec, prof.) je 

dosegel srebrno priznanje. 

 

Geografija – Zgodovina 
● Zgodovina:  

Šolsko tekmovanja iz znanja zgodovine (3. 2. 2011): nastopilo je 26 dijakov. Katja Kolman, Špela Pirc in Nuša 

Lebar so se uvrstile na državno tekmovanje. Bronasto priznanje so osvojili še Ajla Suljanović, Žiga Naglič, Aljaž 

Markelj, Luka Škoda in Gašper Razinger – skupaj 8 bronastih priznanj 

Državno tekmovanje iz znanja zgodovine (26.3. 2011 v Škofji Loki): Špela Pirc, Nuša Lebar in Katja Kolman 

so se zelo dobro odrezale in prejele bronasta priznanja, v ekipnem delu tekmovanja, katerega se je udeležilo 79 

ekip – 56 gimnazijskih in 23 s srednjih strokovnih šol pa  so dosegle odlično 10. mesto (mentorici Nataša 

Meglič, prof., Darja Svetina. prof.).  

Kviz » Zgodovina mesta Jesenic« na temo Podmežakla (ponedeljek, 14. 3 11 v kinu Železar): . 

V skupini srednjih šol sta tekmovali dve ekipi naše gimnazije poleg Srednje šole Jesenice. 

2. ekipa ( Aljoša Bakač, Petra Razinger, Iva Ramuš Cvetkovič ) je zasedla prvo mesto, 

1. ekipa ( Anže Rakovec, Petra Žemva, Luka Škoda ) pa drugo mesto. 

Vsi so dobili praktične nagrade, zmagovalci polet z avionom. 

Vsi sodelujoči pa se bodo udeležili tudi nagradnega izleta v maju.( Darja Svetina, prof., Nataša Meglič,  

prof. ) 

Kviz Eurošola (oktober 2010, 2. a, 32. mesto med 95. ekipami, Darja Svetina, prof.) 

 

     *       Geografija: 

 Šolsko tekmovanje iz geografije (11. 6. 2011, 20 dijakov, zmagovalna skupina: Klara Dobravec, Anže  

Meden, Žiga Zupančič; mentorica: Mirjam Martinuč Bernard) 

 

 

Matematika 
● Matematično tekmovanje – Logika: 

Šolsko tekmovanje ( 24.9.2010): skupaj je nastopilo 76 dijakov ( 19 dijakov 1. letnikov, 18 dijakov  2. letnikov, 

25 dijakov 3. letnikov in 14 dijakov 4. letnikov ). Bronasto priznanje je osvojilo 24 dijakov 

Državno tekmovanje ( Ljubljana, 13. 11. 2010): temovanja se je udeležilo 11 dijakov. Zlato priznanje sta 

osvojila Juš Kosmač 1. B in Gašper Antolin, 4.A. Srebrno priznanje so osvojili Tadej Štojs1. Š, Ana Šebat, 3. B 

in Urban Mur, 3. B. 

● Mednarodni matematični kenguru 

Šolsko tekmovanje (17. 3. 2011): udeležilo 127 dijakov naše gimnazije in osvojilo 40 bronastih priznanj 

 :  

Regijsko tekmovanje (30. 4. 2011 na Gimnaziji Kranj ):  uvrstilo se je 28 dijakov naše gimnazije. Za uspeh na 

regijskem tekmovanju so naslednji dijaki prejeli srebrna priznanja: 

Jernej Dolar, 1. A, Juš Kosmač, 1. B, Lara Kupljenik, 1. B, Maja Mehlmauer, 1. Š 

Matic Benet, 2. B, Tina Klinar, 2. E 

Urban Mur, 3. B, Tilen Pogačnik, 3. B 

Nejc Janša, 4. A, Domen Ravnik, 4. E 

Državno tekmovanje ( ): uvrstili trije dijaki naše šole: Juš Kosmač, 1. B, Tilen Pogačnik, 3. B in Nejc Janša, 4. 

A. Juš Kosmač je prejel drugo nagrado in zlato priznanje za doseženo 2. mesto v tekmovalni skupini 1. letnik, 

Nejc Janša pa zlato priznanje za doseženo 8. mesto v tekmovalni skupini 4. letnik.  

 



Nemščina 

● Šolsko tekmovanje za dijake 2. in 3. letnikov ( 13. 1. 2011): sodelovalo je 6 dijakov  iz 2. in 9 dijakov 

3. letnikov. Srebrno priznanje je osvojila Inge Sotlar, 2.b ( mentorica Metka Podlipnik, prof.), bronasta 

pa  Maja Gričar 2.e ( mentorica Metka Podlipnik, prof.), Luka Škoda, 3. Š ( mentorica Milica Kos 

Tancar,prof. ), Aljaž Markelj, 3.a (mentorica Darja Črv Štepec, prof. ) in Jaka Pogačar 3.b ( mentorica 

Metka Podlipnik, prof.). 

