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SPLOŠNI DEL 

1. Predstavitev Gimnazije Jesenice 
Naziv:      Gimnazija Jesenice 

Sedež:      Trg Toneta Čufarja 1, 4270 JESENICE 

Matična številka:     5854091  

Številka proračunskega uporabnika:  69310 

Davčna številka:                93902751  

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila: 07000-0000831283 

Telefon:      +386 4 580 94 50   

Faks:      +386 4 580 94 70 

E-pošta:      info@gimjes.si 

Internetni naslov:     www.gimjes.si   

 

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

5. 1997. 

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

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

Gimnaziji Jesenice dijaki izobraževali v šestnajstih splošnih oddelkih. Februarja 2003 smo pridobili soglasje 

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

2014/15 smo v ta oddelek vpisali dvanajsto generacijo dijakov. Spomladi 2002 smo bili izbrani v projekt 

Evropskega oddelka v splošnih gimnazijah . Leta 2004 smo pridobili soglasje za izvajanje maturitetnega tečaja. 

Gimnazija lahko opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem. Od leta 2006 smo vpisani 

v register za izobraževanje odraslih. 

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

ter uspešnega vključevanja v prostor, v katerem delujemo, smo 2001 prejeli občinsko priznanje s področja 

vzgoje in izobraževanja. 

V šolskem letu 2012/13 smo prejeli priznanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  kot najbolj športna 

srednja šola. 

Ob 70-letnici Gimnazije Jesenice smo prejeli zlato plaketo Športne zveze Jesenice za prispevek k razvoju športa 

v občini Jesenice v obdobju 1945-2015. 

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

Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj in Tolmin. V šolskem letu 2014/15 smo pričeli s predstavitvami 

svojega dela tudi na osnovnih šolah v občini Tržič.  

Uspehi naših dijakov na maturi nas uvrščajo med uspešnejše gimnazije v Sloveniji. Za dijake, ki pri določenih 

predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatne priprave na tekmovanja iz znanja in športa, kjer 

dosegajo vidne rezultate.  

 

3. Predstavitev vodstva Gimnazije Jesenice in pomembnejših organov šole 



 

 
 

Uprava šole: 

● ravnateljica 

● 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 zbori 

-    razredniki 

-    strokovni aktivi  

-    svet staršev  

-    upravni odbor Šolskega sklada 

-    komisija za nadzor  kakovosti  malice 

-    komisija za kakovost in notranjo evalvacijo  

-    skupnost dijakov  

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

- učitelji 

- laboranta 

- svetovalna delavka  

- knjižničarka 

 

V šolskem letu 2014/15 je sestavljalo učiteljski zbor 36 strokovno usposobljenih učiteljev, od tega je šest 

učiteljev svojo delovno obvezo dopolnjevala še na drugih šolah.  Učiteljica filozofije, zaposlena na osnovni šoli 

Naklo,  je dopolnjevala zaposlitev na naši gimnaziji. 

Pri izvajanju vaj v okviru naravoslovnih predmetov sodelujeta tudi dva laboranta. 

Tehniški kader, poslovna sekretarka, računovodkinja in hišnik izpolnjujejo pogoje zaposlitve. Ker Pravilnik o 

normativih in standardih ne dovoljuje zaposliti pomočnika ravnatelja,  veliko pomoč pri organizaciji dela na šoli 

nudita ravnateljici poslovna sekretarka in računovodkinja. 

 Na gimnaziji smo imeli 16 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 predstavnika ustanovitelja 

- predstavnik občine 

- pet predstavnikov delavcev šole  

- dva predstavnika dijakov  

- 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 svoje  predstavnike za šolsko dijaško 

skupnost. Dva predstavnika le-te sta člana sveta šole, eden upravnega odbora šolskega sklada, eden komisije za 

delo z mladimi v Občini Jesenice in eden je član republiškega dijaškega parlamenta. 

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  

- en predstavnik dijakov 

 

Komisija za nadzor kakovosti malice 

 

Komisija za nadzor kakovosti malice daje  mnenja in predloge glede šolske prehrane. 

Komisijo sestavljajo: 

- trije predstavniki šole 

- dva predstavnika staršev  
- dva predstavnika dijakov 

 

Komisija za nadzor kakovosti in notranjo evalvacijo 

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Gimnaziji Jesenice izvaja načrtovanje in koordiniranje 

postopkov spremljanja in zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa na šoli ter skrbi za ustrezno poročanje o 

ugotovitvah. Predlaga izboljšave in spremembe.  

Komisijo sestavljajo predstavniki predmetnih aktivov in poslovna sekretarka. 

 

Predstavitev odgovornih oseb 

Ravnateljica:       mag. Lidija Dornig 

Predsednica sveta zavoda:      Irena Oblak, prof. 



 

 
 

4. Pregled dejavnosti – sestavni del evalvacije Priloga št.14.1. 

4. 1. Dodatne delovne obveznosti učiteljev 

Priimek in ime Delovna obveznost  

Bohinc Zaveljcina Natalija članica upravnega odbora šolskega sklada,  članica sveta šole,  izobraževanje 

dijakov športnikov na daljavo, zbiranje zamaškov, posredovanje novic medijem, 

vnosi na spletno stran in FB,,”delo v mesecu” (koledar pri kopirnem stroju), 

mentor dijakom tutorjem , priprava dijakov na tekmovanje iz kemije, delo z 

nadarjenimi, OIV: Kemija je kul - naravna kozmetika, natečaj Svet energije, 

organizacija decembrskega srečanja za otroke zaposlenih; sodelovanje pri obisku 

OŠ/vrtca  na gimnaziji, sodelovanje  pri: dnevu mladih raziskovalcev,  bazarju, 

informativnem dnevu,  koordinator pri: Planetu Zemlja prijazna šola, Inženirji 

bomo! in ASEF, sodelovanje  pri UNESCu (svetovni dan voda 22.3.), mentorica 

dijaku pri raziskovalni nalogi 

Bok Zelenjak Renata razredničarka MT , mentorica nacionalnega projekta Unesco – jezikovni del, 

članica komisije za notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, članica Šolske 

maturitetne komisije, sodelovanje pri informativnem dnevu, priprava dijakov na 

tekmovanja iz ang. na vseh nivojih, delo z nadarjenimi., organizatorka regijskega 

tekmovanja iz angleščine,  članica inventurne komisije, FB administrator  

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, organizacija sprejema maturantov in njihovih 

staršev, članica komisije za pritožbe, delo z nadarjenimi, dopolnilni pouk, 

predstavitev nemščine na informativnem dnevu (3x), uvajanje nemške jezikovne 

diplome – priprave, dejavnosti ob 70-letnici Gimnazije Jesenice (okrogla miza, 

razstava, Akademija, srečanje) 

Debeljak Rus Barbara ekskurzija za maturante,IP psihologija, obisk občinske knjižnice Jesenice z dijaki 

2.Š, sodelovanje na projektnem dnevu, članica OO za pripravo 70-letnice Gimnazije 

Jesenice 

 

Erjavec Matej 

izdelava urnika, administrator eAsistenta, mentor študentu na obvezni praksi, 

priprave na tekmovanje iz fizike, organizator in vodja regijskega (področnega) 

tekmovanja iz fizike, član in zapisnikar sveta šole, vodja ŠRT e-šolstvo,  član šolske 

maturitetne komisije, član komisije za pritožbe, predsednik upravnega odbora 

šolskega sklada, član komisije za dodeljevanje pomoči iz šolskega sklada, 

organizacija in izvedba fizikalne ekskurzije za dijake 4. letnikov - izbirne fizike, 

sodelovanje: pri projektu Dan mladih raziskovalcev, na informativnem dnevu in ob 

obisku OŠ/vrtca na gimnaziji, predsednik OO za pripravo 70-letnice GJ  

Gerbec Milena vodja aktiva, inventura v knjižnici, skrbnica učbeniškega sklada, koordinatorica 

tutorstva dijakom,obvezne izbirne vsebine - knjižnična vzgoja, mentorica dijakom 

na natečaju Evropa v šoli in Planetu - zemlja, organizacija in izvedba dobrodelnih 

akcij, organizatorka bazarja, organizatorka in izvajalka projektnega dne, aktivna 

udeležba na  informativnem dnevu, vodja ŠRT do zaključka projekta, sodelovanje 

na informativnem dnevu, knjižnično-informacijsko znanje, mentorstvo dijakom v 

projektu Moje podjetje, drugi projekti po potrebi, namestnica odbora za Zbornik 

ob 70-letnici GJ 

Janša Gazič Sonja  likovna delavnica, sodelovanje na dobrodelnem bazarju, informativnem dnevu, 

projektnem dnevu; mentorstvo dijakom na različnih likovnih natečajih, okrasitev 

šole in urejanje slik na hodnikih, priprava likovne razstave dijakov, priprava 

promocijskih ter novoletnih daril in voščilnic, delo z nadarjenimi, izbirni del OIV, 

organizacija ogledov likovnih razstav za dijake 1. ,2. in 3. Letnikov, priprava 

razstave ob 70 –letnici GJ, ekskurzija v Italijo, FB administrator, soorganizacija 

kulturnega dne 



 

 
 

Javorski Lucija članica ŠMK, sodelovanje v projektu Rastem s knjigo,  mentorica dijakom pri 

mednarodnem natečaju Tarvisio – Tarvis – Trbiž, pri natečaju Evropa v šoli in pri  

natečaju Slov. planinskega muzeja v Mojstrani, sodelovanje pri projektnem dnevu, 

OIV: Kako napisati dober esej,  Šolski radio, obisk stanovalcev domov za ostarele 

na Jesenicah, v Kranjski Gori in v Bohinju, organizacija ogleda filma Učitelj, 

sodelovanje pri šolskem tekm. za Cankarjevo priznanje, dodatno poučevanje 

dijaka Edvina Dočanovića iz 3. C, dopolnilni pouk, lektoriranje Zbornika ob 70-

letnici GJ 

Kikelj Marko članstvo RPMK, član ŠRT e-šolstvo, član ŠRT, inventura, administracija dijaškega 

strežnika in strežnika uprave,  administracija spletne strani in spletnih učilnic na 

virtualnem strežniku, pomoč sodelavcem pri problemih z informacijsko 

tehnologijo, svetovalec vodstvu v projektu e-šolstvo, predavatelj na seminarjih in 

svetovanjih e-šolstva, programiranje robotkov, priprave na tekmovanje Bober, 

delo z nadarjenimi. 

Knap Renata koordinator natečaja Evropa v šoli,  mentorica debatnega krožka, raziskovalno 

delo dijakov, delo z nadarjenimi. 

Konjar Žiga razrednik 1.Š, pedagoški koordinator, organizacija in izvedba geografsko-

zgodovinskih ekskurzij,  koordinator projekta Unesco in izobraževanja dijakov 

športnikov na daljavo, predstavitve na osnovnih šolah,  OIV - državljanska 

kultura, delo z nadarjenimi, organizacija predstavitev in predavanj v ŠO, priprava 

na tekmovanje iz znanja geografije 

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

priprava in izvedba ekskurzije v Celovec, spremstvo na ekskurzijah po  nemških 

mestih, v Berlin in v Salzburg, delo z nadarjenimi, članica inventurne komisije,  

priprave na državno tekmovanje iz nemščine za 3. letnik 

Kosem Dvoršak Andreja mentorica skupini za bronasto priznanje v projektu MEPI, organizacija predavanj 

in prostovoljstva v okviru MEPI, spremstvo na odpravah MEPI, dodatna učna 

pomoč dijakom z odločbo,   priprave na državno tekmovanje iz ITJ, dodatni pouk - 

priprave na maturo iz ITJ za 3. in 4. letnik, mentorica dijakom na tekmovanju iz 

ANJ za 3. letnik, članica ŠMK, članica Upravnega odbora šolskega sklada, 

priprave na šolsko, regijsko (in državno?) tekmovanje iz ANJ, prevajanje v in iz 

italijanščine za potrebe šole, popularizacija krvodajalstva in spremstvo dijakov na 

krvodajalski akciji,  ekskurzija v  Italijo, delo z nadarjenimi dijaki, italijanska 

bralna značka, mentorstvo študentki itj na pedagoški praksi 

Kozelj Nataša razredničarka 2. C, priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1. in 2. 

letnik),  koordinatorka projekta Rastem s knjigo, inventura, lektoriranje uradnih 

dokumentov šole,  referent za kulturo, delo z nadarjenimi 

Kučina Jerneja razredničarka 4. A, organizacija in priprava tekmovanja iz logike, priprave na 

matematična tekmovanja, soorganizacija tekmovanja Mednarodni matematični 

kenguru, časopis Trnje in DiVjak (sodelovanje z Nado Legat), e-učilnica za 

matematiko, e-učilnica za poučevanje na daljavo, spletna stran šole - urejanje 

razdelkov za maturo, časopis in tekmovanja, poučevanje na daljavo, delo z 

nadarjenimi, administratorica eAsistenta, članica ŠRT e-šolstvo, skrbnica ZOTKis-

a za šolo, notranja presojevalka kakovosti, tajnica ŠMK, organizacija in izvedba 

obiska učencev iz OŠ Koroška Bela na gimnaziji, izpeljava delavnice Matematični 

praktikum za 4. letnike. 

Legat Ivanka Vodenje postopkov razpisov javnih naročil, urejanje in oskrba rastlin in akvarija 

na šoli, strokovna članica skupine za prvo pomoč, aktivno sodelovanje pri 

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

bazar, informativni dan, Pozor!ni na okolje, projektni dan 



 

 
 

Legat Nada vodja aktiva,  članica sveta šole, razredničarka 2. B, šolski časopis Trnje in DiVjak 

(v sodelovanju z Jernejo Kučina), literarni natečaji, lektoriranje uradnih 

dokumentov šole, priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik), 

članica komisije za notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, delo z nadarjenimi, 

sodelovanje v projektu Rastem s knjigo 

Martinčič Bojana razredničarka 3.Š, športna koordinatorka v ŠO, organizacija in delna izvedba šole 

v naravi za dijake 2. B in 2. C v CŠOD Burja in za 1. Š v CŠOD Planica, pomoč 

pri organizaciji šol v naravi  2. A in 2. Š,  izvedba dela OIV zdravstvena vzgoja 

(preventivni projekt Jejmo zdravo, ker se cenimo), predstavitve športnega oddelka 

na osnovnih šolah, v klubih, na projektnem dnevu,  organizacija dneva odprtih vrat 

za športne oddelke, članica  Komisije za dodeljevanje statusov športnikom v 

splošnih oddelkih,  članica Komisije za nadzor kakovosti  šolske prehrane, vodja 

projekta za športne oddelke – program spremljave in razvoja športa mladih 

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

fiziterapevtko  in s psihologinjo Manco Kandare, prijava na razpis direktorata za 

šport in občinske razpise, organizacija predavanj, delavnic, sodelovanje na 

projektnem dnevu in Dnevu mladih raziskovalcev,  urejanje spletne strani - uspehi 

dijakov športnikov, priprava elektronskega priročnika za šv OŠ  

Martinuč Bernard Mirjam organizator geografsko-zgodovinskih ekskurzij, članica šolskega tima za nadarjene 

učence za družboslovni aktiv, članica inventurne komisije,  mentorica študentoma 

na obvezni praksi, delo z nadarjenimi, priprava na tekmovanje iz znanja 

geografije, organizacija ekskurzije v neznano, izobraževanje na daljavo 

Medja Marija organizatorica malice, atletika - priprava na tekmovanja in spremstvo dijakov na 

tekmovanja, odbojka – rekreacija, članica komisije za inventuro, strokovna članica 

skupine za prvo pomoč, delo z nadarjenimi, prijava na občinske razpise, projekt 

Tek podnebne solidarnosti, projekt Naj športne šole 

Meglič Nataša priprava in izvedba jesenskih ekskurzij za dijake, priprave na državno tekmovanje 

iz zgodovine, kviz Zgodovina mesta Jesenice,  šolska kronika, članica inventurne 

komisije, OIV - državljanska kultura, delo z nadarjenimi,  razrednik 4. B, vodja 

aktiva, mentorstvo študentom na pedagoški praksi, projekt v sodelovanju z 

občinsko knjižnico Jesenice 

Mežik Andrej 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 dogajanju na šoli, priprava 

ozvočenja in IKT na prireditvah, projekt e-šolstvo, poverjenik civilne zaščite, delo 

z nadarjenimi. 

