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SPLOŠNI DEL 

1. Predstavitev Gimnazije Jesenice 
Naziv:      Gimnazija Jesenice 

Sedež:      Trg Toneta Čufarja 1, 4270 JESENICE 

Matična številka:     5854091  

Številka proračunskega uporabnika:  69310 

Davčna številka:                93902751  

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila: SI56 0110 0603 0693 151 

Telefon:      +386 4 580 94 50   

Faks:      +386 4 580 94 70 

E-pošta:      info@gimjes.si 

Internetni naslov:     www.gimjes.si   

2. Kratek opis razvoja 
Gimnazija Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije dne, 22. 5. 1997. Šola 

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

programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Ob ustanovitvi so se na Gimnaziji Jesenice dijaki izobraževali 

v šestnajstih splošnih oddelkih. Februarja 2003 smo pridobili soglasje Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje gimnazijskega 

programa v športnem oddelku. V šolskem letu 2015/16 smo v ta oddelek vpisali trinajsto generacijo dijakov. Pomladi 2002 smo 

bili izbrani v projekt Evropskega oddelka v splošnih gimnazijah, ki na žalost nikoli ni postal potrjeni gimnazijski program. Leta 

2004 smo pridobili soglasje za izvajanje maturitetnega tečaja. Gimnazija lahko opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo 

in izobraževanjem. Od leta 2006 smo vpisani v register za izobraževanje odraslih. 

V znak priznanja našega prizadevanja za čim bogatejšo ponudbo izobraževanja mladih v gimnazijskem programu ter za uspešno 

vključevanje v prostor, v katerem delujemo, smo 2001 prejeli občinsko priznanje s področja vzgoje in izobraževanja. 

Za delo na področju športa vsako leto prejmemo priznanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V šolskem letu 2019/20 

je Gimnazija Jesenice za kvalitetno delo z dijaki – športniki pridobila certifikat Športnikom pprijazna šola. Gimnazija Jesenice 

sodeluje v projetu Študij na daljavo, katerega koordinira Olimpijski komite Slovenije. 

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 in  Bohinj. V šolskem letu 2014/15 smo pričeli s predstavitvami svojega dela tudi na osnovnih šolah v občini Tržič.  

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

presegajo standarde znanja, organizira šola dodatne priprave na tekmovanja iz znanja in športa, na katerih dosegajo vidne 

rezultate.  

3. Predstavitev vodstva Gimnazije Jesenice in pomembnejših organov šole 
Uprava šole: 

- ravnateljica 

- tajnica 

- računovodkinja 

- svetovalna služba 

 

Organizacija šole 

Šola je organizirana kot enovit vzgojno-izobraževalni zavod. 

Organi šole: 

- Svet šole 

- ravnateljica šole 

- učiteljski zbor 

- oddelčni učiteljski zbori 
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- razredniki 

- strokovni aktivi 

- Svet staršev  

- Upravni odbor Šolskega sklada 

- Komisija za nadzor  kakovosti  malice 

- Komisija za kakovost in notranjo evalvacijo 

- Skupnost dijakov 

 

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

- učitelji 

- laboranta 

- svetovalna delavka  

- knjižničarka 

 

V šolskem letu 2021/22 je zaposlenih 40 delavcev (33 učiteljev, 1 ravnatelj, 2 laboranta v kombinaciji z vzdrževalcem učne 

tehnologije, 1 računovodja, 1 tajnica, 1 spremljevalec gibalno oviranega dijaka, 1 hišnik in 1 informator, ki opravlja delo preko 

javnih del). Filozofijo poučuje profesorica, ki je zaposlena na osnovni šoli v Naklem in na naši šoli učno obvezo dopolnjuje. 

Učitelj fizike, ki je zaposlen na Gimnaziji Škofja Loka  dopolnjuje delovno obvezo na naši šoli. 

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

nudita ravnateljici tajnica in računovodkinja. 

Vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za zaposlitev na gimnaziji. 

Na gimnaziji smo imeli 14 oddelčnih učiteljskih zborov. Razredniki v sodelovanju z razrednim učiteljskim zborom in šolsko 

svetovalno službo koordinirajo delo razrednih skupnosti.  

Šolsko svetovalno službo vodi univ. dipl. psih. Vesna Smolej - Vrzel. Šolska svetovalna služba nudi strokovno pomoč dijakom, 

staršem in učiteljem ter pušča odprte možnosti za komunikacijo in sodelovanje vseh udeležencev. Koordinira in izvaja 

preventivne aktivnosti v šoli v obliki mladinskih delavnic ter predavanj za dijake in starše. Svetuje pri učnih težavah in osebni 

stiski. Strokovna pomoč poteka v skupinski in individualni obliki. Svetovalna delavka izvaja tudi vpis novincev v prvi letnik in 

svetuje pri preusmeritvah na druge šole ter pri vpisu naših maturantov na univerze. Zadolžena je za izreden vpis, prepis ali izpis 

dijakov. 

Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivom redni del vzgojno-izobraževalnega dela. Dijake in druge uporabnike navaja 

na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih pomagal ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod 

in oblik dela. V knjižnici poteka individualno pedagoško delo ob izposoji in knjižnično-informacijsko znanje v obliki OIV. 

Učbeniški sklad  

Učbenike si za tretjino njihove nakupne cene lahko izposojajo dijaki vseh letnikov. Izposojamo učbeniške komplete in 

posamezne učbenike, ki so jih izbrali profesorji. Vse informacije glede obsega našega učbeniškega sklada in načina izposoje 

najdete na spletni strani naše šole in v knjižnici. Učbeniški sklad vodi profesorica Milena Gerbec. 

Svet šole  

ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga: 

- dva predstavnika ustanovitelja 

- predstavnik občine 

- pet predstavnikov delavcev šole 

- dva predstavnika dijakov  

- trije predstavniki Sveta staršev 

Predsednica Sveta šole je bila do 11. 1. 2022 Irena Oblak, ko je po izteku mandata vodenje Sveta šole prevzel Žiga Konjar.  

Svet staršev 

Delo šole starši spremljajo tudi v Svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, 

izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. 

Predsednica Sveta staršev je Sandra Bogataj. 

Skupnost dijakov 

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

predstavnika le-te sta člana Sveta šole, eden Upravnega odbora šolskega sklada, eden Komisije za delo z mladimi v Občini 

Jesenice in eden je član Republiškega dijaškega parlamenta. 

Mentor Dijaške skupnosti je Roman Podlipnik. 
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Upravni odbor šolskega sklada 

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

načrt ter nadzira porabo sredstev. Ima štiriletni mandat. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo: 

- trije predstavniki šole 

- trije predstavniki staršev  

- en predstavnik dijakov 

Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada je mag. Matej Erjavec. 

 

Komisija za nadzor kakovosti malice 

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

Komisijo sestavljajo: 

- trije predstavniki šole   

- dva predstavnika staršev  

- dva predstavnika dijakov 

Predsednica komisije je Marija Medja. 

 

Komisija za kakovost in notranjo evalvacijo 

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

spremljanja in zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa na šoli ter skrbi za ustrezno poročanje o ugotovitvah. Predlaga 

izboljšave in spremembe. Komisija je sestavljena iz 10 članov (ravnateljica, tajnica, svetovalna delavka in 7 učiteljev); aktiva 

informatika–fizika in  angleščina-italijanščina nimata predstavnika. Predsednica komisije je Veronika Žnidaršič. 

 

Predstavitev odgovornih oseb: 

       -     ravnateljica: mag. Lidija Dornig 

       -     predsednica Sveta zavoda: Irena Oblak in Žiga Konjar. 

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

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

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

V tem šolskem letu so bili dijaki z mentorji omejeni pri prostovoljnem socialnem delu v bolnišnicah, domovih starostnikov in 

na osnovnih šolah v okoljih, od koder prihajajo, zaradi epidemij. Še naprej zelo dobro sodelujemo z LAS-om iz Kranjske Gore 

in z Jesenic, predvsem v mesecu boja proti odvisnosti.  

Dijaki prostovoljci so sodelovali pri projektih Tutorstvo in Pomoč učencem v okviru društva Žarek ter pri izvedbi atletskega 

tekmovanja za učence šol s prilagojenim programom.  

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

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

Razveselili so jih z voščilnicami namenjenimi osebno oskrbovancem v domovih. 

Dijaki in zaposleni smo organizirati božično-novoletnega bazarja samo za zaposlene.  

Dijaki in zaposleni smo v šolskem letu 2021/22 izvedli naslednje dobrodelne akcije: 

- Zaradi epidemije smo izvdli virtualni dobrodelni božično-novoletni koncerta; 

- božični bazar, dobrodelno prodajo izdelkov dijakov smo zaradi epidemije izvedli samo za zaposelne; 

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

organizirali smo virtualni koncert Za boljše čase; 

- pomoč pri učenju v okviru društva Žarek; 

- tek podnebne solidarnosti v organizaciji Karitasa – naši dijaki so tekli v okviru športne vzgoje; 

- božičkova pošta; 

- zbiranje oblačil in sredstev za osebno higieno oskrbovancev v Varni hiši; 

- obisk oskrbovancev v domovih za ostarele na Jesenicah, v Bohinju in v Kranjska Gori v tem šolskem letu ni bil možen; 

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

- V tem šolskem letu so dijaki 3. B in 2.B razreda z mentoricami prvič organizirali izmenjavo rabljenih oblačil Gimjes 

omara. 
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4.2. Varstvo okolja 
Zaupne dokumente smo oddali v uničenje v Dinosu. 

Iztrošene baterije zbiramo v zbornici in računalnici. 

Iztrošene računalnike, projektorje in tiskalnike oddajamo Dinosu v uničenje. 

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

univerz za predstavitve svojih programov je vsako leto večji. 

Tudi v tem šolskem letu smo se vključili v projekt Inženirke/inženirji bomo, v okviru katerega je bila organizirana okrogla miza, 

na kateri je bil promoviran poklic inženirja ter študij naravoslovja. 

Stalno iščemo možnosti sodelovanja z občinami kot tudi s podjetji, z RAGOR-jem in Mladinskim centrom  Jesenice. 

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

5. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Gimnazije Jesenice za šolsko leto 2021/22 

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

- Zakon o zavodih 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o računovodstvu 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna 

- Zakon o gimnazijah 

- Zakon o pravnem postopku 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov 

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

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

- Uredba o maturitetnem koledarju 

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

- Pravilnik o hranjenju dokumentacije 

- Interni pravilniki 

 

6. Dolgoročni in kratkoročni cilji 

6. 1. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in 

nacionalnih programov:  
- Spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši: 

Ne zaznavamo nezadovoljstva pri starših in dijakih. Želeli bi, da bi bili takoj opozorjeni, če se pojavi, da bi težave rešili 

čim hitreje in s čim manj slabe volje. Želeli bi, da se ohranja odkrit in spoštljiv odnos med vsemi, ki sodelujejo v učnem 

procesu na naši gimnaziji. 

- Ohranjati  kvalitetne pogoje za izvajanje pouka: 

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

ima v uporabi prenosni računalnik ali tablico. Dijaki, ki niso imeli primerne IKT opreme, so prejeli v izposojo prenosni 

računalnik. 

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

pozitivne samopodobe: 

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

zaposlene. Spodbujali smo maturante in zaposlene, da se cepijo.  

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

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

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

Veseli smo bili, ko so se razmere vendar le počasi umirile in smo lahko pouk kot tudi dejavnosti lahko izvajali v živo. 

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

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

in Zdravstvenim domom Jesenice. 

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

Kljub težkim razmeram smo se trudili za ohranjanje aktivnosti v številnih gimnazijskih projektih na državnem nivoju, 

in sicer Nemška jezikovna diploma, Študij na daljavo, Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM, Krepitev 

kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah, TIME ... 
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6. 2. Letni cilji iz letnega programa dela za šolsko leto 2021/22: 
- Ohranjati  obseg vpisa v prvi letnik – imeti 3 splošne, 1 športni oddelek ter maturitetni tečaj: 

Žal je kljub vsem prizadevanjem vpis tudi za šolsko leto 2021/22 zadoščal samo za 2 splošna in 1 športni oddelek. 

Upamo, da bo zadosten interes za izvajanje programa maturitetni tečaj.  

- Spodbujati dijake  za iskanje strokovne pomoči pri učiteljih in za krepitev dobrih medsebojnih odnosov: 

Težka situacija je okrepila prizadevanje za dobro medsebojno pomoč, sodelovanje. V preteklosti smo vsi občutili  

pomanjkanje osebnega stika, kar je povzročilo veliko kriz, težav dijakov in tudi zaposlenih, ki jih nismo uspeli sproti 

reševati. V tem šolskem letu je bilo dodatno obremenjeno delo predvsem svetovalne službe, ki je nudila strokovno 

pomoč dijakom v krizi. Organizirali smo tudi več delavnic za diajke in starše na to temo. 

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

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

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

potrudili za pripravo kvalitetnih predstavitev naše gimnazije. Pripravili smo virtualni sprehod skozi našo gimnazijo in 

predstavitve predmetnih področij c v posameznih učilnicah. Bili smo pohvaljeni, a na žalost je bil vpis slab. Še vedno  

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

večjih mestih. 

- Uspešno izvajati izobraževanje odraslih: 

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

- Izvajati kolegialne hospitacije: 

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

tovrstnega sodelovanja med učitelji, pa čeprav v zelo omejenem obsegu. Na žalost v tem šolskem letu ravnateljica ni 

mogla izvesti vseh načrtovanih hospitacij, ker jo kar nekaj učiteljev sploh ni povabilo k posamezni uri pouka. 

6.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Tudi šolsko leto 2021/22 je bilo še vedno zelo zahtevno za vse – dijake, zaposlene in starše, a vsaj nekoliko bolj mirno v zadnjih 

mesecih. Ker je bila odločitev Vlade RS sprejeta zelo hitro, smo čez noč morali spremeniti način dela. Predvsem v letu 2022, ko 

se je izvajal pouk na daljavo za posamezen razred, če je bil izvid testiranja pri posameznem dijaku pozitiven. Vsi dijaki in 

zaposleni, ki niso izpolnjevali PCR pogoja so vestno izvajali testiranja, da ni prišlo do prevelikega širjenja okužbe po šoli. Kljub 

vsemu je imelo vedno nekaj razredov pouk na daljavo.  Z izkušnjami iz preteklega šolskega leta in strokovnim usposabljanjem 

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

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

Učni uspeh v razredih in uspeh na maturi so bili višji kot preteklo šolsko leto, na kar moramo biti vsi ponosni. 

Z izkušnjami iz preteklega šolskega leta, z izpopolnjeno opremo in znanjem smo uspešno kombinirali pouk v stavbi naše 

gimnazije in na daljavo, glede na dano situacijo. Zaradi zavedanja, da moramo še vnaprej krepiti znanja se je šola vključila v 

projekt Dvig digitalnih kompetenc. Vodja šolskega teama je mag. Matej Erjavec. 