● Državno tekmovanje ( 15. 2. 2011 na Srednji ekonomski šoli v Mariboru): uvrstila se je Inge Sotlar, 2.b 

( mentorica Metka Podlipnik, prof. ), ki je dosegla odličen rezultat – 90 točk od 100 in je dobitnica 

zlatega priznanja.  

● Tekmovanje nemške bralne značke Pfiffikus ( petek, 18. 3. 2011). Udeležilo se ga je 6 tekmovalcev.  

Najuspešnejši so bili: Luka Škoda, 3.š - 74točk, Nadja Kosič, 3.š – 71 točk in Timotej Kos, 3.Š – 54 točk ( 

mentorica Milica Kos Tancar, prof.). 

 

Slovenščina 
● 18. 3. 2011 se je končalo tekmovanje za Cankarjevo priznanje.: 

šolsko tekmovanje ( 8.12.2010): udeležilo se ga je 16 dijakov 1. in 2. četnikov ter 22 dijakov 3. in 4. 

 letnikov. 15 dijakov je osvojilo bronasta priznanja 

področno tekmovanje ( 26.1.2011): tekmovanja se je udeležilo  7 dijakov ( 3 iz 1. in 2. letnika, 4 iz 3.  in 4. 

letnika ) - 5 dijakov je osvojilo srebrna priznanja 

državno tekmovanje ( 19. 3. 2011  v Ljubljani): tekmovanja se je udeležilo 6 dijakinj naše šole.  

 Anamarija Zorč iz 2. letnika je osvojila zlato priznanje, tudi ostale udeleženke so se dobro uvrstile.   

● Literarni natečaj Tarvis- Trbiž - Tarvisio: Spis so oddali Tadej Šojs, Grega Vilman in Tom 

Cvetkovič, vsi dijaki 1. športnega oddelka. Tadej Štojs je osvojil 1. nagrado za ustvarjalnost in 3. tretjo 

nagrado za temo “ Trbiž - okno v Evropo in povezovalni most do različnih jezikov in kultur ( mentorica 

Lucija Javorski, prof. ) 

        

Športna vzgoja 
● Področno prvenstvo srednjih šol v odbojki na mivki ( Zgornja Besnica, 13. 9. 2010) : dijaki Marko 

Studen,  Nik Prešern, Jaka Muhar in Rok Kejžar vsi iz 3. Š so osvojili drugo, dijakinje Najda Kosič, 3. Š, 

Tjaša Gerdej, 3. Š, Metka Noč, 3. Š in Tajda Bukovec, 1. Š  so osvojile tretje mesto ( mentorica Marija 

Medja, prof.). 

● Atletsko ekipno tekmovanje srednjih šol  - področno prvenstvo ( Kranj, 24. 9. 2010) 

 Dijaki Gaber Arh1.Š, Matic Pristov 2.A, Matic Schiffrer 2.B, Nace Vreček, 2.Š, Nejc Iskra, 2.Š, Nejc Kozar, 

2.Š, Jaša Učakar, 2. Š, Vid Hribljan,2.Š, Jure Štojs, 2.Š, Aljaž Markelj, 3.A, Domen Kosmač, 3.A, Alain Vilman, 

3.B, Anže Rakovec, 3.C, Grega Krničar,3.Š,Timotej Žvegelj, 3.Š, Milinkovič Igor, 4.B,  so Jaka Muhar, 3.Š in 

Jože Markeš, 2.A osvojili 3. mesto  
Dijakinje Kaja Sušnik, 1.A, Lara Kupljenik, 1.B, Jerneja Pavlič,2.A, Neja Zore, 1.A, Elvira Pasagič, 2.E, Tina 

Klinar, 2.E, Ana Golob,2.Š, Eva Rimahazi, 3.A, Aleksandra Samac, 3.A, Ana Perko, 3.B, Tinka Rešek, 3.Š, 

Alenka Senica, 4.C, Klinar Katja, 4.E, Eva Shannon  Schiffrer 4.E pa 2. mesto . ( mentorica Marija Medja, 

prof.). 

● Državno prvenstvo v gorskem teku ( Smlednik, 25. 9. 2010): Tina Klinar, 2. e je osvjila 6. Mesto, Manca 

Veber, 3.a 8. In Anže rakovec, 3. C 13. mesto . ( mentorica Marija Medja, prof.). 

● Državno prvenstvo srednjih šol v gorskem kolesarstvu: Tina Perše, 2.š je postala državna prvakinja  

● Državno prvenstvo srednjih šol v cestnem teku: Tina Klinar, 2. E je osvojila 3., Kristina Stražišar, 1. E 6. 

In Grega Krničar, 3. Š 6. mesto ( mentorica Marija Medja, prof.). 

