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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 prihodnje šolsko leto smo 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 2011/12 je sestavljalo učiteljski zbor 39 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 učitelja. 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  drugem in tretjem letniku.. 

Na žalost je vpis v 1. letnik ostal  enak kot v preteklem letu – tako smo vpisali v 1 športni in 3 splošne oddelke. 

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. 

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 nudili možnost nadgrajevanja in 

širitve znanja, ki je zahtevan v izobraževalnem programu splošne gimnazije.Učitelji so dijake usmerjali na priprave 

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

Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali z aktivnim sodelovanjem 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.  

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

potrebujejo pomoč pri učenju.  

V šolskem letu 2011/12 se na žalost ni nadaljeval  poskus 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.Kljub temu so  učitelji še vedno sodleovali v predmetnih skupinah pri izdelavi 

gradiva za 3. letnik in sicer Jerneja Kučina, prof.   za  matematiko, Natalija Bohinc, prof. 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  kitajščine in  ruščine. 

V začetku šolskega leta smo uvedli sistem eAsistenta in celoten kolektiv se je udeležil izobraževanja za uspešno 

uporabo tega sistema. Za dodatno pomoč in podporo pri delu z eAsistentom sta bila zadolžena Jerneja Kučina in 

Matej Erjavec, ki sta bila vedno pripravljena pomagati kolegom v težavah. Sistem je bil zelo hitro sprejet kot 

zelo koristna in kvalitetna novost. Med šolskim letom se je sistem še stalno nadgrajeval. 

V šolskem letu 2011/12 smo načrtovali, da bodo vsi učitelji izdelali svojo spletno učilnico ali vsaj predmetni 

aktiv. Na žalost nam to ni uspelo. Tisti, ki so se za to delo odločili so zelo izboljšali komunikacijo z dijaki in 

povečali možnosti nudenja dodatnega strokovnega gradiva dijakom. 

Dijake smo stalno spodbujali, 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.   

Prvič je bil organiziran in izveden dramski festival, na katerem je sodelovala dramska skupina učiteljev 

Gimnazije Jesenice in dveh razredov. Festival se je izvedel dvakrat in obakrat je bila dvorana Toenta Čufarja 

polna. Profesorji so izvedli predstavo Improvizacija o Sinjebradcu  še v Kulturnem hramu na Koroški Beli in  v 

Domu starostnikov dr. Franceta Berglja na Jesenicah v okviru 15. Tedna vseživljenjskega učenja v Občini 

Jesenice 

Naša dramka skupina je pripravila kvalitetno predstavo Čakajoč Godota   in  izvedli so štiri  predstave v  

Kulturnem hramu na Koroški Beli. 



Zahvala velja našemu pevski zbor, pevcem, recitatorjem in Letečim medvedkom, ki  so nastopali na šolskih 

prireditvah. Dijaki ter mentorici prof. Nada Legat in  prof. Jerneja Kučina so poskrbeli za izdajo dveh številk 

šolskega glasila Trnje. 

 

Naši dijaki so  na šoli trenirali odbojko, košarko in atletiko  in sodelovali  pri izdaji šolskega časopisaTrnje. 

Lahko so se udeležili ekskurzij po Evropi: Salzburg, München, Berlin, Pariz, Budimpešto, Celovec in  Dunaj. 

Dijaki 4. letnika, ki so za maturitetni predmet izbrali fiziko, kemijo ali biologijo, informatiko, psihologijo so se 

udeležili strokovnih 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 za drugi evropski oddelek, ki je bil skupaj z 

dijake tretjega evropskega oddelka na strokovni ekskurziji v evropskih inštitucijah.  Letos so bili naši dijaki v 

CŠOD Breženka, Burja in Planica, kjer so realizirali dele obveznega dela Obveznih izbirnih vsebin.  Dijaki 

športnih oddelkov so tudi realizirali del  izbirnih ur v okviru predmeta glasba oz. likovne umetnosti. Tako smo 

sklenili, da se bodo dijaki 2. letnikov od sedaj naprej vsako leto udeleževali tovrstnih taborov v CŠOD po 

Sloveniji. 

 

61 dijakov je doseglo odličen splošni učni uspeh, 116 pravdober, 126 dober, 14 zadosten in na žalost 10 dijakov 

ne bo moglo napredovati v višji letnik. 

Posebna pohvala velja dijakom, ki so vsa štiri leta dosegli odlični splošni uspeh: 

Urbanu Mur, Žigu Naglič, Ani Perko, Špeli Pirc in Ani Šebat iz 4. B razreda, Nastji Jagodic, Danaji Metul, Nuši 

Lebar, Urški Perko in Gašperju Razinger iz 4. C ter Luku Škoda iz 4. Š. 

Najuspešnejši razredi v šolskem letu 2011/12 so  4. B s 100 % uspehom. Sledijo jim dijaki 4. C s 96,3 %, 1. Š s 

95 %,  2. A s 93,3 %, 2. E 91, 3 % in 1. A s 90,9 % uspehom. 

Učni uspeh na naši gimnaziji  po izrenih rokih izpitov na naši gimnaziji je 93,9,1 %. 

 

S profesorji so se dijaki  pripravljali na številna tekmovanja in se uvrščali na državna tekmovanja iz znanj. Na 

šolskih tekmovanjih je bilo kar 629 nastopov naših dijakov, na regijskih  219 in kar 181 na državnih. 

Dijaki  so osvojili  16 zlatih, 39 srebrnih in 181 bronastih priznanj. 

Še posebej bi pohvalila dijake, ki so zmagali na državnih tekmovanjih srednjih šol: 

Daša Robič, 2. A z mentorico prof. Ireno Oblak na tekmovanju za  Proteusovo priznanje  in iz biologije ter se 

med  1600 prijavljenih s podporo predvsem prof. Natalije Bohinc uvrstila na Millenium mladinski tabor v 

naravoslovni center LUMA v Helsinkih 

Juš Kosmač, 2. B  z mentorico prof. Darjo Šatej  na tekmovanju iz Logike in Mednarodnem matematičnem 

Kenguruju ter z mentorico prof.Natalijo Bohinc na tekmovanju iz znanja kemije za zlato Preglovo plaketo 

Anže Meden, 2.B z mentorico prof. Natalijo Bohinc na tekmovanju iz znanja kemije za zlato Preglovo plaketo 

Iva Ramuš Cvetkovič, 2. A z mentorico prof. Ano Miler in Tilen Pogačnik, 4. B z mentorico prof. Darjo Šatej  

na tekmovanju iz logike 

Nastja Jagodic, 4. C z mentorico prof. Natašo Kozelj je osvojila zlato Cankarjevo priznanje 

Tine Klinar, 3. E z mentorico prof. Katarino Trontelj je bila najuspešnejša na  tekmovanju o sladkorni bolezni 

Tina Prše, 3. Š je postala državna prvakinja v gorskem kolesarjenju, 

Domen Škofic, 3. Š je postal državni prvak na državnem tekmovanju srednjih šol v športnem plezanju 

Jaka Muhar 4. Š je dosegel najboljši rezultat na posamičnem prvenstvu v atletiki. 

Inge Sotlar, 3. B z mentorico prof. Metko Podlipnik na tekmovanju v nemščini 

Na natečaju Evropa v šoli so Pia Bolčina, Lara Klinar, Sandra Kikelj in Maja Gričar vse iz 3. E so z mentorico 

prof. Mileno Gerbec zmagale  in nagrado : 5 dnevni izlet v Toscano in Elbo. 

Na natečaju Mladi v svetu energije, je zmagala ekipa Gimnazije Jesenice pod mentorstvom prof. Natalije 

Bohinc, sodelovali so: Matic Benet, Anamarija Jug, Zala Konda, Lev Pavlovski, Matic Rogar, Gašper Stojc 

Na državno srečanje mladih raziskovalcev so se naši dijaki uvrstili z dvema raziskovalnima  nalogama in osvojili 

srebrno priznanje. Na področju ekologije z varstvom okolja so Sara Mežik, Tara Kokalj in Matic Benet, vsi 

dijaki iz 3. B, predstavili raziskovalno nalogo z naslovom Kovine v tleh na območju Jesenic – geogeni pod 

mentorstvom profesorice Katarine Trontelj in prof. dr. Helene Grčman. 

Na interdisciplinarnem področju pa je Daša Robič iz 2. A predstavila raziskovalno nalogo z naslovom Sončni 

kolektorji – ekonomski in ekološki vidik pod mentorstvom profesorice Irene Oblak in profesorja Mateja Erjavca. 

 

Za te izredne rezultate vsem iskreno čestitam. Dijaki so ob pomoči profesorjev ponovno pokazali kako uspešni in 

ambiciozni mladi ljudje so. 

 

Seveda ne smemo pozabiti na vse, ki so na najrazličnejših prireditvah predstavljali našo gimnazijo ter sodelovali 

v humanitarnih dejavnostih. 



 

Sodelovali ste v številnih projektih: Pozorni na okolje, U4ENERGY, Comenius reggio, Z mladimi ambasadorji 

proti dopingu, Zemljo so nam otroci posodili, skupaj proti raku, rastemo s knjigo, izobraževanje na daljavo. 

Dijaki so z mentorji izdelali kvalitetna poročila o  taborih, izmenjavah in ekskurzijah , na sploh o vsem kar se je 

dogajalo na naši gimnaziji. 

Naša gimnazija je sodelovala na prireditvah v okviru UNESCO in UNICEF šol, naša dijaka sta  se je udeležila 

zasedanja mladinskega evropskega parlamenta. 

Letos so prvi naši dijaki osvojili srebrna MEPI priznanja in prihodnje šolsko leto upamo, da bo prvim uspelo 

osvojiti zlato priznanje. V tem projektu je ambasador za našo šolo nam vsem znani pevec Aleksander Mežek, ki 

je obogatil  današnjo slovesnost ob zaključku pouka. 

 

Priznati si moramo veliko se je dogajalo in vsem najlepša hvala za mnogo vloženega truda. Bodimo ponosni, da 

smo uspešni. 

 

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

4. 1. Dodatne delovne obveznosti učiteljev 

Priimek in ime Delovna obveznost  
Avsenak Polona priprava in izvedba jesenske ekskurzije za dijake, strokovna ekskurzija za zaposlene, 

članica upravnega odbora šolskega sklada, članica komisije ob pritožbi dijaka na oceno, 

sodelovanje na dramskem festivalu in predstavah na informativnem dnevu, KD Koroška 

Bela, Domu starostnikov Franceta Bergelja. 

Bohinc Natalija ŠRT članica/referentka, članica šolskega sklada, izobraževanje dijakov športnikov na 

daljavo, zbiranje zamaškov, obveščanje medijev in vnašanje v Joomlo, tutor, priprava 

dijakov na tekmovanje iz kemije, OIV: Kemija je kul-zanimivi eksperimenti, projekt 

U4ENERGY (kot izbirni OIV), organizacija decembrskega srečanja za otroke zaposlenih; 

sodelovanje in organizacija: Projektni dan, Bazar,Informativni dan. Projekt Mladi v Svetu 

energije in projekt Skupaj proti raku, sodelovanje pri Pozor! ni za okolje,Profiles. 

Mentorica Daši Robič za Millenium Youth camp 2012. 

Bok Zelenjak 

Renata 

razredničarka 4 a., Unesco – jezikovni del, članica komisije za notranji nadzor izpitne 

tajnosti na maturi, Članica Šolske maturitetne komisije, organizatorka regijskega 

tekmovanja ANG, organizator čistilne akcije, organizacija sprejema ambasadorja 

Nizozemske, članica tima izvedbe inventure, mentor študentu na 14 dnevni praksi, 

spremljevalka dijakom na krvodajalskih akcijah, sodelovanje na dramskem festivalu in 

predstavah na informativnem dnevu, KD Koroška Bela, Domu starostnikov Franceta 

Bergelja 

Carey Justina Marie Projekt Radiowaves, inventura,izmenjava z Gimnazijo Tolmin, 

Črv-Štepec Darja nemška bralna značka, bralni maraton na internetu (Pfiffikus), ekskurzija v Celovec, 

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

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

(priprava celotnega programa),  organizacija sprejema maturantov in njihovih staršev, 

božično-novoletnega koncerta, članica komisije za pritožbe, priprava in izvedba ur za 

devetošolce v okviru projektnega dne, priprava in izvedba šolske ure na informativnem 

dnevu - petek popoldne Op.: z a vse ekskurzije priprava delovnih listov, dodatnih nalog, 

razlage, gradiva ( gradivo: nemška turistična organizacija v LJ) - od ideje do izvedbe, 

dodatne učne ure za nadarjene dijake 1. letnika 

Debeljak Rus 

Barbara 

koordinatorica šolske prehrane,  

Erjavec Matej razrednik 3. E, koordinator evropskega oddelka, šolski radio, priprave na tekmovanje za vse 

letnike, član Sveta šole, član ŠRT e-šolstvo, projekt PROFILES, strokovna ekskurzija v 

München, mentor študentu na 14 dnevi praksi, priprava dijakov na regijsko in državno 

tekmovanje iz fizike, somentor raziskovalni nalogi, predstavitve na informativnem dnevu, 

član e-ŠRT-ja (e-šolstvo), član Sveta šole, član in predsednik upravnega odbora šolskega 

sklada, član Komisije za pritožbe, organizacija in izvedba strokovne ekskurzije za 4. letnik 

(Krško, Ljubljana), sodelovanje na dramskem festivalu in predstavah na informativnem 

dnevu, KD Koroška bela, Domu starostnikov Franca Berglja, koordinator EO, mentor 

šolskega radia, šolsko tekmovanje v sudokuju, administrator eAsistenta, pomoč kolegom pri 

problemih z računalnikom in v eUčilnicah, aktivno sodelovanje v projektu Profiles, 

koordinacija pri predstavitvi študijskih programov na naši Gimnaziji. 