Na nivoju države je bila dana možnost zagotavljanja IKT-opreme za dijake. Tudi letos so se razredniki še posebej pozanimali 

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

V tem šolskem letu je bilo potrebno nadoknaditi osvajanje marsikaterega znanja, katerega nismo uspeli realizirati v preteklem 

šolskem letu. Predvsem pri dijakih 2. letnika so bile opazne še večje pomankljivosti, saj so v tem šolskem letu prvič v večjem 

obsegu obiskovali pouk v stavbi šole. 

Odnosi med dijaki in učitelji so na visoki ravni medsebojnega spoštovanja, kar se je še posebej izkazalo ob šolanju na daljavo. 

Na spoštljiv način so bili vsi sposobni prisluhniti težavam in  željam drugih in so skušali uskladiti delo.  

Majhnost šole sicer povzroča finančne težave, a je to okolje, v katerem je zelo veliko osebne komunikacije. 

Tudi v tem šolskem letu namenjena sredstva za delo po sistemu financiranja MoFAS niso zadoščala za normalno poslovanje 

šole. Na veliko veselje je MIZŠ za leto 2022 odobrilo večino zneska za dofinanciranje. Z  racionalnim delom za zagotavljanje 

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

izgube.  

Tudi v tem šolskem letu smo morali predstavitve za bodoče dijake in njihove starše ter informativni dan izvesti na daljavo. Pri 

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

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

predstavitve in predvsem njihove vsebine zelo pozitivni. 

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

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

saj le redki dijaki niso od vsega začetka odgovorno sodelovali. Na žalost nismo mogli organizitati in izvesti  številnih obšolskih 

dejavnostih in prireditev. Naši dijaki niso mogli pokazati svojega znanja na srednješolskih tekmovanjih iz znanj in športa, saj so 

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

smo sicer poskrbeti za lažji način komunikacije – predhodno prijavo staršev in večkratno povabilo na govorilne ure. 
 

Tudi v tem šolskem letu so le redki dijaki imeli ob koncu pouka izpite.. 

Letošnji rezultati na maturi so bili spet odlični. To šolsko leto je bilo kar 5 zlatih maturantov. Samo en dijak 4. letnika ni pristopil 

k Maturi 2022. Od dijakov, ki so opravljali maturo samo en dijak ni bil uspešen in ima samo 1 popravni izpit. To je nagrada za 

vse zaposlene in dijake za odgovorno delo in odlično sodelovanje v vseh štirih letih šolanja. 
 

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

komunikacija bližja mladim ljudem. 

Naše sodelovanje v projektu Izobraževanje na daljavo je zagotovo pripomoglo h kvalitetnejšemu in  hitro vzpostavljenemu 

izobraževanju ob prekinitvi izvajanja pouka v stavbi šole. Vsi učitelji so shranili v svoje spletne učilnice številna dodatna 

gradiva za lažje osvajanje potrebnega znanja. Da je delo učiteljev zares kvalitetno, je dokaz dijak, ki je bil vse leto na 

Švedskem in je kljub temu tudi letos dosegel odličen splošni učni uspeh. 

V letošnjem letu smo poleg tradicionalnih projektov nadaljevali s sodelovanjem z Zavodom za šolstvo RS pri projektu 

OBJEM, vključili smo se v projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem - 

PODVIG  in okoljem v gimnazijah.  

Glede na zahteve projekta OBJEM je bilo v preteklem šolskem letu izvedeno nekaj kolegialnih hospitacij, kar me zelo vesli. 

Upam, da bodo te izkušnje vplivale na to, da bodo kolegialne hospitacije zaživele. 

Ravnateljica ni mogla izvesti vseh hospitacij, saj je učitelji niso povabili na uro, čeprav je bil seznam učiteljev, pri katerih bi 

ravnateljica želela realizirati hospitacijo, objavljen že pred pričetkom rednega pouka v šolskem letu 2021/22. 

Za nami je še eno zahtevno leto in iskreno upamo, da se bo stanje končno normaliziralo. Želimo, da nam bo stanje v državi 

omogočalo izvajanje pouka v stavbi gimnazije, omogočilo dijakom osvajanje vsega potrebnega znanja in osebne stike, ki smo 

jih v zadnjih letih vsi pogrešali. 
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8. POSEBNI DEL 

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

Število oddelkov        

prvi letnik:    2 splošna oddelka 

  1 športni oddelek   

drugi letnik:  2 splošni oddelki 

   1 športni oddelek 

tretji letnik:  2 splošni oddelki 

 1 športni oddelek 

četrti letnik: 3  splošna oddelka 

  1 športni oddelek  

maturitetni tečaj:  1 oddelek 

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

 Skupaj:   14 oddlkov  

8. 2. Število dijakov 
Vpis na našo gimnazijo kljub vsem naporom in kvalitetnemu delu zadošča le za oblikovanje majhnih treh splošnih in polnega 

športnega oddelka. Tako se je število dijakov ponovno nekoliko zmanjšalo. Na šoli imamo samo 303 dijake. 

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

letu 2002/03 – 464 dijakov, v šolskem letu 2003/04 je število dijakov spet naraslo na 505, v šolskem letu 2004/05 smo imeli kar 

567 dijakov, v šolskem letu 2005/06 – 552 dijakov, v šolskem letu 2006/07 – 572 dijakov, v šolskem letu 2007/08 – 542 dijakov,  

v šolskem letu 2008/09 – 526 dijakov, v šolskem letu 2009/10 – 508 dijakov, v šolskem letu 2010/11 - 471 dijakov, v šolskem 

letu 2011/12 – 430 dijakov, v šolskem letu 2012/13 – 440 dijakov, v šolskem letu 2013/14 – 422 dijakov, v šolskem letu 2014/15 

- 371 dijakov, v šolskem letu 2015/16 - 378 dijakov, v šolskem letu 2016/17 - 341 dijakov, v šolskem letu 2017/18 - 334 dijakov 

in  2018/19 - 331 dijakov. 2019/20 – 324 dijakov, 2020/21 – 310, 2021/22 - 303. 

 8. 3. Vpis  v 1. letnik za šolsko leto 2022/23 
(Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih. – šolska svetovalna služba) 

Število vpisanih v prvi  letnik na dan, 1. 9. 2022:  

-       60 dijakov v oddelkih splošne gimnazije 

-       20 dijakov v športnem oddelku. 

  

Potek vpisa (podrobno):  

Na dan, 4. 4. 2022, je bilo v 1. letnik Gimnazije Jesenice prijavljenih 73 kandidatov: 

-       60  v oddelkih splošne gimnazije 

-       18  v športnem oddelku. 

Stanje po prenosih na dan, 22. 4. 2022: 

-       60  v oddelkih splošne gimnazije 

-       18  v športnem  oddelku. 

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

V drugem krogu ni bilo nobenega kandidata.  

Zaprosili smo za zmanjšani obseg vpisa na dva splošna in športni oddelek. 

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

ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.  

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

je bilo veliko dodatnega dela, pomoči izvedeno tudi v popoldanskem času. 
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Malico smo organizirali in izvedli kot v ostalih šolskih letih, ko smo izvajali pouk v šoli. Seveda smo upoštevali preventivne 

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

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

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

Z internim koledarjem definiramo realizacijo pomembnejših dejavnosti in dogodkov. Na žalost nismo tudi letos realizirali vseh 

djavnosti – dogodkov, oz. kar nekaj na daljavo. 

8. 5. Potek pouka  

1. URA 7.40-8.25 

2. URA 8.30-9.15 

3. URA 9.20-10.05 

4. URA 10.10-10.55 

5. URA 10.55-11.40 

6. URA 11.45-12.30 

7. URA 12.30-13.15 

8. URA 13.20–14.05 

9. URA 14.10-14.55 

10. URA 15.00-15.45 

Priloga št. 1: Šolski koledar in urnik 

 

8.6. Delo organov upravljanja 
- ravnateljice 

- Sveta šole 

- Sveta staršev 

- Dijaške skupnosti 

- Nadzornega odbora šolskega sklada 

- Komisije za kakovost in notranjo evalvacijo 

- Komisije za prehrano 

- skrbnika načrta integritete 

Priloga št. 2: Poročila organov upravljanja 

 

8.7.Svetovalna služba 

Priloga št. 3: Poročilo o delu svetovalne službe 

 

8.8. Šolska knjižnica in učbeniški sklad 

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

 

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

Dijakom 4. letnika in maturitetnega tečaja smo omogočili pripravo na opravljanje mature iz želenih predmetov. 

Realizirane skupine izbirnih predmetov: 

V 2. in 3. letniku zaradi sodelovanja v projektu PODVIG lahko ponudimo eno skupino več, kot je deifinirano za splošne oddelke 

v Normativih in standardih v srednih šolah. Pri določanju števila skupin za posamezni ponujeni predmet je bil odločilen interes 

dijakov. Tako smo v tem šolskem letu izvajali naslednje izbirne predmete: 

- 2. letnik:  1 skupina ITS – angleščina, slovenščina in likovno snovanje 

  1 skupina ITS – angleščina, informatika in likovno snovanje 

- 3. letnik:  3 skupina ITS  naravoslovje (biologija, kemija, fizika) 

- 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. 
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8.10. Športni oddelek, maturitetni tečaj in izobraževanje odraslih 

Priloga št. 5: Poročilo o delu v posameznem oddelku 

 

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

- Interna določila za izvajanje preventivnih ukrepov na Gimnaziji Jesenice, 

- Dodatna navodila za organizacijo in izvedbo Mature 2022, 

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

- Navodila za izvedbo malice v času epidemije, 

- Pravila šolske prehrane na Gimnaziji Jesenice. 

 

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

vpisanih dijakov smo razpisovali prosta delovna mesta.  

V šolskem letu 2021/22 je zaposlenih 40 delavcev (33 učiteljev, 1 ravnatelj, 2 laboranta v kombinaciji z vzdrževalcem učne 

tehnologije, 1 računovodja, 1 tajnica, 1 spremljevalec gibalno oviranega dijaka, 1 hišnik in 1 informator, ki opravlja delo preko 

javnih del). Filozofijo poučuje profesorica, ki je zaposlena na osnovni šoli v Naklem in na naši šoli učno obvezo dopolnjuje. 

Učitelj fizike, ki je zaposlen na Gimnaziji Škofja Loka,  dopolnjuje delovno obvezo na naši šoli. 

8. 12. 1. Kadrovska struktura delavcev 

UČITELJSKI ZBOR 

Zap. štev. Priimek in ime Delovno mesto 

1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije 

2. Bok Zelenjak Renata učiteljica angleščine 

3. dr. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije 

4. mag. Dornig Lidija ravnateljica 

5. mag. Erjavec Matej učitelj fizike 

6. Erman Aljoša učitelj fizike 

7. Gerbec Milena bibliotekarka in učiteljica sociologije 

8. Janša Gazič Sonja učiteljica likovne umetnosti in likovnega snovanja 

9. Knap Renata učiteljica filozofije 

10. Konjar Žiga učitelj geografije in zgodovine, pedagoški koordinator 

11. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine 

12. Kosem-Dvoršak Andreja učiteljica italijanščine in angleščine 

13. Križnar Neža učiteljica glasbe 

14. Kučina Jerneja učiteljica matematike  

15. Leban Barbara učiteljica slovenščine 

16. Legat Nada učiteljica slovenščine 

17. Martinčič Bojana učiteljica športne vzgoje in športna koordinatorica 

18. Medja Marija učiteljica športne vzgoje, organizatorica šolske prehrane 

19. Meglič Nataša učiteljica zgodovine in geografije 

20. Modrijan Boštjan učitelj športne vzgoje in tajnik ŠMK 

21. Mulec Tina učiteljica angleščine in organizatorica OIV 

22. Oblak Irena učiteljica biologije 

23. Odar Urška učiteljica glasbe 

24. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine 

25. dr. Jernej Pirnat učitelj zgodovine 

26. Podlipnik Metka učiteljica nemščine 

27. Podlipnik Roman učitelj športne vzgoje 

28. Sitar Tatjana učiteljica angleščine 

29. Smolej Vrzel Vesna učiteljica psihologije in svetovalna delavka 

30. Strgar Žana učiteljica matematike 

31. Šatej Darja učiteljica matematike 

32. Trontelj Katarina učiteljica biologije 
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33. Velušček Mojca učiteljica informatike in nemščine 

34. Vengar Rok učitelj zgodovine in geografije 

35. Žnidaršič Veronika učiteljica kemije 

OSTALI ZAPOSLENI 

Zap.štev. Priimek in ime Delovno mesto 

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranega dijaka 

2. Butinar Varja tajnica 

3. Dejan Đerković vzdrževalec učne tehnologije, laborant FIZ 

4. Markelj Marijana računovodkinja 

5. Mulej Tatjana laborantka KEM in BIO 

6. Pintar Gregor hišnik 

7. Schiffrer Urša računovodkinja 

 
8. 12. 2.  Dodatne delovne obveznosti učiteljev 

Priimek in ime Delovna obveznost 

mag. Bohinc 

Zaveljcina 

Natalija 

razredničarka 3. A, članica upravnega odbora šolskega sklada, izobraževanje dijakov 

športnikov na daljavo, posredovanje novic medijem,  FB in IG administrator, priprava 

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

kozmetika, Priprave na tekmovanje (OIV).  Soorganizacija dobrodelnega bazarja, 

Organizacija in sodelovanje pri obisku OŠ/vrtca  na gimnaziji. Sodelovanje na: Dan 

mladih raziskovalcev, bazar, informativni dan. Koordinator:  Inženirji bomo!  članica 

razvojnega tima Dvig digitalnih kompetenc. 