● Prvenstvo Gorenjske v krosu ( Kranj-Kokrica, 14.10.2010): Manca Veber, 3.a je osvojila 3. in Domen Jan, 

2.a 2. mesto ( mentorica Marija Medja, prof.). 

● Ljubljanski maraton (23.10.2010): nastopilo je 15 dijakin, ki so osvojile ekipno 5. mesto  in 2 dijaka: 

Najuspešnejše med dijakinjami so bile Tina Perše, 2. Š 15. Mesto, Tina Klinar, 2. E 16., Eva Shannon 

Schiffrer, 4. E in Manca Veber, 3. A 19. mesto( mentorica Marija Medja, prof.). 

●  Finale ŠKL . akrobatsko-navijaška skupina Primož Mirtič Dolenc, 1.A, Žiga Dvoršak, 1.A, Jure Rimahazi, 

1. A, Matic Pristov, 2.A, Edo Bešič, 3.A, Anže Rakovec, 3. C, Nejc Janša, 4. A, Luka Sprinčnik, 4. A, 

Schöffmann Lutz, 4. Š, Zala Konda, 2. B, Manja Kocjančič, 2. B, Anamarija Jug, 2. B, Tjaša Škrjanc, 2. B, 

Neža Pristov, 1. A, Urša Benedičič, 1. A, in Maša Kristan 4. E so osvojili tretje mesto ( mentor Boštjan 

Modrija, prof. ) 

● Državno prvenstvo v športnem plezanju – kategorizirani innekategorizirani tekmovalci - za srednje šole 

Ljublana – Škofijska klasična gimnazija,26. in 27 1. 2011. Uvrstitve - kategorizirani tekmovalci: Domen 

Škofic, 2.š - 1. mesto, Nace Vreček , 2.š - 6.mesto, Ana Veternik, 4.š - 7.mesto, Eva Rimahazi, 3a - 8 mesto, 

Katarina Bogataj,1.b - 10.mesto, Jaka Kobal, 3. - 12.mesto. Nekategorizirani tekmovalci: Katja Klina ,4.e - 

2. mesto, Tina Lešnik, 4.a - 5. mesto, Nadja Kosič, 3.š - 6. mesto, Anja Kleinberger, 4.c - 9.mesto, Katarina 



Černe, 4.c - 10.mesto, Nina Lešnik, 4,a - 10.mesto,....  ( mentorici Marija Medja, prof. in Bojana Martinčič 

prof.). 

● Državno  prvenstvo krosu – dnevnikov kros - Novo Mesto - Grm, 11. 05. 2011.  Uvrstitve: Eva 

Shennon Schiffrer 4.e - 7.mesto, Igor Milinkovič, 4.b - 8.mesto,  Gaber Arh 1.š - 9.mesto, Katja Klinar 

4.e - 11.mesto, Aljaž Markelj,3.a - 11.mesto, Jerneja Pavlič, 2.a -18.mesto, Sabina Noč, 1.a - 20.mesto, 

Domen Jan, 2.b - 25. mesto; Ekipno dijakinje  4.mesto, dijaki  2.mesto ( mentorica Marija Medja, prof.) 

● Tek trojk – šolski teki - Ljubljana, 7. 5. 2011. Uvrstitve: Jerneja Pavlič 2.a, Kaja Sušnik 1.a,  Neja Zore 

1.a  - 10.  mesto; Ana Mežan  2.a,   Manca Veber 3.a,   Ajdina Bjelkič 2.a - 11. mesto; Karina Soklič 

3.a,  Nina Repe 3.b Manca Mrak 3.b - 12.mesto;  Urša  Benedičič 1.a,  Sabina Noč 1.a,  Petra Razinger 

1.a - 13.mesto; Alja Ivanež 1.e, Nina Kleinberger 1.e, Sara Lukek 1.e - 17.mesto;  Tara Potočnik 1.e,   

Kristina Stražišar 1.e,   Ema Valant 1.e - 30.mesto;  Žiga Brinšek 1.a,   Žiga Medja 1.e,   Žiga Zupančič 

1.a  - 9.mesto ( mentorica Marija Medja, prof.) 

● Atletika posamično področno - Kranj, 18.5.2011. Uvrstitve: Kaja Sušnik 1.a, Jaka Muhar 3.š,  štafeta 

fantje - 1.mesto; Ela Pintar 1.b, Neja Zore 1.a, Timotej Kos 3.š, - 2.mesto; Lara Kupljenik 1.b,Eva 

Shannon Schiffrer 4.e, Aljaž Markelj 3.a, štafeta dekleta,  3.mseto; Saša Pavlič 4.š, Tina Klinar 2.e, 

Katja Klinar 4.e, Nejc Iskra 2.š, 4.mesto; Jerneja Pavlič 2.a, Elvira Pasagič 2.e, Katarina Bogataj 1.b - 

5.mesto;...( mentorica Marija Medja, prof.) 