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

obvezne izbirne vsebine KIZ, filmsko gledališče,  natečaj Evropa v šoli, organizacija in 

izvedba dobrodelnih akcij: jeseniški gimnazijci pomagamo manj srečnim vrstnikom, obisk 

v domu starostnikov, organizacija in izvedba božičnega bazarja, organizacija in izvedba 

dobrodelne prodajne razstave slik, organizacija in izvedba humanitarne akcije Ohranimo 

Slovenijo - pomagajmo Indiji, organizacija in izvedba projektnega dne, soudeležba na 

informativnih dnevih za devetošolce, Projekt Planet zemlja, ŠMK, priprava dijakov na 

simulacijo EP v Kopru, mentorstvo dijakom tutorjem 

Janša Sonja Gazič porodniški dopust    

Javorski Lucija vodja aktiva,, članica ŠMK, inventura, mednarodni natečaj Tarvisio – Tarvis – Trbiž, 

organizacija in izvedba obiska v domu starostnikov na Jesenicah in v Bohinju, šolski radio, 

organizacija kulturnega dneva (ogled komedije Revizor) za vse dijake šole, organizacija 

ogleda predstav za dijake v okviru kulturnih dejavnoasti, sodelovanje pri projektu 

Izobraževanje na daljavo za dijake športnike 

Kikelj Marko članstvo RPMK, član ŠRT e-šolstvo, član ŠRT, inventura,  pomoč sodelavcem pri 

problemih z informacijsko tehnologijo, svetovalec vodstvu v projektu e-šolstvo, 

predavatelj na seminarjih in svetovanjih e-šolstva, programiranje robotkov, priprava in 

izvedba tekmovanja Bober, administracija e-Asistenta, administracija dijaškega strežnika, 

administracija strežnika uprave, administracija virtualnega strežnika na Arnesu, 

adminstracija spletne strani, administracija spletnih učilnic, administracija e-zbornice, 

komisija za izbor slik na natečaju digitalne fotografije, član DPK za informatiko na splošni 

maturi, ustanovni član društva učiteljev informatike in računalništva pri ACM 

Knap Renata Koordinator natečaja Evropa v šoli, raziskovalno delo dijakov 

Konjar Žiga razrednik 2. Š, organizacija tabora za dijake 2 ŠO v  CŠOD Breženka, pedagoški 

koordinator, organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v Pariz, priprava in izvedba 

jesenske ekskurzije za dijake, koordinator projekta Unesco, predstavitve na osnovnih 

šolah, predsednik inventurne komisije, vodja aktiva, izobraževanje na daljavo za dijake 

športnike, sodelovanje na dramskem festivalu in predstavah na informativnem dnevu, KD 

Koroška bela, Domu starostnikov Franca Berglja, pedagoški koordinator, vodja aktiva, 

predstavitve v osnovnih šolah 

Kos Tancar Milica razredničarka 2. B,  organizacija in spremstvo dijakov 2.B na tabor v CŠOD Burja , 

nemška bralna značka, bralni maraton na internetu (Pfiffikus), priprava in izvedba 

ekskurzije v Celovec, ekskurzija v Salzburg, spremstvo na ekskurziji v  Berlin, Munchen 

in v Nemčijo, priprave na državno tekmovanje iz nemščine za 2. letnik, sodelovanje v 

projektu Interreg, priprava dijakov na bralno tekmovanje Pfiffikus. 

Kosem Dvoršak 

Andreja 

vodenje aktiva anj-itj, projekt MEPI - mentorstvo skupini za zlato priznanje, Italijanska 

bralna značka, članica ŠMK, priprave na državno tekmovanje v znanju italijanščine, 

prevajanje iz in v italijanščino za potrebe šole in projekta Interreg, šolsko tekmovanje 

SUDOKU, organizacija in spremstvo dijakov na ekskurziji Trbiž-Beljak, od maja 2012 

dalje članica Upravnega odbora šolskega sklada. 

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

pisanje, organizacija in izvedba projekta Rastem s knjigo, inventura, lektoriranje uradnih 

dokumentov šole, organizacija in sodelovanje pri izvedbi medpredmetne povezave Krst pri 

Savici. 

Kučina Jerneja razredničarka 1. A, sodelovanje na dramskem festivalu in predstavah na informativnem 

dnevu, KD Koroška bela, Domu starostnikov Franca Berglja spremljevalka na taboru 

Planica za 1. a, sourednica šolskega časopisa Trnje, sodelovanje v ocenjevalni komisiji na 

regijskem tekmovanju srednješolcev Slovenije v znanju matematike (Škofja Loka, 28. 3. 

2012), administratorica eAsistenta, pomoč sodelavcem pri problemih z računalnikom in v 

eUčilnicah, organizacija in priprava tekmovanja iz Logike, priprave na matematična 

tekmovanja, soorganizacija tekmovanja Mednarodni matematični kenguru, e-učilnica za 

matematiko, e-učilnica za poučevanje na daljavo, sodelovanje v projektih Učenje učenja, 

Poučevanje na daljavo, UNESCO (sajenje drevesa), sodelovanje v akciji Očistimo 

Slovenijo, članica ŠRT e-šolstvo, skrbnica ZOTKis-a za šolo 

Legat Ivanka Vodenje postopkov razpisov javnih naročil 

Legat Nada članica Sveta šole, razredničarka 3. B, šolski časopis Trnje (v sodelovanju z Jernejo 

Kučina), priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1., 2. letniki), literarni natečaji, 

lektoriranje uradnih dokumentov šole, lektoriranje za spletno stran šole, vodja projekta 

Interreg, sodelovanje v projektu Učenje učenja, sodelovanje na dramskem festivalu in 



predstavah na informativnem dnevu, KD Koroška bela, Domu starostnikov Franca Berglja, 

soorganizator (spremljevalec) na vikend taboru (Pokljuka, Mrzli studenec) za 3. b, 

sodelovanje pri medpredmetni povezavi Krst pri Savici, lektorica člankov za spletno stran 

šole, vodja projekta Interreg. 

Martinčič Bojana razredničarka 4. Š, športna koordinatorka v ŠO, organizacija tabora za dijake 3. 

ŠO v CŠOD v Breženka, pomoč pri organizaciji tabora v CŠOD Planica, nosilka 

in izvajalka preventivnega  projekta Živimo zdravo, ker se cenimo v okviru 

zdravstvene vzgoje, predstavitve na osnovnih šolah, 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, članica PIRS (Predmetno razvojne skupine ) -a za ŠV 

Martinuč Bernard 

Mirjam 

razredničarka 2. A, organizator geo-zgo ekskurzij, organizator ekskurzije OIV 

(Budimpešta), član inventurne komisije, mentorstvo Leo projekta - Novosti ekologije 

Slovenije, izdelava promocijskega videa Gimnazije Jesenice, mentorica študentki na 

pedagoški praksi  

Medja Marija vodja aktiva, članica inventurne komisije, vodja šolske malice, priprava in spremstvo 

dijakov na športnih tekmovanjih in množičnih tekaških prireditvah 

Meglič Nataša razrednik 1. B, članica Sveta šole, priprava in izvedba jesenske ekskurzije za dijake, 

priprave na tekmovanje, kviz zgodovina mesta Jesenic,  šolska kronika, članica inventurne 

komisije, izdelava šolske kronike, , sodelovanje na dramskem festivalu in predstavah na 

informativnem dnevu, KD Koroška bela, Domu starostnikov Franca Berglja. 

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 članica DPKM, sindikalna zaupnica, 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, spremstvo dijakov na pevskem vikendu v Kranjski gori (16., 17 

in 18. 9. 2011), spremstvo dijakov na matematično tekmovanje na Trbiž -ekipno 

tekmovanje (27.2.2012), sodelovanje na dramskem festivalu in predstavah na 

informativnem dnevu, KD Koroška bela, Domu starostnikov Franca Berglja, opravljanje 

nalog skrbnika integritete, organizacija prednovoletnega srečanja članov kolektiva in 

soorganizacija strokovne ekskurzije kolektiva, članstvo v državni izpiti komisiji za 

matematiko 

Modrijan Boštjan razrednik 1. Š, , predsednik Sveta šole, koordinacija uporabe športnih objektov, 

akrobatsko-navijaška skupina,  projekt e-gradiva, organizacija ŠVN 1.A in 1.Š v Planici, 

orgnizacija področnega, četrtfinalnega in polfinalnega državnega tekmovanja v odbojki, 

predstavitev ŠO na OŠ, član šolskega tima za nadarjene dijake. 

Mulec Tina razredničarka 2. E, tekmovanje iz znanja angleščine za 2.in 3. letnike , Vzgoja za družino. 

mir in nenasilje 2.e, mentor pri MICC,mentor študentu na 14-dnevni praksi, organizatorka 

delavnic Amnesty International za 3.a in 3.b, mentorica 8 dijakov v projektu MICC 

Poljska, koordinatorka pri vključitvi naše šole v magistrsko raziskavo (londonski 

Pedagoški Inštitut - Amy Skinner), izvajanje obveznih OIV za 2.e (Vzgoja za mir družino 

in nenasilje - obisk Kresničke in MCJ);  spremstvo na ekskurziji Ogled evropskih inštitucij 

(2.e in 3.e) v Belgiji, spremstvo Obisk Triglavske rože (zdravstvena vzgoja 2.e) 

Oblak Irena  razredničarka 4. C, vodenje aktiva BIO-KEM, vodenje raziskovalnega aktiva, članica 

šolske komisije za prehrano, organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz znanja 

biologije za Proteusovo nagrado, spremstvo na državno tekmovanje in priprava na 

tekmovanje, mentorica dijakinji za raziskovalno nalogo, koordinatorka projekta Pozor(!)ni 

za okolje,  izvajanje obveznega dela OIV zdravstvena vzgoja za 2.a, 2.b in 2.š, izvedba 

izbirnega dela OIV: ekskurzija v hišo metuljev, sodelovanje s prispevkom na 

mednarodnem posvetu EDUvision, organizacija predavanj: Ekologov brez meja, direktorja 

JEKO-INa; organizacija in izvedba ekskurzije v Avtotransporti Kastelec, souredništvo pri 

pripravi Zbornika izletov v neznano.  

Palovšnik Marija gledališka skupina, inventura, sodelovanje pri kulturnem programu prireditev na šoli, 

lektoriranje uradnih dokumentov šole,sodelovanje pri medpredmetni povezavi Krst pri 

Savici, organizacija in uzvedba dramskega festivala, sodelovanje v projektu Inerreg,  



organizacija šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje, gledališka skupina -režija 

predstav Čakajoč Godota, Improvizacija o Sinjebradcu. 

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

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

Podlipnik Metka vodja aktiva nemščine,  nemška bralna značka, bralni maraton na internetu (Pfiffikus), 

priprave na tekmovanje iz znanja NEM za 3. letnik, izvedba šolskega tekmovanja iz znanja 

nemščine,spremstvo dijakov na državno tekmovanje in nadzor,  organizacija in spremstvo 

na ekskurziji v Trbiž-Beljak , spremstvo na ekskurziji v  Celovec,  

sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo, članica šolskega tima za nadarjene dijake. 

Podlipnik Roman razrednik 3. Š,  mentor dijaške skupnosti, organizacija tabora 3. Š v CŠOD Burja , OIV - 

košarka, nogomet ( vodenje ekipe na tekmovanjih ŠKL ), rafting , član ŠRT - ja in 

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

pomoč,  predstavitev Gimnazije na OŠ,  član komisije za dodeljevanje statusov športnikom 

v spl. in evr. oddelkih. 

Polanc Srečko razrednik MT, 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, Član komisije ob pritožbi 

dijaka na oceno. 

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

Sitar Tatjana koordinator poudarjenega tujega jezika ANG za evropski oddelek ,razrednik  1.c, 

koordinatorka sodelovanja s predstavništvom ZDa v Sloveniji, sodelovanje v projektu 

Učenje učenja, izmenjava z Gimnazijo Tolmin; priprava na tekmovanje iz ang; spremstvo 

dijakov 2.e in 3.e v Bruselj in Strassbourg, sodelovanje na dramskem festivalu in 

predstavah na informativnem dnevu, KD Koroška Bela, Domu starostnikov Franceta 

Berglja, priprava dijakov na tekmovanje iz ang. za 3.letnik, sodelovanje v delavnicah 

Amnesty International, sodelovanje pri izvajanju ankete magistrske raziskave Amy 

Skinner na naši šoli, spremstvo na ekskurziji Ogled evropskih inštitucij (2.e in 3.e ) v 

Belgiji,spremstvo dijakov 2.e pri obisku Kresničke in MCJ, organizacija izmenjave z 

gimnazijo Tolmin, koordinator EO za ang. 

Smolej Vrzel Vesna Projekt Učenje učenja, koordinatorica šolskega tima za delo z nadarjenimi dijaki,  

informativni dan, predstavitve na osnovnih šolah, prostovoljno socialno delo, zdravstvena 

vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje (tabor 3.b, Pokljuka), članica komisije za 

dodelitev statusov športnikov in umetnikov,  članica LAS občin Jesenice in Kranjska Gora, 

koordinatorica organiziracije predavanj za dijake, starše in učitelje, koordinatorica izvedbe 

aktivnosti v Tednu vseživljenjskega učenja, članica komisije za notranji nadzor izpitne 

tajnosti na maturi., 

Svetina Darja razredničarka 3. A, priprava in izvedba jesenske ekskurzije za dijake, priprave na 

tekmovanje, kviz zgodovina mesta Jesenice, ekskurzija v Budimpešto, organizator vikend 

ekskurzije na Dunaj, mentor projekta Evrošola, organizacija ekskurzije za 3.A, članica 

komisije za nadzor nad izvajanjem mature, sodelovanje na dramskem festivalu in 

predstavah na informativnem dnevu, KD Koroška Bela, Domu starostnikov Franceta 

Berglja. 

Šatej Darja razredničarka 4. B, organizacija tabora za dijake 4. B v Radovni (predvidoma), vodja 

aktiva, priprave na tekmovanje – 1. in 2.  letnik, priprava in organizacija tekmovanja 

Kenguru in regijskega matematičnega tekmovanja, e-učilnica za matematiko, članica 

šolskega tima za delo z nadarjenimi dijaki, članica projektnega tima Učenje učenja, 

spremstvo dijakov na pevskem vikendu v Kranjski gori (17. 9. 2011),  

spremstvo dijakov na matematično tekmovanje na Trbiž -ekipno tekmovanje (27.2.2012), 

sodelovanje v ocenjevalni komisiji na regijskem tekmovanju srednješolcev Slovenije v 

znanju matematike (Škofja Loka, 28. 3. 2012). 

Trontelj Katarina Sodelovanje v projektu Učenje učenja in projektu, organizacija in izvedba ekskurzij v 

okviru naravoslovnih predmetov za dijake 3. letnikov, priprava dijakov na tekmovanje iz 

znanja biologije za Proteusovo priznanje, priprava dijakov na tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni, mentorica 8 dijakom - mladim raziskovalcem, mentorica dijakom in 

inštruktorica odprave MEPI, projektni dan (priprava in izvedba blok-ure),  članica 

inventurne komisije, članica skupine za delo z nadarjenimi, spremljevalka na taboru Burja.   

Završnik Marko šolski pevski zbor,  organizacija pevskega tabora 

Žnidaršič Veronika inventura, vodja aktiva SIQ, notranja presojevalka kakovosti, priprava na tekmovanje, 

organizacija ekskurzij v okviru priprave na maturo, priprava in izvedba ankete o 



zadovoljstvu dijakov 4. letnikov, sodelovanje na dramskem festivalu in predstavah na 

informativnem dnevu, KD Koroška bela, Domu starostnikov Franca Berglja 

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

5.1. Sociala 

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

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 z Jesenic, predvsem 

v mesecu boja proti odvisnosti.  

 

Dijaki prostovoljci so sodelovali v projektu Vseživljenjskega učenja.  

 

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

 

Dijaki z mentorji so obiskali dom starostnikov na Jesenicah in v Bohinju, kjer so razveselili oskrbovance s 

kulturnim programom in skromnimi darili. 

 

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. 

 

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

5. 2. Varstvo okolja 

Zbirali smo zamaške za pomoč zmajarju, ki je izgubil nogi ob pristanku na mino v Bosni.  

V zabojnikih na hodniku smo zbirali pločevinke.  

Spomladi smo izvedli papirno akcijo. 

Zaupne dokumente smo oddali v uničenje v Lepenko v Tržiču. 

Iztrošene kartuše smo  zbirali in oddajali v korist dobrodelnega društva Rdeči noski podjetju Emstar d.o.o. v 

Lescah. 

5. 3. 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 2011/12 
 

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 2011/112 

● 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 
Tudi v šolskem letu 2011/12 smo se trudili racionalizirati svoje delo. Kljub zmanjševanju sredstev prejetih z 

MIZKŠ smo tako uspeli zagotoviti izobraževanje učiteljev na izobraževanjih, ki so osnova za kvalitetno delo. 