Bok Zelenjak 

Renata 

razredničarka 2.B,  članica komisije za notranji nadzor izpitne tajnosti na maturi, članica 

Šolske maturitetne komisije, članica komisije za uničevanje dokumentov, sodelovanje 

na informativnem, priprava dijakov za tekmovanja iz angleščine  na vseh nivojih, delo z 

nadarjenimi, organizatorka šolskega tekmovanja iz angleščine za 3. letnik, članica 

inventurne komisije, poučevanje na daljavo, mentorica projekta Pišem z roko, 

popularizacija krvodajalstva, učitelj spremljevalec na taboru 2.B in ekskurziji v 

Salzburg. 

dr. Debeljak Rus 

Barbara 

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

integritete, inventura, koordinatorica kluba Alumnov Gimnazije Jesenice, mentorica 

tekmovanja iz znanja psihologije, mentorica raziskovalnih nalog za srečanje MR. 

mag. Erjavec 

Matej 

vodja aktiva, sindikalni zaupnik, izdelava urnika, administrator eAsistenta, priprave na 

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

vodja e-ŠRT, član Šolske maturitetne komisije, član Komisije za pritožbe na SŠJ, 

predsednik Upravnega odbora šolskega sklada, član Komisije za dodeljevanje pomoči iz 

šolskega sklada, organizacija in izvedba fizikalne ekskurzije za dijake 4. letnikov izbirne 

fizike, soorganizacija in izvedba tabora v CŠOD Trilobit, delo z nadarjenimi, sodelovanje 

na Dnevu mladih raziskovalcev in informativnem dnevu, član Komisije za določanje 

najboljšega razreda na šoli, e-učilnica, član razvojnega tima ITS, sodelovanje v projektu 

PODVIG, spremstvo na ekskurziji v Berlin, član razvojnega tima ITS, organizator 

informacijskih dejavnosti (ROID), član razvojnega tima Dvig digitalnih kompetenc 

Erman Aljoša Sodelovanje v izvedbi vikend tabora, tekmovanj iz fizike in naravoslovja, dnevu mladih 

raziskovalcev in informativnem dnevu 
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Gerbec Milena skrbnica učbeniškega sklada, koordinatorica tutorstva dijakom obvezne izbirne vsebine 

(knjižnična vzgoja ), organizatorka in izvajalka projektnega dne, sodelovanje na  

informativnem dnevu, knjižnično informacijsko znanje, Evrošola-  mentorica dijakom, 

sodelovanje z zunanjimi institucijami (FURS), davčno opismenjevanje, Gymnasium.eu, 

medpredmetne povezave, EPAS - sodelovanja z Informacijsko pisarno EP – mentorica 

dijakom,  dobrodelne dejavnosti: organizacija in izvedba obiskov domov za starejše 

občane ali  pošiljanja voščilnic dijakov v domove za starejše občane na Jesenicah, v 

Bohinju in Kranjski Gori, organizacija in izvedba dobrodelne prireditve Sprostite 

dobroto v sebi v GTČ ali  na daljavo (spletna stran šole) 

Janša Gazič Sonja vodja aktiva, likovne delavnice, sodelovanje na dobrodelnem bazarju (priprava izdelkov 

in prodaja), informativnem dnevu, projektnem dnevu, sodelovanje na dogodkih v 

organizaciji dijakov (Sprostite dobroto v sebi) ter božično novoletnem koncertu (scenski 

okras odra v GTČ), mentorstvo dijakom na različnih likovnih natečajih, okrasitev šole 

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

fotografske avtorske razstave dijaka, priprava promocijskih ter novoletnih daril in 

voščilnic, delo z nadarjenimi, izbirni del OIV, Organizacija ogledov likovnih razstav za 

dijake 1., 2. in 3.  letnikov, FB administrator,vodenje IG šolskega profila, članica 

komisije za popis terjatev in obveznosti in denarnih sredstev, izvajanje medpredmetnih 

povezav,  spremstvo dijakov na ekskurziji v Gorico, mentorica študentki na pedagoški 

praksi, poučevanje na dveh šolah (OŠ Mojstrana), članica projektnega tima PODVIG in 

članica razvojnega tima ITS. 

Knap Renata Sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu, koordinator natečaja Evropa v šoli, 

sodelovanjem na Unescovem dnevu filozofije, delo z nadarjenimi, organizacija 

gostujočega predavanja, mentorica debatnega krožka, inventura. 

Konjar Žiga razrednik 1. Š , pedagoški koordinator, organizacija in izvedba geo-zgo ekskurzij, in 

izobraževanja dijakov športnikov na daljavo, organizacija ekskurzij OIV, predstavitve 

na osnovnih šolah,  delo z nadarjenimi, organizacija predstavitev in predavanja v ŠO, 

mentorstvo študentom na pedagoški praksi ,priprava na tekmovanje iz znanja geografije, 

sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, organizacija tabora za 1. letnik, 

predsednik Sveta šole.  

Kos Tancar 

Milica 

razredničarka 3. B, nemška bralna značka,  priprava, organizacija in izvedba ekskurzije 

v Celovec, organizacija in izvedba ekskurzije v Salzburg,  predsednica inventurne 

komisije, članica in izpraševalka na ustnih izpitih nemške jezikovne diplome DSD1, 

priprava dijakov  3. A in 3.  B na tekmovanje iz znanja nemščine dopolnilni pouk, 

izobraževanje za DSD1, priprava dijakov 2. letnika na nemško jezikovno diplomo, 

dopolnilni in dodatni pouk,  predsednica inventurne komisije, sodelovanje v projektu 

PODVIG. 

Kosem Dvoršak 

Andreja 

razredničarka  4.C, koordinatorka MEPI in mentorica skupini za zlato priznanje, 

inštruktorica MEPI odprav, organizacija predavanj in prostovoljstva v okviru MEPI, 

spremstvo na odpravah in treningih MEPI, prijava na občinski razpis za sredstva za 

preventivne dejavnosti in poročanje o porabi sredstev - MEPI; dodatna učna pomoč 

dijakom z odločbo in pedagoško pogodbo, dopolnilni pouk za dijake vseh razredov, 

dodatni pouk/delo z nadarjenimi dijaki, delo na daljavo z dijaki športnega oddelka, 

nabava knjig in mentorstvo dijakom ITJ pri spletnem bralnem tekmovanju Il topo di 

biblioteca, članica ŠMK, članica Upravnega odbora šolskega sklada, članica Komisije 

za določanje najboljšega razreda na šoli, članica Šolske ekipe PP; prevajanje v in iz 
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itj/anj za potrebe šole, sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, sodelovanje 

v projektu Podvig. 

Križnar Neža vodja instrumentalnih zasedb, priprava instrumentalistov za prireditve, članica komisije 

za dodelovanje statusov kulturnikov, organizacija ogledov najmanj treh koncertov v 

Ljubljani in na Jesenicah, sodelovanje z različnimi organizacijami, sodelovanje pri 

kulturnem programu prireditev na šoli, sodelovanje na informativnem dnevu, vodja 

zbora. 

Kučina Jerneja organizacija in priprava tekmovanj iz Logike, Razvedrilne matematike, soorganizacija 

tekmovanja Mednarodni matematični kenguru in Matematičnega tekmovanja 

srednješolcev Slovenije za Vegova priznanja, priprave na matematična tekmovanja, 

sodelovanje pri izvedbi organizacija in izvedba državnega  tekmovanja iz matematike za 

osrednjo Slovenijo, član žirije na državnem tekmovanju iz Razvedrilne matematike, e-

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

razdelkov za maturo ter tekmovanja, sodelovanje pri projektu TIME, administratorica e-

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

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

DMFA-ja za šolo, notranja presojevalka, sodelovanje na informativnem dnevu, izpeljava 

delavnice Matematični praktikum za 4. letnike. 

Leban Barbara razredničarka 1. B, literarni natečaji, lektoriranje dokumentov šole, priprava na 

tekmovanje za Cankarjevo priznanje (1. in 2. letnik), koordinator projekta Rastem s 

knjigo, sodelovanje v projektu OBJEM, članica projektnega razvojnega sklopa ITS, 

inventura, tajnica ŠMK. 

Legat Nada razredničarka 2. A, vodja aktiva, literarni natečaji, lektoriranje uradnih dokumentov šole 

in prispevkov učiteljev, priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. in 4. letnik), 

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

presojevalka kakovosti,  sodelovanje v projektu Rastem s knjigo, sodelovanje na 

projektnem in informativnem dnevu, članica komisije za pritožbo na oceno, vodja tima 

projekta OBJEM, članica projektnega tima PODVIG in razvojnega sklopa ITS. 

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

in drugih letnikov, izvedba dela OIV zdravstvena vzgoja (preventivni projekt Živimo 

zdravo, ker se cenimo ), predstavitve športnega oddelka na osnovnih šolah, v klubih, na 

informativnem dnevu,  organizacija dneva odprtih vrat za športne oddelke v okviru 

projektnega dne,  članica  Komisije za dodeljevanje statusov športnikom v splošnih 

oddelkih,  članica Komisije za nadzor kakovosti šolske prehrane, članica sveta Zavoda 

za šport Jesenice, vodja projekta za športne oddelke – Program spremljave in razvoja 

športa mladih (pristopi k preventivni vadbi), delo z nadarjenimi, koordinacija 

sodelovanja s fiziterapevtom  in s psihologom, prijava na razpis Direktorata za šport in 

občinske razpise, koordinatorka projektov: Tutorstvo mladim športnikom, Promocija 

čistega športa - za našo šolo, urejanje spletne strani facebook (uspehi dijakov 

športnikov), inštruktor Pilates tehnike,  strokovna članica skupine za prvo pomoč. 

Medja Marija razredničarka 2.Š organizatorica malice, atletika (priprava na tekmovanja in spremstvo 

dijakov na tekmovanja), odbojka – rekreacija, članica komisije za inventuro, strokovna 

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

sodelovanje pri izvedbi - projekt Naj športna šola, soorganizatorica in vodja šole v 

naravi  Gorenje 2.Š sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu 
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Meglič Nataša razredničarka 3. A, priprava in izvedba geo-zgo ekskurzij za dijake, priprave na državno 

tekmovanje iz zgodovine, kviz zgodovina mesta Jesenic, članica inventurne komisije,  

delo z nadarjenimi, mentorstvo študentom na pedagoški praksi, sodelovanje na 

informativnem in projektnem dnevu,  ekskurzija v okviru OIV, izobraževanje na 

daljavo, spremstvo na taboru za 2. letnik, vodja aktiva  

Modrijan Boštjan razrednik 3. Š, vodja ŠVN Trilobit, koordinacija uporabe športnih objektov, akrobatsko-

navijaška skupina, organizacija tekmovanja iz odbojke (področno,četrtfinale), strokovni 

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

sodelovanje s Karitasom – Tek podnebne solidarnosti, projekt Naj športna šola, član 

delovne skupine – integriteta, sodelovanje pri projektnem in informativnem dnevu, 

skupina za požarno varnost, tajnik ŠMK, član komisij in upravnih odborov izven šole. 

Mulec Tina razredničarka 4 A,  vodja projektnega tima PODVIG in razvojnega sklopa ITS, 

koordinatorica OIV, organizatorka OIV, likvidatorka OIV dejavnosti, organizatorka 

delavnic Amnesty International/ DPM Škofja Loka,  delo z nadarjenimi /dijaki s 

posebnimi potrebami in ind. pogodbami, prijava na občinske razpise, zunanja članica 

komisije za pritožbe na oceno (SŠ), članica strokovne komisije za vrednotenje 

mladinskih projektov, sodelovanje na informativnem dnevu,  mentorica MEPI, članica 

projekta OBJEM, članica sveta šole. 

Mulej Tatjana Vodenje postopkov razpisov javnih naročil, urejanje in oskrba rastlin in akvarija na šoli, 

mentorstvo v programu MEPI, spremstvo na odpravah in treningih MEPI, aktivno 

sodelovanje pri dogodkih oz. projektih na šoli: obisk OŠ/vrtca na gimnaziji, dan mladih 

raziskovalcev, bazar, informativni dan, inventura, šolska kronika, sodelovanje na taboru 

v CŠOD Trilobit. 

Oblak Irena OIV – zdravstvena  vzgoja, organizacija šolskega tekmovanja  in priprave na 

tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado ter spremstvo na državno tekmovanje,  

članica komisije za nadzor kakovosti šolske prehrane, delo z nadarjenimi, sodelovanje 

na projektnem in informativnem dnevu, dnevu mladih raziskovalcev, predsednica Sveta 

šole, organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v sklopu biologije, sodelovanje v 

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

Trilobit, organizacija dejavnosti za Svetovni dan ledvic.   

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

uradnih dokumentov šole, organizacija in izvedba dramskega festivala, vodja komisije 

za dodeljevanje statusa dijaka kulturnika, delo z nadarjenimi,  organizacija kulturnega 

dne, sodelovanje na informativnem dnevu,  organizacija dveh proslav. 

Pirnat Jernej priprava in izvedba geo-zgo ekskurzij  za dijake, priprave na državno tekmovanje iz 

zgodovine, kviz zgodovina mesta Jesenice, ekskurzija v okviru OIV, delo na daljavo, 

sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu, predsednik nadzornega odbora 

SVIZ Gimnazije Jesenice, spremstvo na odpravah in treningih MEPI  

Podlipnik Metka inventura, nemška bralna značka (Pfiffikus), priprave na tekmovanje iz znanja nemščine 

za 3. Š, in 4.C, ekskurzija v Salzburg  in Celovec, dopolnilni pouk, izobraževanje 

(seminar) v zvezi z DSD, sodelovanje na inf. dnevu  po zoomu in predstavitveni filmček 

za NEM, priprava dijakov 3. letnika na nemško jezikovno diplomo, izvedba izpitov 

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

določanje najboljšega razreda na šoli, vodja aktiva. 
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Podlipnik Roman Vodja aktiva, mentor dijaške skupnosti,  OIV – košarka , nogomet (vodenje ekipe na 

tekmovanjih), prijava na državna tekmovanja (alpsko smučanje), organizacija 

državnega tekmovanja v alpskem smučanju,  član komisije za notranji nadzor izpitne 

tajnosti na maturi, strokovni član skupine za prvo pomoč, član skupine za požarno 

varnost, delo z nadarjenimi, prijava na občinske razpise, sodelovanje s Karitasom – 

Tek  podnebne solidarnosti, projekt Naj športna šola, projekt Ura za zemljo, projekt 

Dan sajenja dreves, sodelovanje pri projektnem in informativnem dnevu, mentorstvo 

dijaku Jerneju Slivniku na treningih in tekmovanjih, pomoč pri organizaciji obiska 

starostnikov v domovih - Bohinj, Kranjska Gora. 

Sitar Tatjana 

 

 

razredničarka MT,  priprava na regijsko tekmovanje iz ang,  delo z nadarjenimi, 

mentorica dijakom na tekmovanju iz angleščine za 2. letnike in za 3. letnike, delo z 

dijaki s pedagoškimi pogodbami,   mentorica študentom na pedagoški praksi, 

sodelovanje na projektnem in informativnem dnevu, delo z dijaki na daljavo. 

Smolej Vrzel 

Vesna 

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

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

UNICEF, OIV  učenje učenja, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje, 

članica komisij za dodelitev statusov, članica komisije za notranji nadzor izpitne tajnosti 

na maturi, članica komisije za dodelitev socialne pomoči iz šolskega sklada, članica 

LAS občin Jesenice in Kranjska Gora, vodja aktiva PSIH, SOC, FIL 

Strgar Žana Pomoč pri izpeljavi tekmovanj iz Logike, Razvedrilne matematike in Matematičnega 

tekmovanja srednješolcev Slovenije za Vegova priznanja, priprave na matematična 

tekmovanja, sodelovanje v projektu TIME, sodelovanje na informativnem dnevu in 

dnevu odprtih vrat 

Šatej Darja organizacija in izpeljava tekmovanja Mednarodni matematični kenguru in 

Matematičnega tekmovanja srednješolcev Slovenije za Vegova priznanja, priprave na 

matematična tekmovanja, soorganizacija pri drugih matematičnih tekmovanjih, 

sodelovanje pri izvedbi državnega  tekmovanja iz matematike, sodelovanje v projektu 

TIME, vodja aktiva, vodja ŠRT za delo z nadarjenimi, članica Sveta šole, delo z dijaki z 

odločbami, sodelovanje na informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat. 