● Atletika posamično – Finale državno prvenstvo Ljubljana 25. 05. 2011. Uvrstitve: Jaka Muhar 3. Š 

1.mesto  dosegel najboljši rezultat tekmovanja po Madžarskih tablicah, Nejc  Iskra  2. Š - 17. mesto,  

Kaja Sušnik 1.a - 15. mesto;  Timotej  Kos   3. Š - 15. mesto.   ( Mentorica Marija Medja, prof.)                                           

 

Raziskovalna dejavnost 

● Raziskovalne naloge: 

1. Volk na Zg. Gorenjskem. Nalogo so izvedli trije dijaki 2.B razreda Sara Mežik, Marcel Salmič in  Ela 

Kreslin. Na Državnem srečanju mladih raziskovalcev 13.5.2011 v Murski Soboti so dosegli srebrno priznanje. 

(mentorica Katarina Trontelj, prevod povzetka v ang. Andreja Kosem-Dvoršak)   

2. Odnos do kajenja in nekajenja med dijaki Gimnazije Jesenice. Nalogo so pripravili dijaki Mišo Lužnik, 

Anže Rakovec in Nuša Crnkovič iz 3. C. Na 20. srečanju mladih raziskovalcev srednjih šol v okviru projekta 

Gibanje znanost mladini 2. 4. 2011 v Kranju so dosegli 1. mesto in bronasto priznanje na Srečanju mladih 

raziskovalcev Slovenije v okviru ZOTKS. (mentorica Irena Oblak, prof.) 

 
 

Ostalo 
Evropa v šoli 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 42 dijakov, 17 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje, kjer je Claudia 

Cvetkovič, 2. A osvojila 3. mesto na literarnem natečaju ( mentorica Milena Gerbec, prof. ), dijaki Vid Hribar, 4. 

A Nejc Janša, 4. A in Luka Sprinčnik, 4. A pa tretje mesto na video natečaju ( mentor dr. Aleksander Klinar )  

-  

Nastopi pevskega zbora: 
Sprejem maturantov in njihovih staršev 

Božično – novoletni koncert 

Informativni dan 

 

 

Število osvojenih priznanja na tekmovanjih  

PREDMET  BRONSTO  SREBRNO  ZLATO  

SLOVENŠČINA (C.P.)  15  5  1  

NEMŠČINA – 2. letnik  1  1  1  

NEMŠČINA – 3. letnik  3      

ANGLEŠČINA        

ANGLEŠČINA – 2. 

letnik 

 2      



ANGLEŠČINA – 3. 

letnik 

 0  0  0  

BIOLOGIJA  4    2  

Znanje o sladkorni 

bolezni 

 12    2  

FIZIKA  4  1  1  

KEMIJA  6  1  2  

MATEMATIKA         

Logika  24  3  2  

Mat. tek. sred. SLO  40  10  2  

ZGODOVINA  8      

ITALIJANŠČINA  3      

ŠPORTNA VZGOJA        

Ljubljanski maraton        

Leteči medvedki  1      

Tek trojk        

Gorski tek        

Cestni tek  1      

Gorsko kolesarjenje      1  

Športno plezanje (nekat)        

Športno plezanje (kat)        

Odbojka        

Odbojka na mivki        

Raziskovalna naloga        

Leo natečaj        

Evropa v šoli    1  1  

Poiščimo nove 

priložnosti 

       

Demokracija naj ti da 

krila 

       

SKUPAJ  15  22  83  

 

 

 

 

 Tekmovanja in število nastopajočih pri vašem predmetnem področju 

PREDMET ŠOLSKO TEK REGIJSKO DRŽAVNO 

SLOVENŠČINA (C.P.) 38 7 6 

NEMŠČINA – 2. letnik 6  1 

NEMŠČINA – 3. letnik 9   

ANGLEŠČINA    

ANGLEŠČINA – 2. letnik 12 12 10 

ANGLEŠČINA – 3. letnik 30 9  

BIOLOGIJA 55 / 4 

Znanje o sladkorni bolezni 26  3 

FIZIKA ga ni 19 2 



KEMIJA 46 / 5 

MATEMATIKA  127 23 3 

Logika 76  11 

Mat. tek. sred. SLO 127 28 3 

ZGODOVINA 26  3 

Zgodovina mesta Jesenic 20 6  

GEOGRAFIJA 20   

ITALIJANŠČINA   3 

ŠPORTNA VZGOJA    

Leteči medvedki  18 16 

Kros  3 8 

Atletika – ekipno  33  

Atletika - posamično  33 5 

Ljubljanski maraton   17 

Tek trojk   21 

Gorski tek   5 

Cestni tek   3 

Košarka  12, 12 12 

Nogomet  16  

Športno plezanje (kat)   9 

Športno plezanje (nek)   11 

Odbojka  24 12, 11, 11 

Odbojka na mivki  8  

Streljanje z zračno puško  1 1 

Plavanje  0 0 

Raziskovalna naloga 3+3 3+3 3 

Kviz Evro šola 26   

Evropa v šoli 42  17 

Evropa v šoli 42 17 4 

SKUPAJ 607 264 195 

 