Poleg tega smo posodobili IKT opremo, kar je bilo nujno za uspešno uvajanje eAsistenta. 

Dijaki so z navdušenjem in uspešno sodelovali v projektih in izmenjavah.  

Obisk staršev na govorilnih urah se je še vedno zmanjševal. Vprašanje je ali je uvajanje  eAsisztentavplivatin na 

zmanjšanje  redno osebno sodelovanje  s starši, saj se je za redno obveščanje odločilo le okoli 40 %. Temu bomo 

zagotovo morali posvetiti še več pozornosti še v naprej, saj je  nujna osebna komunikacija. Tako si lahko starši in 

učitelji izmenjajo svoje stališče in lažje najdejo pravo rešitev za otroka – dijaka. 

 

Prehodnost dijakov v višji letnik, katero smo dosegli v tem šolskem letu je zelo visoko in realno ne more biti 

višje. 

POSEBNI DEL 

1. Vzgojno-izobraževalni programi 
 

Gimnazija Jesenice je izvajala program: GIMNAZIJA 

Število oddelkov        

● Prvi letnik:    3 splošni oddelki 

  1 športni oddelek    

● Drugi letnik:  2 splošna oddelka 

   1 evropski oddelek   

   1 športni oddelek 

● Tretji letnik:  2 splošna oddelka 

 1 evropski oddelek 

    1 športni oddelek    

● Četrti letnik: 3 splošni oddelki 

  1 športni oddelek  

● Maturitetni tečaj:  1 oddelek 

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

  Skupaj:   17 oddelkov  

  

V šolskem letu 2011/12 smo že osmo 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 vpisali 

prvošolce le v 3 splošne  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, v šolskem letu 2010/11 - 471 dijakov in v šolskem leti 2011/12 – 430 dijakov. 

 

Število dijakov, ki se vozijo v šolo: 

Šolsko leto 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Število dijakov 283 310 329 342 355 331 326 330 292 282 

Odstotek (%) 61 62 58 62 62 61 62 65 62 66 

 
Podatki so si iz leta v leto podobni in se gibljejo od 58 do 66 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, kolikor je 

splošnih oddelkov, upoštevaje ponujene izbirne predmete v razpisu smo ponudili tri predmete. Pri določanju 

števila skupin za posamezen ponujen predmet je bil odločilen iteres dijakov. Tako smo v tem šolskem letu 

izvajali naslednje izbirne predmete: 

 2. letnik – RAI: 2 uri in  LIS: 2 uri;  

3. letnik – 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 

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

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

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 projektni timi za izvedbo projektov e šolstvo, dela z nadarjenimi  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 v okviru Projekta posodabljanje gimnazijskega programa  

 

5. Poročilo o delu aktivov za šolsko leto 2011/12 

Priloga št. 3: Poročilo o delu posameznega strokovnega aktiva 

Priloga št. 4: Poročilo Komisije za kakovost 

 

6. Evropski in športni oddelek ter maturitetni tečaj 

Priloga št.  5: Poročilo o delu v posameznem oddelku 

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

Priloga št. 6  

6.1. Finančno poročilo za šolsko leto 2011/12 – načelo denarnega toka 

6. 2. Stroški izobraževanja zaposlenih  

 

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 izobraževanje, znanost, kulturo  

in šport iskali soglasja za razpisana mesta.  

 

V šolskem letu 2011/12  je bilo na naši gimnaziji zaposlenih 50 delavcev. V času od 12. 9. 2011 do 30. 6. 2012 

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, odsotne zaradi 

varstva in nege otroka, 

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

● zaradi upokojitve delovno mesto učitelja filozofije. 

 

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. 7 

 



9. Delo organov upravljanja 
Priloga št. 8:  

- poročilo ravnateljice,     

- sveta šole,  

- sveta staršev,  

- nadzornega odbora šolskega sklada, 

- dijaške skupnosti. 

 

10.  Svetovalna služba 
Priloga št. 9: Poročilo o delu svetovalne službe 
 

11. Šolska knjižnica in Učbeniški sklad 
 Priloga št. 10:Poročilo o delu šolske knjižnice  in Učbeniškega  sklada 

 

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

● Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov Gimnazije Jesenice. 

● Sklep o uvedbi video nadzora. 

● Pravilnik o video nadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu. 

● Interni pravilnik o ocenjevanju 

● 1. rivizijo Izjave o varnostni z oceno tveganja 

 

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

• vsebine obvezne za vse,  

• vsebine po izbiri dijakov. 

13. 1. Obvezni  del –  Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti  priloga št. 11 
• državljanska kultura                             

• knjižnično-informacijska znanja         

• kulturno-umetniške vsebine                    

• športni dnevi                                            

• zdravstvena vzgoja                                   

• vzgoja za družino, mir in nenasilje           

•  učenje učenja     

So bile izvedene skladno z učnim načrtom posamezne vsebine. Poleg vsebin, ki so OBVEZNE za vse 

dijake, je šola  ponudila še naslednje vsebine: 

• medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom 

• metodologija raziskovalnega dela           

• obvladovanje desetprstnega tipkanja     

• prostovoljno socialno delo                       

• prva pomoč                                       

• športni tabori in šole v naravi   

• učenje za učenje                                            

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

saj smo ocenili, da imajo dijaki kar nekaj težav pri iskanju najboljše metode učenja. 

Za vse ostale dejavnosti, razen obvladovanja desetprstnega tipkanja   je bil pri dijakih zadosten interes 

in smo ga izvedli v okviru izbirnega dela OIV  

 

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

ekskurzije in zimskega ter spomladanskega športnega dne. Vsebine, obvezne za dijake v različnih 

letnikih so bile tudi: državljanska kultura, knjižnično informacijska znanja, kulturno umetniške 

vsebine, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje ter učenje za učenje.  

 



13. 2. Izbirni del –  Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti  priloga št. 12 

Št.  Priimek in ime mentorja Vrsta izbirne dejavnosti 

1.  Marko Kikelj in Magda Papič Programiranje robotov 

2. Boštjan Modrijan Navijaško akrobatska skupna  Leteči medvedki 

3. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 

4. Roman Podlipnik Nogomet - ŠKL 

5. Marko Završnik Mladinski pevski zbor prof. Janka Pribošič   Gimnazije 

Jesenice 

6. Marija Medja Odbojka rekreacija 

7. Lidija Dornig Trening šolske odbojkarske ekipe 

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

9. Jerneja Kučina, Nada Legat Časopis Trnje (vsi razredi) 

10. Aktiv matematikov Priprave na tekmovanje iz Logike (vsi letniki) 

11. Nada Legat Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

 ( 1. in 2. letnik) 

12. Nataša Kozelj Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

 ( 3. in 4. letnik) 

13. Nataša Kozelj Ustvarjalno branje in pisanje 

14. Žiga Konjar Mreža UNESCO šol Slovenije 

15. Aktiv matematikov Priprave na Matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije 

(vsi letniki) 

16. Andrej Mežik Fotodelavnica 

17. Natalija Bohinc  

Veronika Žnidaršič  

Priprave na tekmovanje iz znanja kemije 

18. Natalija Bohinc  Kemija je kul-zanimivi eksperimenti 

19. Natalija Bohinc U4ENERGY in Mladi v svetu energije 

20. Bojana Martinčič Delavnica za telo in dušo 

21. Aktiv nemščine Priprave na tekmovanje Pfifikus – bralni maraton na internetu 

22. Metka Podlipnik 

Mili Kos Tancar 

Priprave na tekmovanje iz nemščine za 2. in 3. letnik 

23. Aktiv nemščine Priprave na tekmovanje za nemško bralno značko Pfiffikus  

24. Irena Oblak in Katarina 

Žnidaršič  

Priprave na tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

25. Irena Oblak  Izdelava raziskovalnih nalog 

26. Katarina Trontelj Izdelava raziskovalnih nalog 

27. Marija Palovšnik Gimnazijski teater 

28. Marija Palovšnik Dramski festival 

29. Lucija Javorski Mednarodni literarni natečaj “Tarvisio, Tarvis, Trbiž”  

30. Katarina Trontelj Priprave na tekmovanje  iz znanja o sladkorni bolezni 

31. Matej Erjavec 

Lucija Javorski  

Šolski radio 

32. Lucija Javorski. in Milena 

Gerbec 

Obisk, izvedba kulturnega programa in obdarovanje 

stanovalcev doma za ostarele na Jesenicah in v Bohinju 

33. Darja Svetina  in  Nataša Meglič Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine 

34. Darja Svetina  Priprave  na kviz Eurošola 

35. Irena Oblak Varstvo gorske narave 

36. Jerneja Kučina, Darja Šatej Matematična obdelava podatkov 

37. Jerneja Kučina, Darja Šatej Razvedrilna matematika 

38. Matej Erjavec  

Jože Povšin 

Priprave na tekmovanje iz fizike  

39. Andreja Kosem-Dvoršak in 

Matej Erjavec 

Šolsko tekmovanje v SUDOKU 

40. Andreja Kosem Dvoršak Priprave na tekmovanje  iz italijanščine 

41. Andreja Kosem Dvoršak Priprave na tekmovanje za italijansko bralno značko 

42. Lucija Javorski Kako napisati dober esej 

43. Roman Podlipnik Košarka 



44. Milena Gerbec Tutorstvo 

45. RenataBok Zelenjak Unescov tujejezični recital – Drevo: simbol življenja 

46.  Aktiv angleščine Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine  za 3. letnik  

47.  Tina Mulec Priprave na tekmovanje iz znanja angleščine  za 2. letnik 

48. Majda Hajnihar  Grafična delavnica 

49. Darja Svetina  in  Nataša Meglič Tekmovanje iz poznavanja zgodovine mesta Jesenice 

50. Natalija Bohinc  Nano You delavnica 

51.  Justi Carey, Tatjana Sitar Radiowaves 

52.  Justi Carey, Tatjana Sitar e-twinning 

    

Dijaki lahko izberejo tudi naslednje nadstandardne izbirne vsebine: 

Št. Priimek in ime mentorja Vrsta nadstandardne izbirne vsebine 

53. Jože Povšin MEPI 

54. Katarina Trontelj MEPI – bronasto priznanje 

55. Andreja Kosem Dvoršak MEPI – zlato priznanje 

56.  Darja Svetina in Mirjam  

Martinuč Bernard 

Ekskurzija v Budimpešto 

57.  Darja Svetina Ekskurzija na Dunaj 

58.  Žiga Konjar in Nataša  Meglič Ekskurzija v Pariz 

59. Erjavec Matej  Naravoslovna ekskurzija v München 

60.  Črv-Štepec Darja Ekskurzija v Nemčijo - predvsem za 4. letnik 

61. Roman Podlipnik  Rafting 

62. Milena Gerbec in Lucija Javorski Filmsko gledališče 

 

Zunanji izvajalci  

Št. Priimek in ime mentorja Vrsta nadstandardne izbirne vsebine 

1. Marija Popovič Slepo desetprstno tipkanje 

2. Marija Popovič Poslovna komunikacija 

3. Iryna Gnatenko Tečaj ruskega jezika – začetni in nadaljevalni 

4. Manca Kelih Kitajski jezik – začetni tečaj 

5. Kristina Kodranov Maroševič Tečaj španskega jezika – začetni in nadaljevalni 

6. Brina Torkar Križaj Slikarska šola Brine Torkar Križaj 

7. Rdeči križ Jesenice Tečaj prve pomoči 

8. Avto šola  B&B Tečaj cestno prometnih predpisov 

 Avto šola  K&D Tečaj cestno prometnih predpisov 

9.  Avto šola Adut Tečaj cestno prometnih predpisov 

10. Društvo Center za pomoč mladim Delavnice na različne teme 

 
V šolskem letu 2011/2012 so vsi dijaki uspešno opravili obvezni in izbirni del obveznih izbirnih vsebin.  

 

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. 

 

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. Za priprave na tekmovanja se seveda dijakom priznajo ure izbirnega dela OIV. 

 

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. 

 

Od ponujenih dejavnosti je bilo realiziranih velika večina dejavnosti. Samo pet breplačnih in dve nadstandardni 

dejavnosti v organizaciji in izvedbi šole oz. pod mentorstvom naših strokovnih sodelavcev. 

Zunanji izvajalci so izvedli tečaj ruščine in kitajščine ter tečaj prve pomoči in cestno prometnih predpisov. 



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

V Razpisu za vpis za šolsko leto 2012/13 smo razpisali 3 oddelke splošne gimnazije in športni  oddelek.  Na dan 

23. 3. 2012  je bilo stanje prijav na naši šoli sledeče: 86 prijav za  splošno gimnazijo in 43 za športni oddelek. 

Po prenosih je bilo stanje prijav 87 za splošni in 40 za športni oddelek.  V drugem krogu nismo prejeli  prijav. 

Poleg 125 novincev predvidevamo, da bosta 2 dijakinji  ponavljali prvi letnik v oddelku splošne gimnazije. 

Enega dijaka smo pri vpisu zavrnili, ker ni izpolnjeval splošnih pogojev za vpis (uspešno zaključen  9. razred 

osnovne šole) 

 

15. Informativni dan 
Na informativnih dnevih, 10. in 11. februarja 2012 smo po skupnem uvodnem delu dijakom predstavili vzorčne 

ure pouka pri posameznih predmetih. V petek dopoldne nas je obiskalo 94 kandidatov (68  za splošni in 26 za 

športni oddelek), popoldne 29 kandidatov ( 23 za splošni in 6 za športni oddelek)  in v soboto 16  kandidatov       

(13 za splošni in 3 za športni oddelek). Skupaj oba dneva 139 kandidatov  (104 za splošni in 35 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 2010/11 2011/12 

1. letnik 91,6 85,9 84,4 94,1 93,5 88,9 99,3 99,1 94,9 93,5 91,8 

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

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

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

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

 
V šolskem letu 2011/12 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 neuspešni dijaki niso  želeli 

sodelovati .  

Na naše veselje je na naši gimnaziji v šolskem letu 2011/12  61  dijakov je doseglo z odlični in 151 pravdobrim 

splošnim učnim uspehom. 

 

Analiza učnega uspeha po oddelkih – priloga št.  13 

 



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 

2012 93,2 

 
Rezultati 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.  

ZLATI MATURANTI: 
Danaja Metul    34 točk 

Tilen Pogačnik   32 

Ana Šebat   32 

Žiga Naglič   31 

Ana Perko   31 

Urban Mur   30 

Gašper Razinger   30 

Luka Škoda   30 

Aljaž Markelj   30 

ter povperčno število doseženih točk na maturi ( 20, 4 točk ) so dokaz, da so imeli dijaki odlične pogoje za uspeh 

na maturi in od dijakov samih je bilo odvisno kako so to izkoriistili pomoč učiteljev. 

Analiza rezultatov na maturi 2012 –  priloga št.  14 

 

19. Hospitacije 
V preteklem šolskem letu je ravnateljica mag. Lidija Dornig opravila 24  hosiptacij. Zapisniki o poteku, vsebini 

ter razgovoru s profesorji so v arhivu.  