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

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

tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, organizacija in izvedba 

bioloških ekskurzij (1 v 3. letniku, 2 pri ITS B),  mentorstvo pri raziskovalnih nalogah 

dijakov, strokovna članica skupine za prvo pomoč, članica ŠRT za delo z nadarjenimi, 

organizacija in sodelovanje na Dnevu  mladih raziskovalcev,  informativni dan, 

sodelovanje v projektu PODVIG. 

Velušček Mojca Priprava na šolsko tekmovanje BOBER, državno tekmovanje BOBER, priprava na 

nemško bralno značko Pfiffikus, študijska skupina za nemščino, sodelovanje v razvojni 

skupini za nemščino pri Zavodu republike Slovenije za šolstvo, objava dokumentov v E-

zbornici, sodelovanje pri izpeljavi ekskurzije v Celovec, sodelovanje pri izpeljavi 

ekskurzije v Salzburg, priprava nakupov za kakovostne spletne kamere za izvedbo 

snemanja pouka, IKT izobraževanje za kolektiv: izvedba izobraževanja ZOOM, 

udeležba na strokovni ekskurziji na EGSŠ, zunanja ocenjevalka na maturi - nemščina, 

pomoč pri zbiranju prijav za ekskurzijo v Berlin 
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Vengar Rok koordinator projekta Unesco, priprava in izvedba geo-zgo ekskurzij za dijake, priprave 

na državno tekmovanje iz geografije, predsednik inventurne komisije,  delo z 

nadarjenimi, mentorstvo študentom na pedagoški praksi, sodelovanje na informativnem 

in projektnem dnevu, ekskurzija v okviru OIV, izobraževanje na daljavo, spremstvo na 

taboru za 2. letnik, izvajalec Aktivnega državljanstva, koordinator MEPI in inštruktor 

MEPI odprav, organizacija predavanj in prostovoljstva v okviru MEPI, spremstvo na 

odpravah in treningih MEPI, prijava na občinski razpis za sredstva za preventivne 

dejavnosti in poročanje o porabi sredstev - MEPI; koordinator raziskave PISA, 

organizacija in sodelovanje pri obisku OŠ/vrtca  na gimnaziji  

Žnidaršič Veronika 

 

razredničarka 4.B, članica inventurne komisije, vodja komisije za kakovost in notranjo 

evalvacijo, OIV -priprava na tekmovanje iz kemije in iz naravoslovja, soorganizacija in 

izvedba šolskega tekmovanja iz kemije za Preglove plakete, delo z nadarjenimi, delo z 

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

raziskovalcev, sodelovanje na informativnem dnevu, organizacija in izvedba strokovnih 

ekskurzij (Atotech Podnart, TPJ,), sodelovanje v projektu Podvig, organizacija in 

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

članica skupine za integriteto 

Ravnateljica šole lahko v skladu s 119. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz utemeljenih 

razlogov dodeli zaposlenim tudi druga nepredvidena in nenačrtovana dela. 

Priloga št. 6: Sistemizacija delovnih mest 

 

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

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

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

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

znanje dijakom, utrditi in oceniti njihovo znanje. 

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

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

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

Izvedena izobraževanja za celoten kolektiv 

sobota, 2. 10. 2021: mag. Ivana Mandarić: Delavnica anksioznost ter skrb za sebe in druge 

torek, 1.3. 2022: VOP v času CORONE – delavnica POVOP Saše Kocijančič 

 

10. Učni uspeh  
Primerjalna analiza učnega uspeha po letnikih na dan 16. 9. 2022 v odstotkih 

Šolsko  

leto 

03/ 

04 

04/ 

05 

05/ 

06 

06/ 

07 

07/ 

08 

08/ 

09 

09/ 

10 

10/ 

11 

11/      

12 

12/ 

13 

13/ 

14 

14/ 

15 

15/ 

16 

16/ 

17 

17/ 

18 

18/ 

19 

19/

20 

20/

21 

21/

22 

1. letnik 84,4 94,1 93,5 88,9 99,3 99,1 94,9 93,5 91,8 90,2 98,9 100 92,8 95 96,7 94,2 100 86,1 87,3 

2. letnik 89,5 91,55 90,3 85,8 94,0 94,6 93,6 92,4 92,3 96,6 92,8 96,3 98,3 97,8 94,7 97,7 98,7 93,1 91,9 

3. letnik 89,5 93,9 97,0 96,3 95,7 94,5 94,7 95,3 94,4 97,0 98,8 97,1 98,8 96,9 97,6 92,6 100 89,7 95,7 

4. letnik 96,3 98,1 100 98,5 99,2 97,3 96,7 96,9 97,1 98,8 98,0 100 96,3 95,1 100 98,9 95,5 98,9 96,1 

Skupaj 89,9 94,4 95,2 92,4 97 96,4 95,0 94,5 93,9 95,7 97,1 98,8 97 96,3 97,2 95,9 98,2 92 92,8 
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Priloga št. 7: Analiza učnega uspeha po oddelkih 
 

11. Splošna matura 
Uspeh na maturi 

Leto Izdelalo v % 

1995 99,00 

1996 97,01 

1997 97,33 

1998 96,90 

1999 100 

2000 96 

2001 95,56 

2002 98,99 

2003 98,91 

2004 97,93 

2005 97,09 

2006 97 

2007 97 

2008 95,7 

2009 97,5 

2010 98,3 

2011 95,1 

2012 93,2 

2013 90.0 

2014 97 

2015 98,8 

2016 93 

2017 93,5 

2018 94,7 

2019 92 

2020 95,2 

2021 95,3 

2022 98,6 

 

Uspeh na maturi 2022 je bil odličen.  

 

Od dijakov 4. letnikov, ki so pristopili k maturi je bil le  1 neuspešen, ki ima samo 1 popravni izpit. 
Število dijakov, ki so na maturi dosegli vsaj 25 točk, je 19, kar predstavlja  27,14 % vseh uspešnih maturantov oziroma več kot 

četrtino vseh. 
Zlatih maturantov je 5, kar je 7,25 %. 

Priloga št. 8: Analiza rezultatov na maturi 2022 
 

12. Projekt Primeri dobrih praks v  gimnazijskem programu 
Projekt posodabljanja gimnazijskega programa, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo, se je jeseni 2014 zaključil. Velika večina 

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

učnih metod. Uvajanje posodabljanja je na naši gimnaziji lažje, saj ima velika večina zaposlenih izkušnje z delom v evropskih 

oddelkih, kjer so se že uvajale sodobne metode dela (timsko poučevanje, medpredmetne povezave, avtentične izvedbe  

pouka …). Delo kolektiva je koordiniral Šolski razvojni tim, poleg tega pa so na šoli delovali še projektni timi za izvedbo 

projektov: e-šolstvo, delo z nadarjenimi in učenje učenja. 

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

Učitelji so se udeleževali posvetov, kjer so lahko izmenjavali izkušnje s kolegi iz drugih šol.  

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

smo jih uvedli na novo v času sodelovanja v projektu. Trudili se bomo, da že utečene oblike še nadgradimo in po potrebi dodamo 
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nove, ki jih vključujeta projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM in Krepitev kompetenc podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah – PODVIG. 

 

Priloga št. 9: Poročilo o delu v okviru projekta Primeri dobrih praks v  gimnazijskem programu 

 

13. Interdisciplinarni tematski sklop v 2. in 3. splošnih oddelkih 
V okviru razvojnega projekta Zavoda za šolstvo Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v gimnazijah na gimnaziji uvajamo preoblikovane izbirne predmete v 2. in 3. letniku, v obsegu 105 

ur na leto,  za katere je značilna: 

- interdisciplinarnost (povezava najmanj treh predmetov) 

- avtentične naloge 

- procesno učenje in ocenjevanje 

- fleksibilna organizacije dela 

- manjše skupine  

- povezovanje z lokalnim okoljem in zunanjimi strokovnjaki 

 

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

- vsebine obvezne za vse 

- vsebine po izbiri dijakov 

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

- knjižnično-informacijska znanja         

- kulturno-umetniške vsebine                    

- športni dnevi                                            

- zdravstvena vzgoja                                   

- vzgoja za družino, mir in nenasilje           

- učenje učenja  

    

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

naslednje vsebine: 

- medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom 

- metodologijo raziskovalnega dela  

- prostovoljno socialno delo  

- prvo pomoč  

- športne tabore in šole v naravi   

- učenje za učenje. 

  

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

kar nekaj težav pri iskanju najboljše metode učenja. 

Za vse ostale dejavnosti, razen za obvladovanje desetprstnega tipkanja,  je bil pri dijakih zadosten interes, zato smo jih izvedli v 

okviru izbirnega dela OIV.  

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

spomladanskega športnega dne. Vsebine, obvezne za dijake v različnih letnikih, so bile tudi: državljanska kultura, knjižnično--

informacijsko znanje, kulturno-umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje ter učenje za učenje.  

Priloga št. 10: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti obveznega dela OIV  
(organizatorica OIV Tina Mulec) 

14. 2. Obvezne izbirne vsebine – prosta izbira 
Dijaki in dijakinje na podlagi ponudbe IZBIRNEGA DELA opravijo še manjkajoče ure do predpisanega števila ur OIV: 

1. letnik: 24 ur 

2. letnik: 24 ur 

3. letnik: 39 ur 

4. letnik: 12 ur 

 

V šolskem letu 2021/22 smo učitelji ponudili 34 brezplačnih OIV in 3 nadstandardne ekskurzije.  Zanimanje za vse dejavnosti 

je bilo na začetku leta zelo veliko, a žal je zaradi epidemioloških ukrepov nekaj dejavnosti ostalo neizvedenih.  

V letošnjem šolskem letu so izbirne vsebine ponudili tudi 4 zunanji izvajalci. OZRK Jesenice je izvedel tečaj prve pomoči za 

dve skupini dijakov, avtošola K&D pa tečaj CPP. V pomladanskih mesecih  je bil izveden tudi tečaj za vaditelja čolna. 

Zaradi situacije so bili dijaki ponovno oproščeni opravljanja izbirnih OIV, a je večina vseeno opravila zadostno število izbirnih 

ur OIV. 
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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. 

 

Brezplačne ponudbe 

1. Tekmovanja iz znanj 
 

1. Aktiv angleščine Tekmovanje – angleščina 2. in  3. letnik 

2. Aktiv nemščine Nemška bralna značka 

3. mag. Erjavec Matej, Erman Aljoša  Tekmovanje iz fizike 

4. Mag. Erjavec Matej Priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

5. Konjar Žiga, Rok Vengar Tekmovanje iz znanja geografije 

6. Kosem-Dvoršak Andreja Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca 

7. Leban Barbara, Legat Nada Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

8. 

Kučina Jerneja, Darja Šatej, 

Strgar Žana 

Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna 

matematika, Adventni koledar, Kenguru, Vegovo 

tekmovanje, mednarodna tekmovanja) 

9. Kos Tancar Mili Tekmovanje iz znanja nemščine  

10. Oblak Irena Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

11. Meglič Nataša Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 

12. Meglič Nataša Tekmovanje iz znanja zgodovine 

13. Trontelj Katarina  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

14. Zaveljcina Bohinc Natalija Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 

   

2. Šport in rekreacija   

15. mag. Dornig Lidija Odbojka – priprave na tekmovanja 

16. Martinčič Bojana Bodi fit 

17. Medja Marija Atletika rekreacija 

18. Medja Marija Odbojka rekreacija 

19. Modrijan Boštjan Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 

20. Podlipnik Roman Nogomet 

   

3. Nova znanja in spretnosti  

21. Aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 

22. mag.  Bohinc Zaveljcina Natalija Kemijski krožek: Kemija je kul-naravna kozmetika 

23. Kosem-Dvoršak Andreja MEPI 

24. Kučina Jerneja Matematični praktikum 

25. Trontelj Katarina Raziskovalna naloga 

   

4. Umetnost in ustvarjalnost  

26. Janša Gazič Sonja  Ustvarjalni krožek 

27. Palovšnik Marija 10. Dramski festival 

28. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 

29. Križnar Neža Pevski zbor 

5.  Prostovoljstvo in dobrodelne dejavnosti  

30. Mag. Bohinc Zaveljcina Natalija Praznični dobrodelni bazar 

31. Gerbec Milena Tutorstvo 

32. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 

33. Smolej Vrzel Vesna Unicef 

34. Aktiv angleščine Obisk dobrodelnega bazarja SILA 

   

6. Nadstandardne vsebine - Ekskurzije  

35. Konjar Žiga, Nataša Meglič Ekskurzija v Rim 

36. Konjar Žiga, Nataša Meglič Ekskurzija v Prago 

37. Milica Kos Tancar Ekskurzija v Berlin (3. in 4. l) 

   

7.  
Zunanji izvajalci – nadstandardne 

vsebine 

 

38. Avtošola K&D Tečaj cestnoprometnih predpisov 
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39. OZRK Jesenice  Tečaj prve pomoči 

40. Zveza nogometnih sodnikov Slovenije Tečaj za nogometnega sodnika 

41. Navigandum Tečaj za voditelja čolna 

 

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

 

15.Hospitacije 
V preteklem šolskem letu sem kot ravnateljica načrtovala 26 hospitacij. Kot vsa leta sem prosila učitelje, da me povabijo na eno 

od ur pouka pri njihovem predmetu.. Na žalost me je le povabio le 12 učiteljev. Opravila sem še pri učiteljici matematike, da je 

lahko pristopila k strokovnemu izpitu. 

 

16. Projekti, izmenjave, tabori in druge dejavnosti  v šolskem letu 2021/22 

16.1 Projekti  
Št.  Priimek in ime mentorja - 

koordinatorja 

Projekti, izmenjave in druge dejavnosti 

1 aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 

2 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Inženirke in inženirji bomo! 

3 Bok Zelenjak Renata Pisava z roko 

4  Bok Zelenjak Renata Postani krvodajalec 

5 Gerbec Milena Tutorstvo  

6 Gerbec Milena EPAS, šola ambasadorka EU 

7 Konjar Žiga Študij na daljavo 

8 Konjar Žiga UNESCO ASPnet 

9 Kosem Dvoršak Andreja MEPI 

10 Kosem Dvoršak Andreja Filmska kultura 

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

12 Leban Barbara Rastem s knjigo  

13 Legat Nada Bralna pismenost in razvoj slovenščine - OBJEM 

14. Martinčič Bojana “Živimo zdravo, ker se cenimo” 

15 Martinčič Bojana Športni oddelek 

16 Martinčič Bojana Promocija čistega športa 

17 Martinčič Bojana Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

18 Medja Marija Tek podnebnih solidarnosti 

19 Modrijan Boštjan Naj športna šola 

20 Mulec Tina Govori z mano 

21 Mulec Tina Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 

med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah - PODVIG 

22 Podlipnik Roman  
Ura za Zemljo 

23 Podlipnik Roman Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

24 Smolej Vrzel Vesna UNICEF  

25 Smolej Vrzel Vesna NEFIKS 

26 Smolej Vrzel Vesna Delo z nadarjenimi 

Priloga št. 12:  Poročilo o  delu v posameznem projektu 

 

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

mogoče. 