 

Dogodki na šoli  
SEPTEMBER 2010 

■  Torek, 31. 8. do petek, 3. 9.: Planinska šola v naravi v CŠOD v Planici za dijake 1. športnega 

oddelka  

■  Torek, 31. 8. do petek, 3. 9.: Naravoslovni tabor v CŠOD v Breženki za dijake 2. a in 3. š 

Torek, 31. 8. do petek, 3. 9.: Družboslovni tabor v CŠOD v Radencih za dijake 2. letnikov  

■  Torek, 7. 9.: Fazanovanje 

■  Torek, 7. 9.: Roditeljski sestanek za starše dijakov 3. B in 3. B. oddelka 

■  Četrtek, 9.9. : seja Sveta šole - korespondenčna 

■  Petek, 10. 9. do nedelje, 12. 9. : vikend tabor 3. B oddelka na Pokljuki 

■  Torek, 14. 9.: Roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov 

■  Torek, 14. 9. : fotografiranje dijakov in zaposlenih 

■  Torek, 14.9. : seja Sveta šole - korespondenčna 

■  Petek, 17. 9. : rezultati jesenskega roka mature 2010  

■  Petek, 17. 9. : pedagoški sestanek in skupne popoldanske govorilne ure 

■  Sobota, 18. 9. : sprejem maturantov Gimnazije Jesenice generacije 1960  

■  Torek, 21. 9.: Roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov 

■  Sreda, 22. 9. : 1. Športni dan za dijake 1. letnikov 

■  Četrtek, 23. 9.: Roditeljski sestanek za starše dijakov 3. C oddelka 



■  Petek, 24. 9. : šolsko tekmovanje iz matematike 

■  Ponedeljek, 27. 9. : seja Sveta staršev 

■  Sreda, 29. 9. : seja Sveta šole 

■  Četrtek, 30. 9. : sprejem maturantov generacije 2010 in njihovih staršev 

 
OKTOBER 2010 

■  Petek, 1. 10. do nedelje, 3. 10. : vikend tabor 3. C oddelka CŠOD Trilobit 

■  Sobota, 2. 10. : sprejem maturantov Gimnazije Jesenice generacije 1965 

■  Sreda, 6. 10. : Predstava Kolk ti men zdj dol visiš za dijake 1. In 2. Letnikov v Mladinskem 

gledališču v Ljubljani 

■  Soboto, 9. 10.: strokovna ekskurzija v okviru izbirnega predmeta naravoslovje v 3. letniku 

v Hišo metuljev v Bordanu. 

■  Torek, 12. 10. : pedagoški sestanek in skupne popoldanske govorilne ure 

■  Torek, 12.10. : krvodajalska akcija za dijake 4.E razreda v SBJ 

■  Četrtek, 14. 10. : zgodovinsko-geografska ekskurzija za dijake 1. letnikov ( Štanjel – Vipava 

– Vipavski križ ) 

■  Petek, 15. 10. : geografska ekskurzija  v Škofjo Loko in okolico za dijake 3. Letnikov 

■  Petek, 15. 10. : gledališka predstava Zločin in kazen v Mladinskem gledališču v Ljubljani 

za dijake 3. in 4. letnikov  

■  Petek, 15.10. : šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

■  petek, sobota, 15., 16. 10. : tretja delavnica mednarodnega projekta Moja prihodnost na 

podeželju 2025 v Preddvoru 

■  Torek 19. 10.: Dijaški večer po taborih in roditeljski sestanek za starše dijakov 1. športnega 

oddelka 

■  Torek 19. 10.: Dijaški večer in roditeljski sestanek za starše dijakov  2. letnikov 

■  14 dni v oktobru: Kviz Eurošola 

 

NOVEMBER 2010 

■  Sobota, 6. 11. : seminar dramskega govora za dijake člane dramske skupine na Gimnaziji 

Jesenice v izvedbi mag. Alide Bevk 

■  Torek, 9. 11. : pedagoški sestanek in skupne popoldanske govorilne ure 

■  Torek, 9. 11.: sestanek učiteljev, ki poučujejo v evropskem oddelku 

■  Torek, 9.11.: predavanje ginekologinje z naslovom Skrito vprašanje – jasen odgovor za 

dijake 1. A razreda 

■  Petek, 12. 11. : predavanje ginekologinje z naslovom Skrito vprašanje – jasen odgovor za 

dijake 1. B in 1. E razreda 

■  Ponedeljek, 15. 11. : predavanje ginekologinje z naslovom Skrito vprašanje – jasen odgovor 

za dijake 1. Š razreda 

■  Ponedeljek, 15. 11. : ogled predstave Zločin in kazen v Mladinskem gledališču v Ljubljani 