Miler Ana članica DPKM, sindikalna zaupnica, priprave na matematična tekmovanja, 

soorganizacija tekmovanja Kenguru in drugih matematičnih tekmovanj, skrbnik 

načrta integritete, popularizacija krvodajalstva, organiziranje in koordinacija 

krvodajalskih akcij za dijake četrtih letnikov, e- učilnica za matematiko, delo z 

nadarjenimi, delo z dijaki s posebnimi potrebami, članica skupine za prvo pomoč 

Modrijan Boštjan vodja aktiva ŠVZ, razrednik 4. Š,   koordinacija uporabe športnih objektov, 

akrobatsko-navijaška skupina,  projekt e-gradiva, organizacija tekmovanja v 

odbojki - področno, četrtfinale, strokovni član skupine za prvo pomoč, član 

inventurne komisije, delo z nadarjenimi, prijava na občinske razpise,  projekt Tek 

podnebne solidarnosti, projekt Naj športne šole 

Mulec Tina razredničarka 1.B, koordinator projekta SKK, organizatorka OIV, vodja  

mednarodne izmenjave, priprava in izvedba tekmovanj za 2. in 3. letnike (ANG),  

organizatorka delavnic Amnesty International, delo z nadarjenimi /dijaki s 

posebnimi potrebami in ind. pogodbami, dopolnilni pouk za 1. letnike, prijava na 

občinske razpise, zunanja članica komisije za pritožbe na oceno (SŠ) 



 

 
 

Oblak Irena OIV - zdravstvena vzgoja,  organizacija in priprave na tekmovanje iz biologije za 

Proteusovo nagrado,   članica komisije za nadzor kakovosti šolske prehrane, 

koordinatorica projekta Pozor(!)ni za okolje, ekskurzija Naravni park, strokovna 

članica skupine za prvo pomoč, delo z nadarjenimi - mentorica dijakom  pri 

izdelavi raziskovalnih nalog, sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu, 

Dan mladih raziskovalcev, organizacija  EKOdneva, predsednica sveta šole, 

mentorica Tini Ličina za strokovni izpit iz biologije 

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

lektoriranje uradnih dokumentov šole, organizacija in izvedba dramskega 

festivala, vodja komisije za dodeljevanje statusa dijaka kulturnika, delo z 

nadarjenimi,  sodelovanje v projektu Rastem s knjigo, organizacija kulturnega dne, 

organizacija šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje 

Pavlič Josifov Katja vodja aktiva, mentorica vokalne skupine - zbora, vodja instrumentalne komorne 

skupine,  sodelovanje na kulturnih prireditvah, organizacija in izvedba božično-

novoletnega koncerta, sodelovanje z različnimi institucijami, naštetimi v 

poročilu za preteklo šolsko leto, članica komisije za dodeljevanje statusa dijaka 

kulturnika, soorganizacija kulturnega dne, priprava glasbenih točk na slavnostni 

Akademiji ob 70-letnici GJ, na nastopu v Kolpernu, priprava točk za 

informativni in projektni dan 

Podlipnik Metka vodja aktiva nemščine, inventura, nemška bralna značka, bralni maraton na 

internetu (Pfiffikus), priprave na tekmovanje iz znanja NEM za 2. letnik, 

ekskurzija v Salzburg  in Celovec, članica ŠRT za delo z nadarjenimi, dopolnilni 

pouk, uvajanje nemške jezikovne diplome (DSD)- oblikovanje kurikuluma za 

DSD, izobraževanje v zvezi z DSD, hospitiranje na ustnih izpitih DSD I. na 

gimnaziji v Kamniku,  nemščina (vzorčna ura)  na inf. dnevu 

Podlipnik Roman razrednik 2. Š,  mentor dijaške skupnosti, organizacija tabora za 2. A in 2. Š v 

CŠOD Breženka , OIV - košarka, nogomet (vodenje ekipe na tekmovanjih ŠKL), 

rafting, komisija za notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, član komisije za 

dodeljevanje statusa dijaka  športnika v  splošnih oddelkih, strokovni član skupine 

za prvo pomoč, delo z nadarjenimi, prijava na občinske razpise, izmenjava z 

Gimnazijo Celovec 

Polanc Srečko razrednik 3. C, priprave na matematična tekmovanja, sodelovanje pri izpeljavi 

šolskega matematičnega tekmovanja  Kenguru in drugih matematičnih tekmovanj, 

organizacija in izvedba nadomestne aktivnosti za nerealizirane dejavnosti v okviru 

obveznega dela OIV,  član komisije ob pritožbi dijaka na oceno, delo z 

nadarjenimi in dijaki z odločbami  

Povšin Jože razrednik 2. D, priprave na tekmovanje, mrežni plan za pisna preverjanja znanja, 

koordinator MEPI, odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 

delo z nadarjenimi, prijava na občinske razpise 

Sitar Tatjana razrednik 4. C, koordinatorka sodelovanja s predstavništvom ZDA v Sloveniji, 

priprava na regijsko tekmovanje iz ANG,  organizacija dopolnilnega pouka za 

dijake 1. letnikov, delo z nadarjenimi, mentorica dijakom na tekmovanju iz 

angleščine za druge letnike, delo z dijaki s pedagoškimi pogodbami, vodja aktiva 

angleškega in italijanskega jezika, koordinatorica sodelovanja z Alpsko 

konvencijo iz Bolzana, mentorstvo študentom na pedagoški praksi 

Smolej Vrzel Vesna Učenje učenja in koordinatorica za delo z nadarjenimi, organizacija in izvedba  

informativnega dne, predstavitve na osnovnih šolah, prostovoljno socialno delo, 

OIV - zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje, UNICEF, članica 

komisij za dodelitev statusov,  članica komisije za pritožbe, članica komisije za 

notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, članica komisije za dodelitev socialne 

pomoči iz šolskega sklada 



 

 
 

Svetina Darja priprava in izvedba jesenskih ekskurzij  za dijake, priprave na državno tekmovanje 

iz zgodovine, kviz zgodovina mesta Jesenice, ekskurzija v okviru OIV (Praga in 

južna Češka), članica komisije za nadzor nad izvajanjem mature, OIV - 

državljanska kultura, delo z nadarjenimi, delo na daljavo, mentorstvo študentom 

na pedagoški praksi 

Šatej Darja razredničarka 3. A,  priprave na matematična tekmovanja, sodelovanje pri 

izpeljavi šolskega matematičnega tekmovanja  Kenguru in drugih matematičnih 

tekmovanj, članstvo v žiriji na regijskem tekmovanju iz  matematike, sodelovanje 

na projektnem dnevu, vodja aktiva MAT, vodja ŠRT za delo z nadarjenimi, 

podpredsednica sveta šole  

Trontelj Katarina vodja raziskovalnega aktiva, vodja aktiva BIO-KEM, OIV zdravstvena vzgoja, 

organizacija in priprava na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, priprava na 

tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, projekt MEPI, mentorstvo 

pri raziskovalnih nalogah dijakov, strokovna članica skupine za prvo pomoč, 

članica ŠRT za delo z nadarjenimi, organizacija in sodelovanje na projektu Dan 

mladih raziskovalcev, projektni in informativni dan, UNESCO,  svetovni dan voda 

Žnidaršič Veronika razredničarka 3 .B, inventura, vodja aktiva SIQ, notranja presojevalka kakovosti, 

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

delo z nadarjenimi, sodelovanje in organizacija: dan mladih raziskovalcev, 

projektni dan, bazar., informativni dan,  UNESCO (svetovni dan voda 22.3.).  

 

 

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

5.1. Sociala 
Svetovalna služba in predstavniki Upravnega odbora Šolskega sklada so izvedli izbor upravičenosti dijakov do 

pomoči iz šolskega sklada – kritja stroškov za dejavnosti v okviru rednega pouka.  

Naši dijaki so aktivni pri prostovoljnem socialnem delu v bolnišnicah, domovih starostnikov in na osnovnih šolah 

v okoljih, od koder prihajajo. Še naprej zelo dobro sodelujemo z LAS-om iz Kranjske Gore in z Jesenic, predvsem 

v mesecu boja proti odvisnosti.  

Dijaki prostovoljci so sodelovali pri projektu Tutorstva in pomoči učencev v okviru društva Žarek.  

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

Dijaki so z mentorji obiskali domove starostnikov na Jesenicah, v Kranjski Gori in v Bohinju, kjer so razveselili 

oskrbovance s kulturnim programom in skromnimi darili. 

Dijaki in zaposleni smo organizirali božično-novoletni bazar. Del izkupička smo namenili socialno ogroženim 

dijakom Gimnazije Jesenice, del pa za šolski sklad in bo namenjen za pomoč dijakom. 

Tretješolci so na tradicionalni prireditvi »litanije in predaja ključa« zbirali denar, ki ga ob tej priložnosti izročijo 

četrtošolcem v zameno za ključ znanja. Letošnji maturantje športnega oddelka so ves prejeti denar darovali v 

šolski sklad. Denar bo tako namenjen pomoči socialno šibkim dijakom za obvezne šolske vsebine. 

Dijaki in zaposleni smo v šolskem letu 2014/15 izvedli naslednje dobrodelne akcije: 

 dobrodelni koncert Sprostite vendar dobroto v sebi; 

 pomoč pri učenju v okviru društva Žarek, tek podnebne solidarnosti v organizaciji Karitasa: naši 

dijaki so tekli v okviru športne vzgoje; 

 delo naših dijakov – prostovoljcev v domovih starostnikov in Splošni bolnišnici Jesenice; 

 zbiranje zamaškov; 

 zbiranje kartuš za Rdeče noske; 



 

 
 

 obisk oskrbovancev v Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah, vbBohinju in v Kranjska Gori: naši 

dijaki so zanje pripravili kratek kulturni program in spekli piškote, s katerimi so obdarili 

oskrbovance; 

 dobrodelni božični koncert; 

 božični bazar, dobrodelna prodaja izdelkov dijakov; 

 akcija zbiranje starega papirja za projekt Ohranimo Slovenijo – pomagajmo Indiji. 

5.2. Varstvo okolja 
Dokaz za trditev, da smo vsi osveščeni glede varstva okolja, je naša zmaga pri vestnem ločevanju odpadkov v 

okviru projekta Pozorni na okolje.  

V garderobe, sanitarije in po hodnikih smo namestili senzorje za prižiganje luči. 

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. 

Iztrošene baterije zbiramo v zbornici in računalnici. 

Iztrošene računalnike, projektorje in tiskalnike oddajamo Dinosu v uničenje. 

5.3. Regionalni razvoj 
Za dijake 3. in 4. letnikov smo organizirali predstavitve študijev in možnosti štipendiranja ter zaposlitve.  Interes 

univerz za predstavitve svojih programov je vsako leto večji. 

V tem šolskem letu smo se vključili v projekt Inženirji bomo, v okviru katerega je bila organizirana okrogla 

miza, na kateri je bil  promoviran poklic inženirja, študij naravoslovja. 

V sklopu praznovanja 70-letnice Gimnazije Jesenice smo organizirali okroglo mizo  »Bodočnost šolstva in 

gospodarstva na Jesenicah z okolico«. 

 

6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Gimnazije Jesenice za šolsko leto 2014/15 

6.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje: 
Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o zavodih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o javnih financah 

Zakon o računovodstvu 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna 

Zakon o gimnazijah 

Zakon o pravnem postopku 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov 

Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole 

Sklep o vrsti in stopnji izobrazbe učiteljev in sodelavcev za predmete skupne vzgojno-izobraževalne 

osnove 

Uredba o maturitetnem koledarju 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

Pravilnik o hranjenju dokumentacije 

Interni pravilniki 

 

6.2.  Dolgoročni in kratkoročni cilji 

6.2.1. Dolgoročni cilji  
iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih 

programov:  

○ spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši; 

○ ohranjati  kvalitetne pogoje za izvajanje pouka; 

○ v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi dijaku bogastvo izkušenj in spodbujati 

oblikovanje njegove  pozitivne samopodobe; 

○ zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa; 



 

 
 

○ razvijati sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami pri izvajanju različnih 

dejavnosti; 

○ sodelovati v projektih, ki uvajajo spremembe in novosti na področju splošnega izobraževanja. 

 

6.2.2. Letni cilji iz letnega programa dela za šolsko leto 2014/15: 

○ povečanje  obsega vpisa v prvi letnik – 3 splošne in  1 športni oddelek ter maturitetni tečaj 

○ spodbujanje dijakov  za iskanje strokovne pomoči pri učiteljih in krepitev dobrih medsebojnih 

odnosov 

○ krepitev sodelovanja z okoljem 

○ dvig socialnega in kulturnega kapitala 

○ izvajanje kolegialnih hospitacij 

 

6.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Tudi v šolskem letu 2014/15 smo se trudili racionalizirati svoje delo. Kljub zmanjševanju sredstev, prejetih z 

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

Največji uspeh je povečanje vpisa v 3 splošne in 1 športni oddelek v šolskem letu 2015/16. S promocijo na vseh 

osnovnih šolah občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj in Tržič smo 

ugotavljali interes za vpis v nove programe, za katere nismo dobili soglasja na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport. Čeprav nismo pridobili soglasja, ocenjujemo, da smo s promocijo pripomogli k povečanemu 

vpisu glede na šolsko leto 2014/15. 

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

Obisk staršev na govorilnih urah se je še vedno zmanjševal. Temu bomo zagotovo morali posvečati več 

pozornosti še naprej, saj je osebna komunikacija nujna. Tako si lahko starši in učitelji izmenjajo svoje stališče in 

lažje najdejo pravo rešitev za otroka – dijaka. 

Prehodnost dijakov v višji letnik, ki smo jo dosegli v tem šolskem letu, je zelo visoka in realno ne more biti 

višja. 

Velik uspeh je, da so se v šolskem letu 2014/15 izpisali le trije dijaki, kar je zagotovo še eden od rezultatov 

prizadevnega dela vseh zaposlenih, da pomagamo vsakemu dijaku, ki pomoč potrebuje in jo je pripravljen 

sprejeti.  

Letošnji rezultati na maturi so izredni. To je nagrada vsem zaposlenim in dijakom za odgovorno delo in odlično 

sodelovanje. 

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

komunikacija bližja mladim ljudem. 

V projektu Dvig socialnega kapitala smo uspešno sodelovali z gimnazijama Kranj in Škofja Loka ter s Šolskim 

centrom Škofja Loka pri skupnem športnem dnevu,  krvodajalski akciji  ter v okviru našega Dramskega festivala. 

Kolegialne hospitacije še vedno niso zaživele.  

POSEBNI DEL 

1. Vzgojno-izobraževalni programi 

Gimnazija Jesenice je izvajala program: GIMNAZIJA 

Število oddelkov        

prvi letnik:    2 splošna oddelka 

  1 športni oddelek    

drugi letnik:  2 splošna oddelka 



 

 
 

   1 športni oddelek 

tretji letnik:  4 splošni oddelki 

 1 športni oddelek 

četrti letnik: 3  splošni oddelki 

  1 športni oddelek  

maturitetni tečaj:  1 oddelek 

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

  Skupaj:   16 oddelkov  

 Skupno število dijakov: Interes za vpis na našo gimnazijo se je žal zmanjšal. Vpisali smo le dva splošna 

oddelka s po 22 dijaki in en športni oddelek. Tako se je število dijakov zmanjšalo na 371 dijakov. 

V šolskem letu 1999/00 – 439 dijakov, v šolskem letu 2000/01 – 441 dijakov, v šolskem letu 2001/02 – 450 

dijakov, v šolskem letu 2002/03 – 464 dijakov, v šolskem letu 2003/04 je število dijakov spet naraslo na 505, v 

šolskem letu 2004/05 smo imeli kar 567 dijakov, v šolskem letu 2005/06 – 552 dijakov, v šolskem letu 2006/07 

– 572 dijakov, v šolskem letu 2007/08 – 542 dijakov,  v šolskem letu 2008/09 – 526 dijakov, v šolskem letu 

2009/10 – 508 dijakov, v šolskem letu 2010/11 - 471 dijakov, v šolskem letu 2011/12 – 430 dijakov, v šolskem 

letu 2012/13 – 440 dijakov, v šolskem letu 2013/14 – 422 dijakov in v šolskem letu 2014/15 371 dijakov. 

Število dijakov, ki se vozijo v šolo: 

Šolsko 

leto 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Št. 

dijakov 
310 329 342 355 331 326 330 292 282 277 242 245 

Odstotek 62 58 62 62 61 62 65 62 66 63 65 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: Šolski koledar in urnik 
Planirani interni šolski koledar je bil v celoti izveden v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in Letnim 

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

delovnim načrtom.  

Veliko večino pouka  smo realizirali do 14. 10, saj se veliko dijakov vsak dan vozi na Jesenice z vlakom ali 

avtobusom. 

Malici namenjamo eno šolsko uro. 

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

zaposleni v petih delovnih dnevih. 

Z internim koledarjem definiramo realizacijo pomembnejših dejavnosti in dogodkov. 

Potek pouka  

1. URA 7.40 - 8.25 

2. URA 8.30 - 9.15 

3. URA 9.20 - 10.05 



 

 
 

4. URA 10.10 - 10.55 

5. URA 10.55 - 11.40 

6. URA 11.45 - 12.30 

7. URA 12.30 - 13.15 

8. URA 13.20 – 14.05 

9. URA 14.10 - 14.55 

10. URA 15.00 - 15.45 

 

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. 

Realizirane skupine izbirnih predmetov: 

V 2. in 3. letniku po Sklepu o normativih in standardih lahko ponudimo samo toliko skupin, kolikor je splošnih 

oddelkov. Tako smo v 2. letniku ponudil tri, v tretjem pa dve skupini. Pri določanju števila skupin za posamezni 

ponujeni predmet je bil odločilen interes dijakov. Tako smo v tem šolskem letu izvajali naslednje izbirne 

predmete: 

- 2. letnik – 1 skupina LIS: 2 uri  in 1 skupino RAI: 2 uri ; 

- 3. letnik – 2 skupini BIO/KEM/FIZ: 1 uro, 1 skupino LIZ  in 1 skupino INF: 3 ure; 

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

 

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

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

4. Projekt posodabljanja gimnazijskega programa 
Projekt posodabljanja gimnazijskega programa, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo, se je jeseni 2014 zaključil. 

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

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

večina zaposlenih izkušnje z delom v evropskih oddelkih, kjer so se že uvajale sodobne  metode dela (timsko 

poučevanje, medpredmetne povezave, avtentične izvedbe pouka …). Delo kolektiva je koordiniral Šolski 

razvojni tim, poleg tega pa so na šoli delovali še projektni timi za izvedbo projektov: e-šolstvo, delo z 

nadarjenimi  in učenje učenja. 

Iz poročil aktivov je razvidno, koliko medpredmetnih povezav je bilo izvedenih v tem šolskem letu. 

Učitelji so se udeleževali posvetov, kjer so imeli možnost izmenjave izkušenj s kolegi z drugih šol.  

Čeprav se je projekt posodabljanja gimnazijskega programa uradno zaključil, bomo še naprej izvajali oblike in 

metode dela, ki  smo jih uvedli na novo v času sodelovanja v projektu. Trudili se bomo, da že utečene oblike še 

nadgradimo in po potrebi dodamo nove. 

Priloga št. 2: Poročilo o delu v okviru Projekta posodabljanje gimnazijskega programa  

 

5. Poročilo o delu aktivov za šolsko leto 2014/15 

Priloga št. 3: Poročilo o delu posameznega strokovnega aktiva  

 

6. Športni oddelek in maturitetni tečaj 

Priloga št. 4: Poročilo o delu v posameznem oddelku  

 

7. Finančno poročilo in izboljšanje materialnih pogojev dela, investicije in vzdrževanje   

Prihodke za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pridobivamo: 



 

 
 

- z rednimi nakazili sredstev MŠŠ 

- z lastnimi prihodki (najemnina kuhinje, oddajanje telovadnice in učilnic, donatorska in sponzorska 

sredstva) 

- s prispevki staršev dijakov 

 

Priloga št. 5 : Finančno poročilo 

5.1. Načelo denarnega toka 

5. 2. Stroški izobraževanja in drugi potni stroški  

 

8. Zaposlovanje in kadrovska struktura  
V skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, standardi in  normativi, spremembami predmetnika, interventno 

zakonodajo  in številom vpisanih dijakov smo razpisovali prosta delovna mesta. Predhodno smo na Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost  in šport iskali soglasja za razpisana mesta.  

V šolskem letu 2014/15  je bilo na naši gimnaziji zaposlenih 41 delavcev. V času od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015  

smo preko javnih del zaposlili delavca, ki je opravljal dela in naloge informatorja. Zaradi daljše bolniške 

odsotnosti učiteljice glasbe smo za čas njene odsotnosti  razpisali prosto delovno mesto za določen čas z manj 

kot polnim delovnim časom. 

8. 1. Sistemizacija delovnih mest  

Priloga št. 6: Sistemizacija delovnih mest 

 

9. Delo organov upravljanja 
- ravnateljice     

- sveta šole  

- sveta staršev 

- dijaške skupnosti 

- nadzornega odbora šolskega sklada 

- komisije za kakovost in notranjo evalvacijo 

- komisije za prehrano 

 

Priloga št. 7: Poročila organov upravljanja 

 

10.  Svetovalna služba 
Priloga št. 8: Poročilo o delu svetovalne službe 
 

11. Šolska knjižnica in Učbeniški sklad 
 Priloga št. 9: Poročilo o delu šolske knjižnice  in učbeniškega  sklada 

 

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

- Pravila šolske prehrane 

- Statut Dijaške skupnosti 

- Poslovnik Sveta staršev 

 

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

- vsebine obvezne za vse 

- vsebine po izbiri dijakov 

 

13. 1. Obvezne izbirne vsebine  - Obvezni  del:   
- državljanska kultura                             



 

 
 

- knjižnično-informacijska znanja         

- kulturno-umetniške vsebine                    

- športni dnevi                                            

- zdravstvena vzgoja                                   

- vzgoja za družino, mir in nenasilje           

- učenje učenja     

Izvedene so bile skladno z učnim načrtom posamezne vsebine. Poleg vsebin, ki so OBVEZNE za vse dijake, je 

šola  ponudila še naslednje vsebine: 

- medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom 

- metodologijo raziskovalnega dela           

- obvladovanje desetprstnega tipkanja    

- prostovoljno socialno delo                      

- prvo pomoč                                       

- športne tabore in šole v naravi   

- učenje za učenje                                           

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

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

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

jih izvedli v okviru izbirnega dela OIV.  