1. Gerbec Milena Sodelovanje s slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu 

2. predmetni aktivi Sodelovanje z okoljem 

Priloga št. 13: Sodelovanje z okoljem na Gimnaziji Jesenice 
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17. Uspehi dijakov in zaposlenih:   
17. 1. Uspehi zaposlenih 
Sonja Janša Gazič je prejela zlato medaljo Fotografske zveze Slovenije na 2. mednarodnem natečaju Absract 2021, na katerega 

je prispelo 1941 fotografij iz desetih držav 

Roman Podlipnik: na strokovnem posvetu »Postani športnik« je predstavil primer dobre prakse: uspešna integracija mladih 

invalidov v šolski sistem Tudi gibalno ovirani otroci so lahko aktivni športniki 

Teater, prof. : V šolskem letu 2021/22 Teater, prof. ni deloval. 

 

17.2. Uspehi dijakov 
17.2.1. Uspehi na mednarodni ravni  

Mednarodno priznanje za mlade MEPI 

Mednarodni program, ki poteka celo šolsko leto (več let) 

Udeležilo se ga je skupno 12 dijakov (mentorice Tina Mulec, Nada Legat, Tatjana Mulej in Andreja Kosem-Dvoršak) 
Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: Denis Pašagić, 2. B, Sara Eva Radovanović, 2. B, Tin Topolovec, 2. B in Nermin Mušić, 4. B (mentorica 

Tina Mulec). 

Podelitev priznanj je potekala na zaključni prireditvi za 4. letnike in zaključni prireditvi za nižje letnike. 

17. 2. 2. Dramska dejavnost 

Gimnazijski teater: Gimnazijski teater v šolskem letu 2021/22 ni deloval zaradi epidemioloških razmer. 

Proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti (24. 12.) - video - sem pripravila v sodelovanju z nekaterimi dijaki, ki so 

recitirali pesmi v svojem maternem jeziku. Video so si dijaki gimnazije ogledali na razrednih urah.  

Recital za proslavo ob dnevu državnosti (24. 6., podelitev spričeval in pohval) so pripravili dijaki 2. š razreda, na proslavi je 

sodeloval še zbor Janka Pribošiča.  

 

17. 2. 3. Pevski zbor 

V šolskem letu 2021/22 je zbor vodila Neža Križnar,  v njem pa je prepevalo 10 dijakinj. Vaje zbora so bile redne, enkrat na 

teden, ob torkih, 9. in 10. šolsko uro. 

- Božično-novoletni koncert, 22. 21. 2021, izveden virtualno 

• Can You Hear Me? (Bob Chilcott) 

• Mlado srce (Dušan Velkaverh) 

• Sveta noč (Franz Gruber) 

• Želimo vam srečen božič (angleška ljudska) 

- Sodelovanje v UNESCO projektu – ni bilo izvedeno zaradi COVID19 

- Koncert za boljše čase, 18. 2. 2022 

• Mlado srce (Dušan Velkaverh) 

• Can You Hear Me? (Bob Chilcott) 

- 6. srečanje gorenjskih srednješolskih zborov, 20. 4. 2022 na Gimnaziji Kranj 

•  Lipa (Davorin Jenko/prir. Damijan Močnik) 

• Mlado srce (Dušan Velkaverh) 

• Žitni klas (Pavel Dolenc) 

• Venček slovenskih popevk (skupna pesem) 

- Slovesnost ob podelitvi spričeval in pohval maturantom, 23. 5. 2022 

• Mlado srce (Dušan Velkaverh) 

• Pustil ti bom sanje (Jan Plestenjak) 

• Na vrhu nebotičnika (Jure Robežnik, prir. Damijan Močnik) 

- Proslava ob zaključku pouka in dnevu državnosti, 24. 6. 2022 

• Lipa (Davorin Jenko/ prir. Damijan Močnik) 

• Kje so tiste stezice (ljudska) 

• Vrtiljak (Jure Robežnik) 

• Nad mestom se dani (Dušan Velkaverh) 

ODPADLO: Svečani sprejem maturantov (september), Sprostite dobroto v sebi (januar),  Revija pevskih zborov Dobra volja je 

najbolja na Slovenskem Javorniku (marec)  

 
 

 

17. 2. 4. Likovna dejavnost 

Likovna umetnost/Likovno snovanje 

Državni likovni natečaj Pišem/Rišem za prijatelja 
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Na likovnem natečaju Rišem za prijatelja, v organizaciji Office&More, Bags&More je sodelovalo 12 dijakov 1., 2. in 4. 

letnika. Med 5 finalistov v kategoriji srednjih šol sta se uvrstili  dijakinji Meta Stegnar (2. A) in Sara Sedovšek (1. Š).  

(Mentorica: Sonja Janša Gazič) 

 

Državni mladinski likovni natečaj Potovanje in bivanje v vesolju 

Na nagradnem natečaju, ki ga razpisuje Slovenska znanstvena fundacija ob 130. obletnici rojstva Hermana Potočnika Noordunga, 

je sodelovalo 6 dijakov 1. in 2. letnikov. Na razstavo, ki jo Slovenska znanstvena fundacija načrtuje jeseni, v času otvoritve 28. 

slovenskega festivala znanosti, se je uvrstil izdelek dijaka Dominika Čepiča (1. B). Glede nagrad nas bodo obvestili predvidoma 

septembra. 

(Mentorica: Sonja Janša Gazič) 

 

Likovni natečaj Branka Čušina Koroška Bela 

Na 2. likovnem natečaju Branka Čušina (tema: Rože letnih časov) v organizaciji farnega kulturnega društva Koroška Bela je 

sodelovalo 29 dijakov 1. A, 1. B in 3. Š.  

Zlato priznanje – Zlati čopiči prejme dijakinja 1. B Iva Krkoč. 

Srebrno priznanje – Srebrni čopiči prejme dijakinja 1. A Karin Pesrl. 

Pohvalo strokovne komisije prejmeta: dijakinja 1. A Tina Seljak Globočnik in dijakinja 1. B Katjuša Pristavec. 

(Mentorica: Sonja Janša Gazič) 

 

Likovni natečaj Zelena prihodnost – globalno in lokalno 

Na likovnem natečaju Ljudske univerze Jesenice je sodelovalo 9 dijakov 1. B in 3. Š. Med najboljše 3 v kategoriji srednjih šol 

so se uvrstili dijaki: Iva Krkoč (1. B), Igor Šebat (1. B) in Anja Žemva (1. B). Nagrade so prejeli na osrednjem dogodku Tedna 

vseživljenjskega učenja – Parada učenja, 25. maja 2022 na Jesenicah. 

(Mentorica: Sonja Janša Gazič) 

 

17. 2. 5. Akrobatsko-navijaška skupina Leteči medvedki 

Epidemiološke razmere v državi in omejitve pri organizaciji in izvedbi dela na šoli niso omogočali nastopov skupine. Z 

mentorjem so izvedli treninge, če je bilo to le mogoče. 

(mentor Boštjan Modrijan).  

 

17. 2. 6. Nagradni natečaj za »NAJBOLJ ŠPORTNO SREDNJO ŠOLO« 

Rezultati natečaja še niso znani. 

 

17. 2. 7. Občinske nagrade športnikom 

Lucija Medja  za osvojeno 3. mesto na DP  srednjih šol v gorskem teku. 

Natečaj poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza »Evropska unija mladih˝. 
Jan Čelesnik, 3. A  je osvojil 2. mesto   

17. 2. 8. Angleščina – Italijanščina 

Tekmovanje iz angleščine za tretje letnike 

Šolsko tekmovanje: 14.12. 2021 

Udeležilo se ga je 20 dijakov. 

Področno tekmovanje: zoom, 31.1. 2022 

Udeležili so se ga je skupno 414 dijakov , med njimi 8 dijakov naše gimnazije: Jan Čelesnik, 3.A, Matej Kos 3.A, Estrella 

Francina Christina Steenks, 3. A, Urška Repinc 3. A, (mentorica Tatjana Sitar) 

 Katarina Romana Fon, .3. B, Ela Hlastan, 3.B, Matic Krmelj, 3.Š (mentorica Renata Bok Zelenjak) 

Državno tekmovanje: ŠC Ljubljana, 21.3.2022 

Udeležili so se ga je skupno 70 dijakov , med njimi 1 dijakinja naše gimnazije: Katarina Romana Fon 3.B (mentorica Renata 

Bok Zelenjak) 

Osvojena priznanja: 

Srebrno priznanje je osvojila dijakinja Katarina Romana Fon 3.B (mentorica Renata Bok Zelenjak) 

 

Tekmovanje v znanju angleškega jezika za dijake  2. letnikov  srednjih šol  2021/22 

Šolsko tekmovanje: / 

Udeležilo se ga je _/_dijakov. 

Področno tekmovanje: / 

Udeležili so se ga je skupno _/___ dijakov , med njimi _/_ dijakov naše gimnazije:  

Državno tekmovanje:  10. 1. 2022  spletno  tekmovanje  Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL 

Slovenia , Ljubljana  

Udeležili so se ga je skupno 20 skupin  dijakov , med njimi  1 skupina  dijakov naše gimnazije:  Ažbe Arh, 2. A, Mark Sitar, 2. 

A, Špela Šemrl  2. A, Marko Tolar 2. A . ( mentorica Tatjana Sitar ) 

Osvojena priznanja: 
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Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki:  Ažbe Arh, 2. A, Mark Sitar 2. A, Špela Šemrl 2. A, Marko Tolar 2. A. ( 

mentorica Tatjana Sitar )  

 

Italijanščina 

Spletno bralno tekmovanje Centra Oxford v italijanščini 'Il topo di biblioteca' 

Šolsko tekmovanje: marec – april 2022 na Gimnaziji Jesenice  

Udeležilo se ga je skupno 19 dijakov. 

Osvojena priznanja: 

Priznanje za doseženih 50 ali več odstotkov so osvojili naslednji dijaki: Iva Krkoč, 1. B, Anja Žemva, 1. B, Evelin Dežman, 1. 

B, Lara Stipanovič, 1. B, Lorin Rebol, 1. B, Lana Tratnik, 1. B, Una Pilipović, 2. B, Sara Eva Radovanović, 2. B, Špela 

Sedžek, 2. B, Tin Topolovec, 2. B, Anuša Mira Pintar, 4. C, Rocio Dowhyj, 4. C, Nika Valentar, 4. C, Iza Jensko, 4. C, Jan 

Jerković, 4. C, Miha Klofutar, 4. C, Štefan Žuber, 4. C, Ruby Čop, 4. Š (mentorica Andreja Kosem-Dvoršak). 

 

17. 2. 9. Biologija – Kemija 

Biologija 

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

Šolsko tekmovanje: 20.1.2022 na daljavo na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 21 dijakov, 11 dijakov prvega, 6 drugega, 2 tretjega in 2 četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 19.4.2022,  na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Udeležilo so se ga 4 dijaki/nje naše gimnazije: Mencinger Mark 2. A in Zupan Benjamin 3. Š (mentorica Irena Oblak), Fon 

Katarina Romana  3. B in Hodžić Černe Dora 4. B (mentorica Katarina Trontelj). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje je osvojilo 4 dijaki/nje: 

Mencinger Mark 2. A in Zupan Benjamin 3. Š (mentorica Irena Oblak) 

Fon Katarina Romana  3. B in Hodžić Černe Dora 4. B (mentorica Katarina Trontelj). 

 

Kemija 

Tekmovanje iz znanja kemije za  Preglovo plaketo 

Šolsko tekmovanje: 7. 3. 2022 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je skupno 33 dijakov in sicer 10 dijakov prvega letnika, 11 dijakov drugega letnika, 9 dijakov tretjega letnika 

in 3 dijaki četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: sobota, 7. 5. 2021 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Nanj se je uvrstilo 5 

naših dijakov:  

Ajda Zaveljcina, 1. Š (mentorica Veronika Žnidaršič), Mark Sitar, 2. A, Lucija Medja, 2. Š, Jakob Burja,3. A (vsi mentorica 

Natalija Bohinc Zaveljcina), Matevž Toman, 4.C (mentorica Veronika Žnidaršič). 

Osvojena priznanja 

Bronasta priznanja: 

Ožbej Černe, 2. A, Jaka Hiršenfelder, 2. A, Lovro Korošak, 2. A, Mark Sitar, 2.A, Špela Šemrl, 2.A, Karin Rotar, 2. B, Lucija  

Medja, 2.Š, Jakob Burja, 3. A, Jan Čelesnik, 3. A, Matej Kos, 3. A, Tjaš Peterlin, 3. Š Mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina -

skupaj 11). 

Ajda Kemperle, 1. A, Tina Seljak Globočnik, 1. A, Iva Krkoč, 1. B, Ajda Zaveljcina, 1. Š, Matevž Toman, 4. C (mentorica . 

1 srebrno priznanje: Ajda Zaveljcina, 1. Š (mentorica Veronika Žnidaršič). 

17. 2. 10. Fizika  - Informatika 

Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake 

Šolsko tekmovanje: 18. 11. 2021 

Udeležilo se ga je 12 dijakov. 

Državno tekmovanje: Ljubljana, 18. 2. 2022 

Udeležili so se ga je skupno 100 dijakov , med njimi 3 dijaki naše gimnazije: Jan Burja, 1. A  (mentor: mag. Matej Erjavec, 

Mark Sitar, 2. A , Jaka Hiršenfelder, 2. A (mentor: Aljoša Erman) 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Jan Burja, 1. A, Ajda Kemperle, 1. A (mentor: mag. Matej Erjavec), Mark 

Sitar, 2. A , Jaka Hiršenfelder, 2. A (mentor: Aljoša Erman) 

Šolsko tekmovanje Čmrlj 

13. 10. 2021 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je 11 dijakov iz prvega letnika. 

Tekmovanje srednješolcev za Stefanova priznanja 

Regijsko tekmovanje: 18. 03. 2022 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je skupno 109 dijakov, med njimi 17 dijakov naše šole: Jaka Hiršenfelder, Mark Mencinger, Mark Sitar in 

Špela Šemrl vsi iz 2. A in Tin Topolovec 2. B (mentor Aljoša Erman); Jakob Burja, Matej Kos oba 3. A, Matic Krmelj, 

Tim Markelj, Jure Pavlin, Tone Petek, Tjaš Peterlin in Mija Šimnic vsi 3. Š (mentor mag. Matej Erjavec); Nina Breznik, 4. A, 

Dora Hodžić Černe, 4. B, Matevž Toman in Filip Zupan, 4. C (mentor mag. Matej Erjavec) 

Državno tekmovanje: 09. 04. 2022 na Gimnaziji Velenje 
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Udeležilo se ga je skupno 140 dijakov, med njimi 3 dijaki naše gimnazije: Jaka Hiršenfelder, 2. A (mentor Aljoša Erman), ter 

Jakob Burja, 3. A in Matevž Toman, 4. C (mentor mag. Matej Erjavec) 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Jaka Hiršenfelder, 2. A (mentor Aljoša Erman), Jakob Burja in Matej Kos oba 

3. A (mentor mag. Matej Erjavec), Matevž Toman, 4. C (mentor mag. Matej Erjavec) ter Jan Burja in Jaka Horvat, 1. A  

(mentor mag. Matej Erjavec) in Sara Sedovšek, 1. Š (mentor Aljoša Erman) 

Srebrno priznanje sta osvojila naslednja dijaka: Jaka Hiršenfelder, 2. A (mentor Aljoša Erman), Jakob Burja, 3. A (mentor 

mag. Matej Erjavec) 

 

Informatika 

Šolsko tekmovanje: od 8. do 19. 11. 2022 

Udeležilo se ga je 105 dijakov. 