 



20. Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti   v šolskem letu 2011/112 

Poročila mentorjev o delu v posameznem projektu – priloga št. 15 

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

1. Martinčič Bojana Preventivni projekt “Živimo zdravo, ker se cenimo” 

2. Legat Nada Comenius Reggio 

3. Renata Bok Zelenjak Jezik – Kultura in tradicija drevo – simbol življenja,  UNESCO 

4. Erjavec Matej, Kučina Jerneja Meddržavno tekmovanje iz fizike in matematike 

5. Mulec Tina MICC - Simulacija mednarodnega kazenskega sodišča 

6. Bok Zelenjak Renata Očistimo Slovenijo - Očistimo Svet 

7. Natalija Bohinc Profiles 

8. Oblak Irena Pozor(!)ni za okolje 

9. Nataša Kozelj Rastem s knjigo 

10. Natalija Bohinc Skupaj proti raku 

11. Martinčič Bojana Športni oddelek - dodatna sredstva športne sfere 

12. Martinuč Bernard Mirjam Mladi in EU 

13. Martinuč Bernard Mirjam Filmska kultura 

14. Povšin Jože, Andreja Kosem-

Dvoršak in Katarina Trontelj 

MEPI 

15. Konjar Žiga UNESCO ASP net 

16.  Bohinc Natalija Nano You 

16. Natalija Bohinc U4energy  

17. Martinuč Bernard Mirjam Projekt opismenjevanjem preko e-gradiv 

18. Mulec Tina in  Sitar Tatjana Prostovoljstvo (2.e)  

19. Justina Carey, Tatjana Sitar Radiowaves 

20  Justina Carey sTwinning 

21. Konjar Žiga, Kučina Jerneja, 

Natalija Bohinc, Lucija Javorski 

Izobraževanje za dijake športnike na daljavo 

22.  Magda Papić e Šolstvo – glej Prilogo 2.4. 

23. Smolej Vrzel Vesna UNICEF 

24. Smolej Vrzel Vesna Učenje učenja - glej priloga št. 2 

 IZMENJAVE  

25. Tina Mulec – utemeljitev TINE Mednarodna izmenjava 3. E z Lyceum Hemelsdaele v Belgiji 

26. Tatjana Sitar Izmenjava z dijaki Gimnazije Tolmin in našimi dijaki 1. C 

razreda – glej priloga št. 2 

27. Mirjam Martinuč Bernard, Roman 

Podlipnik 

Narodna izmenjava s Slovensko gimnazijo v Celovcu 

 DEJAVNOSTI  

28. Bok Zelenjak Renata Obisk veleposlanika Kraljevine Nizozemske 

29. Gerbec Milena in Mirjam 

Martinuč Bernard 

Obisk predstavnikov japonskega veleposlaništva 

30. Gerbec Milena Dobrodelna akcijai Ohranimo Slovenijo – pomagajmo Indiji 

31. Gerbec Milena, Javorski Lucija  Dobrodelne dejavnosti 

 

 



21. Povezovanje z okoljem  

21.1. Sodelovanje z ustanoviteljem 
Vse šole stalno sodelujejo z Ministrstvom za šolstvo in šport. Tudi naša gimnazija se obrača na MŠŠ ob težavah 

in nejasnostih. Odgovori so  hitri in korektni. 

Tudi  v šolskem letu 2011/12  smo se prizadevali za pridobitev soglasja za uvajanje novega gimnazijskega oddelka 

Umetniški oddelek – likovna smer. Na žalost tudi lani nismo dobili soglasja. 

Razveselilo pa nas je soglasje za povečanje vpisa v 1. letnikih na 5 paralelk, saj je bil interes za vpis zelo velik.   

V sklopu investicijsko-vzdrževalnih del smo izvedli najnujnejša dela – pleskanje, premazi, manjša popravila, saj 

se zavedamo, da trenutna situacija ne omogoča večjih investicij 

Sodelovanje oziroma vključenost šole  v lokalnem in regionalnem okolju 

- Zavodom RS za šolstvo v projektu Posodobitev gimnazijskih programov, projektu Sporazumevanje v 

tujih jezikih, usmerjanje dijakov s  posebnimi potrebami…), 

- Ministrstvom RS za šolstvo in šport ( projekt posodobitve, vpis, poročila…), 

- Skupnostjo gimnazij (strokovna srečanja ravnateljev gimnazij), 

- Konzorcijem splošnih gimnazij, 

- različnimi srednjimi šolami pri izvedbi programa, 

- Državnim  izpitnim centrom (izvajanje mature), 

- prijavno – informacijsko službo (vpis dijakov na študij), 

- Centri za socialno delo, 

- Zavodom RS za zaposlovanje – CIPS (poklicno svetovanje in informiranje, štipendiranje), 

- Zdravstvenim domom Jesenice (sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregledi), 

- izvajalci različnih dejavnosti (Rdeči križ),  

- osnovnimi šolami (promocija šole), 

- Centrom  šolskih in obšolskih dejavnosti (organizacija obveznih izbirnih vsebin), 

- različnimi strokovnimi institucijami za pomoč mladim (Center za mentalno zdravje, Krizni center Žarek 

, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše), 

- Agencijo za šport (športna tekmovanja na katerih so dijaki sodelovali kot posamezniki ali ekipno). 

- Gimnazija Jesenice je vključena v Zvezo srednjih šol in dijaških domov R Slovenije. 

Šola tesno sodeluje z drugimi šolami na Gorenjskem na  kadrovskem področju, kar dokazuje jo tudi učitelji iz 

drugih šol, ki pri nas dopolnjujejo svojo učno obveznost, naši učitelji poučujejo tudi na drugih šol. 

Gimnazija Jesenice oddaja  proste učilnice in telovadnico v popoldanskem času.  

20.2. Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, višješolskimi in visokošolskimi zavodi 
V šolskem letu 2011/12 smo sodelovali s: 

- fakultetami, visokimi in višjimi šolami (poklicno in študijsko informiranje, pripravništvo,  pedagoška 

praksa študentov, raziskovalno delo), 

- sodelovali smo tudi z različnimi ustanovami in posamezniki pri realizaciji obveznih izbirnih vsebin, 

krožkov in drugih dejavnosti ob pouku: Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, Gornjesavskim 

muzejem na Jesenicah, Občinsko knjižnico Jesenice, Mladinskim gledališčem v Ljubljani, Cankarjevim 

domom, Mestni muzejem, Narodno univerzitetno knjižnico, Slovenski šolskim muzejem, Narodno 

galerijo, Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti. 

- z gospodarstvom sodelujemo predvsem pri poskusih pridobivanja donatorskih sredstev. Do sedaj smo bili 

manj uspešni pri njihovem sodelovanju v okviru študijskega svetovanja s predstavljanjem možnosti 

zaposlitve mladih po zaključku študija. Podjetja pa rada sprejmejo naše dijake na obisk v okviru 

strokovnih ekskurzij. 

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

● Bolnišnica Jesenice: Predavanje o krvodajalstvu za dijake 4. letnikov 

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

Indiji 

● Japonska Ambasada: za naše dijake sodelavci ambasade in dr. Dejan Lavbič  pripravili video 

predstavitev in predavanje o Japonski – 14.1.2012 

● Biotehniška Fakulteta, Oddelek za agronomijo somentorica prof.dr. Helena Grčman: sodelovanje pri 

izdelavi raziskovalne naloge težke kovine v tleh na področju Jesenic 

● Fakulteta za šport, somentor dr. Janez Vodičar: sodelovanje pri izdelavi raziskovalne naloge  Povezava 

med laktatnim pragom in maksimalno porabo kisika z rezultati pri veslanju 



● Akcijska skupina LAS Kranjska Gora in Jesenice: sodelovanje naše svetovalne delavke v obeh 

skupinah 

● Akcijska skupina LAS  Jesenice: sodelovanje v mesecu boja proti odvisnosti z izvedbo predavanja 

»Razumeti mladostnika v izvedbi Družinskega inštituta BLIŽINA na naši gimnaziji v torek, 8. 11. 2011 

● Zavod RS za šolstvo: ob svetovnem dnevu aidsa so dijaki 1. Letnikov prejeli brošuro » Varna izbira za 

odgovorno spolnost« 

● Visoka šola za zdravstveno nego na Jesenicah – promocijska dejavnost ob dnevu boja proti AIDSu – 

1.12.12011. 

● Vrtec Jesenice – vertikalna povezava v okviru posodabljanja učnega načrta – obisk varovancev na naši 

gimnaziji in naših dijakov v vrtcu na Koroški Beli 

● Ekologi brez meja: predavanje z naslovom  Trajnostni način življenja in Odvržena hrana 

● Dom starostnikov Franca Bergla na Jesenicah in sv, Martina v Bohinju – pred praznični obisk naših 

dijakov v decembru 

● Društvo slovensko-danskega prijateljstva: udeležba naše dijakinje na ekskurziji » Danska od blizu 

2011« 

● Nemška turistična organizacija: sodelovanje pri organizaciji strokovne ekskurzije za naše dijake v 

Nemčijo 

● Društvo NARIS: tečaj risanja za naše dijake in dijake sosednjih srednjih šol 

● Občina Jesenice: sodelovanje v vse slovenskem družbeno odgovornem programu NE-ODVISEN.SI ( 8. 

Marec 2012 ) 

● Zdravstveni dom Jesenice: sistematski zobozdravstveni pregled za dijake 1. in 3. letnikov 

● Društvo za podporo mladih v sodelovanju z Občino Jesenice: anketa v okviru projekta Jesenice smo mi 

z dijaki 3. letnikov 

● RTV Ljubljana: snemanje oddaje o Emi Flori Lotrič na naši gimnaziji v okviru oddaje Misija Evrovizija 

● Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru: Predstavitev sodelovanja naših dijakov  v 

svetovnem projektu Periodic Table Project, ki so ga vodili na kanadski univerzi Waterloo, v okviru 

zaključka leta kemije 2011  

● Pedagoška Fakulteta, oddelke za kemijo: vprašalnik za dijake v okviru Delphi raziskava o 

naravoslovnem izobraževanju: vprašalnik_krog_1 

● Optometrist Matjaž Mihelčič, M.Sc.: sodelovanje dijakov 1. in 2. letnikov v raziskavi Kognitivna 

obremenitev in stres bližinskega vida,  ki jo v okviru doktorske naloge izvaja Raziskava poteka na 

Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pod vodstvom mentorice izr. prof. dr. 

Anje Podlesek 

● Amnesty International :Tujejezična delavnica za dijake 3. A in 3. B razreda 

● Ministrstvo za kulturo: udeležba na Kulturnem  bazarju 

● Mladinski center Jesenice: sodelovanje treh dijakov na regijskem srečanju Dialog mladih 30.3.2012 

● Občina Jesenice: predstava profesorske dramske skupine Improvizacija o Sinjebradcu za oskrbovance 

Doma starostnikov dr. Franca Berglja na Jesenicah v okviru 15. Tedna vseživljenjskega učenja 

● OŠ Antona Janša: naše dijakinje so bile spremljevalke na državnih atletskih igrah za osnovne šole s 

prilagojenim programom 

● Ljudska univerza Jesenice: sodelovanje na Festivalu učenja na Stari Savi v četrtek, 17. 5. 2012 

● 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 

● Hiša eksperimentov v Ljubljani: obisk » Znanstvenih dogodivščin« skupine naših dijakov 

● Lucija Mazej Kukovič, evropska poslanka: Milena Gerbec, prof. se je 13. 7. 2012 udeležila okrogle 

mize v okviru pobude Poženi  Evropo 

● Center za informiranje in poklicni svetovanje in Zaposlovalni kotiček 2012: posredovali smo jim 

promocijsko gradivo o naši gimnaziji 

● Amnesty International Slovenija: sodelovanje v raziskavi o šolskem sistemu v Sloveniji 

● MCJ in Kresnička - priprava na sodelovanje v letu prostovoljstva 

● 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 

Aktiv Angleščine in Italijanščine 

● IATEFL Slovenija pri organizaciji in izpeljavi tekmovanj za 2 in 3. letnike(Bok Zelenjak,Mulec, Sitar.  

●   Kosem-Dvoršak) 

● Kresnička (varna hiša) (Mulec) 

● Gimnazija Tolmin (Sitar, Carey) 

● Ameriška ambasada (Sitar) 



● Bivalna skupnost Mlaka (Sitar) 

● Slovenska Filantropija (Mulec-seminar prostovoljstvo) 

Aktiv Biologija in Kemija 

● ogled tovarne Atotech (3. izbirni naravoslovni predmeti, Žnidaršič, Legat) 

● ogled tovarne Krka (3. izbirni naravoslovni predmeti, Žnidaršič, Legat 

● Pedagoška fakulteta v Ljubljani (v okviru projekta PROFILES, Bohinc) 

● Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru, (3. izbirni naravoslovni predmeti, Žnidaršič) 

● Osnovna šola/ vrtec Koroška Bela v okviru vertikalnega povezovanja (Bohinc) 

● Slovenska znanstvena fundacija (v okviru leta kemije 2011, Bohinc) 

● Hiša eksperimentov (festival eksperimentov, Bohinc) 

● GEN energija-Svet energije ( natečaj mladi v svetu energije, Bohinc) 

● JEKO-IN Jesenice (Oblak, Legat) 

● Prirodoslovno društvo Slovenije (PDS) (Oblak) 

● PD Javornik Koroška Bela (Oblak) 

● Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. (Oblak, Bohinc) 

● Mladinsko združenje Brez izgovora (Oblak) 

● Gornjesavski muzej Jesenice (Oblak, Legat) 

● TNP Bled (Oblak) 

● Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport - raziskovalna naloga (Katarina Trontelj) 

● Univerza v Ljubljani, BTF, Odd. za agronomijo - raziskovalna naloga (Katarina Trontelj) 

● Slovensko biokemijsko društvo - raziskovalno delo dijakov (Katarina Trontelj)   

Aktiv Filozofija – Psihologija – Sociologija 

Milena Gerbec:  

● ZRŠŠ, ZDPM (Natečaj Evropa v šoli),  

● RK (zbiranje oblačil in obutve),  

● dobrodelna akcija v sodelovanju slovenskih šol (zbiranje papirja, Ohranimo Slovenijo, pomagajmo 

Indiji),  

● predpraznični obisk doma dr. Franceta Berglja, Planet zemlja,  

● sodelovanje z Agencijo za okolje RS,  

Vesna Smolej Vrzel:  

● sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, z Ministrstvom za šolstvo in šport – vpis,  

● dijaki s posebnimi potrebami in šol-s,  z ZRSŠ v okviru projektov Učenje učenja in Posodobitev 

gimnazijskega programa,  

● z domom dr. Franceta Berglja – družabništvo starejšim (Prostovoljno socialno delo),  

● z društvom študentov Kranj – neformalni informativni dan, s fakultetami v okviru predstavitev 

študijskih programov,  

● z občinama Jesenice in Kranjska Gora (članica LAS).  