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

zimskega ter spomladanskega športnega dne. Vsebine, obvezne za dijake v različnih letnikih, so bile tudi: 

državljanska kultura, knjižnično-informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja, vzgoja 

za družino, mir in nenasilje ter učenje za učenje.  

Priloga št.10: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti obveznega dela OIV 

13. 2. Obvezne izbirne vsebine - Izbirni del  
 

Brezplačne ponudbe 

 V letošnjem šolskem  so lahko dijaki izbirali med naslednjimi brezplačnimi izbirnimi vsebinami: 

 Priimek in ime mentorja Vrsta izbirne dejavnosti 

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

2. Aktiv matematike Priprave na tekmovanje iz logike  

3. Aktiv matematike Tekmovanje srednješolcev iz znanja matematike za Vegovo 

priznanje 

4. Aktiv nemščine Pfiffikus - bralni maraton iz nemščine 

5. Aktiv nemščine Pfiffikus - bralna značka in nemščine 

6. Bohinc Zaveljcina Natalija Kemija je kul - zanimivi eksperimenti 

7. Bohinc Zaveljcina Natalija, Veronika 

Žnidaršič 

Priprave na tekmovanje iz kemije – Preglova priznanja 

8. Bohinc Zaveljcina Natalija Raziskovalna naloga 

9. Bohinc Zaveljcina Natalija Mladi v svetu energije 

10. Bohinc Zaveljcina Natalija Projekt Planetu Zemlja prijazna šola – Food revolution 

11. Bohinc Zaveljcina Natalija Projekt Planetu Zemlja prijazna šola – Karavana varne kemije  

12. Bok Zelenjak Renata UNESCO – kultura, jezik, tradicija 

13. Dornig Lidija  Trening šolske odbojkarske ekipe 

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

15. Gerbec Milena Tutorstvo 

16. Gerbec Milena Projekt Planetu Zemlja prijazna šola – Zemljo so nam posodili 

otroci 

17. Gerbec Milena, Javorski Lucija Božični bazar in humanitarne dejavnosti 

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

19. Janša Gazič Sonja Likovna delavnica – slikanje na platno 



 

 
 

20. Janša Gazič Sonja Ogled likovnih razstav 

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

22. Javorski Lucija  Kako napisati dober esej 

23. Javorski Lucija Šolski radio 

24. Kikelj Marko Tekmovanje Bober 2013 

25. Kikelj Marko Programiranje robotkov 

26. Knap Renata  Debatni krožek 

27. Konjar Žiga  Mreža UNESCO šol Slovenije 

28. Konjar Žiga  

Mirjam Martinuč Bernard 

Tekmovanje iz znanja geografije 

29. Kos Tancar Milica Priprave na tekmovanje iz nemščine za dijake 2. letnikov 

30. Kosem Dvoršak Andreja  MEPI 

31. Kosem Dvoršak Andreja  Tekmovanje iz znanja italijanščine 

32. Kosem Dvoršak Andreja Italijanska bralna značka 

33. Kučina Jerneja Matematični praktikum 

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

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

Kučina Jerneja, Legat Nada  Časopis Trnje (vsi razredi) 

36. Kučina Jerneja Matematični praktikum 

37. Martinčič Bojana Pilates – vadba za zdravo hrbtenico 

38. Martinčič Bojana Plesna skupina Gimnazije Jesenice 

39. Medja Marija Odbojka, rekreacija 

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

41. Meglič Nataša Obisk predavanj, organiziranih s strani lokalnih knjižnic 

42. Meglič Nataša,  Darja Svetina Tekmovanje iz znanja zgodovine 

43. Meglič Nataša,  Darja Svetina Tekmovanje iz poznavanja zgodovine mesta Jesenice 

44. Mežik Andrej Fotodelavnica 

45. Miler Ana  Matematična liga prvakov 

46. Modrijan Boštjan Akrobatsko-navijaška skupina Leteči medvedki 

47. Oblak Irena  Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

48. Oblak Irena  Raziskovalna naloga  

49. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 

50. Palovšnik Marija  Dramski festival 

51. Pavlič Josifov Katja Pevski zbor 

52. Pavlič Josifov Katja Instrumentalna komorna zasedba 

53. Podlipnik  Metka Priprave na tekmovanje iz nemščine za dijake  3. letnikov 

54. Podlipnik Roman  ŠKL - Nogomet  

55. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 

56. Smolej Vrzel Vesna UNICEF – punčke iz cunj 

57. Trontelj Katarina  Raziskovalna naloga  

58 Trontelj Katarina  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

 

Dijaki lahko izbirne ure OIV pridobijo tudi z obiskovanjem prireditev, ki jih organizira šola izven pouka 

(Dramski festival, Božično-novoletni koncert, dijaški večeri), in sicer 1 ura + trajanje prireditve. 

 

Nadstandardne ponudbe 

Notranji izvajalci: 

 Priimek in ime mentorja Vrsta nadstandardne izbirne vsebine 

58. Črv-Štepec Darja Ekskurzija po nemških mestih 

59. Konjar Žiga,  

Mirjam Martinuč  Bernard 

Ekskurzija na Malto 

60. Meglič Nataša, Svetina Darja Ekskurzijo v Prago in južno Češko 



 

 
 

61.  Andreja Kosem Dvoršak 

Sonja Gazič Janša 

Ekskurzija v Italijo 

62. Mulec Tina Mednarodna izmenjava (Slovenija – Srbija) 

63. Jože Povšin, Matej Erjavec CERN - naravoslovna ekskurzija 

64. Andreja Kosem Dvoršak, Katarina Trontelj MEPI 

 

Zunanji izvajalci: 

65. Društvo Naris Tečaj arhitekturnega risanja 

66. Avto šola  B&B Tečaj cestno-prometnih predpisov 

67. Avto šola  K&D Tečaj cestno-prometnih predpisov 

68. Rdeči križ Jesenice Tečaj prve pomoči 

69. Eva Leskovšek Tečaj francoščine 

70. Neža Kosmač Tečaj švedščine 

71- Cveta Pavlovič Tečaj japonščine 

 

Večina dejavnosti je potekala po programu, le za lingvistiko ter za obisk knjižnic in razstav med dijaki ni bilo 

zanimanja. Prav tako ni bilo prijavljenih dijakov na rafting. 

Od zunanje ponudbe so dijaki obiskovali tečaje CPP in tečaj prve pomoči, za vse druge dejavnosti ni bilo 

prijavljenih ali pa je bilo število premajhno za finančno sprejemljivo izvedbo (tečaji tujih jezikov) dejavnosti. 

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; športna tekmovanja),  pri mednarodnem literarnem natečaju »Tarviso – 

Tarvis – Trbiž« in pri projektu Evropa v šoli. Za priprave na tekmovanja se 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. 

Priloga št. 11: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti izbirnega dela OIV  
 

14. Vpis  v 1. letnik za šolsko leto 2015/16 
(Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih. – šolska svetovalna služba) 

Število vpisanih v prvi  letnik na dan 1. 7. 2015:  

- 76 dijakov v oddelkih splošne gimnazije in 

- 23 dijakov v športnem oddelku 

Potek vpisa (podrobno):  

Na dan 3. 4. 2015 je bilo v 1. letnik Gimnazije Jesenice prijavljenih 94 kandidatov: 

-  70  v oddelkih splošne gimnazije in 

-  24  v športni oddelek 

Stanje po prenosih, na dan 15. 4. 2015: 

 -  72  v oddelku splošne gimnazije in  

 -  24  v športnem  oddelku 

Prijavi sta prenesli dve dijakinji: ena iz Zavoda Sv. Stanislava Ljubljana in ena iz Gimnazije Bežigrad. 

V prvem krogu smo imeli omejitev vpisa v športni oddelek, na 23 mest smo lahko sprejeli 21 kandidatov, v 

drugem krogu vpisa pa še 2 kandidata. 96  kandidatov  je bilo 17. in 18. 6. 2015 vpisanih v prvi letnik Gimnazije 

Jesenice.  



 

 
 

Po razpisanih rokih za vpis še ostajajo prosta mesta: 

-   12 prostih mest v oddelkih splošne gimnazije.  

-  0 prostih mest v športnem oddelku gimnazije; ker ni ponavljavcev, bomo po 24. 8 2015 še enkrat zaprosili 

MIZŠ za nadnormativni oddelek s 24 mesti. 

 

 

15. 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 posodobitve gimnazijskega programa, pa 

tudi sicer je potrebno slediti razvoju posameznih strok. 

Za celoten kolektiv je bilo organizirano teoretično in praktično usposabljanje za varno delo in varstvo pred 

požari.  

16. Učni uspeh in izpiti 
a) Primerjalna analiza učnega uspeha po letnikih na dan 15. 9. 2015 v odstotkih 

Šolsko  

leto 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1. letnik 84,4 94,1 93,5 88,9 99,3 99,1 94,9 93,5 91,8 90,2 98,9 100 

2. letnik 89,5 91,55 90,3 85,84 94,03 94,85 93,58 92,39 92,3 96,6 92,8 96,3 

3. letnik 89,5 93,9 97,0 96,3 95,7 94,5 94,7 95,3 94,4 97,0 98,8 97,1 

4. letnik 96,3 98,1 100 98,5 99,2 97,3 96,7 96,9 97,1 98,8 98,00 100 

Skupaj 89,9 94,4 95,2 92,39 97 96,4 95,0 94,5 93,9 95,65 97,10 98,76 

 

V šolskem letu 2014/15 so naši dijaki dosegli zelo dober učni uspeh. Vsi učitelji so pomagali vsem dijakom, ki 

so le želeli prejeti pomoč in opravljati osnovne šolske obveznosti. Zadovoljni smo, da je v šolskem letu 2014/15 

na naši gimnazij 64  dijakov doseglo odličen in 104 prav dober splošni učni uspeh. 

5 dijakov je doseglo odličen učni uspeh vsa štiri leta šolanja na naši gimnaziji. 

Priloga št.12: Analiza učnega uspeha po oddelkih 

 

17. 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 

2013 90.0 

2014 97 

2015 98,8 

Priloga št. 13: Analiza rezultatov na maturi 2014/15  

 

18. Hospitacije 
V preteklem šolskem letu je ravnateljica mag. Lidija Dornig opravila 15 hospitacij. Zaradi izbrane teme 

hospitacije                   (medpredmetna povezava) je ravnateljica opazovala delo 25 učiteljev. 

Z mentorico Ireno Oblak  je izvedla 5 hospitacij pri pripravnici pri predmetu biologija, Tini Ličina. 

V okviru svojega izobraževanja Razvoj ravnateljevanja v  Šoli za ravnatelje je izvedla 5 hospitacij pri Ani Miler. 

Med hospitacijo so učitelji predstavili primere dobre prakse medpredmetnih  povezav. 

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

 

20. Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti  v šolskem letu 2014/15 

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

1 Bohinc Zaveljcina Natalija Planetu Zemlja prijazna šola 

2 Erjavec Matej EŠRT (e-šolski razvojni tim) 

3 Gerbec Milena Tutorstvo - glej prologa 2.2. 

4 Gerbec Milena Funkcionalna pismenost 

5 Janša Gazič Sonja Projekt posodobitev gimnazije Filmska kultura 

6 Konjar Žiga UNESCO ASPnet 

7 Konjar Žiga Izobraževanje na daljavo 

8 Kozelj Nataša Rastem s knjigo  

9 Martinčič Bojana, Oblak Irena “Živimo zdravo, ker se cenimo” 

11 Miler Ana Postani krvodajalec 

12 Oblak Irena Projekt Pozor(!)ni za okolje 

13 Roman Podlipnik Dan sajenja dreves "Three planting day" 

14 Roman Podlipnik Ura za Zemljo 

15 Bojana Martinčič Doping – ne, hvala 

16 Smolej Vrzel Vesna Učenje učenja 

17 Smolej Vrzel Vesna Delo z nadarjenimi 

18 Smolej Vrzel Vesna UNICEF – Punčke iz cunj 

19 Milena Gerbec Projekt MINGLEU  

20 Jože Povšin MEPI 

21 Bohinc Zaveljcina Natalija GO-LAB 

22 Tina Mulec Dvig socialnega in kulturnega kapitala 

23 Tatjana Sitar Alpska konvencija 

 

20.2. Izmenjave  



 

 
 

1. Podlipnik Roman, Veronika Žnidaršič Narodna izmenjava s slovensko gimnazijo v Celovcu 

2. Tina Mulec  Mednarodna izmenjava z gimnazijo Petajavesi na Finskem 

2. Tina Mulec Mednarodna izmenjava s Srednjo šolo Đura Jakšić Rača v 

Srbiji 

 

20. 3. Sodelovanje z okoljem 
Poleg sodelovanja z okoljem, ki je nujno  za uspešno vzgojno-izobraževalno delo, smo sodelovali tudi z 

inštitucijami, ki lahko obogatijo osnovno delo. 

 

1. Tatjana Sitar Sodelovanje z ameriško ambasado 

2. Tina Mulec Sodelovanje z Amnesty International Slovenija  

3. Milena Gerbec EU – sodelovanje s slovenskimi poslanci 

 

20.4.  Dogodki v šolskem letu 2014/15 na naši gimnaziji 
Oblikovali in izvedli smo komunikacijski program za dvig prepoznavnosti in ugleda  Gimnazije Jesenice v širši 

javnosti. Cilj je dvigniti interes za izobraževanje na naši gimnaziji, hkrati pa tudi dvigniti pripadnost šoli in 

dobro šolsko klimo. Tako smo organizirali: 

- slovesni sprejem maturantov in njihovih staršev 

- projektni dan za učence osnovnih šol 

- dan mladih raziskovalcev za nadarjene  učence osnovnih šol 

- informativni  dan  za učence osnovnih šol 

- božično-novoletni koncert 

- dobrodelni božični bazar 

- dramski festival 

- obisk otrok iz vrtca in osnovne šole na naši gimnaziji 

- humanitarne akcije  (zbiranje zamaškov, rabljenih oblek,  rabljenih kartuš, papirja, baterijskih 

vložkov...) 

- maturantski ples dijakov 4. letnikov 

- dijaške večere 

- predavanja 

- natečaj digitalne fotografije 

 

Priloga 14: Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti   

 

21. Uspehi dijakov in zaposlenih:   
 zlata plaketa Športne zveze Jesenice ob 70-letnici naše gimnazije 

 srebrno priznanje v nagradnem natečaju za »Najbolj športna srednja šola«  

 zlato priznanje na sejmu dijaških podjetij v kategoriji Najboljša stojnica, projekt Moje podjetje 

 Planetu Zemlja prijazna šola v šolskem letu 2014/15 

 

22.1. Uspehi zaposlenih 
Natalija Bohinc Zaveljcina 

Udeležba mednarodne znanstvene konference Scientix 2 v Bruslju od 24. do 26. 10. 2014 pod okriljem 

European Schoolneta in 7. programa EU komisije: aktivno sodelovala s 15-minutnim predavanjem v 

angleščini. Tema predavanja je bila: Vertikalno povezovanje skozi znanost (vrtec – OŠ - gimnazija). 

Marija Palovšnik: 

Priznanje Zveze kulturnih društev Jesenice (8. 2. 2015): 

Utemeljitev: 

Predsednica in ustanoviteljica Farnega kulturnega društva Koroška Bela ter režiserka, kostumografinja in 

scenaristka, predvsem pa velika ljubiteljica gledališke umetnosti, ki je s svojim mentorskim delom vidno 

vplivala na razvoj ljubiteljske gledališke dejavnosti med mladimi. 

Teater. prof.:  



 

 
 

 veseloigra Dr. Vsezanal in njegov sluga Štipko Tiček v okviru dogodkov Zabavaj se v mestu od 19. do 

31. 12. 2014, predstava 15. 12. 2014 v Gledališču Toneta Čufarja 

 4. Dramski festival - predstava Franeta Puntarja: Lov na rep 

 18. festival gorenjskih komedijantov, Dob pri Domžalah, 19. 6. 2015 

 Kresni večer - Kulturni hram na Koroški Beli, 24. 6. 2015 

 Festival gledališča v Kropi, 30. 6. 2015 

 

21.2. Uspehi dijakov 
21.2.1. Dramska dejavnost 

4. dramski festival ( 16. in 17. 2. 2015) 

16. 2. 2015: 

- Mrcinovje (3. A): Brendan Behan (Tamara Šterk), Talec 

- Šefovje (3. Š): Josip Jurčič, Telečja pečenka 

- Teater. prof: Frane Puntar, Lov na rep 

17. 2. 2015: 

- Trmoglavci (4. A): Kazuo Išiguro ( Manca Ropret, Andraž Pavlič), Ne zapusti me nikdar 

- Konjčijeve uvale: »Latismus dorsi« 

GOSTJE: Gimnazija Kranj in Gimnazija Škofja Loka - IMPROPREDSTAVI 

 

Gimnazijski teater: predstava Ivana Cankarja, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski - režija Gregor Čušin: 

 - 31. 4. 2015: v Kulturnem domu na Breznici 

- 16. 4. 2015: za dijake Gimnazije Jesenice v  Gledališču Toneta Čufarja 

- 22. 4. 2015: v Gledališču Toneta Čufarja v okviru praznovanj 70-letnice Gimnazije Jesenice 

 

 

 

VIZIJE 2015 
Uvrstili sta se dve skupini in sicer Gimnazijski teater s predstavo Ivana Cankarja, Pohujšanje v dolini 

Šentflorjanski in Trmoglavci (4. A) s predstavo Ne zapusti me nikdar. 

Gimnazijski teater : 

V skupini je bilo 12 dijakov. Predstavo je režiral Gregor Čušin (dramski igralec). Premierna uprizoritev je bila 

31. 3. v dvorani na Breznici, ko si je predstavo ogledal selektor Gašper Jarni in jo uvrstil na Regijski festival 

mladinskih gledališč - Vizije v Škofji Loki, ki je potekal 14. 4. 2015. 16. 4. so si predstavo ogledali dijaki 

gimnazije, 22. 4. pa smo s predstavo sodelovali na praznovanju 70-letnice gimnazije. V maju smo jo odigrali v 

domu starostnikov Viharnik v Kranjski Gori, 21. 6. v Kropi na Festivalu gledališča, 28. 6. pa še na Koroški Beli.  

 

Skupina je pripravila tudi recital Šel je popotnik skozi atomski vek, s katerim smo sodelovali na sprejemu 

maturantov (september), na projektnem dnevu 18. 11. na šoli, na prireditvi Kultura za vsak čas v GTČ Jesenice 

28. 11. in na proslavi ob prazniku Samostojnosti in enotnosti 23. 12. na šoli. 