za dijake 3. in 4. letnikov 

■  Torek, 12. 11. Obisk Aleksandra Mežka, ki je pobudnik projekta Podarjeno srce, v katerem 

je sodelovalo  

■  Torek, 12. 11. : evakuacija 

■  Sobota, 13. in nedelja, 14. 11. : stavba naše gimnazije je bila osvetljena z modro barvo, v 

počastitev mednarodnega dneva diabetikov 

■  Torek, 16. 11.: glasbena matineja in ogled Narodne galerije za dijake 1. Letnikov v okviru 

predmeta umetnosti 

■  Sreda, 17. 11. : dijaški večer za starše dijakov 3. C o vikend taboru v CŠOD Trilobit 

■  Torek, 23. 11. : predavanje Andreja Stareta, dr. med. za dijake v okviru Zdravstvene vzgoje 

in popoldne za starše in zunanje obiskovalce 

 
DECEMBER 2010 

■  Četrtek, 2. 12. : košarkarska tekma v okviru ŠKL za dijake z BIC Naklo 

■  Petek, 3. 12. : ogled predstave Lingvistov poslednji poljub v Cankarjevem domu za dijake 

1. letnikov  okviru predmeta Glasba 



■  Sreda, 8. 12. : šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

■  Torek, 14. 12. pedagoški sestanek in skupne popoldanske govorilne ure 

■  Torek, 14. 12. : bazar 

■  Ponedeljek, 20. 12. : Božično-novoletni koncert pevskega zbora Janka Pribošič v mali 

telovadnici in bazar 

■  Do ponedeljka, 20. 12. : smo zbirali lepo ohranjena oblačila in obutev, ki jih ne nosimo več, 

ki so bila izročena Rdečemu križu. 

■  Petek, 17. 12.: dijaki 4. E  Gimnazije Jesenice so v spremstvu ravnateljice mag. Lidije 

Dornig in profesoric Milene Gerbec in Lucije Javorski obiskali stanovalce Doma 

upokojencev dr. Franceta Berglja 

■  Torek, 21. 12. : Božično-novoletni koncert pevskega zbora Janka Pribošič v Kolprnu 

■  Sreda, 15. 12. : dijaški večer za starše dijakov 4. C o vikend taboru na Pokljuki 

■  Petek, 24. 12. : Božično-novoletna zabava  

 
JANUAR 2011 

■  Torek, 4. 1. : opazovanje sončnega mrka 

■  petek, 7. 1. : Predstavitev MEPI za dijake 1. letnikov (ga. Neda Kajfež, Nac. odbor MEPI) 

■  Torek, 11. 1. : košarkarska tekma v okviru ŠKL za dijake z Gimnazijo Šentvid 

■  Četrtek, 13. 1. : šolsko tekmovanje iz nemščine 

■  Petek, 14. 1. : šolsko tekmovanje iz angleščine 

■  Petek, 14. 1. : redovalna konferenca 

■  Torek, 18. 1. : košarkarska tekma v okviru ŠKL za dijake s ŠC Domžale 

■  Sreda, 19. 1. : področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje 

■  Četrtek, 20. 1. : področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijake 

■  Petek, 21. 1. : predstavitev študija – fakultet za dijake 4. Letnikov 

■  Sreda, 26. 1. : šolsko tekmovanje iz italijanščine 

■  Četrtek, 27. 1. : šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje 

■  četrtek, petek, 20. in 21. 1. : zaključek mednarodnega projekta Moja prihodnost na podeželju 

2025 (mentorica Milena Gerbec, prof.) 

■  Ponedeljek, 31.1. : seja Sveta šole 

 

■   
FEBRUAR 2011  

■  Sreda, 2. 2. : predstava Kovček ob slovenskem kulturnem prazniku 

■  Sreda, 2. 2. : regijsko tekmovanje iz angleščine 

■  Četrtek, 3. 2. : projektni dan na temo Hrana 

■  Četrtek, 3. 2. : šolsko tekmovanje iz Zgodovine mesta Jesenic 

■  Četrtek, 3. 2. : roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov 

■  Petek, 11. in sobota, 12. 2. : informativni dan 

■  Od nedelje, 13. do četrtka 17. 2. : obisk naši dijakov 2. evropskega oddelka v Športni 

gimnaziji  Jozefa Herda Trnava na Slovaškem 

■  Torek, 15. 2. : pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

■  Torek, 15. 2. : košarkarska tekma v okviru ŠKL za dijake s ŠC Slovenjske Konjice in 

snemanje prispevka o naši gimnaziji 

■  Torek, 15.2.: Predavanje zunanje predavateljice Ohranitev volka in delo v zavetišču za 

volkove v ZDA za dijake 3.letnikov izbirno naravoslovje   

■  Sreda, 16. 2. : predstava The Cacher in the Rye za dijake 4. letnikov 

■  Sreda, 16. 2. : literarni večer dijakov 4. evropskega oddelka 
 

MAREC 2011 

 