Aktiv Fizika – Informatika 

Matej Erjavec:  

● ZRSS (delovna srečanja za koordinatorje projektnega tima EO) 

● ZRSS - Študijska skupina za fiziko 

● Evropski parlament (ogled evropskih inštitucij za dijake 2. E in 3. E) 

● Pedagoška fakulteta v Ljubljani (v okviru raziskovalnega projekta PROFILES) 

● Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru (3. letnika izbirno naravoslovje) 

● Radio Triglav - šolski radio 

● Fakulteta za matematiko in fiziko  

Marko Kikelj:  

● sodelovanje s šolami v okviru projekta E-šolstvo 

● sodelovanje z RIC-om v DPKSM 

● ZRSS - sodelovanje v študijski skupini za informatiko in računalništvo 

● ARNES - vstopna točka v internet na šoli, ekskurzija 3. letnikov 

● Fakulteta za elektrotehniko - ekskurzija 3. letnikov 

Aktiv Geografija – Zgodovina 

● Občina Jesenice (Svetina, Meglič, Martinuč),  

● Univerza v Ljubljani (FDV, FF; Martinuč) 

● Evropski parlament (Svetina, Konjar, Martinuč) 

● Zavod za šolstvo (vsi) 

● Evropska komisija (Martinuč) 

● Japonska ambasada (Martinuč) 

● Muzej Jesenice (Svetina, Meglič) 



● UNESCO ASP net (Konjar) 

● RIC (Meglič, Avsenak) 

Aktiv Matematika 

Darja Šatej: 

● Sodelovanje s FF in FMF (z doc. dr. Jano Kalin) pri predavanjih iz didaktike za študente 4. letnika 

matematike in fizike – pedagoška smer. 

● Sodelovanje s Pedagoškim inštitutom pri izvedb raziskave PISA 2012 (koordinator). 

Jerneja Kučina:  

●  ZRSS (delovna srečanja v okviru projekta Poučevanje na daljavo) 

Ana Miler:  

● sodelovanje z RK Jesenice in Zavodom za transfuzijo krvi Ljubljana pri osveščanju dijakov o pomenu 

krvodajalstva. 

● sodelovanje v državni predmetni komisiji za matematiko na Državnem izpitnem centru 

Aktiv Nemščina 

Milica Kos Tancar 

● sodelovanje z ZRSS (koordinatorica projekta Interreg, Katica Pevec Semec) 

● sodelovanje s srednjo šolo v Trbižu (Ingeborg Bachmann) 

Aktiv Slovenščine 

Nada Legat: 

● sodelovanje z ZRSS (koordinatorica projekta Interreg, Katica Pevec Semec) 

● sodelovanje s srednjo šolo v Trbižu (Ingeborg Bachmann) 

Lucija Javorski in Milena Gerbec:  

● priprava in izvedba kulturnega programa za stanovalce Doma upokojencev dr. Franceta Berglja na 

Jesenicah in Doma sv. Martina v Srednji vasi, izdelava voščilnic in peciva za  starostnike. Čas: od 5. do 

12. decembra 2012. 

● sodelovanje z Občino Trbiž (Oddelek za kulturo - ga. Nadia Campana)  

● v okviru mednarodnega literarnega natečaja “Tarvisio, Tarvis, Trbiž” 

Nataša Kozelj:  

● sodelovanje na literarnem natečaju za srednješolce: Pišem, ker živim (festival Muza/Ljubljana) - C. 

Cvetkovič (3.A);  

● sodelovanje s Splošno knjižnico Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo  

Marija Palovšnik  

● sodelovanje s Farnim kulturnim društvom Koroška Bela,  

● sodelovanje z GTČ Jesenice,  

● sodelovanje v tednu vseživljenjskega učenja (predstava Improvizacija o Sinjebradcu v Domu F. 

Berglja),  

● Rastem s knjigo (sodelovanje z Splošno knjižnico Jesnice),  

● sodelovanje v projektu Interreg (srednja šola na Trbižu),  

● sodelovanje z JSKD Jesenice  

● občino Jesenice (režija prireditve v počastitev kulturnega praznika V GTČ Jesenice) 

Aktiv Športne vzgoje 

● Zavod za šolstvo (Martinčič, Medja, Podlipnik, Modrijan), 

● Predmetno razvojna skupina za športno vzgojo (Martinčič), 

● Športna zveza Tržič, Športna zveza Jesenice (Martinčič, Medja, Podlipnik, Modrijan), 

● OŠ Prežihov Voranc, AK Radovljica, Atletska zveza SLO (Medja, Modrijan), 

● TVD Partizan Žirovnica (Modrijan),  

● ŠKL zavod (Modrijan, Podlipnik), 

● športna društva in klubi (Martinčič, Modrijan, Podlipnik), 

● NPŠZ in OKS (Martinčič), 

● Občina Jesenice ((Martinčič, Medja, Podlipnik, Modrijan), 

● Triglavski narodni park - središče na Bledu (Martinčič), 

● sodelovanje z fizioterapevtko Manco Marc (Martinčič),  

● sodelovanje s psihologinjo dr.Manco Kandare (Martinčič), 

● Centri šolskih in obšolskih dejavnosti (Modrijan, Podlipnik, Martinčič) 

Aktiv Umetnosti 

Majda Hajnihar 

● priprava priložnostnih daril,  

● oblikovanje šolskega časopisa 

● sodelovanje z občino Jesenice v okviru projekta Mesec narcis 

 



Sodelovanje v raziskavah na državni in mednarodni ravni: 
● Raziskava PISA 2012: 35 dijakov  je sodelovalo  v raziskavi, katero izvedbo je koordinirala Darja Šatej, 

prof. v sodelovanju z g. Andrejem Mežikom 

● Fakulteta za družbene vede: raziskava o Odnosu mladih do domoljubja ( dijaki 3. Letnikov, 

koordinatorici Mirjam Martinuč Bernard, prof in Milena Gerbec,prof.) 

● Matjaž Mihelčič: sodelovanje dijakov v raziskavi kognitivna obremenitev in stres bližinskega vida 

● AmAmy Skinner sodelavka Amnesty International: Raziskava  trenutnega razumevanja in prakse 

globalnega učenja v slovenskem šolskem sistemu (kako v slovenskih šolah učijo o širših svetovnih in 

globalnih temah) v okviru izdelavemagisterske naloge iz pedagogike pri londonskem Inštitutu za 

izobraževanje pripravljam raziskovalni projekt. Sodelovali so dijaki, učitelji in ravnateljica. 

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

(Mirjam Martinuč Bernanrd, prof. ) 

 

22. Nastopi naših dijakov in profesorjev  na tekmovanjih in sodelovanje na natečajih   

22.1.Uspehi dijakov 

Angleščina – Italijanščina 

 Angleščina 
● šolsko tekmovanje za dijake 3. letnikov: nastopilo je 21 dijakov in 9 se jih je uvrstilo na regijsko 

tekmovanje: Sara Mežik, 3. B, Lev pavlovski, 3. B, Tara Kokalj, 3. B ( mentorica Tina Mulec, prof. ), 

Erika Vavtar, 3. A, Tina Klinar, 3. E, Lara Mejač, 3. A, Urban Marčič, 3. E, Samo Smolej, 3. A ( 

mentorica Tatjana Sitar, prof. ) in Jure Štojs, 3. Š ( mentorica Renata Bok Zelenjak, prof. ). 

● regijsko tekmovanje za dijake 3. letnikov ( Jesenice, 6.2.2012 ): nastopilo je 9 naših dijakov in Sara 

Mežik iz 3. B  se je uvrstila na državno tekmovanje 

● državno tekmovanje za dijake 3. letnikov ( Jesenice, 6.2.2012 ): nastopila je Sara Mežik iz 3. B  in 

osvojila bronasto priznanje ( mentorica Tina Mulec, prof. ) 

Italijanščina 

● Državno tekmovanje iz italijanskega jezika ( Koper, 16.3.2012): udeležile so se ga tri naše dijakinje 

Manca Cvetek, Manja Kocjančič in Zala Konda iz 3. B in so osvojile bronasto priznanja ( mentorica 

Andreja Kosem Dvoršak, prof. ) 

Biologija – Kemija 
Biologija 

● Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni:  

Šolsko tekmovanje ( 14. 10. 2011 ): udeležilo se ga je 76 dijakov in 27 jih je osvojilo bronasto 

priznanje 

Državno tekmovanje ( 19. 11. 2011 ): na tekmovanje so se uvrstile tri dijakinje in Tina Klinar, 3. E je 

osvojila zlato, Manja Kocjančič, 3. B  in Kristina Košelnik,  

3. A . srebrno priznanje(mentorica Katarina Trontelj) 

 Proteusovo priznanje 

Šolsko tekmovanje ( 2.2.2012 ): tekmovanja se je udeležilo 59 dijakov in 12 dijakov je osvojilo 

bronasto priznanje ( Gašper Gričar in Barbara Mlinarec, 1. A, Ema Ahačič, 1. B, Daša Robič, Helena 

Jakopič in Jernej Dolar, 2. A, Tina Klinar in Urban Marčič, 3. E, Špela Gašperšič, 4. A, Miha Katnik in 

Mišo Lužnik, 4. C ( mentorica Irena Oblak, prof. ) in Doman Jan, 3. A ( Mentorica Katarina Trontelj, 

prof. )).  

Državno tekmovanje v Kopru: Daša Robič, 2. A je osvojila zlato, Helena Jakopič, 2. A srebrno ter 

Jernej Dolar iz 2. A in Ema Ahačič, 1. B bronasto priznanje 

Raziskovalne naloge: 

21. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev srednjih šol ( 16. 4. 2012 v Kranju ): 

Sončni kolektorji – ekonomski in ekološki vidik: Daša Robič, 2. A ( mentorica Irena Oblak, prof. in 

somentor Matej Erjavec, prof. ) 

Kovine v tleh na območju Jesenic – geogeni ali antropogeni izvor: Sara Mežik, 3. B, Matic Benet, 3. 

B in Tara Kokalj, 3. B ( mentorici Katarina Trontelj, prof in prof. dr. Helena Grčman 

Povezava med laktatnim pragom in maksimalno porabo kisika z rezultati pri veslanju Jernej 

Markovc, 3. A, Marcel Salmič, 3. B in Gal Žvegelj, 3. Š ( mentorica Katarina Trontelj, prof. ),  

v sodelovanju s Fakulteto za šport, somentor dr. Janez Vodičar) 

Ali so podgane res najpametnejše?: Ela Kreslin, 3. B in Zala Konda, 3. B ( mentorica Katarina 

Trontelj, prof. ),  

Vse  ekipe so odlično izdelale raziskovalne naloge in jih uspešno predstavile na Regijskem srečanju 

mladih raziskovalcev 16.4.2012 

46. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije ( Murska Sobota, 21. 5. 2012 ): 



Z naše šole sta se v drugi krog tekmovanja na državni ravni uvrstili dve raziskovalni nalogi. Na področju 

ekologije z varstvom okolja so avtorji Sara Mežik, Tara Kokalj in Matic Benet, vsi dijaki iz 3. B, 

predstavili raziskovalno nalogo z naslovom Kovine v tleh na območju Jesenic – geogeni ali antropogeni 

izvor pod mentorstvom profesorice Katarine Trontelj in prof. dr. Helene Grčman.  

Na interdisciplinarnem področju pa je Daša Robič iz 2. A predstavila raziskovalno nalogo z naslovom 

Sončni kolektorji – ekonomski in ekološki vidik pod mentorstvom profesorice Irene Oblak in profesorja 

Mateja Erjavca. 

Ocenjevalni komisiji sta nam, dijakom in mentorjem podelili srebrno priznanje, dijaki pa so prejeli tudi 

srebrn kipec sove. 

 Kemija 

Srednješolsko tekmovanje iz znanja kemije 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 91 dijakov, ki so dosegli 25 bronastih Preglovih plaket, na državno 

tekmovanje pa se je uvrstilo 6 dijakov (1. letnik Sara Jensterle, 2. letnik Anže Meden in Juš Kosmač - 

oba dosegla zlato Preglovo plaketo, 3. letnik Tina Klinar in 4. letnik Ana Šebat. 

Projekt Periodic Table Project:  

Predstavitev sodelovanja naših dijakov  v svetovnem projektu Periodic Table Project, ki so ga vodili na 

kanadski univerzi Waterloo, v okviru zaključka leta kemije 2011 na Fakulteti za kemijo in kemijsko 

tehnologijo v Mariboru ( 26. 1. 2012 ), mentorica Natalija Bohinc, prof.  

Millenium Youth Camp 2012 : Daša Rabič, 2. A se je od 1600 prijavljenih uvrstila na Millenium 

Youth Camp 2012  v naravoslovnem centru LUMA v Helsinkih na Finskem 

Evropski natečaj – »Skupaj proti raku« ( mentorica Natalija Bohinc, prof. ): Neža Pristov, Helena 

Jakopič in Nastja Vražič iz 3. A so idelale film na temo medarodnega razpisa. in prejele zahvalno 

plaketo. 

Nagradni natečaj Mladi v svetu energije: uvrstili so se med najboljše tri med sodelujočimi srednjimi 

šolami ( mentorica Natalija Bohinc, prof. ) 

Natečaj U4ENERGY:  Dijaki Zala Konda, Anamarija Jug, Matic Rogar, Gašper Stojc, Lev Pavlovski 

in Matic Benet, pod mentorstvom profesorice Natalije Bohinc so  zmagali na državnem nivoju ( Mladi v 

svetu energije ). Na šoli so zelo uspešno in prizadevno organizirali kampanjo z namenom, da bi 

osveščali in opominjali dijake in zaposlene k varčevanju z energijo. 

Filozofija – Sociologija - Psihologija 
Natečaj Evropa v šoli - tema letošnjega natečaja: aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje/jaz 

tebi radost, ti meni modrost 

Šolsko tekmovanje: na literarnem natečaju je sodelovalo 7 dijakov pod mentorstvom Milene Gerbec, 

prof. in 19 dijakov pod mentorstvom Renate Knap, prof. 

Republiško tekmovanje: 

internetni del:  

 Pia Bolčina, Lara Klinar, Sandra Kikelj in Maja Gričar vse iz 3. E, ki so dosegle 1. mesto in nagrado : 5 

dnevni izlet v Toscano in Elbo ( mentorica Milena Gerbec, prof. ) 

● Timotej Kos, Matic Ferjan, Tinkara Rešek, Tjaša Grošelj in Jaka Zor vsi iz 4. Š so osvojili 2. mesto  in 

nagrado: Ogled oddaje Moja Slovenija v živo v TV SLO ( mentorica Renata Knap, prof. ) 

likovni natečaj  

● sta sodelovala Janez Albreht Novak,  3. E, ki je dosegel 3. mesto ter knjižno nagrado in  

Katja Mulej, 4. C. 

Fizika  - Informatika 
 Fizika 

 Tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja 

Regijsko tekmovanje ( 23. 3. 2012, Gimnazija Kranj ) 

 I. skupina: 14 tekmovalcev 

 II. skupina: 4 tekmovalci 

 III. skupina: 5 tekmovalcev, 1 bronasto priznanje 

 Skupaj: 23 tekmovalcev 

Osvojena priznanja 

I. skupina – 6 bronastih priznanj: Tina Klinar, 3. E (mentor: Matej Erjavec, prof.), Juš Kosmač, 2. B, 

Rok Poklukar, 2. A, Marcel Salmič, 3. B, Žiga Zupančič, 2. B, Gal Christian Žvegelj, 3. Š (mentor: Jože 

Povšin, prof.) 