 

21.2.2. Projekt Dijak si bo ustvaril cajtng sam: dijaki  Marjeta Bizjak, Blaž Dobravec, Nika Ferbežar, Tina  

Gabrovec,  Neža Kosmač, Matej  Kovač, Melanie Krištofelc,  Tjaša Legat, Rok Lužnik, Teja Majcen, Gaja 

Novković, Manca  Ropret in Ema Sikošek, Ema so pod mentorstvom novinarke časopisne hiše Dnevnik Petre 

Mlakar ter  Jerneje  Kučina in  Nade Legat ustvarili članke, ki so bili objavljeni v časopisu Dnevnik. Dijaki so na 

novo poimenovali svoj časopis ter se odločili, da ga bodo izdajali na tri mesece. 

Andraž Pavlič, 4. A: 22. 9. 2014 - 1. samostojna fotografska razstava »Trenutki v času« v Kulturnem hramu na 

Koroški Beli 

21.2.3. Na literarno-zabavnem večeru V OKJ JE OKEJ v sklopu prireditev ob 60. obletnici Občinske 

knjižnice Jesenice v petek, 12. 12. 2014. Namen prireditve je bil spoznati mlade, nadobudne ustvarjalce, pesnike 

in glasbenike. Sodelovalo pa je kar nekaj naših dijakov. 

Prva se je predstavila Manca Ropret, dijakinja 4. A razreda. Predstavila je kar šest svojih pesem, ki jih piše že od 

osnovne šole dalje. Zase pravi, da ima pri pisanju rada svobodo, saj tako lažje izrazi svoja čustva. Potem je 

sledila predstavitev modnega bloga, ki ga piše Nina Čuk, prav tako naša dijakinja. Za pisanje bloga se je 

odločila, ker ima rada modo, rada ustvarja in oblikuje nova oblačila. Predstavil se nam je tudi Saša Atanasov, 

mlad glasbenik z Jesenic, ki prav tako piše poezijo. Prebral nam je kar nekaj svojih pesmi. Za njim pa se je 



 

 
 

predstavila nekdanja dijakinja Gimnazije Jesenice Alja Wolte Sula. Prebrala nam je pesem, ki jo je napisala v 

času srednje šole. Potem pa je na vrsto prišel stand-up komik Aleksander Pozvek, ki je občinstvo zabaval z 

imitiranjem znanih Slovencev in Slovenk. Prireditev je vodil dijak Andraž Pavlič, prav tako dijak Gimnazije 

Jesenice. Nato je sledil še koncert skupine Trinity z Nadico Petrovo. 

 

21.2.4. Razstava likovnih del v avli šole: 

1.  A: Lavra Dimitrievska, Tanja Pfajfar, Špela Noč, Gaja Novković, Matija Legat, Eva Rozman, Petra Kalan                                                              

1. B: Ana Ogrin, Sara Ravnik, Zala Škrabelj, Kaja Ličef, Sara Strasser, Ana Maja Kralj,  Tjaša Kelbl, Manca 

Novak, Aida Bečarević                                                         

2. A: Uroš Hmeljak 

3.  B: Maruša Ferjan, Alisa Dolar Bratuša, Adrijana Šučur, Sara Guzelj, Nuša Knafelj           

3.  C: Jan Bertoncelj, Nina Gasar, Tamara Turšič, Anja Vaupotič, Belmin Selimanović, Alba Sadikovič, Alda 

Sadikovič, Nina Čuk 

3. D: Špela Medja 

 

21.2.5. UNESCO 

Tujejezični recital 

V petek, 7. novembra 2014, je v Škofji Loki potekal 14. Unescov nacionalni projekt, na katerem so sodelovali 

tudi dijaki Gimnazije Jesenice. 

Gimnazija Škofja Loka je že štirinajstič zapored organizirala tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija 2014, 

letos s podnaslovom »Rod si rodu roko podaja«. 

Na recitalu je sodelovalo 20 osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije, ki so s svojim pevskim ali dramskim 

nastopom opozorile na pomen medgeneracijskega sožitja in strpnosti. 

Našo šolo so zastopali: Nina Smolej, 4. B, ki je zapela pesem One (U2), in Laura Drole 4. C, z recitacijo 

Belissima lettera di un figlio ai genitori ob klavirski spremljavi Vida Jeraša, 4. C. 

Recital je bil izveden tudi v okviru projekta Dvig SKK (Dvig socialnega in kulturnega kapitala) za vse šole v 

naši mreži. (mentorica: Tina Mulec, prof. ) 

21.2.6. MEPI 

Bivši gimnazijci uspešno opravili zlato odpravo MEPI 

Medtem ko so dijaki in študenti uživali na počitnicah, smo se MEPI ekipa Hitre nogice, ki so jo sestavljali bivši 

dijaki Gimnazije Jesenice Marcel Salmič, Edo Bešić in Sandra Vavpotič ter pridruženi član Žan Zupančič med 2. 

in 5. avgustom podali na štiridnevno zlato odpravo MEPI od Starega Trga pri Ložu do Kubeda. 
 

 

 

21.2.7. Evropa v šoli 

Nika Svetina je prejela 3. nagrado na državnem nivoju. Iz svojega spisa je izbrala krajši odlomek, ki ga je brala v 

državnem zboru v petek, 8. maja 2015. 

21.2.8. Nagradni natečaj Enjoy Your Rights - za najboljši video o človekovih pravicah 

Dijaki 3. B razreda  so se s svojim  videom uvrstili med šest najboljših. 

 

21.2.9. Pozor(!)ni za okolje  

Zaključni dogodek kampanje Pozor(!)ni za okolje v šolskem letu 2014/2015 je bil v Smledniku, 29. 5. 2015. 

Udeležilo so se ga EKOninje in mentorica Irena Oblak. Dijakinje iz 3. C razreda Tamara Kovač, Ela Mejač, 

Nika Pogačar, Nika Svetina, Tamara Turšič in  Anja Vaupotič so prejele PRIZNANJE in ZAHVALO za trud pri 

zmanjševanju ogljičnega odtisa ter vzorno opravljanje vloge EKOninje v projektu Pozor(!)ni za okolje. 

 

Angleščina – Italijanščina 
21.2.10. Angleščina 

Srednješolsko  tekmovanje iz angleščine za dijake 3. letnikov: 

Šolsko tekmovanje (19. 11. 2014): tekmovanja se je udeležilo 40 tretješolcev , od katerih se jih je devet uvrstilo 

na regijsko tekmovanje. 

Regijsko tekmovanje ( 2. 2. 2015 na naši gimnaziji) - nanj so se uvrstili naslednji dijaki: 

Katarina Globočnik (3. D,Tjaša Legat (3. D), Valter Hudovernik (3. B), Grega Dvoršak (3. B), Anja Rakovec (3. 

B), Neža Kosmač (3.B), Matej Neumann (3.C), Iris Urbančič (3. Š) in Blaž Istenič (3. C). 

Žal se letos nihče ni uvrstil na državno tekmovanje. 

 



 

 
 

21.2.11. Italijanščina 

Šolsko tekmovanje: ni bilo šolskega tekmovanja. 

Regijsko tekmovanje: ni bilo regijskega tekmovanja. 

Državno tekmovanje: Izola, sobota,  14. 3. 2015 

Na tekmovanju je sodelovalo skupno 40 dijakov.  

Tekmovanja sta se udeležili 2 naši dijakinji.   

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

2 bronasti priznanji:    
3. D: Katarina Globočnik, Sajra Mušić (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak, prof.) 

 

Italijanska bralna značka 'Il topo di biblioteca' :  
Tekmovanja (v organizaciji založbe Mladinska knjiga), ki je potekalo od 16. do 20.  marca 2015 preko interneta, 

se je udeležila dijakinja 3. D razreda Melisa Veljanovska in osvojila zlato priznanje ter knjižno nagrado za 

uvrstitev med prvih 10 tekmovalcev v svoji kategoriji (srednja šola VR), mentorica Andreja Kosem-Dvoršak, 

prof.. 

Biologija – Kemija 
21.2.12. Biologija 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni:  
 Šolsko tekmovanje (17.10. 2014): Tekmovanja se je udeležilo 46 dijakov. Bronasta priznanja (31 točk ali več 

od 40 možnih) je doseglo 21 dijakov, kar je skoraj polovica in lep uspeh. Kar 5 dijakinj je doseglo 37 točk, zato 

smo izvedli dodatno izbirno tekmovanje za ekipo treh tekmovalcev za državno tekmovanje. Na državno 

tekmovanje so se uvrstile Ema Ahačič, Nika Svetina in Iris Ališič. Ema Ahačič in Nika Svetina sta dobili zlati 

priznanji. 

 

Rezultati tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni 

(21 bronastih priznanj): 

- 4. A: Barbara Mlinarec, Tina Šaula, Neja Sirc in Klara Triplat 

- 3. A: Iris Alešič, Mateja Bojić, Alma Skenderović, Tamara Štors, Maja Taler, 

- 3. B: Alisa Dolar Bratuša, 

- 3. C: Nika Svetina, 

- 3. D: Katarina Globočnik , Ester Potočar, Monja P. Mičovič, Melisa Veljanovska, 

- 2. A: Kristina K. Čušin, 

- 2. B: Laura Jan,  

- 1. A: Elvisa Smajlović, 

- 1. B: Ana Maja Kralj, Nina Rupnik. 

 

 

2 zlati priznanji: 

- Ema Ahačič, 4. B 

- Nika Svetina, 3. C 

( mentorica Katarina Trontelj, univ. dipl. biol.) 

Tekmovanje iz znanja biologije za  Proteusovo nagrado 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, četrtek, 21. 1. 2015  

Udeležilo se ga je skupno 44 dijakov in sicer 7 dijakov prvega letnika, 8 dijakov drugega letnika, 15 dijakov 

tretjega letnika in 14 dijakov četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Koper, sobota,  21. 3. 2015 

Na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja so se nanj uvrstili 3 naši dijaki: Ana Ogrin 1. B ( mentorica, Katarina 

Trontelj, univ. dipl. biol.), Blaž Žerjav Jereb, 2. A ( mentorica Irena Oblak, prof.), Peter Ogrin, 3. D ( mentorica, 

Katarina Trontelj, univ. dipl. biol.), Ema Ahačič, 4. B (mentorica Irena Oblak, prof.). 

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

20 bronastih priznanj:   
1. A: Karmen Ferjan (mentorica Irena Oblak, prof.), 

1. B: Ana Ogrin, Sara Strasser  (mentorica Katarina Trontelj, univ. dipl. biol.), 

1. Š: Luka Naglič (mentorica Irena Oblak, prof.), 

2. A: Eva Kanalec, Blaž Žerjav Jereb, Neža Žerjav (mentorica Irena Oblak, prof.), 

2. B: Tjaša Češek, Laura Jan, Manca Novak (mentorica Katarina Trontelj, univ. dipl. biol.), 



 

 
 

3. B: Ema Češek (mentorica Irena Oblak, prof.), 

3. C: Nina Čuk (mentorica Irena Oblak, prof.), 

3. D: Tjaša Legat, Teja Majcen, Peter Ogrin (mentorica Katarina Trontelj, univ. dipl.biol.), 

4. A: Nik Rakovec, Barbara Mlinarec, Tina Šaula (mentorica Irena Oblak, prof.), 

4. B: Ema Ahačič, Nuša Koblar  (mentorica Irena Oblak, prof.). 

 

21.2.13. Kemija 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje: 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, ponedeljek, 9. 3. 2015  

Udeležilo se ga je skupno 63 dijakov in sicer 15 dijakov prvega letnika, 22 dijakov drugega letnika, 19 dijakov 

tretjega letnika in 7 dijakov četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, sobota,  9. 5. 2015 

Na tekmovanju je nastopilo skupno 200 dijakov.  

Na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja se je nanj uvrstilo 8 naših dijakov.   

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

1 zlato priznanje:  
Neža Žerjav – 2. A, mentor Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.  

16 bronastih priznanj:  
1. B: Kaja Ličef, Ana Ogrin, Neža Ribnikar, Sara Strasser ( mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.), 

1. Š: Trina Praprotnik Malej, Anja Mandeljc (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.), 

2. A: Noel Gregori, Eva Kanalec, Neža Žerjav (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.), 

2. B: David Cerkovnik, Tjaša Češek, Lovro Odar (mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.), 

3. B: Ema Češek (mentorica Veronika Žnidaršič, prof.), 

3. D: Peter Ogrin (mentorica Veronika Žnidaršič, prof.), 

4. B: Ema Ahačič, Matej Čušin (mentorica Veronika Žnidaršič, prof.). 

 

Fizika  - Informatika 
21.2.14. Fizika 

Regijsko tekmovanje: Jesenice, petek, 27. 3. 2015  

Udeležilo se ga je skupno 33 dijakov in sicer 2 dijaka  prvega letnika, 15 dijakov drugega letnika, 13 dijakov 

tretjega letnika in 3 dijaki  četrtega letnika. 

 Državno tekmovanje: Ljubljana, sobota,  11. 4. 2015 

Na tekmovanju so se uvrstili štirje dijaki naše gimnazije.  

 Osvojena priznanja na tekmovanju: 

4 srebrna priznanja:  
1. A: Andraž Maier    (mentor Matej Erjavec, prof.), 

2. A: Neža Žerjav       (mentor Jože Povšin, prof.), 

2. Š: Kristjan Bregant (mentor Matej Erjavec, prof.), 

4. B: Rok Resman     ( mentor Matej Erjavec, prof.). 

9 bronastih priznanj:    
1. A: Andraž Maier, Luka Kambič (mentor Matej Erjavec, prof.), 

2. A: Noel Gregori, Neža Žerjav (mentor: Jože Povšin), 

2. B: David Cerkovnik  (mentor: Jože Povšin), 

2. Š: Kristjan Bregant  (mentor Matej Erjavec, prof.), 

3. C: Andraž Mur , Matej Neumann (mentor Matej Erjavec, prof.), 

4. B: Rok Resman (mentor Matej Erjavec, prof.). 

 

Astronomija 

Regijsko tekmovanje: Jesenice, 11. 12. 2014  

Udeležilo se ga je skupno 6 dijakov.   

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

2 bronasti  priznanji:    
1. A: Andraž Maier, Luka Kambič (mentor Matej Erjavec, prof.) 

 

21.2.15. Informatika 

Bober:  

Šolsko tekmovanje: ( 10. in 14. 11. 2014 ) Tekmovanja so se udeležili vsi dijaki, ki obiskujejo informatiko in še 

nekateri drugi. Dijaki so tekmovali v dveh kategorijah: Bober (1. in 2. letniki – 76 dijakov) in Stari bober (3. in 

4. letniki – 29 dijakov). V kategoriji Bober so dijaki osvojili 26, v kategoriji Stari bober pa 11 bronastih medalj 

Državno tekmovanje:  17. 1. 2015 na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Na državno 



 

 
 

tekmovanje so se uvrstili Lovro Odar iz 2. A ter Maj Jensterle in Martin Ravnik iz 2. B. 

Martin Ravnik  je tudi tam osvojil bronasto priznanje. 

Geografija – zgodovina 
21.2.16. Zgodovina:  

" Zgodovina mesta Jesenic". 

Tema tekmovanja: Zgodovina zdravstva na Jesenicah 

Šolsko tekmovanje: 6. marec 2015 

Število dijakov: 6 

Občinsko tekmovanje: 16. marec 2015 

Število dijakov: 6 

1. ekipa (Pfajfar Tanja, Smajlović Elvisa, Žerjav Neža) 

2. ekipa (Plemelj Tina, Legat Tjaša, Majcen Teja) 

Rezultati:   1. ekipa – 1. mesto ( mentorica Nataša Meglič, prof.) 

   2. ekipa – 3. mesto ( mentorica Nataša Meglič, prof.) 

 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev:  

Šolsko tekmovanje: (četrtek, 29. 1. 2015) Udeležilo se ga je skupno14 dijakov in sicer 3 dijaki prvega letnika, 3 

dijaki  drugega letnika, 5 dijakov tretjega letnika in 3 dijaki četrtega letnika. 

Državno tekmovanje:  Ljubljana, sobota,  14. 3. 2015 

Na tekmovanju so nastopili dijaki iz 70 šol. 

Na podlagi rezultatov šolskega so se nanj uvrstili 3 naši dijaki. 

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

3 bronasta priznanja:  (dijaki so navedeni po razredih, po abecedi)  
1. Š: Nika Gomezel (mentorica Darja Svetina, prof.), 

4. C: Kristina Jan, Sara Jensterle ( mentorica Darja Svetina, prof.). 

 

21.2.17. Geografija:  

Šolsko tekmovanje: Jesenice, torek, 10. 2. 2015  

Udeležilo se ga je skupno 42 dijakov in sicer 12 dijakov prvega letnika, 7 dijakov drugega letnika, 13 dijakov 

tretjega letnika in 10 dijakov četrtega letnika. 

Regijsko tekmovanje: Želimlje, torek, 10. 3. 2015  

Udeležilo se ga je 5 naših dijakov: 1 dijak prvega letnika, 2 dijakinji tretjega letnika in 1 dijak četrtega letnika. 

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

2 srebrni priznanji:  
Luka Kambič - 1. A, mentorica Mirjam Martinuč- Bernard, prof.,    

Jakob Kveder- 4. C, mentorica Mirjam Martinuč-Bernard, prof.  

14 bronastih priznanj:  (dijaki so navedeni po razredih, po abecedi)  
1. A Luka Kambič, Tanja Pfajfar (mentorica Mirjam Martinuč - Bernard, prof.), 

3. B: Ema Sikošek (mentorica Mirjam Martinuč - Bernard, prof.), 

3. C: Timotej Kozelj, Nika Svetina, Anja Vavpotič (mentorica Mirjam Martinuč - Bernard, prof.), 

3. D: Katarina Globočnik, Peter Ogrin (mentorica Mirjam Martinuč - Bernard, prof.), 

4. A: Barbara Mlinarec, Katarina Mlinarec, Andraž Pavlič (mentorica Mirjam Martinuč - Bernard, prof.), 

4. B: Medeja Tomaževič (mentorica Mirjam Martinuč - Bernard, prof.), 

4. C: Jakob Kveder, Matic Zupan (mentorica Mirjam Martinuč - Bernard, prof.). 

 

 

 

21.2.18. Matematika 
Logika 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, četrtek, 25. 9. 2014  

Udeležilo se ga je skupno 91 dijakov in sicer 21 dijakov prvega letnika, 17 dijakov drugega letnika, 40 dijakov 

tretjega letnika in 13 dijakov četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, sobota,  8. 11. 2014 

Na tekmovanju je nastopilo skupno 10 naših dijakov.  

Osvojena priznanja na tekmovanju:  

3 zlata priznanja:  
Sara Ravnik - 1. B, mentor Srečko Polanc, prof.  

Maj  Jensterle – 2. B, mentorica Ana Miler, prof. 

Kristjan Bregant - 2. Š, mentorica Jerneja Kučina, prof. 



 

 
 

4 srebrna priznanja:  
Andraž Maier - 1. A, mentorica Ana Miler, prof.    