Državno tekmovanje: 19. 2. 2022 na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in na FERI 

(Univerza v Mariboru):  

Udeležili so se ga je 3 od 4 uvrščenih dijakov: Jan Burja, 1. A, Anja Zalokar, 1. Š, Vid Ulčar, 1. Š – uvrščen , Mark Sitar 2. A  

(Mojca Velušček - mentorica) 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju BOBER je osvojilo 18 dijakov:  

Ažman Paskal, Burja Jan, Ferjan Nina, Markizeti Ela, Močivnik Ažbe, Oštir Luka, Otovič Enej, Pesrl Karin,  

Podlipnik Hana Ula, Poljšak Živa, Zupan Maša, 1. A 

Čelebić  Marsel, Glavač Ela, Klemenc Zala, Krkoč Iva, Rijavec Laura, Rogač Simon, 1. B 

Kučina Anže, Lušin Ella, Melihen Živa, Sedovšek Sara, Šmid Jan, Ulčar Vid, Zalokar Anja, Žvan Katja, Bogataj Tristan, Šude 

Aljaž, 1. Š 

Hiršenfelder Jaka , Kavčič Ema, Korošak Lovro, Mencinger Mark, Šemrl Špela, Sitar Mark, Tolar Marko,  

Zonik Luka, 2. A 

Dautović Ajdin, Paščinski Kristina, Šturm Hana, 2. B 

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju BOBER sta osvojila 2 dijaka: Jan Burja, 1. A, Mark Sitar 2. A (Mojca Velušček 

- mentorica). 

 

17. 2. 11. Geografija – Zgodovina 

Zgodovina:  

Tekmovanje srednješolcev v znanju iz zgodovine 

Šolsko tekmovanje: 30. 9. 2021 

Udeležilo se ga je 27 dijakov in sicer 11 dijakov prvega, 14 drugega, 16 tretjega in 5 četrtega letnika. (mentorica Nataša 

Meglič) 

Območno tekmovanje: / 

Državno tekmovanje: Postojna, 12.3. 2022 

Udeležili so se ga je 3 dijaki. Miha Černe 4.B, Teja Trpin 4.C, Lena Repinc 4.Š  

Osvojena priznanja:  

Zlato priznanje: / 

Srebrna priznanja:  

Osvojeno je eno bronasto priznanje: Miha Černe 4.B 

Bronasto priznanje:  

Osvojena so 4 bronasta priznanja: Miha Černe 4.B, Teja Trpin 4.C, Lena Repinc 4.Š, Tina Seljak Globočnik 1.A 

Tekmovanje v poznavanju zgodovine mesta Jesenice 

Šolsko tekmovanje: 15. 3. – 20. 3. 2022 

Število udeležencev ni znano, saj je tekmovanje potekalo preko spleta v obliki kviza in organizator mentorja o številu 

udeležencev in o uspehih, ni obvestil. (mentor dr. Jernej Pirnat) 

Območno tekmovanje: / 

Državno tekmovanje: / 

Osvojena priznanja: Neznano. 

 

Geografija 

Tekmovanje srednješolcev v znanju iz geografije 

Šolsko tekmovanje: torek, 16.11.2021 ob 13.00 

Udeležilo se ga je 26 dijakov in sicer 9 dijakov prvega, 6 drugega, 6 tretjega in 5 četrtega letnika. 

Območno tekmovanje: Območna raven tekmovanja se ni izvajala – dijaki se uvrstijo direktno na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje: sobota, 2.4.2022 ob 9.00  

Gimnazija Jesenice (preko aplikacije Zoom) (učilnica 210) 

Udeležil se ga je Matej Kos, 3.A 

Osvojena priznanja:  

Bronasto priznanje:  

Osvojenih je bilo 9 bronastih  priznanj: 

Mark Mencinger (2.A), Špela Šemrl (2.A), Špela Žvan (3.A), Jakob Burja (3.A), Matej Kos (3.A), Tomaž Ražen (3.Š), 

Benjamin Zupan (3.Š), Emma Dušanić (4.A), Tomaž Kunsterle (4.B) 
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Zlato priznanje: Matej Kos (3.A) (10. mesto) 

 

17. 2. 12. Matematika 

Logika 

Šolsko tekmovanje: 23. 9. 2021, Gimnazija Jesenice 
Udeležilo se ga je 63 dijakov naše gimnazije:21 dijakov 1. letnika, 17 dijakov 2. letnika, 15 dijakov 3. letnika in 10 dijakov    

4. letnika 

Državno tekmovanje: 6. 11. 2021, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 
Udeležilo se ga je 7 dijakov naše gimnazije:  

• 1. letnik: Anja Zalokar, 1. Š (mentorica Darja Šatej) 

• 2. letnik: Špela Šemrl, Jaka Hiršenfelder, 2. A (mentorica Žana Strgar) 

• 3. letnik: Jakob Burja, 3. A (mentorica Žana Strgar), Klara Podlipnik, 3. B (mentorica Darja Šatej), Tone Petek 

(mentorica Jerneja Kučina) 

• 4. letnik: Urban Zgonc, 4. B (mentorica Jerneja Kučina) 

Osvojena priznanja: 
Srebrno priznanje (3 dijaki): Špela Šemrl, 2. A (mentorica Žana Strgar), Jakob Burja, 3. A (mentorica Žana Strgar) in Klara 

Podlipnik, 3. B (mentorica Darja Šatej) 

Bronasto priznanje (23 dijakov):  

Hana Ula Podlipnik, Nina Ferjan, 1. A, Tone Petek, Tjaš Peterlin, 3. Š, Urban Zgonc, 4. B (mentorica Jerneja Kučina) 

Anja Zalokar, Ajda Zaveljcina, Sara Sedovšek, Ella Lušin in Zoja Kalan, 1. Š, Karin Rotar 2. B,  Klara Podlipnik in  Anastasia 

Churkina, 3. B,  Nika Valentar, 4. C in Lena Repinc in Blaž Kavčič, 4. Š (mentorica Darja Šatej) 

Jaka Hiršenfelder, Špela Šemrl in  Mark Sitar, 2. A, Lucija Medja in  Nik Kozel Tomše 2. Š,  Jakob Burja in  Zala Jemec, 3. A 

(mentorica Žana Strgar).  

 

Razvedrilna matematika 

Šolsko tekmovanje: 1. 12. 2021, Gimnazija Jesenice 
Udeležilo se ga je 32 dijakov naše gimnazije: 13 dijakov 1. letnika, 8 dijakov 2. letnika, 7 dijakov 3. letnika, 4 dijaki 4. letnika  

Državno tekmovanje: 5. 2. 2022, Gimnazija Bežigrad 
Udeležil se ga je 1 dijak naše gimnazije: 3. letnik: Jakob Burja, 3. A (mentorica Žana Strgar) 

Osvojena priznanja: 
Srebrno priznanje (1 dijak): Jakob Burja, 3. A (mentorica Žana Strgar) 

Bronasto priznanje (9 dijakov):  

Nina Ferjan, Jan Burja, 1. A in Nina Breznik, 4. A (mentorica Jerneja Kučina) 

Lara Lukan, 1. B, Jaka Hiršenfelder, Lovro Korošak, 2. A, Jakob Burja in  Matej Kos, 3. A (mentorica Žana Strgar) 

Ella Lušin, 1. Š (mentorica Darja Šatej) 

 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 

Šolsko tekmovanje: 17. 3. 2022 

Udeležilo se ga  je 83 dijakov  in sicer 21 dijakov prvega, 17 drugega, 25 tretjega in 20 četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: GFP Kranj, Kidričeva cesta 65, Kranj, 23. 4. 2022 

Udeležilo se ga je skupno 348 dijakov, med njimi 6 dijakov  naše gimnazije: Mark Sitar, 2. A (mentorica Žana Strgar), Jakob 

Burja in Špela Žvan, 3. A (mentorica Žana Strgar), Benjamin Komar, 3. B (mentorica Darja Šatej), Tjaš Peterlin, 3. Š 

(mentorica Jerneja Kučina) in Nina Breznik, 4. A (mentorica Jerneja Kučina). 

Na državno tekmovanje se je uvrstila tudi Jana Dremelj, 3. Š, a se tekmovanja zaradi istočasne udeležbe na tekmi ni mogla 

udeležiti. 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje: 

Jan Burja, Ela Markizeti, Ažbe Močivnik, 1. A, Tjaš Peterlin, Mija Šimnic, 3. Š,  Nina Breznik, Jernej Stegnar, 4. A, Urban 

Zgonc, 4. B  (mentorica Jerneja Kučina) 

1. B (Naja Garibović), 1. B, Suzi Grilc, Jaka Hiršenfelder, Mark Sitar, Špela Šemrl, 2. A,  Niki Mulej, 2. Š, Jakob Burja, Matej 

Kos, Špela Žvan, 3. A, (mentorica  Žana Strgar) 

Ella Lušin, Sara Sedovšek, Vid Ulčar, 1. Š, Benjamin Komar, Klara Podlipnik, Mark Zupančič, 3. B, Matevž Toman, Nika 

Valentar, 4. C, Pia Holc, Lena Repinc, 4. Š (mentorica Darja Šatej).  

Srebrno priznanje: 

Jakob Burja, 3. A, (mentorica Žana Strgar) 

Benjamin Komar, 3. B , (mentorica Darja Šatej) 

Nina Breznik, 4. A, (mentorica Jerneja Kučina) 

Zlato priznanje: 

Mark Sitar,  2. A, (mentorica Žana Strgar) 

Tjaš Peterlin, 3. Š, (mentorica Jerneja Kučina) 
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17. 2. 13. Nemščina 

Tekmovanje iz znanja nemščine 

Šolsko tekmovanje: 6.1.2022 

Udeležilo se ga je 12 dijakov tretjega in četrtega letnika. 

Področno tekmovanje: ne obstaja 

Državno tekmovanje: Ljutomer, 16.2. 2022 

Udeležilo se ga je 5 dijakov  naše gimnazije:  

Jan Čelesnik, Angelica Steenks, Estrella Steenks, 3.A  (mentorica Milica Kos Tancar),  

Tim Markelj, 3. Š (mentorica Metka Podlipnik) 

Matevž Toman,4. C (mentorica Metka Podlipnik) 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje (3 bronasta priznanja) so osvojili naslednji dijaki: 

Angelica Steenks, Estrella Steenks, 3. A (mentorica Milica Kos Tancar),  

Matevž Toman,4. C (mentorica Metka Podlipnik) 

Srebrno priznanje (2 srebrni priznanji) sta osvojila: 

Jan Čelesnik in Estrella Steenks, 3.A  (mentorica Milica Kos Tancar) 

Zlata priznanja:  / 

 

Nemško bralno tekmovanje Pfiffikus 2022 

Udeležilo se ga je 34 dijakov od 1. do 4. letnika. V 1.skupini (1. in 2. letnik) je tekmovalo 14 dijakov, v 2. skupini (3. in 4. 

letnik) 20 dijakov. 

Osvojena priznanja: 29 priznanj 

Priznanje so prejeli dijaki, ki so dosegli vsaj 50% vseh možnih točk.  

V1. skupini je priznanje prejelo 10 dijakov, v 2. skupini 19 dijakov.   

 

Literarni natečaj 2022 

V šolskem letu 2021/22 je Pionirski dom Ljubljana v sodelovanju z založbo MK razpisal literarni natečaj z naslovom Bodi 

pisatelj/ pisateljica. 

Sodelovali so lahko srednješolci in osnovnošolci zadnje triade s proznimi besedili v slovenščini in tujih jezikih (angleščina, 

nemščina, španščina, francoščina, italijanščina). 

Z naše šole je na natečaju sodelovala Milica Bratić iz 3.Š (mentorica: Metka Podlipnik) 

Njeno prozno besedilo v nemškem jeziku Rote Rosen je prejelo nagrado strokovne žirije za najboljše literarno delo za 

srednje šole v nemščini. 

 

17.2.14. Psihologija 

Tekmovanje iz znanja psihologije 

Šolsko tekmovanje: 13. 1. 2022 

Udeležilo se ga je 24 dijakov. 

Področno tekmovanje: pri psihologiji NI področnega tekmovanja 

Državno tekmovanje: uvrstila se je Nina Breznik, 4. A 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki: Meta Stegnar, 2. A, Jakob Burja,3. A in Nina Breznik,4. A  

 

17. 2. 15. Slovenščina 

Cankarjevo tekmovanje 

Šolsko tekmovanje: 9. 11. 2021 

Udeležilo se ga je 19 dijakov. 

Področno tekmovanje: 9. 12. 2021, na daljavo  

Udeležili so se ga je skupno 27 dijakov , med njimi 3 dijaki naše gimnazije: Ela Glavač, 1. B in Ajda Zaveljcina, 1. Š 

(mentorica Barbara Leban), Jan Čelesnik, 3. A (mentorica Nada Legat).    

Državno tekmovanje: (12. 2. 2022, na daljavo) 

Udeležil se ga je dijak Jan Čelesnik, 3. A (mentorica Nada Legat). 

Osvojena priznanja: 

Bronasto priznanje so osvojili naslednji dijaki:  

Jan Čelesnik, 3. A,Jakob Burja, 3. A, Matevž Toman, 4. C, Klara Podlipnik, 3. B, Katarina Romana Fon, 3. B (mentorica Nada 

Legat)  

Ela Glavač, 1. B, Ajda Zaveljcina, 1. Š, Mark Mencinger, 2. A, Karin Rotar, 2. B in Karin Peserl, 1. A  (mentorica Barbara 

Leban) 

Zlato priznanje je osvojil Jan Čelesnik, 3. A (mentorica Nada Legat) 

 

17. 2. 16. Športna vzgoja  

Državno prvenstvo v gorskem teku  

Smlednik, 16. 9. 2021. 
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Spremljevalka:  Marija Medja. 

Nastopilo je 99 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 11.  