II. skupina – 1 bronasto priznanje: Domen Jan, 3. A (mentor: Jože Povšin, prof. ) 

III. skupina – 1 bronasto priznanje: Urban Mur, 4. B (mentor: Matej Erjavec, prof. ) 

Državno tekmovanje ( 14. 4. 2012, Šolski center Velenje ) 

 I. skupina: 2 tekmovalca 

 II. skupina: 1 tekmovalec 



 III. skupina: 1 tekmovalec 

 Skupaj: 4 tekmovalci 

Osvojena priznanja 

I. skupina – 2 srebrni priznanji: Tina Klinar, 3. E (mentor: Matej Erjavec, prof. ) in Juš Kosmač, 2. B 

(mentor: Jože Povšin, prof. ) 

II. skupina – 1 srebrno priznanje: Domen Jan, 3. A (mentor: Jože Povšin, prof. ) 

III. skupina – 1 srebrno priznanje: Urban Mur, 4.  (mentor: Matej Erjavec, prof. ) 

Izbirno tekmovanje za svetovno olimpijado 

Urban Mur, 4. B (mentor: Matej Erjavec, prof. ) 

Geografija – Zgodovina 
Zgodovina:  

Kviz » Zgodovina mesta Jesenic« na temo 100-letnica nogometa na Jesenicah   
Šolsko tekmovanje (2.3.2012) sodelovalo je  tekmovalcev  

Občinsko tekmovanje: 1. ekipa ( Rakovec Anže, 4. C , Bakač Aljoša, 2. A in Mirtič Dolenc Primož,  

2. A ) so osvojili 1. mesto, 2. Ekipa ( Razinger Gašper, 4. C, Žemva Petra, 4. B in Škoda Luka, 4. Š) pa 

drugo mesto (mentorici Nataša Meglič, prof. in Darja Svetina, prof.,) 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev: 

Šolsko tekmovanje ( 25.1.2012) udeležilo se ga je 15 dijakov 

Državno tekmovanje : Nuša Lebar, 4. C Ajla Suljanovič, 4. B  in Špela Pirc, 4. B so osvojile bronasto 

priznanje (mentorica Darja Svetina, prof. ) 

Kviz Eurošola   

(od 10. do 21. 10. 2011 preko spleta): udeležilo se ga je 25 dijakov iz 3.A (mentorica Darja Svetina, 

prof.). Uvrstili so se na 7. mesto 

Matematika 
Matematično tekmovanje – Logika  

Šolsko tekmovanje ( 23. 9. 2011) : tekmovanja se je udeležilo 114 dijakov ( 37 iz prvih, 27 iz drugih, 

23 iz tretjih in 27 iz četrtih letnikov ). Skupaj so osvojili 42 bronastih priznanji ( 1. letniki – 13,  

2. letniki – 9, 3. letniki – 8 in 4. letniki – 12 ). 11 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje 

Državno tekmovanje( 12. 11. 2011 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani ):na 

tekmovanje se je uvrstilo 11 dijakov. Meta Pirc, 1. B, Sara Mežik, 3. B, Urban Mur, 4. B in Ana Šebat, 

4. B so osvojili srebrno, Juš Kosmač, 2. B, Iva Ramuš Cvetkovič, 2. A in Tilen Pogačnik, 4. B pa zlato 

priznanje 

Matematično tekmovanje srednjih šol Italije ( Trbiž, 27.2.2012 ): 7 dijakov naše gimnazije so se z 

mentoricama Ano Miler, prof. in Darjo Šatej, prof. udeležili tekmovanja kot gostje. Nad tekmovanjem 

so bili navdušeni in prihodnje leto se ga bodo ponovno udeležili. Podobne oblike tekmovanja bodo 

poskušali učitelji matematike izvesti tudi na naši gimnaziji. 

Tekmovanje srednješolcev v zanju matematike za Vegova priznanja 

Šolsko tekmovanje (15. 3. 2012 ): tekmovanja se je udeležilo 43 dijakov 1. letnikov ( 14 bronastih 

priznanj ), 31 dijakov 2. letnikov ( 10 bronastih priznanj ), 29 dijakov  3. letnikov ( 9 bronastih priznanj 

)in 29 dijakov  4. letnikov ( 9 bronastih priznanj ), ki so skupaj osvojili 42 bronastih priznanj 

Regijsko tekmovanje ( Škofja Loka, 28.3.2012 ): na tekmovanje se je uvrstilo 28 dijakov: 

1. letniki: Doroteja Brgant ( mentorica Ana Miler, prof. ), Jakob Kveder ( mentor Srečko Polanc, 

prof.), Matej Čušin,  Meta Pirc, Rok Resman, in Miha Škrabelj ( Mentorica Darja Šatej, prof. ) 

2. letniki:  ( 7 iz 1., 6 iz 2., 5 iz 3. In 10 iz 4. letnika) 

Državno tekmovanje: na državno tekmovanje sta se uvrstila dva dijaka iz 2. in dva iz 4. Letnikov. Juš 

Kosmač, 2. B (mentorica Darja Šatej, prof. ) je osvojil zlato priznanje,  prejel 3. nagrado in bil vabljen 

na zaključno prireditev DMFA Slovenije 17. maja 2012. 

Nemščina 
Srednješolsko tekmovanje iz znanja nemščine 

Šolsko tekmovanje (5. 1. 2012):  
3. letniki – 5 udeležencev, Inge Sotlar , 3. B  je osvojila bronasto priznanje 

2. letniki – 8 udeležencev, Jernej Dolar, 2. A in Kaja Novosel, 2. A sta osvojila bronasto priznanje 

Državno tekmovanje ( Velenje, 14. 2. 2012 ): Inge Sotlar, 3. B je osvojila zlato, Jernej Dolar, 2. A pa 

srebrno priznanje – mentorica Metka Podlipnik, prof. 

Pffifikus- bralni maraton na internetu 

Tekmovalo je 21 ekip s tremi tekmovalci. Najboljše se je odrezala ekipa iz 3.b (Mežik, Sotlar, Zorč), ki 

je dosegla drugi rezultat. Tekmovalke so prejele knjižne nagrade in priznanja.  

Ostale ekipe so prejele priznanja in pohvale. 

Pfifikus – bralna značka 



Na tekmovanju za nemško bralno značko je sodelovalo 12 tekmovalcev, ki so morali prebrati dve 

književni deli v nemškem jetiku in rešiti naloge na temo. Najboljše je tekmoval Luka Škoda iz 4.š, ki je 

dosegel vse točke. Za svoj dosežek je prejel knjižno nagrado in priznanje tako kot tudi Nik Peternel in 

Neja Kosič (4.Š) 

Ostali tekmovalci so prejeli priznanja in pohvale. 

Slovenščina 
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje.: 

šolsko tekmovanje ( 8.12.2011):  

1. in 2. letnik 

sodelovalo je 16 dijakov, ki so osvojili 6 bronastih priznanj ( Jernej Dolar, 2. A, Anamarija Krajšek, 1. 

C Anže Meden, 2. B, Ela Pintar, 2. B, Iva Ramuš Cvetkovič, 2. A, Anže Smolej, 2. A so osvojili 

bronasto priznanje ( mentorica Nada Legat,prof. ) 

3 .in 4. letnik 

sodelovalo je 13 dijakov, ki so osvojili 5 bronastih priznanj (Nastja Jagodic,4. C,  Žiga Naglič, 4. B, 

Ana Perko, 4. B, Špela Pirc, 4. B  in Anamarija Zorč, 3. B ( mentorica Nataša Kozelj, prof. ) 

 področno tekmovanje ( 26.1.2012): 

 1. in 2. letnik 

na področno tekmovanje so se uvrstili Iva Ramuš Cvetkovič, 2. A,  Anže Meden, 2. B,  Ela Pintar, 2. B 

in Anže Smolej, 2. A. Iva Ramuš Cvetkovič, 2. A  in Anže Smolej, 2. A sta osvojila srebrno priznanje ( 

mentorica Nada Legat, prof. )  

3.in 4.  letnik 

 na področno tekmovanje so se uvrstili Ana Perko, 4. B, Anamarija Zarč,  3. B, Žiga Naglič, 4. B, Špela 

Pirc, 4. B, Nastja Jagodic, 4. C, Armina Čatak, 3. A in Sara Mežik, 3. B. 

Nastja Jagodic, 4. C in Armina Čatak, 3. A sta osvojili srebrno priznanje  (mentorica Nataša Kozelj, 

prof. ) 

državno tekmovanje ( 19. 3. 2011  v Ljubljani): Nastja Jagodic, 4. C je osvojila zlato priznanje  

(mentorica Nataša Kozelj, prof. ) 

Literarni natečaj Tarvis- Trbiž - Tarvisio:  
Udeleženci: Sara  Kanalec in Jakob Kveder, oba iz 1. C (mentorica: Lucija Javorski, prof. ) 

Jakob Kveder je osvojil 1. mesto in bon vrednosti 400 € , Sara Kanalec pa 3. mesto in bon v vrednosti 

100 €. 

Športna vzgoja 
Atletsko ekipno tekmovanje srednjih šol  - področno prvenstvo ( Kranj, 20. 9. 2011): dijake in 

dijaki so ekipno osvojili prvo mesto, vendar  se zaradi premalo osvojenih točk niso uvrstili na državno 

tekmovanje ( mentorica Marija Medja, prof. ) 

Državno prvenstvo srednjih šol v gorskem kolesarstvu ( Ravne na Koroškem, 22.9.2011 ):  Tina 

Perše, 3. Š je postala državna prvakinja 

Državno prvenstvo srednjih šol v cestnem teku ( Slovenj Gradec, 16. 10. 2011 ): Tina Klinar. 3. E je 

osvojila 2. Matic Zupan, 1. C pa 9. mesto ( mentorica Marija Medja, prof.). 

Ljubljanski maraton (22.10.2011) : nastopilo je 11 dijakinj in 7 dijakov. Dijakinje so osvojile ekipno 

11., dijaki pa 8. mesto. Najuspešnejša med dijakinjami je bila Tina Klinar, 3. E ( 29. mesto ) in Eva 

Pavlič, 1. A ( 36. mesto ), med dijaki pa Gaber Arh, 2. Š ( 13. mesto ) in Matic Zupan, 1. C ( 44. mesto ) 

( mentorica Marija Medja, prof.). 

Državno prvenstvo v gorskem teku( Smlednik, 24. 9. 2011  ): Tina Klinar, 3. E  je osvojil 5. Mesto, 

Eva Pavlič, 1. A pa 6. mesto ( mentorica Marija Medja, prof. ) 

Državno prvenstvo v športnem plezanju 

Nekategorizirani tekmovalci ( Ljubljana, 25. 1. 2012) : Manca Jeršin, 3. E – 3. mesto, Nadja Kosič,  

5. mesto, Matej Čušin, 1. B – 31. mesto in Jure Rimahazi, 2. A – 5. mesto  

Kategorizirani tekmovalci: Domen Škofic, 3. Š – 1. mesto, Katarina Bogataj, 2. B – 5. mesto, Jure 

Primc, 1. Š – 11. mesto in Aleš Dragan, 1. A – 11. mesto   

( mentorici Marija Medja, prof. in Martina Kristan,  prof.). 

Skoki na mali prožni ponjavi ( Limbuš, 16.2.2012): Polona Klinar, 4. C je osvojila 23. mesto  

Šolska tekmovanja v odbojki: 

Področno tekmovanje za dijake ( 18.1.2012 ): Za ekipo Gimnazije Jesenice so nastopili Jernej Lindič, 

1. Š, Jože Markeš, 3. B, Uroš Tučen, 2. Š, Jure Jenko, 4. C, Irenej Bozovičar, 2. Š, Žan Mekina, 1. Š, 

Rok Hlade, 4. B, Juš Hlade, 4. B, Juš Kosmač, 2. B, Matej Kovač, 1. A, Nik Prešern, 4. Š in Jaka Muhar 

4. Š. Osvojili so odlično 4. Mesto in se na žalost niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje ( mentorica mag. 

Lidija Dornig ). 

Področno tekmovanje za dijakinje ( 16. 1. 2012 ): Za ekipo Gimnazije Jesenice so nastopile Katjuša 

Rozman, 4. Š, Sara Pivač, 2. Š, Metka Noč, 4. Š, Eva Pivk, 3. Š, Ajla Suljanović, 4. B, Doroteja Brgant,  



1. Š, Tajda Bulovec, 2. Š, Lana Tišlar, 1. Š, Lucija Soklič, 1. Š, Aleksandra Trkulja, 2. Š in Nika Knez, 

1. Š. Na tekmovanju so zmagala in se uvrstile v nadaljnje tekmovanje ( mentorica mag. Lidija Dornig ). 

Četrtfinale državnega tekmovanja za dijakinje ( 29.2. 2012 ): Dijakinje Katjuša Rozman, 4. Š, Sara 

Pivač, 2. Š, Metka Noč, 4. Š, Eva Pivk, 3. Š, Ajla Suljanović, 4. B, Tamara Ivelja, 2. Š, Ela Pintar, 2. B, 

Doroteja Brgant, 1. Š, Tajda Bulovec, 2. Š, Lana Tišlar, 1. Š, Lucija Soklič, 1. Š in Nika Knez, 1. Š. Na 

tekmovanju so zmagala in se uvrstile na polfinalni turnir ( mentorica mag. Lidija Dornig ). 

Polfinale državnega tekmovanja za dijakinje ( 29.2. 2012 ): Dijakinje Katjuša Rozman, 4. Š, Sara 

Pivač, 2. Š, Metka Noč, 4. Š, Eva Pivk, 3. Š, Ajla Suljanović, 4. B, Tamara Ivelja, 2. Š, Ela Pintar, 2. B, 

Doroteja Brgant, 1. Š, Tajda Bulovec, 2. Š, Lana Tišlar, 1. Š, Lucija Soklič, 1. Š in Nika Knez, 1. Š. Na 

tekmovanju so osvojile 2. mesto in se uvrstile na polfinalni turnir ( mentorica mag. Lidija Dornig ). 

Finale državnega tekmovanja za dijakinje (Maribor,  23.4. 2012 ): Dijakinje Katjuša Rozman, 4. Š, 

Sara Pivač, 2. Š, Metka Noč, 4. Š, Eva Pivk, 3. Š, Ajla Suljanović, 4. B, Tamara Ivelja, 2. Š, Ela Pintar, 

2. B, Doroteja Brgant, 1. Š, Tajda Bulovec, 2. Š, Lana Tišlar, 1. Š, Lucija Soklič, 1. Š in Nika Knez, 1. 

Š. Na finalnem turnirju so osvojile 3. mesti ( mentorica mag. Lidija Dornig ). 

ŠKL – mali nogomet: V naši skupini so nastopale še naslednje šole: Gimnazija Kranj, ŠC 

Škofja Loka in BTŠ Naklo. Za šolsko nogometno ekipo je bila to prva sezona v okviru ŠKL, 

zato smo kljub slabšemu začetku in boljšemu koncu za nastopi zadovoljni. Skupno so dijaki 

dosegli 4 točke - zmaga in neodločen rezultat. ( mentor Roman Podlipnik, prof., )  
Občinsko priznanje za dosežke v letu 2011: Tina Perše, 3. Š, Tina Klinar, 3. E, Katja Klinar, 4. E – 

lani, Domen Škofic, 3. Š 

Državno tekmovanje srednjih šol v streljanju s standardnim zračnim orožjem( Ljubljana, 11. 2 

2012):Tadej Štojs, 2. 2. Š je osvojil 5. Mesto 

Prvenstvo Gorenjske v krosu ( Novo Mesto, 9.5.2012 ):  nastopilo je 11 dijakov in dosegli naslednje 

rezultate: 

mlajše dijakinje: Eva Pavlič  1. A ( 8.  mesto) in Neva Pančur 1. Š ( 9. mesto ) – ekipno 4. mesto 

starejše dijakinje  Tina  Klinar  3. E ( 11.  mesto ) in Ana Golob  3.Š (  14. mesto ) – ekipno 7. 

mesto 

mlajši dijaki: Gaber Arh  2. Š ( 6.  mesto ), Matic Zupan  1. C ( 14. mesto ) in Matjaž Zupančič 1. Š ( 

19. mesto ) – ekipno 3. mesto 

starejši dijaki:  Timotej Žvegelj 3. A ( 30.  mesto ) in Matic Pristov 3. A ( 31. mesto ) – ekipno 12. 

mesto 

Gimnazija Jesenice je med dijaki in dijakinjami v skupnem seštevku osvojila odlično 5. mesto 

( mentorica Marija Medja, prof.). 