Tjaša Ćešek - 2. B, mentorica Ana Miler, prof.  

Ema Češek - 3. B, mentorica Jerneja Kučina, prof. 

Meta Pirc - 4. B, mentorica Darja Šatej, prof. 

43 bronastih priznanj:   
1. A: Luka Kambič, Matija Legat, Andraž Maier (mentorica Ana Miler, prof.), 

1. B: Katjuša Kupenko, Sara Strasser, Sara Ravnik, Nina Rupnik (mentor Srečko Polanc, prof.), 

1.Š: Anja Mandeljc (mentorica Darja Šatej, prof.), 

2. A: Noel Gregori, Luka Prezelj, Veronika Waschl (mentorica Ana Miler, prof.), 

2.B: Bor Bogožalec, Tjaša Češek, Laura Jan, Maj  Jensterle, Manca Novak, Lovro Odar, Tomaž Rant 

(mentorica Ana  

        Miler, prof.), 

2. Š: Urban Arh, Kristjan Bregant, Alenka Peternelj (mentorica Jerneja Kučina, prof.), 

3. A: Alma Skenderović (mentorica Darja Šatej, prof.), 

3. B: Zala Brelih, Ema Češek, Valter Hudovernik, Domen Arne Jelovčan, Anja Rakovec (mentorica Jerneja 

Kučina, prof.),  

3. C: Andraž Mur (mentor Srečko Polanc, prof.), 

3. D: Polona Hribar, Tjaša Legat, Špela Medja, Tina Repinc, Peter Ogrin, Melisa Veljanovska, Blaž Dobravec 

(mentor  

         Srečko Polanc, prof. ), 

3. Š: Miha Ličef, Luka Ulamec (mentorica Darja Šatej, prof.), 

4. A: Anže Trifkovič ( mentorica Jerneja Kučina, prof.), 

4. B: Matej Čušin, Neja Sirc, Nina Smolej, Meta Pirc, Rok Resman (mentorica Darja Šatej, prof.). 

 

Razvedrilna matematika 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, četrtek, 9. 10. 2014  

Udeležilo se ga je skupno 32 dijakov in sicer 6 dijakov prvega letnika, 11 dijakov drugega letnika, 9 dijakov 

tretjega letnika in 6 dijakov četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, sobota,  29. 11. 2014 

Na tekmovanju je nastopilo skupno  pet naših dijakov.  

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

4 srebrna priznanja:  
Kristjan Bregant - 2. Š, mentorica Jerneja Kučina, prof., 

2. A: Noel Gregori, mentorica Ana Miler, prof., 

3. B: Ema Češek , mentorica Jerneja Kučina, prof., 

4. B: Meta Pirc, Rok Resman, mentorica Darja Šatej, prof. 

10 bronastih priznanj:   
1. A: Gaja Novković ( mentorica Ana Miler, prof.), 

1. Š: Anja Mandeljc ( mentorica Darja Šatej, prof.), 

2. A Noel Gregori ( mentorica Ana Miler, prof.), 

2. B: Tjaša Češek ( mentorica Ana Miler, prof.), 

2. Š: Kristjan Bregant (mentorica Jerneja Kučina, prof.), 

3. B: Ema Češek (mentorica Jerneja Kučina, prof.), 

3. C: Andraž Mur ( mentor Srečko Polanc, prof. ), 

3. D: Peter Ogrin (mentor Srečko Polanc, prof. ), 

4. B: Meta Pirc, Rok Resman (mentorica Darja Šatej, prof.). 

 

Matematika 

Šolsko tekmovanje: Jesenice, četrtek, 19. 3. 2015  

Udeležilo se ga je skupno  dijakov in sicer 26 dijakov prvega letnika, 21 dijakov drugega letnika, 40 dijakov 

tretjega letnika in 13 dijakov četrtega letnika. 

Regijsko tekmovanje: Kranj, sreda, 1. 4. 2015  

Na tekmovanju je nastopilo skupno 23 naših dijakov.  

Državno tekmovanje: Ljubljana, sobota,  8. 4. 2015 

Na tekmovanju sta nastopila  skupno 2 naša dijaka. 

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

1 zlato priznanje:  
Lovro Odar - 2. B, mentorica Ana Miler, prof. 

17 srebrnih priznanj:  



 

 
 

Andraž Maier - 1. A, mentorica Ana Miler, prof.    

Luka Kambič - 1. A, mentorica Ana Miler, prof.  

Sara Ravnik- 1. B, mentor Srečko Polanc, prof.  

Anja Mandeljc – 1. Š, mentorica Darja Šatej, prof. 

Neža Žerjav – 2. A, mentorica Ana Miler, prof. 

Lovro Odar – 2. B, mentorica Ana Miler, prof.  

David Cerkovnik – 2. B, mentorica Ana Miler, prof. 

Maj Jensterle – 2. B, mentorica Ana Miler, prof. 

Tjaša Češek – 2. B, mentorica Ana Miler, prof.    

Alenka Peternelj – 2. Š, mentorica Jerneja Kučina, prof. 

Kristjan Bregant – 2. Š, mentorica Jerneja Kučina, prof. 

Jon Ažman – 3.A, mentorica Darja Šatej, prof. 

Gašper Anderle – 3. B, mentorica Jerneja Kučina, prof. 

Miha Ličef – 3. Š, mentorica Darja Šatej, prof. 

Meta Pirc – 4. B, mentorica Darja Šatej, prof. 

Rok Resman – 4. B, mentorica Darja Šatej, prof. 

Nina Smolej – 4. B, mentorica Darja Šatej, prof. 

33 bronastih priznanj:  (dijaki so navedeni po razredih, po abecedi)  

1. A: Luka Kambič, Andraž Maier, Hana Mohorič (mentorica Ana Miler, prof.) 

1. B: Sara Ravnik (mentor Srečko Polanc, prof.) 

1. Š: Anja Mandeljc, Luka Naglič, Trina Praprotnik Malej, Živa Rus  (mentorica Darja Šatej, prof.) 

2. A: Noel Gregori, Neža Žerjav (mentorica Ana Miler, prof.) 

2. B: David Cerkovnik, Tjaša Češek, Maj Jensterle, Lovro Odar, Žimen Ravnik (mentorica Ana Miler, prof.) 

2. Š: Kristjan Bregant, Alenka Peternelj (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

3. A: Jon Ažman, Maja Taler (mentorica Darja Šatej, prof.) 

3. B: Gašper Anderle, Rok Avsenek, Valter Hudovernik, Rene Urh (mentorica Jerneja Kučina, prof.)  

3. C: Andraž Mur (mentor Srečko Polanc, prof.) 

3. D: Ajda Dolžan  (mentor Srečko Polanc, prof. ) 

3. Š: Miha Ličef (mentorica Darja Šatej, prof.) 

4. A: Eva Pavlič, Igor Todorović (mentorica Jerneja Kučina, prof.) 

4. B: Matej Čušin, Nina Smolej, Meta Pirc, Rok Resman, Miha Škrabelj (mentorica Darja Šatej, prof.) 

 

21.2.19. Nemščina 
Tekmovanje iz znanja nemščine 

Šolsko tekmovanje: Jesenice,  8. 1. 2015  

Udeležilo se ga je 20 dijakov in sicer 9 dijakov drugega letnika in 11 dijakov tretjega letnika.  

Državno tekmovanje: Murska Sobota, 11. 2. 2015 

Na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja so se nanj uvrstili 3 naši dijaki: 

Rene Urh, Domen Arne Jelovčan in  Iris Ališič. 

   

Osvojena priznanja na tekmovanju: 

3 srebrna priznanja (državno tekmovanje):  
 Rene Urh, 3. B - mentorica: Darja Črv-Štepec, prof. 

 Domen Arne Jelovčan, 3. B - mentorica: Darja Črv-Štepec, prof. 

 Iris Ališič, 3. Š - mentorica: Milica Kos Tancar, prof. 

 

6 bronastih priznanj (šolsko tekmovanje):  (dijaki so navedeni po razredih, po abecedi)  

2. A: Nives Hüll, Neža Žerjav (mentorica Darja Črv-Štepec, prof.) 

2. Š: Alenka Peternelj (mentorica  Milica Kos Tancar, prof.) 

3. B:  Domen Arne Jelovčan, Rene Urh (mentorica Darja Črv-Štepec, prof.) 

3. Š:  Iris Ališič (mentorica Milica Kos Tancar, prof.) 
 

21.2.20. Slovenščina 
Cankarjevo priznanje 

1. in 2. letnik: 

Šolsko tekmovanje: 4. 12. 2014 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 12 dijakov. 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Anja Mandeljc, 1.Š, Trina Praprotnik Malej, 1. Š, 

Kristina Klara Čušin, 2. A, Neža Žerjav, 2. A(mentorica Nataša Kozelj, prof.),  

Področno tekmovanje: OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 22. 1. 2015 



 

 
 

Udeležili sta se ga je 2 dijakinji naše gimnazije: Trina Praprotnik Malej, 1. Š, Neža Žerjav, 2. A 

Srebrno priznanje sta osvojili obe dijakinji: Trina Praprotnik Malej, 1.Š, Neža Žerjav, 2. A 

(mentorica Nataša Kozelj, prof.) 

3. in 4. letnik: 

Šolsko tekmovanje: 4. 12. 2014 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 17 dijakov. 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Ema Češek, 3. B, Tina Gabrovec, 3. B, Blaž Istenič, 3. C  

Nika Ferbežar, 4. A, Ema Ahačič, 4. B, Neja Sirc, 4. B (mentorica Nada Legat, prof.). 

Področno tekmovanje: OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 22. 1. 2015 

Udeležilo se ga je 5 dijakov naše gimnazije: Ema Češek, 3. B, Tina Gabrovec, 3. B, Blaž Istenič, 3. C, Ema 

Ahačič, 4.B, 

Neja Sirc, 4. B. 

Srebrno priznanje sta osvojila naslednja dijaka: Blaž Istenič, 3. C, Ema Ahačič, 4. B (mentorica Nada Legat, 

prof.) 

Državno tekmovanje: OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani, 28. 3. 2015:   
Udeležila sta se ga 2 dijaka naše gimnazije: Blaž Istenič, 3. C in Ema Ahačič, 4. B (mentorica Nada Legat, 

prof.). 

Zlatega priznanja ni osvojil nihče. 

 

Literarni natečaji 

Evropa v šoli:  

Dijakinja 3. CNika Svetina je s svojim spisom »Ni vse zlato, kar se sveti« osvojila 3. mesto na državni ravni. 

Odlomek iz spisa je prebrala v veliki dvorani državnega zbora na slavnostni seji Odbora za zadeve Evropske 

unije (mentorica Lucija Javorski, prof.). 

 

Mednarodni literarni natečaj » Tarvisio, Tarvis, Trbiž«: 

- Laura Drole, 4. C: spis Tromeja upanja – 2. mesto, 

- Blaž Istenič, 3. C: spis Meje si postavimo in porušimo sami – 3. mesto 

- S spisoma sta sodelovala tudi Sara Kanalec iz 4. C in Andraž Mur iz 3. C (mentorica Lucija Javorski, prof.). 

 

Razpis Slovenskega planinskega muzeja Mojstrana 

S spisi, intervjuji, grafiti, slikami in z risbo so sodelovali: 

- Nika Pogačar, 3. C 

- Jan Bertoncelj, 3. C 

- Kristjan Bregant, 2. Š (mentorica Lucija Javorski, prof.). 

 

21.2.21. Športna vzgoja  
Občinsko priznanje za dosežke v letu 2014:  

- Grega Dvoršak za osvojeno 1. mesto DP srednjih šol v atletiki (suvanje krogle), 1. mesto DP srednjih šol v 

plavanju,  1.  mesto DP srednjih šol v orientacijskem teku, 

- Miha Ličef za osvojeno  1. mesto na DP  srednjih šol v gorskem teku,  3. mesto na DP v gorskem teku 

ekipno,  3. mesto na DP v krosu, 

- Anja Mandeljc za osvojeno  1. mesto na DP  srednjih šol v gorskem teku,  1. mesto na DP v gorskem teku 

ekipno, 2. mesto na DP v uličnem teku ekipno, 

- Vili Črv za osvojeno  3. mesto na DP  srednjih šol v gorskem teku,  3. mesto na DP v gorskem teku ekipno,  

- Tim Pahor za osvojeno 1. mesto na DP srednjih šol v judu,  

- Katarina Bogataj za osvojeno 2. mesto na državnem prvenstvu srednjih šol v športnem plezanju, 

- Irenej Bozovičar za osvojeno 3. mesto na DP  srednjih šol v atletiki, 

- Gaber Arh za osvojeno 2. mesto na teku trojk, 

- Kristjan Bregant za osvojeno 2. mesto na teku trojk, 

- Valter Hudovernik za osvojeno 2. mesto na teku trojk. 

 

Atletika 

Gorski tek ( soboto, 27. septembra 2014 v Smledniku ): 

Mlajše dijakinje 

1. mesto Anja Mandeljc 1. Š    

4. mesto Alenka Peternelj 2. Š 

7. mesto Neža Žerjav  2. A 

16. mesto Katja Potočar 1. B 

Starejše dijakinje 



 

 
 

6. mesto Eva Pavlič  4. A 

9. mesto Kristina Jan  4. C 

Mlajši dijaki 

3. mesto Vili Črv  1. Š 

7. mesto  Kristjan Bregant  2. Š 

8. mesto Lenart Dolar 2. A 

Starejši dijaki 

1. mesto Miha Ličef  3. Š 

9. mesto Valter Hudovernik 3. B 

EKIPNO:   

DIJAKINJE   GIMNAZIJE JESENICE  1. MESTO 

DIJAKI   GIMNAZIJE JESENICE  3. MESTO 

 

Atletsko ekipno tekmovanje srednjih šol: 

Področno prvenstvo (27.9.2014 v Kranju) 

Natopilo je 22 dijakinj Katja Potočar, 1. B, Trina Mateja Praprotnik, 1. Š, Lara Peterlin, 1. Š, Sara Mohorič, 1. 

Š, Monika Uremovič, 2. A, Tjaša Pfajfar, 2. A, Neža Žerjav, 2. A, Maja Pogačar, 2. Š, Mina Kašca, 2. Š, Urša 

Lešnjak, 2. Š, Lea Crnkič, 2. Š, Alenka Peternel, 2. Š, Zala Brelih, 3. B, Manca Mulej, 3. C, Tjaš Šolar, 3. Š, Eva 

Pavlič, 4. A, Katja Golja, 4. C, Tanja Golja, 4. C,  Karin Kovačič, 4. C, Ermina Pašič, 4. C, Maja Pristavec, 4. Š 

in Lana Tišlar, 4. Š.in 17 dijakov 

Natopilo je 27 dijakov: Anže Majer, 1. A, Vili Črv, 1. Š, Matija Gregor Černe, 2. B, Lenart Dolar, 2. B, Erazem 

Bršar, 2. B, Kristjan Bregant, 2. Š, Rok Kenda, 2. Š, Andrej Kadunc, 3. A, Armin Pašič, 3. A, Jon Ažman, 3. A, 

Rok Avsenek, 3. B, Grega Slatnar, 3. B, Valter Hudovernik, 3. B, Matej Neuman, 3. C, Matic Lotrič, 3. Š, 

Domen Ravnik, 3. Š, Miha Ličef, 3. Š, Gašper Gričar, 4. A, Andraž Golmajer Zima, 4. A, Nik Rakovec, 4. A, 

Marko Grilc, 4. A, Matej Kovač, 4. A, Anže Trifkovič, 4. A, Matic Zupan, 4. C, Žan Mekina, 4. Š, Jernej Lindič, 

4. Š in Mihael Waschel, 4. Š. 

 

Dijaki in dijakinje so ekipno zasedli 1. mesto – gorenjski prvaki 

 

DIJAKI, KI SO SE UVRSTILI MED PRVE TRI POSAMIČNO: 

1.mesto: 

3. Š Ravnik Domen – skok v višino 

3. Š Lotrič Matic – skok v daljino 

3. Š Ličef Miha – 2000 m 

4x100 dijakinje 

2.mesto: 

1.A Majer Andraž – 400 m 

4x100 dijaki  

1. Š Malej Praprotnik Trina – skok v daljino 

2. Š Lešnjak Urša – 100 m 

3. C Mulej Manca – suvanje krogle 

4. C Golja Tanja – 400 m 

2. Š Peternelj Alenka – 1000 m 

3.mesto: 

4. A Trifkovič Anže – skok v višino 

1. Š Črv Vili – 2000 m  

3. A Pašič Armin – 400 m 

3. B Slatnar Grega – skok v daljino 

4x100 dijaki  

4. C Kovačič Karin  – 100 m 

1. B Potočar Katja – 400 m 

4. C Golja Katja – skok v višino 

2. A Žerjav Neža – 1000 m 

 

Finale državno prvenstvo ( 9. 10. 2014 v Celju) 

Natopilo je 15 dijakinj in 17 dijakov     
DIJAKINJE - GIMNAZIJA JESENICE  4. MESTO 

DIJAKI - GIMNAZIJA JESENICE  7. MESTO 

 

DIJAKI, KI SO DOSEGLI VRHUNSKE REZULTATE: 



 

 
 

Miha  Ličef  3. Š –   2. mesto   2000 m  - 6:04,84 

Vili Črv  1. Š -  3 .mesto   2000 m  - 6:08,99 

Sara Mohorič  1. Š  -  5 .mesto   400 m – 1:00,65 

Tjaša Šolar  3. Š -  5. mesto   suvanje krogle – 10,73 

Gašper Gričar  4. A -  5. mesto   suvanje krogle – 12,51 

Domen Ravnik  3. Š -  5. mesto skok v višino – 174 

Dijaki  - 6. mesto  4x100 m – 46,13 

Trina Malej Praprotnik  1. Š -  7. mesto  skok v daljino - 524 

Lara Peterlin 1. Š  - 8. mesto  skok v daljino – 514 

Dijakinje  - 8. mesto  4x100 m – 51,83 

Karin Kovačič  4. C – 9 .mesto   100 m – 13,20 

Anže Trifkovič  4. A - 10. mesto skok v višino – 168 

 

Državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol ter dijakov s posebnimi potrebami v orientacijskem teku. 

Ljubljana, 2. 10. 2014 

Grega Dvoršak, 3. B je v svoji kategoriji s časom 34,39  dosegel prvo mesto.  ( mentor, Roman Podlipnik, prof.)  

 

Atletika posamično  

Regijsko tekmovanje: (Kranj, 13. 05. 2015) 

Spremljevalci:  Marija Medja prof., Bojana Martinčič,  prof.  

TEKMOVALCI  in UVRSTITVE: 

Na tekmovanju nastopilo 130 tekmovalk in tekmovalcev 

1. mesto: Tjaša Šolat 3. Š - suvanje krogle; Domen Ravnik 3. Š – skok v višino 

2. mesto: Sara Mohorič 1. Š – tek 400 m; Lara Peterlin 1. Š - skok v daljino; Miha Ličef 3. Š – tek 2000 m; 

Štafeta 4x 100 m – (Katja Golja 4. C, Lara Peterlin 1. Š, Sara Mohorič 1. Š, Maja Pristavec 4. Š) 

3. mesto: Alenka Peternelj 2. Š – tek 1000 m; Maja Pristavec 4. Š - skok v daljino; Saša Arh 3. Š  suvanje krogle, 

Andraž Majer 1. A - tek 400 m; Gašper Gričar 4. A - suvanje krogle;  Štafeta 4x 10 0 m – (Matic Lotrič 3. Š, 

Andraž Majer 1. A, Žan Mekina 4. Š, Anže Trifkovič 4. A) 

 

Državno tekmovanje: (Domžale,  20. 05. 2015) 

Spremljevalci:  Marija Medja prof. Roman Podlipnik  prof.  