Starejše dijakinje:   

3. mesto: Lucija Medja, 2. Š, 4. mesto: Barbara Klinar, 4. A,  9. mesto: Meta Škufca 

Starejši dijaki:  

4. mesto: Blaž Kavčič, 4. Š,  19. mesto: Mark Zupančič, 3. B,  

Mlajše dijakinje:   

7. mesto: Živa Melihen, 1. Š, 8. mesto: Karin Rotar, 2.B, 11. mesta Anja Zalokar 1. Š 

Mlajši dijaki: 

5. mesto: Bor Petrovič, 2. Š,  9. mesto: Niki Mulej, 2.Š, 10. mesto: Miha Melihen, 2. Š  

(mentor: Marija Medja) 

 

Področno ekipno prvenstvo v atletiki  

Kranj, 29. 9. 2021. 

Spremljevalca:  Marija Medja, Boštjan Modrijan.   

Nastopilo je 187 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 33.  

Dijaki:  

1. mesto: Nik Kozelj Tomše 2.Š, tek 100m, Miha Klofutar, 4. C, skok v višino,   

2. mesto: Tjaš Peterlin 2.Š, skok v daljino, Miha Zore 4.B skok v višino, Tevž Podlipnik 2.Š, suvanje krogle, štafeta Gim. Jes.1, 

4x100m  

3. mesto: Drejc Polančec, 4.B, tek 400m,  

6. mesto: Blaž Kavčič, 4.Š, tek 2000m Matevž Polšak, 4.A, suvanje krogle,  

7. mesto: štafeta gim. Jes.2, 4x100m 

8. mesto: Jan Šmid 1.Š, 100 m, Bor Petrovič 2.Š, 1000m, 

10. mesto: Miha Melihen, 2.Š 400m, 

11. mesto: Niki Mulej, 2.Š, tek 2000m 

12. mesto: Anže Kučina 1.Š, suvanje krogle, 

13 mesto: Maks Sitar 2.Š, 100 m, Tone Petek 3.Š, skok v daljino, Miha Mlinarič 1.Š 400m 

14. mesto: Mark Zupančič, 3.B, tek 1000m 

17. mesto: Tristan Bogataj, 1.Š, tek 1000m 

EKIPNO: 1. mesto dijaki. 

Dijakinje:   

1. mesto: Eva Pačnik 3. Š,  skok v daljino,  

2. mesto: Ana Vogelnik, 4. Š, skok v višino, Amadeja Lavtižar Verdnik, 3.Š skok v daljino,   

3. mesto: Nina Breznik 4.A, 100m,  štafeta gim. Jes.1, 4x100m 

4. mesto: Pia Zalokar, 4.Š, suvanje krogle,  

5. mesto: Zala Bohinc, 2.B skok v višino, Suzi Grilc, 2.A 100m, Karin Rotar, 2.B, 400m, Petra Frelih 1. Š 1000m, 

6. mesto: Kristina Paščinski, 2.B, 400m,  štafeta gim. Jes.2, 4x100m 

7. mesto: Anja Zalokar, 1.Š 400m,  

8. mesto: Barbara Klinar 4.A 1000m, 

9. mesto: Julija Borštnik, 2.B 100m, 

10. mesto: Kaja Marušič, 1.B suvanje krogle, 

EKIPNO: 1. mesto dijakinje.   

(Mentorica Marija Medja ) 

Državno ekipno prvenstvo v atletiki  

Maribor, 13. 10. 2021. 

Spremljevalci: Bojana Martinčič, Lidija Dornig in Marija Medja.   

Nastopilo je 266 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 26. 

Dijakinje:   

3.mesto: Ana Vogelnik, 4.Š, skok v višino,  

4. mesto: Nina Breznik,  4.A, 100m, 

5. mesto: Eva Pačnik, 3.Š, skok v daljino, Lucija Medja, 2.Š, 1000m, štafeta 4x100m, 

7. mesto: Zala Bohinc, 2.B, skok v višino,  

9. mesto: Suzi Grilc, 2.A, 100m, 

10. mesto: Karin Rotar, 2.B, 400m,  Pia Zalokar 4.Š,  suvanje krogle 

12. mesto: Kristina Paščinski, 2.B, 400m,  

13. mesto: Živa Melihen, 1.Š, 1000m,   

15. mesto: Amadeja Lavtižar Verdnik, 3.Š,skok v daljino, ,    

19. mesto: Kaja Marušič, 1.B, suvanje krogle,   

EKIPNO: 4. mesto dijakinje. 

Dijaki: 

1.mesto: Nik Kozelj Tomše 2. Š 100m, Miha Klofutar, 4.C, skok v višino 

3. mesto: Tjaš Peterlin, 3.Š, skok v daljino,  Blaž Kavčič 4. Š, 2000m, 

4. mesto: Miha Zore 4.B, skok v višino,  

5. mesto: Tevž Podlipnik 2.Š, suvanje krogle 
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6. mesto: Drejc Polančec, 4.C, 400m, štafeta 4x100m, 

14. mesto: Mark Zupančič, 3.B, 1000m, Niki Mulej, 2.Š, 2000m,  

15. mesto: Maks Sitar, 2.Š, 100m,   

16. mesto: Bor Petrovič, 2.Š, 1000m 

18. mesto: Anže Kučina, 1.Š, suvanje krogle,  Miha Melihen, 2.Š, 400m, 

20. mesto: Tone Petek, 3.Š, skok v daljino 

EKIPNO: 5. mesto dijaki. 

(Mentorica Marija Medja ) 

 

Državno prvenstvo v krosu  

Zbilje, 21. 4. 2022. 

Spremljevalka:  Marija Medja  

Nastopilo je 116 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 19.  

Dijakinje:   

2. mesto: Lena Repinc 4. Š, 

5. mesto: Lucija Medja  2. Š, 

13. mesto: Petra Frelih 1. Š, 

15. mesto: Živa Melihen 1. Š, 

15. mesto: Špela Žvan 3. A, 

29. mesto: Loti Hudrič 1. A, 

EKIPNO: 1. mesto dijakinje. 

Dijaki: 

2. mesto: Blaž Kavčič 4. Š,  

10. mesto: Niki Mulej 2. Š, 

13. mesto: Jan Šmid 1. Š, 

16. mesto: Ožbej Černe 2. A, 

16. mesto: Mark Zupančič 3. B, , 

EKIPNO: 1. mesto dijaki. 

 

Štafetni tek v krosu – 8x 500m (4x dijakinje, 4x dijaki) 

1.mesto - dijakinje: Nina Breznik 4. A, Anja Zalokar 1. Š, Teja Gale 3. A, Suzi Grilc 2. A,  

1. mesto – dijaki: Miha Mlinarič 1. Š, Timotej Filipič Džafić 1.Š, Tristan Bogataj 1. Š, Nik Kozelj Tomše 2. Š  

 (Mentorica Marija Medja ) 

 

Tek trojk   

Ljubljana, 7. 5. 2022. 

Spremljevalca:  Marija Medja, Roman Podlipnik 

Nastopilo je 117 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice18. 

Dijaki:  

1. mesto: Blaž Kavčič 4. Š, Mark Zupančič 3. B, Bor Petrovič 2. Š, 

9. mesto: Ožbej Černe 2. A, Jaka Hiršenfelder 2. A, Ažbe Arh 2. A 

Dijakinje: 

1. mesto:  Barbara Klinar 4. A, Karin Rotar 2. B Anja Zalokar  1. Š,  

5. mesto: Zala Bohinc 2. B, Julija Boršnik 2.B, Petra Leban 2. B, 

9. mesto: Teja Gale  3. A, Steenks Angelica Elisabeth Petronel, 3. A, Steenks Estrela Francina Christina  3. A,  

24. mesto: Balić Ida 4. B, Džombić Ines 4. A, Nikolić Ana 4. A,  

(Mentor: Marija Medja 

 

Področno posamično prvenstvo v atletiki  

Kranj,16. 5. 2022. 

Spremljevalci:  Marija Medja.   

Nastopilo je 106 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 16. 

Dijaki:  

1. mesto: Miha Klofutar 4. C skok v višino,  Nik Kozelj Tomše 2. Š, 100m,Jan Šmid 1. Š, 400m 

2. mesto: štafeta 4 x 100m (Miha Klofutar 4. C,  Nik Kozelj Tomše,  2. Š,  Jan Šmid 1. Š, Tjaš Peterlin 3.Š)  

3. mesto: Blaž Kavčič 4. Š, 2000m, 

4. mesto: Tjaš Peterlin 3. Š skok v daljina 

5. mesto: Mark Zupančič 3. B 1000m 

10. mesto: Anže Kučina,  1. Š, suvanje krogle. 

Dijakinje:  

1. mesto:  Manca Papler 1. Š, skok v višino, štafeta 4 x 100m  (Nina Breznik 4. A, Suzi Grilc   2. A, Eva Pačnik  3. Š, Zala 

Bohinc 2. B) 

4. mesto: Eva Pačnik  3. Š, skok v daljino 

2. mesto: Nina Breznik 4. A, 100m, Suzi Grilc 2. A 400m,  

4. mesto: Eva Pačnik  3. Š, skok v daljino 
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7. mesto: Anja Zalokar 1. Š 400m, Julija Borštnik 2. B 100m 

8. mesto: Kristina Paščinski  2. B 400m 

(Mentor: Marija Medja ) 

 

 Državno posamično prvenstvo v atletiki 

Maribor, 26. 5. 2022. 

Spremljevalka:  Marija Medja.   

Nastopilo je 284 tekmovalcev; od tega Gimnazija Jesenice 8. 

Dijaki:  

11. mesto: Tjaš Peterlin 3. Š skok v daljino,  štafeta 4 x 100m (Jan Šmid 1. Š, Tjaš Peterlin 3.Š, Jakob Burja 3.A, Ožbej Černe 

2.A) 

20. mesto: Jan Šmid 1. Š, 400m 

Dijakinje:  

7. mesto:  Manca Papler 1. Š, skok v višino,  

9. mesto: Nina Breznik 4. A, 100m,  

13. mesto: štafeta 4 x 100m  (Nina Breznik 4. A, Zala Bohinc 2.B, Anja Zalokar 1.Š, Manca Papler 1.Š)   

(Mentorica: Marija Medja ) 

 

Odbojka na mivki:  

Področno tekmovanje za dijakinje v odboji na mivki 

Preddvor, 1. 10. 2021 

Tekmovanja se je udeležilo 8 srednjih šol. 

Udeleženci - dekleta: Ines Džombič 4. B, Saška Todorovič 3. A, Zala Jemec 3. A in Laura Biščevič 2. Š. 

Po dveh prepričljivih zmagah in enem porazu so dekleta osvojile tretje mesto v skupini in se žal niso uvrstile v izločilne boje. 

(mentor Roman Podlipnik) 

 

Področno tekmovanje v odbojki, Gimnazija Jesenice 16. in 18.11.2021 

Dijaki 16.11. 

V šolski ekipi so nastopili: Jakob Humar 4. A, Blaž Kusterle, 4. B, Miha Černe 4. B, Miha Zore 4. B, Drejc Polančec 4. C, Vid 

Požek, 4. C, Miha Klofutar 4. C, Bor Križnar 3. A, Janž Ramuš 3. A, Jure Pavlin 3. Š, Nik Bergelj 3. Š, Jaka Hiršenfelder 2. A 
Dijaki so zasedli 5-6.mesto. 

Tekmovanja se je udeležilo 6 šol. 

Dijakinje 18.11. 

Ekipo so zastopale:  

Ines Đombić 4. B, Zala Jemec 3. A, Saška Todorović 3. A, , Suzi Grilc 2. A, , Julija Borštnik 2. B, Nina Koljanin 2. B, Bela 

Mohorič 2. Š, Laura Biščević 2 Š,  Zoja Kalan 1. Š 

Dijakinje so zasedle 2.mesto. 

Tekmovanja se je udeležilo 8 šol. 

 (vodja tekmovanja Boštjan Modrijan, vodja ekipe mag.Lidija Dornig) 

 

Četrtfinalno tekmovanje v odbojki, Gimnazija Jesenice 15.3.2022 

V šolski ekipi so nastopile:  

Ines Đombić 4. B, Zala Jemec 3. A, Saška Todorović 3. A, , Suzi Grilc 2. A, , Julija Borštnik 2. B, Nina Koljanin 2. B, Bela 

Mohorič 2. Š, Laura Biščević 2. Š,  Zoja Kalan 1. Š. 

Dijakinje so zasedle 2.mesto. 

Tekmovanja so se udeležile 3 šole. 

 (vodja tekmovanja Boštjan Modrijan prof, vodja ekipe mag.Lidija Dornig) 

 

Področno tekmovanje v malem nogometu – dijakinje  

Kranj, 23. 11. 2021 

Tekmovanja so se udeležile 3 srednje šole.  

Udeleženci - dekleta: Pia Holc 4. Š, Pia Zalokar 4. Š, Špela Žvan 3. A, Špela Šemrl 2. A, Katja Žvan 1. Š in Anja Žemva 1. B. 

V prvi tekmi so dekleta izgubila proti Gimnaziji Franceta Prešerna, v drugi tekmi pa so proti Gimnaziji Kamnik igrale 

neodločeno. Zaradi slabše gol razlike se žal niso uvrstile v četrtfinale. 

(mentor Roman Podlipnik) 
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17. 3.  Število osvojenih priznanja na tekmovanjih  
PREDMET zlata srebrna bronasta  

SLOVENŠČINA     

Cankarjevo priznanje  1  10 Jan Čelesnik, 3. A (Nada legat) 

NEMŠČINA      

ANGLEŠČINA     

3. letnik  1   

2. letnik   1  

BIOLOGIJA     

Proteusovo priznanje   4  

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

    

FIZIKA     

Stefanovo priznanje  2 7  

Naravoslovje   4  

Čmrelj (1. letnik)     

INFORMATIKA     

Bober   2 18  

ITALIJANŠČINA     

Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 

'Il topo di biblioteca' 

    

Tekmovanje v znanju italijanščine za 3. 

letnike srednjih šol 

    

KEMIJA     

Preglovo priznanje   1 11  

MATEMATIKA     

Vegova priznanja 2 3 27 Mark Sitar, 2. A ( Žana Strgar), Tjaš Peterlin,   

3. Š (Jerneja Kučina) 

Logika  3 23  

Razvedrilna matematika  1 9  

NEMŠČINA     

Tekmovanje za dijake 3. letnika  2 3  

Pfiffikus    29 priznanj 

Bodi pisatelj/pisateljica 1   Milica Bratić, 3. Š (Metka Podlipnik) 

ZGODOVINA     

Tekmovanje mladih zgodovinarjev  1 4  

Zgodovina mesta Jesenice     

GEOGRAFIJA 1  9 Matej Kos, 3. A (Rok Vengar) 

Državno tekmovanje iz znanja geografije     

PSIHOLOGIJA     

Tekmovanje iz znanja psihologije   3  

ŠPORTNA VZGOJA     

Občinska priznanja -      

Gorski tek    1  

Štafetni tek v krosu 2   Nina Breznik, 4.A, Anja Zalokar, 1. Š, Teja 

Gale, 2. A in Suzi Grilc, 2. A 

Miha Mlinarič, 1. Š, Timotej Filipič Džaftić, 

Tristan Bogataj, 1.Š in Nik Kozelj Tomše, 2. Š 

Tek trojk 2   Blaž Kavčič, 4.Š, Mark Zupančič, 3.B, Bor 

Petrovič, 2. Š 

Barbara Klinar, 4. A, Karin Rotar, 2. B in  Anja 

Zalokar, 1. Š (Marija Medja) 

Športno plezanje (nekat)     

Atletika - ekipno 2  2 Nik Kozelj Tomše, 2. Š - 100m, Miha Klofutar, 

4.C – skok v višino, Ana Vogelinik, 4.C-  skok 

v višino (Marija Medja) 

Atletika - posamično     

Kros 2 2   

     

 LIKOVNA UMETNOST     

Državni likovni natečaj Pišem/rišem za 

prijatelja 

2   Meta Stegnar, 2. A in Sara Sedovšek, 1. Š 

(Sonja Janša Gazič) 
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Državni natečaj Potovanje in bivanje v 

vesolju 

    

Likovni natečaj Zelena prihodnost – 

globalno in lokalno 

    

Natečaj Branka Čušina 1 1  Zlato priznanje – Zlati čopiči prejme dijakinja 1. 