Tek trojk – šolski teki - Ljubljana,  

DIJAKINJE: 

Eva Pavlič 1. A,  Neva Pančur 1. Š, Manca Mrak 4. B  (4.  mesto), 

Maša Bogataj 4. C, Polona Klinar 4. C, Ana Golob 3. Š ( 17. mesto ),  

 Kristina Jan 1. C,  Karin Kovačič 1. C, Anamarija Kravanja 1. C ( 20 .mesto ) 

Ajdina Bjelkič 3. A,  Kristina Košelnik 3. A, Ana Mežan 3. A ( 35. mesto ) 

Urška Perko 4. C, Nika Teran 4. B, Claudia Cvetkovič 3. A ( 46. mesto ) 

Klara Triplat 1. B,   Medeja Tomaževič 1. B,   Meta Pirc 1. B ( 48. mesto ) 

Žana Piber 2. E,   Kristina Stražišar 2. E,   Nina Novak  2. E ( 74. mesto ) 

DIJAKI: 

Gaber Arh 2. Š,  Matjaž Zupančič 1. Š,  Aljaž Markelj 4. A (  4. mesto ) 

Nejc Kozar 3. Š,   Matic Zupan 1. C,  Žiga Zupančič   ( 7. mesto ) 

Anže Rakovec 4. C,  Domen Kosmač 4. A, Jože Markeš 3. A ( 11. mesto ) 

Jakob Baumgartner 1. B, Žiga Pesjak  1. B,  Žiga Zupančič 1. B ( 37. mesto ) 
 ( mentorica Marija Medja, prof.) 

Atletika posamično področno (  Kranj, 17.5.2012 ):  nastopilo je 28 dijakinj in dijakov . Katja Golja, 

1. C je zmagala v teku na 100 m,  Maja Pristavec, 1. Š v skoku  v daljavo, Jaka Muhar, 4. Š v 

suvanju krogle  ter Katja Golob, 1. C, Tanja Golob, 1. C, Maja Pristavec, 1. Š in Lara 

Kupljenik, 2. B v štafetnem teku 4 x 100 m  ( mentorica Marija Medja, prof.).  

Atletika posamično – Finale državno prvenstvo ( Ljubljana, 23. 5. 2012 ): uvrstili se je sedem 

dijakov in dijakinj ter članice štafete 4 x 100 m, ki so dosegli naslednje rezultate: 

Suvanje krogle - dijaki 

Jaka Muhar 4. Š  1. mesto – dosegel najboljši rezultat tekmovanja po Madžarskih  tablica 

Skok v višino - dijaki  

Nejc  Iskra 3. Š  11. mesto 

Skok v višino - dijakinje  

Neja Zore 2. A  16. mesto 



Skok v daljino – dijakinje 

Maja Pristavec 1. Š            11. mesto 

Kaja Sušnik 2. A  16. mesto       

Tek 100m - dijaki  

Timotej  Kos 4. Š  7. mesto 

Tek 100m - dijakinje  

Katja Golja 1. C  10. mesto 

 

 

Tek 4 x 100m – dijakinje 

Katja, Kaja, Maja, Tanja 9. mesto 

( Mentorica Marija Medja, prof.)      

 

Ostalo 
MICC -SIMULACIJA MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA NA  

POLJSKEM , 20-26. april 2012 
Na Poljskem je aprila potekala simulacija mednarodnega kazenskega sodišča, v kateri 

je sodelovalo 8 držav: Nemčija, Poljska, Slovenija, Nizozemska, Uganda, Vietnam in Južna Afrika ter 

Afganistan. 

Slovenijo so zastopali dijaki Gimnazije Jesenice:  

Lev Pavlovski, Sara Mežik, Matic Rogar, in  Zala Konda (vsi 3. B) 

Brian Schiffrer, Tinkara Vozel, Gašper Pogačnik in Zala Markelj (vsi 2. E), pod mentorstvom   Tine 

Mulec, prof. angleščine.  

Glavni organizator je bil Kreisau-Initiative  Berlin e.V. 

Uvodno srečanje je potekalo v Berlinu, kjer je najprej potekala kratka predstavitev Mednarodnega 

kazenskega sodišča, pozno popoldan pa smo se z avtobusi odpeljali v poljsko vas Krzyżowa, ki leži  

Projekt je bil zelo kakovosten, dobro organiziran, finančno podprt in, kar je najpomembneje, vzgaja in 

ozavešča prihodnje generacije o posledicah vojnih zločinov, genocida in zločinov proti človeštvu , pri 

čemer združuje avtentično rabo angleškega jezika, poznavanje prava in medkulturni dialog. 

 

LIONS klub 
V ožji izbor razpisa na temo »Novosti ekologije v Sloveniji« so se uvrstili: Karmen Lukan 3a, Claudia 

Cvetković 3a, ter Matic Benet 3b. Predstavitve so potekale v Hotelu Mons v Ljubljani. Izbrani dijaki so 

morali v zadnjem krogu še predstaviti Slovenijo v angleškem jeziku 

Žirija je zmagovalko Karmen Lukan 3a izbrala na podlagi obeh projektov. Prepričala jih je njena 

izvirnost. 

Vendar so vsem trem dijakom ponudili nagrado obisk severne Italije kot gostje članov Lions ter 

delavnice z mladimi iz vse Evrope prav tako v severni Italiji 

 

Nastopi pevskega zbora ( mentor Marko Završnik ): 
 29. 9. 2011; Nastop na svečanem sprejemu maturantov, 

 20.12.2011; Novoletni koncert v Gimnaziji Jesenice, 

 21.12.2011; Novoletni koncert v Gledališču Toneta Čufarja, 

 22.12.2011; Novoletni koncert v dvorani Kolpern, 

 10. 2. in 11. 2. 2012; Trije nastopi na Informativnih dnevih Gimnazije Jesenice, 

  9. 3. 2012; Nastop na Območni reviji odraslih pevskih zborov v Gledališču Toneta Čufarja, 

 19. 3. 2012; Nastop na Zgodovinskem kvizu v Gledališču Toneta Čufarja, 

 12. 4. 2012; Nastop na Območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov na Slovenskem 

Javorniku. 

 

Dramska dejavnost: 
1. 1. Dramski festival ( 1. 2. 2012. V Gledališču Toneta Čufarja ): 

Dijaki 3. D: Odrešitev otoka Lesbos: režija Lev Pavlovski in  Gašper Stojc; nastopajoči Lev 

Pavlovski, Jože Markeš, Ela Kreslin ,  Gašper Stojc, Zala Konda, Matic Rogar, Matic Benet, Matej 

Šverko, Miha Majes, Marcel Salmič, Taja Zavodnik, Nina Ažman, Manca Cvetek, Sara Mežik, 

Anamarija Zorč,  Urša Zavodnik in Laura Švab;kostumografija Aleksandra Džajič, ostali sodelujoči: 

Anamarija Jug, Manja Kocjančič, Inge Sotlar, Tara Kokalj, Peta Brežan, Neža Jus, Tjaša Škrjanc, 

Tamara Primožič, Sara Muschet; gledališki list Sara Mežik 



Dijaki 2. A: Teta Magda: režija, priredba, scenarij: Iva Ramuš Cvetkovič; igrajo: Iva Ramuš 

Cvetkovič, Neža Pristov, Urša Benedičič, Rok Poklukar, Primož Mirtič Dolenec, Matjaž Pšenica in Jure 

Rimahazzi; kostumograf: Neža Pristov, scenograf: Neja Zore; šepetalec: Helena Jakopič. 

Profesorji Gimnazije Jesenice: Improvizacija o sinjebradcu: režija: Marija Palovšnik, igrajo: Nada 

Legat, Žiga Konjar, Renata Bok Zelenjak, Polona Avsenak, Matej Erjavec, Jerenja Kučina, Nataša 

Meglič, Ana Miler, Tatjana Sitar, Darja Svetina, Veronika Žnidaršič; prevod: Barbara Šega-Čeh; 

glasba: Marko Završnik, gledališki list: Andrej Mežik; ostali sodelavci: Iva Legat in Jože Martinjak 

2. Predstava Čakajoč Godota 

 Premiera  v sredo, 4. 4. 2012 v Kulturnem hramu na Koroški Beli 

 Ponedeljek 23. 4. 2012: predstava Čakajoč Godota za dijake 3. letnikov v Kulturnem hramu na 

Koroški Beli 

 Petek,  4. 5. 2012: predstava Čakajoč Godota za dijake 4. letnikov v Kulturnem hramu na Koroški Beli 

 Sobota. 5. 5. 2012:  predstava Čakajoč Godota za izven v Kulturnem hramu na Koroški Beli 

 

22.2. Uspehi zaposlenih 

Dramska skupina profesorjev Gimnazije Jesenice: 

 Nastop na 1. Dramskem festivalu 

 Ponovitev 1. Dramskega festivala v petek, 2.3.2012 v Gledališču Toneta Čufarja 

 Sobota, 3.3. 2012: predstava gledališke skupine profesorjev Gimnazije Jesenice: Improvizacija o 

Sinjebradcu v Kulturnem hramu na Koroški Beli 

 Petek, 4.5.: nastop v Domu starostnikov dr. Franceta Berglja na Jesenicah v okviru 15. Tedna 

vseživljenjskega učenja v Občini Jesenice 

Darja Šatej: aktivno sodelovanje na 10. Mednarodnem simpoziju » tehnična ustvarjalnost  v šolskem 

kurikulumu v obliki projektnega učnega dela – Od ideje do izdelka« od 18. Do 20. 4. 2012 v Portorožu s 

prispevkom Kako lahko gradimo ugodno razredno klimo 

Natalija Bohinc:  

 referat na mednarodni multikonferenci SIRikt 2012 od 21. – 24. Marca 2012 v Kranjski Gori 

 referat Vpliv interaktivne animacije na laboratorijsko delo pri pouku kemija: razumevanje 

LeChaterrelijevega načina na mednarodni konferenci EDUvision 2011 1. 12.2011 v Ljubljani 

 aktivno mentorsko sodelovanje pri projektih v letu 2011 – mednarodnem letu kemije 

Irena Oblak in Darja Šatej:  referat z naslovom Medpredmetna povezava Biologija – Matemnatika, 

Populacijska genetika / Hardy-Weinbergovo načelo – uporaba kombinatorike in verjetnostnega načrtana 

mednarodni konferenci EDUvision 1. 12. 2011 v Ljubljani 

Marija Palovšnik: režija občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku v Gledališču Toneta Čufarja 

  

 



22.1. Tekmovanja in število nastopajočih po  predmetnih področjih 

PREDMET ŠOLSKO TEK REGIJSKO DRŽAVNO 

ANGLEŠČINA – 3. letnik 21 9 1 

ITALIJANŠČINA -  3. letnik   3 

BIOLOGIJA    

Znanje o sladkorni bolezni 76  3 

Proteusovo priznanje 12 1 1 

Raziskovalne naloge  9 7 

KEMIJA    

Pregovo priznanje 91  6 

Skupaj proti raku   3 

Mladi v svetu energije   4 

Natečaj U4ENERGY   6 

SOCIOLOGIJA - FILOZOFIJA    

Evropa v šoli 26  11 

FIZIKA  23 4 

ZGODOVINA 15  3 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev    

Kviz EUROŠOLA 25   

MATEMATIKA    

Logika 114  11 

Vegova priznanja 132 28 4 

NEMŠČINA     

2, letniki 8  1 

3, letniki 5  1 

PFIFIKUS – bralni maraton 63   

PFIFIKUS – bralna značka 12   

SLOVENŠČINA     

Cankarjevo priznanje    

1. in 2.letniki 16 6 0 

3. in 4. letnik 13 7 1 

Literarni natečaj Tarvis- Trbiž - Tarvisio   2 

ŠPORTNA VZGOJA    

Atletika – ekipno  61  

Gorsko kolesarjenje   1 

Cestni tek   2 

Ljubljanski maraton   18 

Gorski tek   2 

Športno plezanje (kat)   4 

Športno plezanje (nek)   4 

Odbojka - dijakinje  12 12 

Odbojka - dijaki  12  

Mali nogomet - ŠKL  10  

Kros   11 

Streljanje z zračno puško   1 

Tek trojk   33 

Atletika - posamično  28 7 

Skoki na mali prožni ponjavi   1 

Leteči medvedki  13 13 

SKUPAJ 629 219 181 

 

 

22.2. Število osvojenih priznanja na srednješolskih tekmovanjih  



PREDMET BRONASTO SREBRNO ZLATO 

ANGLEŠČINA – 3. letnik 1   

ITALIJANŠČINA -  3. letnik 3   

BIOLOGIJA    

Znanje o sladkorni bolezni 27 2 1 

Proteusovo priznanje 14  1 

Raziskovalne naloge  2  

KEMIJA    

Mladi v svetu energije  1  

Preglovo priznanje 25  2 

Natečaj U4ENERGY  1  

SOCIOLOGIJA - FILOZOFIJA    

Evropa v šoli 1 1 1 

FIZIKA 8 4  

ZGODOVINA    

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 3   

MATEMATIKA    

Logika 42 3 3 

Vegova priznanja 42 18 1 

NEMŠČINA – 2. letnik 2 1  

NEMŠČINA – 3. letnik 1  1 

PFIFIKUS – bralni maraton  1  

PFIFIKUS – bralna značka    

SLOVENŠČINA (C.P.)    