TEKMOVALCI  in UVRSTITVE: 

V  vsaki disciplini je nastopilo 24 najbolje uvrščenih tekmovalcev iz področnih tekmovanj 

Suvanje krogle – dijaki invalidi  1. mesto  Grega Dvoršak  3. B   

Skok v višino – dijaki 4. mesto  Domen Ravnik 3. Š     

Suvanje krogle - dijakinje  5. mesto  Tjaša Šolar  3. Š   

Tek 400 m – dijakinje 7.  mesto  Sara Mohorič  1. Š    

Tek 2000 m – dijaki 7. mesto  Miha Ličef   3. Š    

Skok v daljino – dijakinje 13.mesto  Lara Peterlin 1.Š 

Tek 400 m – dijaki 21. mesto  Andraž Majer 1. A 

 

Ljubljanski maraton  - šolski tek  

V soboto, 25. oktobra 2014 je ekipa naših dijakinj in dijakov nastopila na Ljubljanskem maratonu. 

Maratona se je udeležilo kar 42 gimnazijcev – 35 dijakinj in 7 dijakov. 

Dijaki in dijakinje z najboljšimi rezultati: 

Miha Ličef , 3.Š - 4. mesto 

Anja Mandeljc, 1. Š -  6. mesto 

Alenka Peternelj, 2. Š - 7. mesto 

Neža Žerjav, 2. A - 9. mesto 

 Ekipno dijakinje 2. mesto 

 Ekipno dijaki nehvaležno 4. mestu 

 

Državno  prvenstvo krosu (Maribor,  23. 04. 2015): 

Spremljevalca:  Marija Medja, prof. in Boštjan Modrijan , prof. 

Mlajše  dijakinje(56 nastopajočih):   

Anja Mandeljc 1. Š - 7. mesto;  

Alenka Peternelj 2. Š -  11. mesto;  

Sara Mohorič 1. Š -  13. mesto;  

Neža Žerjav 2. A -  23. mesto;  

Živa Rus  1. Š -  25. mesto;  



 

 
 

Eva Rozman 2. A -  28 .mesto;  

Lara Peterlin 1. Š -  32. mesto;  

Katja Potočar1. B -  36. mesto  

EKIPNO:  1. mesto 

Starejše dijakinje: (37  nastopajočih)    

Eva Pavlič  4. A - 10. mesto;  

Tanja Golja 4. C -  13. mesto    

EKIPNO:   10 .mesto 

Mlajši dijaki:  (69 nastopajočih)   

Črv Vili 1. Š -   5 .mesto;   

Tim Pahor 2. Š -  15. mesto;  

Černe Gregor Matija 2. B -  16. mesto; 

Rok  Kenda  2. Š -  19. mesto;   

Kristjan Bregant 2. Š -  20. mesto;  

Lenart Dolar 2. A -  59. mesto;  

Maj Jensterle 2. B -  60. mesto;  

Erazem Bršar 2. B -  61. mesto 

EKIPNO:    2. mesto 

Starejši dijaki: (54 nastopajočih)  

Miha Ličef  3. Š -  7.  mesto;  

Matjaž Zupančič 4. A-  27. mesto;  

Rok Avsenek 3. B -  32. mesto 

EKIPNO: 6. mesto 

EKIPNO   DIJAKI:  3. mesto 

EKIPNO   DIJAKINJE:  6. mesto 

 

Tek trojk – šolski teki ( Ljubljana,  9. 05. 2015) 

Spremljevalci:  Marija Medja prof. Bojana Martinčič  prof.  

Boštjan Modrijan prof. Roman Podlipnik prof. 

TEKMOVALCI  in UVRSTITVE: 

Dijaki: (27 ekip)  

1.  ekipa gimnazije. -  2. mesto  Miha Ličef  3. Š, Benjamin Črv 4. Š, Vili Črv 1. Š 

2.  ekipa gimnazije -   6. mesto  Lenart Dolar 2. A, Rok Kenda 2. Š,   Kristjan Bregant 2. Š 

3.  ekipa gimnazije -   16. mesto  Blaž Žerjav Jereb 2. A, Miha Smolej 2. A, Maj Jensterle 2. B 

 

Dijakinje: (89 ekip)   

1 ekipa gimnazije. -  4. mesto  Alenka Peternelj 2. Š, Tanja Golja 4. C, Živa Rus 1. Š 

2.  ekipa gimnazije -   9. mesto  Eva Rozman 2. A, Zala Kobentar 3. Š,  Kristina Jan 4. C 

3.  ekipa gimnazije -  14. mesto  Sabina Hatič, 2. A, Sara Hatič, 2. A,  Katja Potočar 1. B 

4.  ekipa gimnazije -  19. mesto  Lucija Soklič 4. Š, Maja Smolej 4. Š, Nika Knez 4. Š 

5.  ekipa gimnazije -  23. mesto  Maja Pristavec 4. Š, Pia Demšar 4. Š, Ana Žemlja 3 D 

6.  ekipa gimnazije -  26. mesto  Lea Crnkič 2. Š, Mina Kašca 2. Š, Taja Tučen 2. Š 

7.  ekipa gimnazije -  31. mesto Monika Uremovič 2. A, Aneja Trifon 2. A, Kristina Klara Čušin 2. A 

7.  ekipa gimnazije -  70. mesto   Nives Hull 2. B, Manja Vidic2. B, Eva Kanalec 2. B 

  

TROJKE NA 12,5 KM: 

mešana ekipa gimnazije  - 22. mesto  Eva Pavlič 4. A, Matjaž Zupančič 4. A, Gaber Arh 

1. ekipa gimnazije fantje 4.Š    223. mesto  Žan Mekina,4. Š,  Mihael Waschl, 4. Š, Mitja Pazlar, 4. Š 

2. ekipa gimnazije fantje 4.Š     224. mesto   Jernej Lindič, 4.Š, Žiga Gašperšič, Grega Gašperšič 

 

Orientacijsko tekmovanje 

Državno prvenstvo dijakov s posebnimi potrebami ( Ljubljana, 2. 10. 2014):    
Grega Dvoršak iz 3. B razreda se je v Ljubljani udeležil državnega prvenstva osnovnih in srednjih šol ter dijakov 

s posebnimi potrebami v orientacijskem teku. Zaradi posledic žledoloma so v kategoriji najmlajših in kategoriji 

invalidov tekmovali v parku Kodeljevo na 1 km dolgi progi. 

Grega je v svoji kategoriji s časom 34,39  dosegel prvo mesto.   

 

Športno plezanje  

Kategorizirani tekmovalci ( Škofijska gimnazija Ljubljana, 29. 1. 2015): 

Primc Igor, 3. A – 2. mesto 



 

 
 

Rozmanič Tine, 2. Š -  4. mesto 

Primc Jure, 4. Š -  5. mesto,  

Brelih Zala, 3. B - 8. mesto 

Nekategoriziraniv tekmovalci  ( Škofijska gimnazija Ljubljana, 28.1.2015): 

Čušin Matej, 4. B -  16. mesto,  

Strasser Sara, 1. B -  23. mesto, 

Djurič Daniel, 3. C -  28. mesto. 

 

Judo 

Državno tekmovanje 

 (Koper, 12.11.2014) 

Tim Pahor, 2. Š postal državni prvak v kategoriji do 50 kg.  

Kos Matic, 1. A  je  v kategoriji do 81 kg  osvojil sedmo mesto. 

(mentorica, Bojana Martinčič,prof.) 

 

Odbojka 

Odbojka na mivki: 

Področno tekmovanje: Preddvor, 17. 9. 2014 

Za našo gimnazijo so nastopile: Eva Valant, 2. Š, Lea Crnkič, 2. Š in Eva Pavlič, 4. A ( mentor Boštjan 

Modrijan, prof. ) in so osvojile 3. mesto. Na polfinalni turnir so se uvrstili dijaki GSŠRM Kamnik in Gimnazije 

Kranj 

Za našo gimnazijo so nastopili: Jernej Lindič, 4. Š, Žan Mekina, 4. Š,  Matej Kovač, 4. A in Matic Lotrič, 3. Š  

( mentor Boštjan Modrijan, prof.) Osvojili so 2. mesto in se z dijaki GSŠRM Kamnik uvrstili na polfinalni 

turnir državnega prvenstva 

Polfinale državnega prvenstva: ( Kamnik, 24. 9. 2014):  

Za našo gimnazijo so nastopili: Jernej Lindič, 4. Š, Žan Mekina, 4. Š,  Matej Kovač, 4. A in Matic Lotrič, 3. Š  

( mentor Boštjan Modrijan, prof.). 

Končni vrstni red: 1. GSŠRM Kamnik, Gimnazija Šentvid, 3. Gimnazija Ledina in 4. Gimnazija Jesenice      

Odbojka: 

Področno tekmovanje 

Dijaki (sreda, 12. 11. 2014): naša ekipa kljub borbenosti ostala brez finala. Končni zmagovalci so postali fantje 

iz Kamnika, drugo mesto so zasedli dijaki iz Naklega in si s tem priborili vstopnico za četrtfinale. Tretji v finalu 

so bili srednješolci z Jesenic.  

Za našo gimnazijo so nastopili: Jernej Lindič, 4. Š, Žan Mekina, 4. Š, Matej Kovač, 4. A, Matic Lotrič, 3. Š, 

Domen Ravnik, 3. Š, Anže Piščanec, 1. Š, Jon Pelko, 4. Š in Rok Tarman, 3. Š ( mentorica mag. Lidija Dornig ). 

Končni vrstni red:1. SŠRM Kamnik, 2. Gimnazija Jesenice, 3. SGTŠ Radovljica , 4. ŠC Kranj in 5. do 6. ŠC 

Škofja Loka –strojna, ŠC Škofja Loka. lesna. Na polfinalni turnir sta se uvrstili ekipi SŠRM Kamnik in  

Gimnazija Jesenice. 

Dijakinje (četrtek, 13. 11. 2014): V zaključnih tekmah, ki so potekale na gimnaziji, so se med seboj pomerile 

zmagovalke skupin iz predtekmovanja. Pri dekletih so bile ekipe : Gimnazija Kranj, GSŠRM Kamnik in 

Gimnazija Jesenice. V razburljivi končnici so slavile domačinke, poleg njih so se v nadaljnje tekmovanje uvrstile 

še Kamničanke.  

Končni vrstni red: 1. GSŠRM Kamnik,  2. Gimnazija Kranj, 3.Gimnazija Jesenice  in 4.EGSŠ Radovljica. Na 

polfinalni turnir sta se uvrstili  ekipi GSŠRM Kamnik in Gimnazije Kranj 

Za našo gimnazijo so nastopile: Doroteja Brgant, 4. Š, Lana Tišlar, 4. Š,  Lucija Soklič, 4. Š, Nina Čuk, 3. B, Eva 

Valant, 2. Š, Nika Knez, 4. Š, Eva Pavlič, 4. A, Tjaša Berginc, 4. A, Pia Blažič, 2. Š, Taja Tučan, 2. Š in Lea 

Crnkič, 2. Š (mentorica mag. Lidija Dornig ).  

Četrtfinale državnega prvenstva srednjih šol za dijakinje (Jesenice, 22.12.2014): 

Na turnir so se uvrstile naslednje ekipe: Gimnazija Jesenice, Gimnazija Koper in Srednja šola za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo. Na žalost so zadnji trenutek odpovedale sodelovanje dijakinje iz Srednje šole za 

farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. Tako je bila odigrana le ena tekma, v kateri so zmagale dijakinje 

naše gimnazije (2 : 0) in se uvrstile na polfinalni turnir. 

Za našo gimnazijo so nastopile.: Doroteja Brgant, 4. Š, Lucija Soklič, 4. Š, Nina Čuk, 3. B, Eva Valant, 2. Š, 

Nika Knez, 4. Š, Eva Pavlič, 4. A, Tjaša Berginc, 4. A, Pia Blažič, 2. Š, Taja Tučan, 2. Š in Lea Crnkič, 2. Š ( 

mentorica mag. Lidija Dornig ).  

Polfinale državnega tekmovanja srednjih šol  – dijakinje Gimnazija Jesenice, 9. 2. 2015:  

Rezultati: 

Gimnazija Jesenice : Gimnazija Šiška  

1:2 (-16, 11, 11)  

Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica : Gimnazija Šiška  



 

 
 

0:3  

Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica : Gimnazija Jesenice  

0:3  

Na finalni turnir sta se uvrstili Gimnazija Šiška in Gimnazija Jesenice 

 Za Gimnazijo Jesenice so nastopile: Taja Tučen 2. Š, Pia Blažič 2. Š, Eva Valant 2. Š, Lea Crnkić 2. Š, Doroteja 

Brgant 4. Š, Lana Tišlar 4. Š, Lucija Soklič 4. Š, Nika Knez 4. Š, Nina Čuk 3. D in  Eva Pavlič 4. A (mentorica 

mag. Lidija Dornig). 

Finale državnega tekmovanja srednjih šol  – dijakinje Gimnazija Šiška 4. 3. 2015:  

Na finalni turnir so se uvrstile dijakinje Gimnazije Šiška, I. Gimnazije Celje, II. Gimnazije Maribor in Gimnazija 

Jesenice. 

Dekleta so se med seboj pomerile po sistemu vsak z vsakim. Naše dijakinje na koncu osvojila bronasto medaljo. 

Vsekakor jim moramo čestitati za borbenost, z malo športne sreče bi si lahko prislužile tudi žlahtnejšo medaljo, 

ki so si jo po mojem in mnenju zunanjih opazovalcev tudi zaslužile. 

Ekipo Gimnazije Jesenice so zastopale:  

Doroteja Brgant, 4. Š, Lucija Soklič, 4. Š, Nina Čuk, 3. B, Eva Valant, 2. Š, Nika Knez, 4. Š, Lana Tišlar, 4. Š,  

Eva Pavlič, 4. A, Tjaša Berginc, 4. A, Pia Blažič, 2. Š, Taja Tučan, 2. Š in Lea Crnkič, 2. Š (mentorica mag. 

Lidija Dornig). 

Nogomet 

Področno:  ( Radovljica, 29. 1. 2015): 

dijakinje: V kategoriji deklet so bile prijavljene 4 ekipe. Ekipa srednje šole Jesenice je bila iz neznanih razlogov 

odsotna, tako da so se vse tri ekipe deklet uvrstile neposredno v finale, ki je bilo v četrtek , 5. 2. 2015. 

Ekipa dijakinj Gimnazije Jesenice: Anja Lajič, 2. Š, Eva Valant 2. Š,Mina Kašca, 2 . Š, Tina Mezeg, 1. Š, Anita 

Razinger, 3. Š, Tjaša Šolar, 3. Š, Saša Arh, 3. Š, Anja Vavpotič, 3. C in Maja Stare, 1. Š ( mentor Roman 

Podlipnik, prof.) 

dijaki: Na področnem prvenstvu srednjih šol (dijaki) je sodelovalo 14 ekip. Naši dijaki so bili v skupini D 

skupaj z ekipami ŠC Strokovna Gimnazija Kranj in SGTŠ Radovljica. 

Rezultati: Naši dijaki so z  rezultatom  2:0 premagali  SGTŠ Radovljica ter z rezultatom 3:0 ŠC  Strokovna 

Gimnazija Kranj. V skupini so tako osvojili prvo mesto in se uvrstili v finale, ki bo 5. 2. 2015 prav tako v 

Radovljici. 

Ekipa dijakov Gimnazije Jesenice: Grega Slatnar ,3. B, Anže Trifkovič, 4. A, Armin Pašič , 3. A,David 

Jovanovič, 2. Š, Urban Arh,  2. Š, Marko Grilc, 4. A, Miha Štefe 4. A, Žiga Štefančič, 4. C (mentor Roman 

Podlipnik, prof.) 

 

 

Finale področnega prvenstva ( Radovljica, 5.2.2015 ) 

Dijaki Matej Kovač 4. A, Marko Grilc 4. A, Anže Trifkovič 4. A, Miha Štefe 4. A, Armin Pašić 3. A, David 

Jovanović 2. Š, Urban Arh 2. Š, Blaž Sever 1. Š so se uvrstili v četrtfinale DP. 

Dijakinje  Mezeg Tina 1. Š, Kašca Mina 2. Š, Eva Valant 2. Š, Arh Saša 3. Š, Šolar Tjaša 3. Š, Razinger Anita 3. 

Š, Vavpotič Anja 3. C, Nina Čuk 3. D so zasedla 4.mesto na področnem tekmovanju.   

Četrtfinale državnega prvenstva (Koper, 25. 3. 2015): Naši dijaki so pokazali odlično igro, a z osvojitvijo 4. 

mesta zaključili letošnje tekmovanje.  

Ekipa dijakov Gimnazije Jesenice: Grega Slatnar , 3. B, Anže Trifkovič, 4. A, Armin Pašič , 3. A, David 

Jovanovič, 2. Š, Urban Arh,  2. Š, Marko Grilc, 4. A,  Matej Kovač, 4. A, Miha Štefe, 4. A in Blaž Sever, 1. Š( 

mentor Roman Podlipnik, prof.). 

         

Košarka 

Področno tekmovanje (ESIC Kranj, 5. 12. 2014): Na področnem prvenstvu srednjih šol je sodelovalo 12 ekip. 

Naši dijaki so bili v skupini C skupaj z ekipami ŠC Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka in ŠC Škofja Loka. 

V skupini so osvojili prvo mesto in se tako uvrstili v finalni del tekmovanja. 

Rezultati:  Gimnazija Jesenice  55: 49   ŠC Loka 

                ŠC Kranj  23 : 30   Gimnazija Škofja Loka 

               ŠC Loka   24 : 18  ŠC Kranj 

               Gimnazija Jesenice   37 : 28  Gimnazija Škorja Loka  

V tekmi za razvrstitev od 1. do 3. mesta so naši dijaki po dveh porazih proti Gimnaziji Franceta Prešerna in SŠ 

Domžale osvojili končno tretje mesto in se uvrstili v četrtfinalno tekmovanje, ki bo v januarju 2015. 

Ekipa dijakov Gimnazije Jesenice: Maj Jensterle, 2. B, Šimen Ravnik, 2. B, Domen Ravnik, 3. Š, Igor Todorovič, 

4. A, Benjamin Bešič, 3. A, Jernej Omejc, 3. A  (mentor Roman Podlipnik,  prof.). 

Četrtfinale državnega prvenstva srednjih šol (27. 1. 2015  v Ljubljani) so sodelovale naslednje šole: SUAŠ 

Ljubljana, Gimnazija Brežice in Gimnazija Jesenice. Prvo mesto je osvojila ekipa SUAŠ Ljubljana, drugi so bili 



 

 
 

dijaki Gimnazije Brežice, ki so za tri točke premagali naše fante. Naši fantje so tako končali z letošnjimi nastopi 

na državnem srednješolskem tekmovanju. Za prikazane igre si zaslužijo vse pohvale. 