      Petek, 4. 3. : nemška bralna značka na internetu za dijake od 1. do 4. letnika 

■  Ponedeljek, 7. 3. : četrtfinalno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje 

■  Četrtek, 10. 3. : pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

■  Četrtek, 3. 3. : zimski športni dan 



■  Petek, 11. 3. : državno tekmovanje v znanju italijanščine v Kopru 

■  Sobota, 12. 3. : predmaturitetni preizkus iz predmeta slovenščina 

■  Ponedeljek, 14. 3.: občinsko tekmovanje iz poznavanja zgodovine Jesenic 

■  Ponedeljek, 14. 3. : šolsko tekmovanje iz kemije za Preglovo plaketo 

■  Četrtek, 17. 3. : šolsko tekmovanje Kenguru 

■  Petek, 18.3. : ogled filma Lars ima punco in predavanje dr. Dragice Resman  o socialni 

fobiji, duševnih boleznih in duševnem zdravju; 

■  bralna značka iz nemščine Pfiffikus za dijake od 1. do 4. letnika 
■  v okviru Tedna možganov za dijake 2. A in 2. B razreda 

■  Sobota, 19. 3. : predmaturitetni preizkus iz predmeta angleščina 

■  Ponedeljek, 21. 3. do petka, 25. 3. : obisk dijakov iz športne gimnazije Jozefa Herda Trnava 

na Slovaškem v okviru mednarodne izmenjave 2. evropskega oddelka 

■  Torek, 22. 3. : Poskusna izvedba raziskave PISA 

■  Torek, 22. 3. :strokovna ekskurzija v okviru izbirnega predmeta informatika v Ljubljano. 

Dijaki so si ogledali Arnes (ponudnik interneta za izobraževanje) in Fakulteto za 

računalništvo in informatiko v Ljubljani. 

■  Torek, 22. 3. :strokovna ekskurzija v okviru izbirnega predmeta fizika v Ljubljano. Dijaki 

so si ogledali Inštitut Jozefa Stefana 

■  Četrtek, 24. 3. : polfinalni turnir srednjih šol v odbojki za dijakinje 

■  Petek, 25.3. : regijsko tekmovanje iz znanja fizike 

■  Sobota, 26. 3.: državno tekmovanje iz znanja zgodovine 

■  Sobota, 26.3. : državno polfinale ŠKL 

■  Sobota, 26. 3.: državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado  

■  Torek, 29.3. : predavanje prof.dr. Romana Pavlina (Biotehniška fakulteta, Odd. za 

gozdarstvo in obnovljive vire) “Žuželke v gozdnem prostoru” in g. Janeza Polanca (Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS) “Gozdovi v Sloveniji in gospodarjenje z državnimi 

gozdovi” za dijake 3.letnikov - izbirno naravoslovje. 

■  Četrtek, 31. 3.: obisk prvošolcev iz OŠ Koroška Bela 

■  15. marec zaključek natečaja Evropa v šoli, sodelovalo je 44 dijakov 

■  izvedba 5 dnevne humanitarne akcije Ohranimo Slovenijo - pomagajmo Indiji 

■   

-  
APRIL 2011 

■  Četrtek, 31. 3. do nedelje, 3. 4. : strokovna ekskurzija za dijake 3. Letnikov v Berlin 

■  Petek, 1. 4. do nedelje, 3. 4. : strokovna ekskurzija za dijake  v Prago 

■  Sobota, 2. 4.: regijsko 20. srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol v Kranju 

■  Torek, 5. 4. : seja Komisije za nadzor kakovosti malice 

■  Torek, 5. 4.: pedagoški sestanek za analizo dela v šolskem letu 2010/11 in načrtovanje za 

šolsko leto 2011/12 

■  Sreda, 6.4.: strokovna geografska ekskurzija za dijake maturitetnega tečaja 

■  Sreda, 6. 4.: notranja presoja v okviru projekta SIQ – aktiv Biologija - Kemija 

■  Sobota, 9. 4. : maturantski ples Gimnazije Jesenice v BIC Naklo 

■  Sobota, 9. 4. : državno tekmovanje iz znanja fizike 

■  Ponedeljek, 11. 4. do petka, 15. 4.: je bila v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim 

centrom, Inštitutom za medicino prometa in športa izvedena raziskava ESPAD, kar pomeni 

mednarodno raziskavo o alkoholu in preostalih drogah; v vzorec so bili zajeti dijaki 1.b in 

1.š, 

■  Torek, 12. 4. : delavnica v okviru projekta »O2 za vsakogar« za dijake 1. letnikov 