1. in 2. letnik 6 2  

2. in 4. letnik 5 2 1 

ŠPORTNA VZGOJA    

Gorsko kolesarjenje   1 

Cestni tek  1  

Športno plezanje (kat)   1 

Športno plezanje (nek) 1   

Kros   1 

Atletika - posamično   1 

Leteči medvedki   1 

SKUPAJ 181 39 16 

 

 

23. Dogodki na šoli  
SEPTEMBER 2011 

 ponedeljek, 30. 8. -  petek, 2. 9. 2011.: Planinska šola v naravi v CŠOD v Planici za dijake 1. Š  in 1. A 

razreda 

 ponedeljek, 30. 8. -  petek, 2. 9. 2011.: Naravoslovni tabor v CŠOD Burja za dijake 2. B in 3. Š razreda 

 ponedeljek, 30. 8. -  petek, 2. 9. 2011.: Družboslovni tabor v CŠOD Breženka za dijake 2.Š razreda 

 Torek, 6. 9.: Fazanovanje 

 Ponedeljek, 12.9.: fotografiranje dijakov in zaposlenih 

 Ponedeljek, 12.9.: Roditeljski sestanek za starše dijakov prvih letnikov 

 Petek, 16.9.: Seznanitev dijakov z rezultati mature na jesenskem roku 

 Petek,16.9 do nedelje, 18.9: Intenzivne vaje pevskega zbora Janka Pribošiča v Kranjski Gori 

 Ponedeljek, 19.9.: Pedagoški sestanek  

 Ponedeljek, 19.9.: Roditeljski sestanek za starše dijakov drugih, tretjih in četrtih letnikov 

 Sreda, 21.9.: Sodelovanje naših dijakov v projektu UNESCO Eno tree planting day 

 Četrtek, 22.9.: Športni dan za dijake 1. B in 1. C razreda 

 Četrtek, 22.9.: Izobraževanje za pridobitev naziva mentor v projektu MEPI 

 Petek, 23. 9: Šolsko tekmovanje iz Logike 

 Ponedeljek, 26. 9. : seja Sveta staršev 



 Torek, 27.9.: seja Sveta šole 

 Četrtek, 29. 9. : sprejem maturantov generacije 2010 in njihovih staršev 

 Petek, 30.9: Predavanje o krvodajalstvu za dijake 4. letnikov 

OKTOBER 2011 

 Sreda, 5.10.: Avtentični pouk za dijake 2. letnikov v Bohinju - medpredmetna povezava  SLO -ZGO - 

UMET 

 Petek  7.10. do nedelje 9.10.:Vikend tabor za dijake 3. B razreda na Pokljuki 

 Torek, 11.10.: Simulacija evropskega parlamenta za dijake tretjih letnikov 

 Torek, 11.10.:  Pedagoški sestanek in skupne govorilne ur 

 Četrtek, 13.10.:Strokovna ekskurzija za dijake 3. A, 3. B in 3. E razreda po Dolenjski 

 Petek,14.10.: Šolsko tekmovanje iz angleščine za 2. letnike 

 Sreda, 19.10.: Seja Šolske maturitetne komisije 

 Četrtek, 20.10. do nedelje, 23.10.: Strokovna ekskurzija v Nemčijo - po krajih kjer so živeli in 

ustvarjale znane osebnosti 

 Četrtek 20.10., 2. šolsko uro: Predstavitev možnosti študija v ZDA našega nekdanjega dijaka Grega 

Teraža 

 Petek, 21.10. do nedelje, 23.10.: Strokovna ekskurzija dijakov 3. A razreda 

 Sreda, 26.10.:  Prometna delavnica Mladost naj bo radost - tudi v prometu za dijake 3. letnikov v okviru 

Vzgoje za mir in nenasilje  

 Sreda, 26.10.:  Seja Nadzornega odbora šolskega sklada 

 Petek, 28.10.:  Seja Komisije za kakovost 

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

metuljev v Bordanu. 

 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. : šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

 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 2011 

 Torek, 8.11.: Tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober 

 Torek, 8.11.: Pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

 Torek, 8.11.: Dijaški večer 2. A in 2. Š razreda - Tabor v CŠOD Burja 

 Torek, 8.11.: Predavanje "Razumeti mladostnika " ( Družinski inštitut BLIŽINA ) 

 Petek, 11.11. do nedelje, 13.11.:  Strokovna ekskurzija v München in Dachau 

 Sreda, 16.11: 11:00 Informiranje dijakov " Ko postaneš lutka v rokah alkohola.... 

 na Info točki Mladinskega centra Jesenice 

 Petek, 18.11.:Predstava B. Brechta "Življenjska pot človeka Baala" za dijake 3. in 4. Letnikov 

 Sreda, 23.11.: Ogled musicla Ljubim te - spremeni se 

 Četrtek, 24.11.: Projektni dan 

 Ponedeljek, 28.11.:Pedagoški sestanek in skupne govorilne ur 

DECEMBER 2011 

 Četrtek, 1. 12.:–promocijska dejavnost o Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah b dnevu boja 

proti AIDSu  

 Petek, 2. 12.: sistematski zobozdravstveni pregled za dijake 1. Letnika 

 Sreda, 7. 12.: : sistematski pregled za dijake 1. Š razreda 

 Četrtek, 8. 12. : šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

 Četrtek, 8.12.: evakuacijska vaja za dijake in zaposlene 

 Petek, 9. 12.: sistematski pregled za dijake 1. A razreda 

 Petek, 9. 12.: predavanje  z Ekologi brez meja naslovom  Trajnostni način življenja in Svet na krožniku  

za dijake 3. letnikov, ki so izbrali naravoslovne predmete in EKO frendi na šoli 

 Torek, 13. 12.: sistematski pregled za dijake 1. C razreda 

 Sreda, 14.12: predavanje predstavnikov japonske ambasade na naši gimnaziji 

 Petek, 16. 12.: sistematski pregled za dijake 1. B razreda 

 Petek, 23.12.: šolsko tekmovanje iz reševanja Sudoku križank 

 Petek, 2312.: božično-novoletna zabava 

JANUAR 2012 



 Četrtek, 5. 1. : Predavanje predstavnikov Olimpijskega komiteja z naslovom » Z mladi mi ambasadorji 

proti dopingu«Petek, 13.1.: redovalna konferenca ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja 

 Petek, 13. 1. : Redovalna konferenca ob zaključku 1. Ocenjevalnega obdobja 

 Ponedeljek, 16.1.: Področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje 

 Ponedeljek, 16. 1.: Ogled predstave Za narodov blagor za maturante naše gimnazije 

 Ponedeljek, 16.1.: delavnica Amnesty International za dijake 3. A in 3. B razreda 

 Sreda, 18. 1. : Področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijake 

 Petek, 20. 1. : Strokovna ekskurzija – obisk podjetja Avto transporti Kastelec v okviru projekta Pozor(!)ni 

na okolje 

 Petek, 20.1.: Predstavitev študijskih možnosti ( fakultet ) za dijake 4. letnikov in MT 

 Ponedeljek, 23. 1.:  Vertikalna povezava v okviru posodabljanja učnega načrta - obisk dveh skupin otrok 

jeseniških vrtcev na naši gimnaziji 

 Ponedeljek, 23.1.: Seja sveta staršev 

 Petek, 27.1.: Strokovna ekskurzija dijakov 4. letnikov v okviru IP fizika in kemija – Delavnice 

interdisciplinarnega didaktičnega centra za okoljsko vzgojo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko 

Univerze v Mariboru 

 Ponedeljek, 30. 1. : Predavanje za zaposlene o ločevanju odpadkov direktorja JekoIn v okviru projekta 

Pozor(!)ni na okolje 

 Torek,31.1.: Roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov 

FEBRUAR 2012  

 Ponedeljek, 6. 2. : Seja sveta šole 

 Sreda, 1. 2. : 1. Dramski festival Gimnazije Jesenice v Gledališču Toneta Čufarja 

 Ponedeljek, 6. 2.: Regijsko tekmovanje srednjih šol iz angleščine 

 Torek, 7.2: Ogled filma Pisma svetemu Nikolaju v kinu Železar pred slovenskim kulturnim dnem 

 Petek, 10.2. in sobota 11. 2. : Informativni dan za osnovnošolce in njihove starše 

 Torek, 14.2.: Pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

 Petek 17.2.: obisk vrtca na Koroški Beli:  AljaWolte-Sula, 2.B in Samo Pivač, 2. B z glasbeno točko, 

Jan Novak, 3. E bo prebral svojo pravljico, Gašper Stojc, 3. B gost na željo otrok.  

 Sreda, 29.2.: Četrtfinale državnega tekmovanja srednjih šol v odbojki za dijakinje 

MAREC 2012 

 Četrtek, 1.3.: Strokovna ekskurzija v okviru IP fizika v nuklearko Krško, Interaktivnega centra Svet 

energije in Urada za meteorologijo v Ljubljani 

 Petek, 2.3.: Preventivni zobozdravstveni pregledi za dijake 1. Š, 3. A in 3. B razreda 

 Sobota, 3. 3:Predmaturitetni preizkus pri predmetu Angleščina 

 Ponedeljek, 5.3.: geografska ekskurzije za maturante naše gimnazije 

 Ponedeljek, 5. 3.: Roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnikov 

 Torek, 6.3.: Roditeljski sestanek za starše dijakov 1. in 2. Letnikov 

 Torek, 6.3.: Sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. A razreda 

 Petek, 9.3.: Predmaturitetni preizkus iz matematike 

 Ponedeljek, 12. 3.: Predstava The Curious Incident of the Dog in the Night-time v izvedbi angleškega 

gledališča Bes Theatre za maturantne 

 Torek, 13. 3.: Pedagoški sestanek  

 Sreda, 14.3: Predmaturitetni preizkus iz Psihologije 

 Četrtek, 15. 3.: Matematični KENGURU 

 Petek, 16.3.: Sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. B razreda 

 Sobota, 17.3.: Predmaturitetni preizkus iz nemščine 

 Ponedeljek, 19. 3. : Kulturni dan – ogled predstave Revizor v Gledališču v Kranju 

 Torek 20.3.: dejavnosti v okviru izbirnega dela glasba in likovna umetnost 

 Torek, 20.3.: Sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. E in 3. Š razreda 

 Sreda, 21.3.: Predmaturitetni preizkus iz kemije 

 Četrtekk, 22. 3. : Raziskava PISA 

 Četrtek, 29.3.: Predmaturitetni preizkus iz fizike 

 Petek, 30.3.: Turnir v robotskem hokeju v organizaciji Fakultete za elektrotehniko 

 Petek, 3. 3.: Predavanje o ločenem zbiranju odpadkov za naše dijake 

 

APRIL 2012 

 Torek, 3.4.: zadnji rok za prijavno na maturo 2012 



 Torek, 10.4. : delavnice Spodbujanje zdravega življenjskega sloga v izvedbi študentov Visoke šole za 

zdravstveno nego na Jesenicah za dijake 1. letnikov 

 Torek, 10.4.: pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

 Torek, 17.4.: obisk nizozemskega veleposlanika g.Josa Douma na naši gimnaziji 

 Torek, 17.4.: kulturni dan v okviru predmeta Glasba in Umetnostna vzgoja za dijake 1. letnikov 

 Četrtek 19. 4 do nedelje, 22. 4. : strokovna ekskurzija v Pariz 

 Petek, 20. 4. do nedelje, 22. 4. : strokovna ekskurzija v Budimpešto 

 Petek, 20. 4 do četrtka, 26. 4. : 8 dijakov z mentorico Tino Mulec so sodelovali na MICC - simulaciji 

mednarodnega kazenskega sodišča na Poljskem 

 Petek, 20.4.: zadnji rok za oddajo vaj in seminarskih nalog na šoli 

 Ponedeljek, 23.4.: Predstava Čakajoč Godota za dijake 3. letnikov v izvedbi Gimnazijskega teatra 

Gimnazije Jesenice 

MAJ 2012 

 Petek, 4. 5. : ura brez električne energije v okviru projekta U4energy 

 Petek, 4. 5. :  Predstava Čakajoč Godota za dijake 4. letnikov v izvedbi Gimnazijskega teatra Gimnazije 

Jesenice 

 Sobota, 5. 5.: :  Predstava Čakajoč Godota za izven v izvedbi Gimnazijskega teatra Gimnazije Jesenice 

 Ponedeljek, 7.5.: Matura 2012 – Slovenščina – izpitna pola 1 – esej 

 Ponedeljek, 7.5.: strokvna ekskurzija za dijake 1. letnikov v Celovec v okviru predmeta nemščina 

 Ponedeljek, 7.5. in torek, 8.5.: predavanje študentke Medicinske fakultete ( naše nekdanje dijakinje ) Ane 

Poklukar o srčno – žilnem sistemu za dijake 2. letnikov v okviru zdravstvene vzgoje 

 Petek, 11. 5.: akcija prostovolcev v domu starostnikov na Jesenicah: slikanje garaž 

 Ponedeljek, 14. 5. : Vesele urice za varovance v domu starostnikov na Jesenicah dijakov, ki sodelujejo v 

projektu MEPI 

 Četrtek, 17. 5.: aktivno sodelovanje naših dijakov v okviru Projekta vseživljenjskega učenja na Stari Savi 

 Petek, 18.5.: Matura 2012 – seznanitev dijakov z doseženimi točkami na praktičnem delu izpitov 

 Sreda, 23. 5.: zaključna redovalna konferena za dijake 4. letnikov  in zadnje skupne govorilne ure 

 Četrtek, 24.5 : sprevod maturantov skozi Jesenice, ples četvorke pred stavbo Občine Jesenice in predaja 

ključa znanja dijakom 3. letnikov 

 Petek, 25. 5. : dan šole 

 Ponedeljek, 28. 5.: podelitev spričeval, pohval in priznanj dijakom 4. letnikov 

 Torek, 29.5.: predmetni izpit za dijake 4. letnikov 

 Torek, 29. 5. : seja Šolskega sklada 

JUNIJ 2012 

 Četrtek, 31. 5 do sobote, 2. 6.: strokvna ekskurzija dijakov 2. E in 3. E razreda v evropske inštitucije 

 Petek, 1. 6. :Sprejem nekdanjih jeseniških maturantov ob 50 – letnici mature 

 Sobota, 2. 6: Matura – pisni izpit iz angleščine 

 Ponedeljek, 4. 6. : Matura – pisni izpit iz slovenščine ( izpitna pola 2 ) 

 Torek, 5. 6. : Matura – pisni izpit iz psihologije 

 Sreda, 6. 6. : Matura – pisni izpit iz geografije 

 Četrtek, 7. 6. : Matura – pisni izpit iz kemije 

 Petek, 8. 6. : Matura – pisni izpit iz zgodovine 

 Sobota, 9. 6. : Matura – pisni izpit iz matematike 

 Ponedelejk, 11. 6. : Matura – pisni izpit iz nemščine 

 Torek, 12. 6. : Matura – pisni izpit iz fizike 

 Četrtek, 14. 6. : Matura – pisni izpit iz informatike 

 Petek, 15. 6. : Matura – pisni izpit iz biologije 

 Petek, 15.6. do sobote, 23. 6. : Matura – ustni izpiti 

 Sreda, 20. 6.: zaključna redovalna konferenca za dijake nižjih letnikov 

 Sreda, 20. 6. do petka, 22. 6 ter v  torek 26. in sredo, 27. 6.  

 Četrtek, 21. 6. : strokovna ekskurzija v tovarno Krka v Novem mestu v okviru kemije – izbirni predmet 

 Petek, 22. 6. : podelitev spričeval, pohval in nagrad dijakom nižjih letnikov 

 Četrtek, 28. do torka, 3. 7.:  pomladanski rok izpitov 

JUNIJ 2012 

 Sreda, 4. 7. : redovalna konfernca po pomladanskem roku izpitov 

 Ponedeljek, 16. 7.: seznanitev dijakov z rezultati mature 

AVGUST 2012 



 Ponedeljek, 20. do četrtka, 23. 8.: jesenski rok izpitov 

 Petek, 24. 8. : redovalna konferenca po jesenskem roku izpitov 

 Sobota, 25. 8 do petka, 31. 8.: Matura – pisni izpiti 

 Torek, 28. 8. do torka, 4. 9. : Matura – ustni izpiti 

 Četrtek, 30. 8. : uvodni pedagoški sestanek 

SEPTEMBER 2012 

 Ponedeljek, 17.9.: Matura 2012 – jesenski rok – seznanitev z rezultati 

 

 

 

 

 

  
  

Ravnateljica:                         Predsednik sveta šole: 

mag. Lidija Dornig       Boštjan Modrijan, prof. 

 

 

 
 