Ekipa dijakov Gimnazije Jesenice: Anže Piščanec,1. Š, Šimen Ravnik, 1. A, Matic Senčar, 1. A, Igor Todorovič, 

3. A, Benjamin Bešič, 2. A in Domen Ravnik, 3. Š (mentor Roman Podlipnik, prof.). 

 

Rokomet 

Regijsko tekmovanje za  dijake (Športna zveza Tržič in ŠC Škofja Loka) sta organizirala regijsko tekmovanje 

v rokometu. 

Ekipa dijakov Gimnazije Jesenice: Matic Lotrič, 3. Š, Anže Trifkovič, 4. A, Andraž Golmajer Zima, 4. A, 

Primož Peterman,   2. Š, Uroš Hmeljak, 3. A, Jon Ažman, 3. A, Erazem Bršar, 2. B, Amar Kavazovič, 3. C in 

Edvin Dučanovič, 3. C (mentor Roman Podlipnik,  prof.) 

Rezultati:      GIM JESENICE        13 : 12  BC Naklo 

                      GIM JESENICE        10 : 7  EGSŠ Radovljica 

                      GIM JESENICE          10 : 14  SŠS ŠKOFJA LOKA 

V skupini so naši dijaki osvojili drugo mesto. Za končno tretje mesto so se pomerili z Gim. Škofja Loka in so po 

izvajanju kazenskih strelov izgubili z rezultatom 5: 4. Tako so osvojili končno četrto mesto. 

 

Plavanje 

Regijsko tekmovanje( Kranj 2. 4. 2015. ):  

Kategorizirani tekmovalci – 100 m mešano: 

Bohinec Karolina, 2. Š - 1. mesto, Tomaš Rok, 2. Š -  6. mesto, Kašca  Mina, 2. Š  -  7. mesto, Rampre Maruša, 

1. A  - 12. mesto. 

Nekategorizirani tekmovalci – 100 m prosto: 

Diana Džamastagić, 3. D -  4. mesto, Čuk Matej, 2. Š - 4. mesto, Arh Urban, 2. Š - 5. mesto, Jovanović David, 2. 

Š - 6. mesto. 

Odprto šolsko prvenstvo invalidov (Velenje, sobota 25. 5. 2015) 

 Udeležil se ga tudi naš dijak Grega Dvoršak. Nastopil je v dveh disciplinah: 50 m prosto in 50 m prsno. 

Uvrstitev: 

Grega Dvoršak: 50 m prosto: 7. mesto in 50 m prsno 5. mesto 

 

Državno tekmovanje v deskanju na snegu ( Rogla, 24. 3. 2015) 

29. mestom Grega Slatnar, 3. B 

 

Državno tekmovanje v alpskem smučanju ( Rogla, 24. 3. 2015) 

Rezultati: 

1. mesto dijaki ekipno Ekipo dijakov so sestavljali: Blaž Žerjav Jereb 2. A (8. mesto – mlajši dijaki), Luka 

Prezelj 2. A (13. mesto – mlajši dijaki), Nejc Robič 2.Š (11. mesto – mlajši dijaki), Žiga Štefančič 4. C (14. 

mesto – starejši dijaki), Žan Mekina 4. Š (11. mesto – starejši dijaki), Grm Timotej 1. Š (odstop). 

2. mesto  Zala Kobentar, 3. Š med kategoriziranimi  

3. mesto Eva Kanalec, 2. A med mlajšimi nekategoriziranimi dijakinjami 

Med starejšimi dijakinjami je bila Sara Kanalec, 4. C, 6., Saša Arh, 3.Š, 26. in Tjaša Šolar, 3.Š, 28.  

 

Državno prvenstvo srednjih šol v skokih z male prožne ponjave ( Koper,12. 2. 2015): naša dijakinja Laura 

Jan se je uvrstila v finale mnogoboja posamezno in osvojila 31. mesto. 

 

Akrobatsko-navijaška skupina  

Mednarodno tekmovanje v Cheerleadingu 

Ljubljana, 24. 5. 2015 

Mentor:  Boštjan Modrijan, prof.  

 

TEKMOVALCI in UVRSTITEV – Leteči medvedki 

6. mesto – Tomaž Šolar 1.B, Matija Cvetek 1.B, Lenart Dolar 2.A, Martin Jug 3.A, Lenart Ribnikar 3.D, Bor 

Kokalj 3.D 

 

 

Likovna umetnost - Glasba 

21.2.22. Likovna umetnost ( mentorica Sonja Janša Gazič.  uni.dipl.umet.zgo.)                          

 15. likovni natečaj  Zdrav dih :  

Na natečaju, ki ga razpisuje Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, je sodelovalo  19 

dijakov 1. in 2. letnika Gimnazije Jesenice  in prejeli so  naslednja priznanja: 



 

 
 

- zlato priznanje: Sara Hatič, 2. A 

- srebrno priznanje: Ema Klinar, 2. A 

- bronasto priznanje: Petra Kalan, 2. A, Manja Vidic, 2. A, Aneja Trifoni, 2. A, Eva Rozman, 2. A, Katarina 

Dobravec,     2. B, Mojca Žumer 2. B, Tjaša Češek, 2. B. 

 Likovni salon Dolik je razpisal natečaj Lepota je umetnost 2015 za osnovne in srednje šole. 

Na likovnem natečaju je sodelovalo 9 šol, izmed vseh prispelih del je bilo za razstavo izbranih 24. Sodelovalo 

je 15 dijakov Gimnazije Jesenice (9 dijakov 2. letnikov in 6 dijakov 3. letnikov), izmed katerih je žirija za 

razstavo izbrala 4 dela. Dijakinje so osvojile vsa prva tri mesta: 

1. mesto: Tamara Šterk, 3. A 

2. mesto: Zala Serianz, 2. B 

3. mesto: Sara Hatič, 2. A 

Poleg nagrajenih treh del, se je na razstavo uvrstilo tudi delo Maruše Ferjan, 3. B. 

Odprtje razstave in podelitev priznanj in nagrad: Likovni salon Dolik, 19. 6. 2015 

Mentorica vsem dijakom: Sonja Janša Gazič, univ. dipl. umet. zgod. 

 

 

21.2.23. Organizacija in izvedba koncertov oz. nastopov pevskega zbora ( mentorica Katja Pavlič Josifov, 

prof. ): 

 sprejem maturantov 

 božično-novoletni koncert 

 projektni dan 

 informativni dan 

 slavnostna akademija ob 70- letnici Gimnazije Jesenice 
 

22. Število osvojenih priznanja na tekmovanjih  

PREDMET zlata srebrna bronasta  

SLOVENŠČINA – Cankarjevo 

priznanje 

    

1. in 2. letniki 1 2 5 Neža Žerjav,1. C ( Nataša Kozelj, prof.) 

3.in 4. letniki 2 3 6 Kaja Novosel, 4. A in Iva Ramuš Cvetkovič, 4. A ( 

Nada Legat, prof.) 

NEMŠČINA – 2. letnik 1  3   Eva Bergant 2. B (mentorica Darja Črv Štepec, prof.) 

NEMŠČINA – 3. letnik 1  1 Izabela Balikić, 3. B ( Darja Črv Štepec, prof. ) 

NEMŠČINA - PFIFFIKUS bralni 

maraton 

  1  

ANGLEŠČINA – 3. letnik 1   Maja Smolej, 3. Š ( Tina Mulec, prof.) 

ITALIJANŠČINA – drž. 

tekmovanje 

 1 2  

BIOLOGIJA     

Znanje o sladkorni bolezni  1 19  

Proteusovo priznanje  1 10  

Raziskovalne naloge   2  

Krkino priznanje 1  1  

FIZIKA 0 0 12  

GEOGRAFIJA     

Šolsko tekmovanje   8  

KEMIJA  2 3  Anže Meden in Juš Kosmač, 4. B ( Natalija Bohinc 

Zaveljcina, prof. ) 
MATEMATIKA     

Vegova priznanja 2 15 37 Noel Gregori,1. A ( Ana Miler, prof.) in Juš Kosmač, 

4. B (Darja Šatej, prof. ) 

Logika 1 5 35   Kristjan Bregant, 1. Š. 

Razvedrilna matematika  4 15  

INFORMATIKA     

Bober – 1. in 2. letnik 1  39 Noel Gregori,1. A 

Stari Bober – 3. in 4. letnik   7  

ZGODOVINA     

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 1  2 Rok Poklukar , 4. A 



 

 
 

Zgodovina mesta Jesenice     

ŠPORTNA VZGOJA     

Občinska priznanja - 17     

Plavanje 1   Grega Dvoršak, 2. B( Bojana Martinčič,prof.) 

Gorski tek 2  1   Miha Ličef  1. mesto,   Gaber Arh  3. mesto, fantje   

ekipno državni  prvaki ( Marija Medja, prof. ) 

Ljubljanski maraton – tek trojk  1    

Športno plezanje (kat)     

Športno plezanje (nekat.)  1   

Atletika - ekipno  2  Miha Ličef, 2. Š ( 2. mesto na 2000m ), Irenej 

Bozovičar, 4. Š ( 2. mesto v suvanju krogle ) ( Marija 

Medja , prof. ) 

Atletika - posamično 1  1 Grega Dvoršak 2.B (mentor Roman Podlipnik, prof. ) 

Atletika- kros 0 0 2  

UNESCO tek  0 2 0  

Alpsko smučanje 0 0 0  

Streljanje z zračno puško   1  

 LIKOVNA UMETNOST - Trstika     

Zdrav dih za navdih 1  2 Jan Bertoncelj, 2. C (Sonja Janša Gazič, prof.) 

Lepota je umetnost - DOLIK 

Državnem zboru 

    

EVROPA V ŠOLI 1   Matic Noč (Mentorica: Renata Knap, prof.) 
MEPI 3  3  

SKUPAJ 21 41 229  

 

 

Tekmovanja in število nastopajočih pri posameznem predmetnem področju 

PREDMET ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO 

SLOVENŠČINA (Cankarjevo priznanje)    

1. in 2. letnik 15 4 2 

2. in 4. letnik 18 5 2 

NEMŠČINA – 2. letnik 10  3 

NEMŠČINA – 3. letnik 4  2 

Pfiffikus – bralni maraton   72 

ANGLEŠČINA    

ANGLEŠČINA – 3. letnik 13 8 1 

ITALIJANŠČINA    3 

GEOGRAFIJA 19 2  

MATEMATIKA    

Vegova priznanja 117 23 3 

Logika 102  7 

Razvedrilna matematika 46  4 

BIOLOGIJA    

Znanje o sladkorni bolezni 76  3 

Proteusovo priznanje 31  5 

Raziskovalne naloge  6  

Krkino priznanje   5 

KEMIJA – Preglove plakete 87  10 

FIZIKA 22 28 0 

INFORMATIKA     

Bober – 1. in 2. letnik 109  1  

Stari Bober – 3. in 4. letnik 18    

ZGODOVINA    

Zgodovina mesta Jesenic 20 6  

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 10  3 

Evrošola   3 



 

 
 

LIKOVNA UMETNOST    

Zdrav dih za navdih   21 

Lepota je umetnost - Dolik  5  

ŠPORTNA VZGOJA    

Mali nogomet - ŠKL   7 

Mali nogomet – regijsko tekmovanje  8  

Kros   21 

Atletika – ekipno  44 18 

Gorski tek   14 

Atletika - posamično  22 12 

Ljubljanski maraton – tek trojk   49 

UNESCO tek   2 

Rokomet  - dijaki   9  

Športno plezanje (kat)   4 

Športno plezanje (nek)   7 

Odbojka na mivki - dijaki  4  

Odbojka na mivki - dijakinje  4  

Odbojka - dijakinje  12  

Odbojka - dijaki  10  

Košarka - dijaki  7 7 

Dvoranski hokej  7  

Streljanje z zračno puško 1  1 

Alpsko smučanje   10 

Plavanje   8 

Unesco  tek   2 

Evropa v šoli 12  3 

SKUPAJ 729 202 289 

 
23. Dogodki na šoli 
SEPTEMBER 2014: 

torek, 26. 8. do petek, 29. 8. : šola v naravi za dijake 2. splošnih oddelkov in športnega oddelka -  2. A in 2. Š 

CŠOD Breženka, 2. B in 2. C CŠOD Burja. 

torek, 26. 8.: ekskurzija za 2. letnike (Kraški rob in Koprsko primorje) 

torek, 2. 9.: sprejem dijakov 1. letnikov v veliki telovadnici 

torek, 2.  9. : razredne ure dijakov višjih letnikov 

torek, 2. 9. : sestanek s predstavniki dijakov 4. letnikov 

torek, 2.  9. do petek, 5. 9. :šola v naravi za dijake 1. športnega oddelka - CŠOD Planica 

torek, 2. 9.: geografska ekskurzija na avstrijsko Koroško za dijake 1. letnika 

petek, 5. 9.: sestanek Dijaške skupnosti 

ponedeljek, 8. 9. : sprejem prvošolcev med dijake Gimnazije Jesenice 

četrtek, 11. 9. : roditeljski sestanek za starše dijakov 1. A in 1. B razreda 

ponedeljek, 15. 9.: rezultati mature na jesenskem roku Mature 2014 

ponedeljek, 15. 9.: roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnika 

torek, 16.9.: roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika 

ponedeljek, 22. 9. : sajenja brez v okviru projekta Eno tree planting 

torek, 23. 9.:  

- seja Sveta staršev; 

- dijaki 2. A si v okviru izbirnega predmeta LIS v Kosovi graščini ogledajo razstavo  Lirika črte pod strokovnim     

vodstvom kustosa Aljaža Pogačnika ter aktualno razstavo v galeriji Dolik. 

sreda, 24. 9. :  

- sprejem maturantov generacije 2014 in njihovih staršev; 

- dijaki 2. B si v okviru izbirnega predmeta LIS v Kosovi graščini ogledajo razstavo Lirika črte pod  strokovnim 

vodstvom kustosa Aljaža Pogačnika ter aktualno razstavo v galeriji Dolik. 

 

četrtek, 25.9.: geografska ekskurzija za dijake 4. letnikov na Kras in v Slovensko Primorje 

- sprejem dijakov MT in uvodne razredne ure 

- šolsko tekmovanje iz Logike 



 

 
 

- izredni roditeljski sestanek za starše dijakov 3. B razreda 

petek, 26. 9.: dijaki 2. A, 3. B, 3. C in 3. D si v okviru izbirnega predmeta LIS v Kosovi graščini ogledajo razstavo  

Lirika črte pod strokovnim vodstvom kustosa Aljaža Pogačnika ter aktualno razstavo v galeriji Dolik. 

sobota, 27.9.: športni dan za dijake 1. splošnih oddelkov – po Rupnikovi liniji  

ponedeljek, 29.9.:  

- roditeljski sestanek za starše dijakov 1. športnega razreda in dijaški večer dijakov po šoli v  

        naravi v CŠOD Planica 

- predstavitev projekta Kako se je včasih živelo v izvedbi predstavnikov Gimnazije Tolmin 

torek, 30. 9. : seja Šolske maturitetne komisije 

- seja Sveta šole 

- roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnika in dijaški večer dijakov po šoli v naravi v CŠOD Breženka 

in CŠOD Burja 

OKTOBER 2014: 

Petek, 3.10.: seja eŠRTja 

Torek, 7.11.: pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

četrtek, 9.10.: šolsko tekmovanje iz Razvedrilne matematike 

-  promocija društva ŠENT ob svetovnem dnevu  duševnega zdravja 

petek, 10.10. nedelje, 12. 10.: strokovna ekskurzija v Prago, taborišče  Mauthausen in po gradovih južne Češke 

sobota. 11. do torka, 14.10.: strokovna ekskurzija v Ženevo in ZERN 

nedelja, 12. 10.: MEPI pohod za brončke,  Jesenice – Španov vrh – Planina pod Golico – Plavški Rovt – 

Jesenice. 

sreda, 15.10.: izredni sestanek za dijake in starše 4. letnikov (predstavitev ponudnika plesnega tečaja in 

maturantskega plesa) 

torek, 21.10.: odvoz dokumentov zaupne narave v podjetje Lepenka Tržič 

petek, 4.10.: šolsko tekmovanje iz znanja diabetesa 

ponedeljek, 14. 10.:  

- sistematski pregled za dijake 1. A razreda; 

- dijaki 1. A si v okviru predmeta LUM v Kosovi graščini ogledajo razstavo Lirika črte pod 

                      strokovnim vodstvom kustosa Aljaža Pogačnika ter aktualno razstavo v galeriji Dolik. 

torek, 15. 10.: sistematski pregled za dijake 1. Š razreda 

petek, 17. 10.: sistematski pregled za dijake 1. B razreda 

            Dijaki 1. B si v okviru predmeta LUM v Kosovi graščini ogledajo razstavo Lirika črte pod  

           strokovnim vodstvom kustosa Aljaža Pogačnika ter aktualno razstavo v galeriji Dolik. 

torek, 21. 10.: ekskurzija za 3. letnike (Dolenjska) 

NOVEMBER 2014: 

ponedeljek, 3.11.: predavanje »Skrito vprašanje – jasen odgovor« v okviru Zdravstvene vzgoje za dijake 1. Š    

     Razreda 

sreda, 5.11.: 

- seja Dijaške skupnosti 

- sestanek predstavnikov maturantov, razrednikov ter organizatorjev plesnega tečaja in maturantskega plesa 

petek, 7.11.:  

- ekskurzija dijakov 3. letnikov v okviru IP Naravoslovje v Živalski vrt v Ljubljani 

- predavanje g. Amira Bešića četrtošolcem o  pomenu  krvodajalstva in povabilo na odvzem krvi  

- predavanje »Skrito vprašanje – jasen odgovor« v okviru Zdravstvene vzgoje za dijake 1. A razreda 

ponedeljek, 10.11.:  

- obisk dijakov 1. B razreda v Splošni knjižnici Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo 

- predavanje »Skrito vprašanje – jasen odgovor« v okviru Zdravstvene vzgoje za dijake 1. B razreda 

torek, 11.11.:  

- sestanek razrednih učiteljskih zborov športnih oddelkov  

- pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

ponedeljek, 10.11.: obisk dijakov 1. A razreda v Splošni knjižnici Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo 

sreda, 12.11.:   

- obisk dijakov 1. Š razreda v Splošni knjižnici Jesenice v okviru projekta Rastem s knjigo 

- področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje 

četrtek, 13.11.:  

- področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijake 

- šolsko tekmovanje Bober za 2. Letnike 

sobota, 15.11.:  

-       MATURA 2015 - zadnji rok za predprijavo 

-      10. Zdravkov memorial: turnir v košarki v spomin na pokojnega ravnatelja Gimnazije Jesenice ,  



 

 
 

           Zdravka Kavčiča 

torek, 18.11.: projektni dan 

četrtek, 20. 11.: obisk mobilne hiše eksperimentov na Stari Savi na Jesenicah dijakov 3. letnika, ki so si za  

  izbirni predmet izbrali naravoslovje 

Petek, 21.11.: 2. seja eŠRTja 

sobota, 22.11.: drugi MEPI pohod z brončki  Begunje – Krpin – Sveti Peter – sankaška koča – Krpin - Begunje 

torek, 25.11.: predavanje olimpionike Brigite Langerholc o zdravi prehrani športnika v okviru projekta "Živimo  

            zdravo, ker se cenimo" za dijake 1. Š, 2. Š, 3. A in 3. Š razreda 

četrtek, 27.11.:  

- 1. sestanek odbora " V srcu nosimo gimnazijo" v okviru priprav na 70-letnico Gimnazije   

               Jesenice v letu 2015 

- predavanje dr. Bojana Knap o energetskih napitkih  za dijake 2. in 2. B razreda v  

  okviru Meseca boja proti odvisnosti 

-  predavanje gozdovi Kranjske industrijske družbe            

petek, 28.11.: strokovna ekskurzija  v ACRONI za dijake 3. letnikov v okviru IP Naravoslovje 

DECEMBER 2014: 

ponedeljek, 1. 12. :  

- sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. D razreda 

- predavanje o Alpski konvenciji za dijake  4. A, 4. C in 4. Š namesto običajne ure angleščine  

torek, 2.12.: Sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. A in 3. Š razreda 

četrtek, 4.12.: šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

petek, 5.12.: ogled razstave v galeriji Dolik v okviru predmeta Likovno snovanje za dijake 3. letnikov 

torek, 9.12.: 

- dobrodelni bazar od 9.00 do 17.00 

- skupne govorilne ure 

- božično – novoletni koncert ob 18. uri 

sreda, 10.12.: obisk dijakov in mentorjev v Domu starostnikov Viharnik v Kranjski Gori 

četrtek, 11.12.: prvi sestanek novinarskega krožka z mentorico Petro Drole v okviru natečaja časopisne hiše 

Dnevnik »Dijak si bo pisal cajtng sam« 

petek, 12.12.:  

- nastop dijakov na prednovoletnem srečanju krajanov  KS Podmežakla v Kolpernu 

-       V OKJ je OKEJ - predstavitev del naših dijakinj Mance Ropret in  Nine Čuk ter nekdanje dijakinje Anje 

Wolte Sula v Občinski knjižnici na Jesenicah. Prireditev je vodil Andraž Pavlič. 