■  Torek, 12. 4.: predstava našega Gimnazijskega teatra komedija Antonia Collata Beneški 

trojčki v Gledališču Toneta Čufarja za dijake 2. in 4. letnikov 

■  Torek, 12. 4: pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

■  Četrtek, 14. 4. ob 19. 30 : predstava našega Gimnazijskega teatra komedija Antonia Collata 

Beneški trojčki v Gledališču Toneta Čufarja za izven 

■  Četrtek, 14. 4. : strokovna ekskurzija za dijake 4. letnikov v okviru predmeta fizika 



■  Četrtek, 14. 4.: 11 naših dijakov je sodelovalo na posvetu »Prostovoljstvo mladih« ob 

svetovnem dnevu prostovoljstva 15.aprila in ob svetovnem letu prostovoljstva 2011 

■   

■  Petek, 15. 4. do nedelje 17. 4. : strokovna ekskurzija za dijake v Prago 

■  Sobota, 16. 4. do ponedeljka, 18. 4. : strokovna ekskurzija za dijake v Rim 

■  Torek, 19. 4.: predstava našega Gimnazijskega teatra komedija Antonia Collata Beneški 

trojčki v Gledališču Toneta Čufarja za dijake 1. in 3. Letnikov 

■  Sreda, 20.4. : finale ŠKL 

■  Četrtek, 21. 4.: v sodelovanju z ameriško ambasado v Ljubljani je prof. Czitroma izvedel 

predavanje z naslovom »The Progressive Movement in New York« 

■  Četrtek, 21.4. : seja Sveta šole 

 

MAJ 2011 

■  Sobota, 14. 5. : državno tekmovanje iz kemije za srebrne in zlate Preglove plakete 

■  Četrtek, 21. 5. : finalni turnir srednjih šol v odbojki za dijakinje 

■  Torek, 17. 5.: predavanje Žive Avsenak, ki je ob slikovnem gradivu pripovedovala 

"Zgodbo slovenske prostovoljke v Ugandi”, V tednu vseživljenjskega učenja (od 16. do 

22. maja 2011) in ob mednarodnem letu prostovoljstva. . 

■  Torek, 17.5. : ekskurzija Pokljuka za dijake 3. letnikov - izbirno naravoslovje 

■  Sobota, 21.5.:ekskurzija v okviru pouka nemščine za 2. letnike (2.b, del 2.e in 2.š) v 

Gradec 

■  Ponedeljek, 23. 5.: državno 45. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti 

■  Petek, 27. 5. : sodelovanje naših dijakov na mednarodnem festivalu »Igraj se z mano« 

2011, v sodelovanju z OŠ Poldeta Stražišarja; 

■  Petek, 27. 5. do nedelja, 29. 5.: Splošna slovenska predodprava MEPI za srebrno priznanje 

■  Ponedeljek, 30. 5. : ogled tovarne Krka 

■  ekskurzija v okviru nemščine v Celovec za vse 1. letnike 

■  torek 31. 5 - ekskurzija kot oblika avtentičnega poučevanja nemščine v Salzburg - dijaki 2. 

letnika 

■  Torek, 31. 5.: ogled čistilne naprave na Javorniku za dijake 3. B, 3. C in 3.Š 

JUNIJ 2011 

■ Sreda, 1. 6: ekskurzija 1.e v Ljubljano 

■ Sreda, 1. 6. : ekskurzija/medpredmetna povezava itj/nem na Trbiž in v Beljak 

■ Nedelja, 5. 6.: udeležba na prireditvi  “Zotkini talenti” v Ljubljani 

■ Sobota, 11. 6. do ponedeljek, 13. 6. : splošna slovenska odprava MEPI za srebrno 

priznanje 

■ Torek, 14.6. ekskurzija v ZOO-Ljubljana za dijake 3.letnikov - izbirno naravoslovj 

■ Četrtek, 16. 6. - 20.6.: ekskurzija v Wales 

■ Ponedeljek, 27.6. : seja Sveta staršev 

■ Torek, 28.6. : seja Sveta šole 

 

 

JULIJ 

■ Petek, 1. 7. do srede, 6. 7.: pomladanski izpitni rok 

■ Četrtek, 7. 7. : redovalna konferenca po pomladanskem roku izpitov 

■ Sreda 13. 7.: podelitev spričeval po pomladanskem roku Marure 2011 

 

AVGUST: 

■ Torek, 17. 8. do ponedeljka, 22. 8.: jesenski rok izpitov 

■ Sreda, 23. 8. : redovalna konferenca po jesenskem roku izpitov 

■ Četrtek, 25. 8. : Matura 2011 - SLO 

■ Petek, 26. 8.: Matura 2011 - MAT 

■ Sobota, 27. do srede, 31. 8. : Matura 2011 - izbirni predmeti 

■ Ponedeljek, 29. 8. : uvodni sestanek 



  

  

Ravnateljica:                         Predsednik sveta: 

mag. Lidija Dornig       Boštjan Modrijan, prof. 

 