-      3. seja eŠRTja 

nedelja, 14.12.: pohod za vse udeležence - Jerebikovec  

ponedeljek, 15.12.: ljudska igra: Dr. Vseznal in njegov sluga Štipko Tiček (igra Teater, prof.) v okviru 

prireditev Poživitev dogajanja na Jesenicah  v organizaciji  RAGORja 

torek, 16.12.: obisk dijakov in mentorjev v Zavodu sv. Martina v Bohinju 

sreda, 17.12.: 

- obisk dijakov in mentorjev v Domu starostnikov dr. Franceta Bergelja na Jesenicah  

- nastop dijakov na prednovoletnem srečanju upokojencev KS Sava 

četrtek, 18.12.: Dan mladih raziskovalcev 

petek, 19.12.: seja eŠRT 

ponedeljek, 22.12.:  

- četrtfinale državnega prvenstva srednjih šol v odbojki za dijakinje 

- srečanje za otroke zaposlenih 

torek, 23.12.: proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

sreda, 24.12.: božično-novoletna zabava v organizaciji dijakov 3. letnikov 

JANUAR 2015: 

četrtek, 8.1.: šolsko tekmovanje iz znanja nemščine 

sreda, 14.1.: drugi sestanek novinarskega krožka z mentorico Petro Drole v okviru natečaja časopisne hiše 

Dnevnik »Dijak si bo pisal cajtng sam« 

četrtek, 15.1.: redovalna konferenca ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja 

nedelja, 18.1.: MEPI pohod z orientacijo – Sv. Katarina (Hom) pri Zasipu 

ponedeljek, 20.1.: sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. A 

torek, 21. 1. : strokovna ekskurzija v nuklearno elektrarno Krško v okviru izbirnega predmeta fizika in kemija v    

          4. letniku 

ponedeljek, 27.1.: sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. B 

četrtek, 22. 1. :  

- ogled paleontološke zbirke v Gornjesavskem muzeju za dijake 2. C razreda 



 

 
 

- predavanje Amnesty International za dijake 3. letnika 

petek, 23.1.: predstavitev študijev za dijake 4. letnikov in MT 

ponedeljek, 26.1.: predstava The Diamond as Big as the Ritz za dijake 3. in 4. letnika 

torek, 27.1.: 2. seja Organizacijskega odbora » V srcu nosimo gimnazijo« 

sreda, 28.1:  

- predavanje v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo za dijake 4. Letnikov 

- sistematski zdravstveni pregled za dijake 3. C 

 

četrtek, 29.1.:  

- šolsko tekmovanje iz zgodovine 

- šolsko tekmovanje iz znanja biologije za proteusovo priznanje 

petek, 30.1.:  

- dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi 

- 3. seja eŠRT 

FEBRUAR 2015: 

ponedeljek, 2.2.: regijsko tekmovanje iz angleščine 

torek, 3.2.:  

- roditeljski sestanek za starše dijakov 4. Letnikov 

- seja DS Gimnazije Jesenice 

petek, 6.2.: proslava ob slovenskem kulturnem prazniku -  ogled filma Učitelj v Kinodvorani Železar 

ponedeljek, 9.2.: polfinale državnega prvenstva srednjih šol v odbojki za dijakinje 

torek, 10.2.:  

- pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

- otvoritev slikarske razstave 

- šolsko tekmovanje iz geografije 

sreda, 11.2.: zimski športni dan 

petek, 13. in sobota,14.2.:  

- informativni dan 

- EKOdan v sklopu projekta Pozor(!)ni za okolje 

ponedeljek, 16.2. in torek, 17.2.: 4. Dramski festival 

torek, 17.2.: pustna zabava 

sreda, 18. 2.:  

- 3. seja Organizacijskega odbora » V srcu nosimo gimnazijo« 

- Dijaki 2. A si v okviru izbirnega predmeta LIS v Kosovi graščini ogledajo razstavo Velika Narava    

- Brigite Požegar Mulej. Umetnica jim pripravi predavanje in strokovno vodstvo po razstavi.   

četrtek, 19.2. do srede, 4.3.: mednarodna odprava na Mauricius v okviru MEP 

petek, 20.2.: kulturni dan za dijake 1., 2. in 4. letnika ter maturitetni tečaj: predstava Kralj na Betajnovi v SNG  

        Drama v Ljubljani 

MAREC 2015 

sobota, 1. 3.: predmaturitetni preizkus iz predmeta slovenščina 

torek, 2.3.: predmaturitetni preizkus iz zgodovine 

sreda, 4.3: predmaturitetni preizkus iz slovenščine 

četrtek, 5.3.:   

- predmaturitetni preizkus iz kemije 

- predstava An Ideal  husband za dijake 3. in 4. letnikov ter maturitetni tečaj 

petek, 6.3.:  

- 1.delavnica: Karavana varne kemije - Skrivnosti nanotehnologije Društvo planet Zemlja 

- šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine mesta Jesenice  

sobota, 7.3.: predmaturitetni preizkus iz matematike 

ponedeljek, 9.3.: šolsko tekmovanje iz kemije 

torek, 10.3.:  

- pedagoški sestanek  

- strokovna ekskurzija v Nuklearko Kemija za dijake 4. letnikov – izbirni predmet fizika 

torek, 10. in sreda, 11.3.: predmaturitetni preizkus iz geografije  

torek, 10.3.: seja Sveta šole 

        regijsko tekmovanje iz znanja geografije 

         strokovna ekskurzija v Nuklearno elektratno Krško, tovarno celuloze ViPAP in Svet energije za    

         dijake 4. letnikov – izbirni predmet fizika in kemija 

četrtek, 12.3.:  

- strokovna ekskurzija v Ljubljano – izbirni predmet zgodovina 



 

 
 

- seja Sveta staršev 

- 4. seja Organizacijskega odbora » V srcu nosimo gimnazijo« 

petek, 13.3.: 5. seja eŠRTja 

sobota, 14. 3.: državno tekmovanje iz znanja zgodovine  

ponedeljek, 16. 3.:  

- občinsko tekmovanje iz znanja zgodovine mesta Jesenice 

- Dijaki 1. A, 1. B in 2. Š si v Ljubljani ogledajo koncert v Cankarjevem domu in razstavo Emona – mesto v 

imperiju v Mestnem muzeju Ljubljana. S tem opravijo del obveznih kulturno umetniških vsebin s področja 

LUM in GLA. 

torek, 17.3:  

- roditeljski sestanek za staršev dijakov 1. Letnikov 

- Mednarodna raziskava PISA 

sreda, 18.3.: roditeljski sestanek za staršev dijakov 3. letnikov 

četrtek, 19.3.: roditeljski sestanek za staršev dijakov 2. letnikov 

sreda, 18.3.: predmaturitetni preizkus iz biologije 

četrtek, 19. do nedelje, 22. 3.: strokovna ekskurzija v Berlin in Potzdam  v okviru predmeta nemščina 

petek, 20.3.:  

- šolsko tekmovanje Kenguru 

- predmaturitetni preizkus iz informatike 

- krvodajalska akcija v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala (dijaki Gimnazije    

        Kranj, Škofja Loka in Jesenice ter Šolskega centra Škofja Loka) 

sobota, 21.3.: predmaturitetni preizkus iz angleščine 

ponedeljek, 23.3.: predmaturitetni preizkus iz fizike 

torek, 24.3.: izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene na Gimnaziji Jesenice 

četrtek, 26.3.:  

- predavanje za dijake 1. in 3. športnega oddelka v okviru projekta »Z mladimi ambasadorji proti   

        dopingu« 

- ogled paleontološke zbirke – dijaki 2. A 

petek, 27.3.:  

- predmaturitetni preizkus iz nemščine 

- Škofjeloški pasijon – kulturni dan za dijake 2. Letnikov 

- Regijsko tekmovanje iz znanja fizike 

- 2. delavnica : Od raziskovalca do znanstvenika. Predavatelj pride iz Ljubljane, dr. Kobal, direktor 

Znanstvene fundacije Slovenije. Društvo planet Zemlja 

sobota, 28.3. do petka, 3.4.: mednarodna izmenjava s finsko srednjo šolo Petäjävesi – naši dijaki na Finskem 

sobota, 28.3.: nadomestna dejavnost za nerealizirane dejavnosti v okviru obveznega dela OIV 

nedelja, 29.3.: MEPI kondicijski pohod na Tromejo 

ponedeljek, 30. 3.: interna matura iz zgodovine  

torek, 31.3.:  

- zadnji rok za prijavo na Maturo 2015 

- predpremiera predstave Pohujšanje v dolini Šentflorjanski gimnazijskega teatra v dvorani na  

        Breznici 

APRIL 2015 

sreda, 1. 4.: raziskava ESPAD med dijaki 1. B razreda (koordinatorica Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih.) 

četrtek, 2.4.:  

-      seja upravnega odbora Šolskega sklada 

-      5. seja Organizacijskega odbora » V srcu nosimo gimnazijo« 

petek, 3.4.: 3. DELAVNICA: Plastenkina zgodba. Društvo planet Zemlja 

torek, 7.4.:  

- predmaturitetni preizkus iz psihologije 

- seja DS Gimnazije Jesenice 

sreda, 8.4.: Mladinski center Jesenice v sodelovanju s Srednjo šolo  Jesenice  ob svetovnem dnevu zdravja –  

       zdrav življenjski slog 

četrtek, 9.4.: prometna delavnica »Še vedno vozim – vendar ne hodim« 

petek, 10.4.: Krajinski park Ljubljansko barje: Učna pot Bevke, dijaki 3. letnika izbirno naravoslovje 

sobota, 11.4.: delovna sobota – nadomeščanje za petek, 2. 1. 2015 

torek, 14.4.:  

- pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

- snemanje simulacije ustne mature iz italijanščine v izvedbi sodelavke RIC-a 

četrtek, 16.4.:  



 

 
 

-       predstava Gimnazijskega teatra Pohujšanje v dolini Šentflorjanski 

-       6. seja Organizacijskega odbora » V srcu nosimo gimnazijo« 

petek, 17.4.: rok za oddajo seminarskih vaj in vaj – Matura 2015 

sobota, 18.4.: maturantski ples 

četrtek, 23.4.: strokovna ekskurzija za dijake 1. letnikov v Celovec v okviru predmeta nemščina 

torek, 21.4.:  

- otvoritev razstave likovnih in fotografskih izdelkov ter knjig in  

- okrogla miza Bodočnost šolstva in gospodarstva na Jesenicah in okolici v okviru praznovanja  

70-letnice Gimnazije Jesenice 

- seja DS Gimnazije Jesenice 

Sreda, 22.4.: dramska predstava Pohujšanje v dolini Šentflorjanski v Gledališču Toneta Čufarja v izvedbi  

        Gimnazijskega teatra 

MAJ 2015 

sobota, 2. – petka, 8.4.: mednarodna izmenjava s finsko srednjo šolo Petäjävesi – finski dijaki pri nas 

torek, 5.5.: Matura 2015 – slovenščin - 1. izpitna pola 

 

sreda, 6.5.:  

- dan odprtih vrat 

- slavnostna akademija ob 70-letnici Gimnazije Jesenice 

sobota, 9.5.: srečanje vseh generacij dijakov Gimnazije Jesenice v dvorani Podmežakla 

ponedeljek, 11.5.: obisk  učencev Osnovne šole Koroška Bela (Učenje po gusarsko) 

ponedeljek, 18.5: Matura 2015: seznanitev s točkami internega dela mature 

torek, 19.5.:  

- strokovna ekskurzija v Psihiatrično bolnišnico v Begunjah v okviru IP Psihologija v 4. Letniku 

- predstavitev srebrne MEPI odprave  na Mauritius 

četrtek, 21.5.:  

- sprevod maturantov skozi Jesenice, ples četvorke pri stavbi Občine Jesenice, predaja ključa 

           znanja            

- redovalna konferenca za dijake 4. letnikov in maturitetnega tečaja 

petek, 22.5.: dan šole 

ponedeljek, 25.5.: podelitev nagrad in priznanj ter spričeval dijakom 4. letnika in maturitetnega tečaja 

ponedeljek, 25. 5. do petka, 29.5.: priprave na maturo 

sreda, 27.5.:predmetni izpit za dijake 4. letnika in maturitetnega tečaja 

petek, 29. – nedelje, 31. 5.: MEPI – glavna odprava za srebrnike Javorje – mejni prehod Sečovlje 

od sobote, 30. 5., do nedelje, 51.5.: MEPI – poskusna odprava za brončke – Skadanščina – mejni prehod 

Sečovlje 

sobota, 30.5.: Matura 2015 – pisni izpit iz angleščine  

JUNIJ 2015 

ponedeljek, 1.6.:  

- Matura 2015 – pisni izpit iz slovenščine – 2. izpitna pola 

- Športni dan za dijake 3. Letnikov 

- medpredmetne povezave slovenščina – zgodovina – likovno snovanje  na temo                        

           zgodovinsko-epske pesnitve dr. Franceta Prešerna Krst pri Savici v Bohinju za dijake  2. letnikov 

torek, 2.6.: Matura 2015 – pisni izpit iz psihologije 

sreda, 3.6.:   Matura2015 – pisni izpit iz kemije 

četrtek, 4. 6. : 

- Matura2015 – pisni izpit iz informatike 

- strokovna ekskurzija  v Salzburg  za dijake 2. letnikov v okviru  predmeta nemščina 

petek, 5.6.: Matura 2015 – pisni izpit iz biologije 

sobota, 6.6.: Matura 2015 – pisni izpit iz matematike 

ponedeljek, 8.6.: Matura 2015 – pisni izpit iz nemščine 

torek, 9.6.: Matura 2015 – pisni izpit iz geografije 

sreda, 10.6.: obisk učenk 7. razreda OŠ Koroška Bela in skupna ura s 1. letnikom pri predmetu italijanščina 

četrtek, 11.6.: Matura 2015 – pisni izpit iz zgodovine 

petek, 12.6.:  

-        Matura 2015 – pisni izpit iz fizike 

-       6. seja eŠRTja 

sobota, 13.6.: Matura 2015 – pisni izpit iz italijanščine 

ponedeljek, 15. do 22.6: Matura 2015 – ustni izpiti 



 

 
 

torek, 16. 6.: Udeležba dijakov 3. letnikov v okviru IP Naravoslovje na mednarodni konferenci o trajnostnem 

razvoju "Voda-človekova pravica, odgovornost in priložnost" v okviru Bled Film Festivala 

četrtek, 19.6.:  

- Konferenca Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji v Kolpernu na Jesenicah:  

       Migracije in multikulturno sobivanje 

- Podelitev nagrad in priznanj ter odprtje razstave likovnega natečaja Dolik 2015 Lepota je umetnost,   

                         na katerem so tri dijakinje izbirnega predmeta LIS prejele prve tri nagrade v kategoriji srednjih šol. 

ponedeljek, 22.6.: redovalna konferenca za dijake nižjih letnikov 

sreda, 24.6.:  

- proslava ob dnevu državnosti         

- podelitev nagrad in pohval ter spričeval dijakom nižjih letnikov 

od ponedeljka, 22. 6., do srede, 24.6.: priprava na izpite 

JULIJ 2015 

od ponedeljka, 29. 6., do petka, 3. 7.: pomladanski  rok  izpitov 

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

četrtek, 9. 7.: zadnji rok za prijavo na jesenski rok izpitov 

ponedeljek, 13. 7.: rezultati Mature 2015 

torek, 14. 7.: zadnji rok za prijavo na jesenski rok Mature 2015 

četrtek, 16. 7.: zadnji rok za oddajo pisnega zahtevka za vpogled v maturitetno dokumentacijo 

AVGUST 2015 

ponedeljek, 17. 8. do petka, 21. 8. : jesenski rok izpitov 

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

petek, 21. 8. in sobota, 22. 8.: MEPI forum na Bledu 
ponedeljek, 24. 8. do srede 2. 9.: Matura 2015 – jesenski rok – ustni izpiti 

ponedeljek 24. 8.: Matura 2015 – jesenski rok – pisni izpit iz slovenščine 

torek, 25. 8.: Matura 2015 – jesenski rok – pisni izpit iz matematike 

sreda, 26. 8.: Matura 2015 – jesenski rok – pisni izpit iz tujega jezika in izbirnih predmetov 

četrtek, 27. 8.:  

- Matura 2015 – jesenski rok – pisni izpit iz tujega jezika in izbirnih predmetov  

-       Uvodni sestanek pedagoškega zbora 

petek, 28. 8.: Matura 2015 – jesenski rok – pisni izpit iz tujega jezika in izbirnih predmetov 

sobota, 29. 8.: Matura 2015 – jesenski rok – pisni izpit iz tujega jezika in izbirnih predmetov 

 

 

 

Priloga št. 15: Poročilo o pomembnejših dogodkih na naši gimnaziji 
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