B Iva Krkoč (Sonaj Janša Gazič) 

MEPI     

SKUPAJ  šolsko leto 2021/22 16 19 136  

SKUPAJ šolsko leto 2020/21 8 24 87  

 

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

PREDMET DRŽAVNO REGIJSKO ŠOLSKO 

SLOVENŠČINA (Cankarjevo priznanje)    

 1 3 19 

NEMŠČINA     

Tekmovanje za dijake 3. letnika 5  12 

Pfiffikus – bralni maraton 34   

Bodi pisatelj/pisateljica 1   

ANGLEŠČINA    

3. letnik 1 8 20 

2. letnik 4   

BIOLOGIJA    

Proteusovo priznanje 4 NI 21 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni    

FIZIKA    

Čmrlj   11 

Naravoslovje 3  12 

Stefanovo priznanje 3 17   

GEOGRAFIJA    

Tekmovanje iz znanja geografije 1 NI 26  

INFORMATIKA     

Bober  4 NI 105  

ITALIJANŠČINA     

Spletno bralno tekmovanje v italijanščini 'Il topo di 

biblioteca' 

    

Državno tekmovanje v znanju italijanščine za 3. letnike 

srednjih šol 

    

KEMIJA    

Preglove plakete 5 NI 33 

LIKOVNA UMETNOST    

Državni likovni natečaj Pišem/rišem za prijatelja 12   

Državi mladinski likovni natečaj Potovanje in bivanje v 

vesolju 

6   

Likovni natečaj Branka Čušina: Rože letnih časov  29  

Likovni natečaj zelena prihodnost – globalno in lokalno  9  

MATEMATIKA    

Vegova priznanja 6  83 

Logika 7 NI 63 

Razvedrilna matematika 1 NI 32 

NEMŠČINA    

3.letnik    

Pfiffikus    

PSIHOLOGIJA    

Tekmovanje iz znanja psihologije 1  24 

ŠPORTNA VZGOJA    

Gorski tek 11   

Atletika – ekipno 26 33  

Atletika - posamično 8 16  

Ljubljanski maraton     
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Tek trojk 18   

Kros 19   

Štafetni tek v krosu 8   

Športno plezanje (nekat)    

Odbojka na mivki - dijaki    

Odbojka na mivki - dijakinje    

Odbojka - dijakinje    

Odbojka - dijaki    

Alpsko smučanje    

Dvoranski nogomet –dijakinje  6  

Dvoranski nogomet –dijaki    

Dvoranski hokej – dijaki    

ZGODOVINA     

Zgodovina mesta Jesenic    

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 3  27 

MEPI    

SKUPAJ šolsko leto 2021/22 193 121 488 

SKUPAJ šolsko leto  2020/21 154 78 230 

 

17. Dogodki na šoli 

17.1. Dogodki 
Avgust 2021 

četrtek, 26.8.: roditeljski sestanek pred šolo v naravi za starše dijakov 2. letnika in 1. športnega  

 oddelka 

petek, 27.8.: uvodni sestanek 

torek, 31. 8.: geografska ekskurzija za dijake 2. letnika in 1. športnega oddelka 

 

September 2021 

torek, 24. 8. do petka, 3. 9.: Matura 2021, jesenski rok – ustni izpiti 

sreda, 2. 9.: prvi šolski dan 

 uvodna ura za dijake  v matičnih učilnicah 

 seja  Dijaške skupnosti 

torek, 31. 9. do petka, 3.9.: šola v naravi v CŠOD Gorenje za dijake 2. letnika 

šola v naravi v CŠOD Planica za dijake 1. Š razreda 

 športni dan za dijake 2. letnika in 1. Š razreda 

petek, 3. 9. : Matura 2021 (jesenski rok) – seznanitev z doseženimi točkami na internem delu mature 

torek, 7.9.: seja DOS 

četrtek, 9. 9. : športni dan za dijake 1. A in 1. B razreda 

roditeljski sestanek za starše dijakov 1. A in 1. B razreda 

torek, 14. 9. : redovalna konferenca po izpitih pogojnega vpisa 

četrtek, 16. 9.: Matura 2021; jesenski rok – seznanitev dijakov z rezultati 

petek, 17. 9. : strokovna ekskurzija v Ljubljano v okviru predmeta ITS A Voda in ITS B Samo klikni za dijake  

 2. A in 2. B razreda 

ponedeljek, 20. 9. : roditeljski sestanek za starše 3. in 4. letnika na daljavo 

torek, 21.9.: sajenje drevesa v okviru Projekta ENO dan sajenja dreves 

petek, 24. in sobota, 25. 9.: vikend šola v naravi v okviru predmeta ITS v 3. splošnih oddelkih v CŠOD Trilobiti 

petek, 24. 9:  sistematski pregled za dijake 1. Š razreda 

ponedeljek, 27. 9.:  rok za prijavo k izbirnemu delu OIV 

 sistematski pregled za dijake 1. A razreda 

torek, 28. 9. : rok za oddajo dokazil za pridobitev statusov 

četrtek, 30.9: seja Sveta staršev 

 seja Sveta šole 

torek, 31. 9. do petka, 3.9.: šola v naravi v CŠOD Gorenje za dijake 2. letnika 

šola v naravi v CŠOD Planica za dijake 1. Š razreda 

 športni dan za dijake 2. letnika in 1. Š razreda 

Oktober 2021 

sobota, 2. 10.: Ivana Mandarić: Delavnica za zaposlene »Anksioznost – med normalnim čustvenim  

 odzivom in patologijo« 

torek, 5.10.: sistematski pregled za dijake 1. B razreda 

četrtek, 7.10.: fotografiranje dijakov in zaposlenih 
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torek, 12. 10.: pedagoški sestanek 

sreda, 13.10.: državno ekipno tekmovanje v atletiki 

sobota, 16.10.: šola za starše v izvedbi dr. Barbare Debeljak Rus 

ponedeljek, 18. 10.: sprejem in podelitev srebrnega znaka Ruby Čop, 4. Š in Jana Dremelj, 3.. Š, ki sta osvojili 2. mesto na 

mladinskem evropskem prvenstvu v veslanju 

ponedeljek, 25. do petek,29.10.: jesenske počitnice 

November 2021 

torek, 9.11.: koncert v Cankarjevem domu in ogled likovnih razstav za dijake 1. splošnih oddelkov in  2.ŠO v okviru 

predmeta glasba in likovna umetnost 

 pedagoški sestanek in govorilne ure na daljavo 

od torka, 9. do ponedeljka, 15. 11.: ob svetovnem dnevu diabetes je bila stavba Gimnazije Jesenice osvetljena z 

 modro barvo 

četrtek, 11.11.: predstavitev naše gimnazije na tehničnem dnevu OŠ Tržič, Cerklje in Orehek 

torek, 16.11.: področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijake 

sreda, 17.11.:seja DOS na naši gimnaziji 

četrtek, 18.11.: področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijakinje 

 poklicni sejem za učence OŠ Gorje, Bled in Bohinj na daljavo 

od torka, 9. do ponedeljka, 15. novembra: je bila stavba Gimnazije Jesenice osvetljena z modro ob  

 mednarodnem dnevu diabetesa 

sobota, 20.11: delavnica v okviru Vzgoje za družino, mir in nenasilje na MCJ za dijake 3. splošnih  

 razredov 

sreda, 24.11.: poklicni sejem za učence OŠ Lesce, Radovljica in Lipnica na daljavo 

četrtek, 25.11.: dan mladih raziskovalcev in dan odprtih vrat za učence - športnike 

petek, 26.11.: delavnica za dijake 3. letnika v okviru projekta Vozim, vendar ne hodim 

sobota, 27.11: delavnica v okviru Vzgoje za družino, mir in nenasilje na MCJ za dijake 3. splošnih  

 razredov 

December 2021: 

četrtek, 2.12.2021: sistematski pregled za dijake 3. A razreda 

petek, 3.12.: seja DOS 

sobota, 4.12: delavnica v okviru Vzgoje za družino, mir in nenasilje na MCJ za dijake 3. splošnih  

 razredov 

torek, 7.12.: pedagoški sestanek in govorilne ure na daljavo 

sistematski pregled za dijake 3. Š razreda 

četrtek, 9.12.:  delavnica za dijake in starše v okviru projekta Neodvisen.si 

sistematski pregled za dijake 3. B razreda 

petek, 24.12.: virtualna proslava pred Dnevom samostojnosti in enotnosti 

Januar 2022 

četrtek, 6.9.: šolsko tekmovanje iz znanja nemščine 

sreda, 12.1.: karierni dan v okviru projekta Neffiks 

četrtek, 14.1.: šolsko tekmovanje iz psihologije 

ponedeljek, 17. 1. : redovalna konferenca za 1. ocenjevalno obdobje 

ponedeljek, 17. 1. do petka, 21. 1.: teden pisanja z roko 

četrtek, 20. 1. : šolsko tekmovanje iz znanja biologije 

ponedeljek, 24. 1. : sprejem in podelitev srebrnega znaka Gimnazije Jesenice Elli Lušin, 1. Š in Karolini                                           

 Jeločnik, 2. Š, svetovni prvakinji v kategoriji show dance MTP na online tekmovanju v nemški Riesi 

Februar 2022 

četrtek, 3. 2. : roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnika 

petek, 4. 2. 2022: pred slovenskim kulturnim praznikom ogled  ene od predstavitev slovenskih pisateljev: portret  

 Josipa Jurčiča in film Ivana Cankarja    

petek, 11. 2. in sobota, 12. 2.: informativni dan 

torek, 15. 2.: seja ŠMK 

 pedagoški sestanek in skupne govorilne ure 

naša gimnazija je bila osvetljena z rumeno-zlato barvo v podporo otrokom in mladostnikom, ki so zboleli za otroškim 

rakom 

petek, 18. 2.: okrogla miza v okviru projekta Inženirji bomo za dijake 3. in 4. letnika 

ponedeljek, 21. 2. do petka, 25. 2. : zimske počitnice 

 

Marec 2022 

torek, 1. 3.: kulturni dan za dijake 3. in 4. letnika 

četrtek, 3. 3.: kulturni dan za dijake 1. in 2. letnika 
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ponedeljek, 7. 3. : šolsko tekmovanje iz znanja kemije 

sreda, 9. 3. : stavka zaposlenih v VIZ 

petek, 11. 3. : zimski športni dan 

torek, 15. 3. : četrtfinale državnega tekmovanja srednjih šol v odbojki za dijakinje 

 sprejem Jerneja Slivnika in trenerja Romana Podlipnika na Trgu Toneta Čufarja 

 roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnika 

sreda, 16. 3. : roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnika 

četrtek, 17. 3. : roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnika 

petek, 18. 3. : maturitetna ekskurzija v Ljubljano pri predmetu zgodovina 

 regijsko tekmovanje iz znanja fizike 

torek, 22. 3. : ogled opere Faust v SNG Opera in balet Ljubljana 

April 2022 

četrtek, 6. 4. 2022 (3.Š) in petek, 8. 4. 2022 (3. A in 3. ) : delavnica o posledicah ter nevarnostih interakcij  

 alkohola, drog, hrane in drugih živil s pogosto uporabljenimi zdravili ter o nevarnostih souporabe  

 različnih zdravil, v izvedbi Društva študentov farmacije Slovenije v okviru projekta InterAKCIJA,  

 (Liza Zidarović, študentke farmacije, nekdanje dijakinje Gimnazije Jesenice).  

sreda, 12.4.: seja Sveta staršev 

 Seja Sveta šole 

torek, 19.4.: delavnica Mete Jerala Kegljevič za dijake športnike 

sreda, 20.4.: seja DOS 

četrtek, 21. 4.: Gimjes omara zbiranje in prodaja oblačil v mali telovadnici 

petek, 22.4.: otvoritev razstave v okviru ITS 

petek, 22. in sobota,23. 4.: vikend tabor v CŠOD Trilobit za dijake 3. Š razreda 

Maj 2022: 

sreda, 4. 5. :  Matura 2022 – Slovenščina – 1. izpitna pola 

četrtek, 5. 5. do nedelje 8. 5.: strokovna ekskurzija v Rim 

torek, 10.5.: strokovna ekskurzija dijakov 1. letnika v Celovec v okviru predmeta nemščina 

četrtek, 12.5.: nagradni izlet dijakov 4. B razreda na OKS v Ljubljani 

petek, 20.5.: sprevod maturantov skozi Jesenice, ples četvorke pod stavbo Občine Jesenice, litanije in predaja 

 ključa v veliki telovadnici 

 redovalna konferenca za dijake 4. letnika in MT 

ponedeljek, 23. 5. : podelitev nagrad in priznanj najuspešnejšim dijakom 4. letnika in MT ter podelitev spričeval 

torek, 24. 5. do petka, 27. 5. : priprave na maturo 

sobota, 28.5.: Matura 2022 – pisni izpit iz angleščine 

ponedeljek, 30. 5. : Matura 2022 – pisni izpit iz slovenščine – 2. izpitna pola 

torek, 31. 5. : Matura 2022 – pisni izpit iz psihologije 

 strokovna ekskurzija v Salzburg in Gorico za dijake 2. letnika 

 seja Sveta staršev 

Junij 2022: 

sreda, 1. 6.: Matura 2022 – pisni izpit iz fizike 

četrtek, 2. 6 .: Matura 2022 – pisni izpit iz geografije 

sobota, 4. 5. : Matura 2022 – pisni izpit iz matematike 

ponedeljek, 6. 6. : dan šole 

torek, 7. 6. : Matura 2022 – pisni izpit iz nemščine 

sreda, 8. 6. : Matura 2022 – pisni izpit iz zgodovine 

petek, 10. 6. : Matura 2022 – pisni izpit iz kemije 

ponedeljek, 13. 6. do srede, 22. 6. : Matura 2022 – ustni izpiti 

torek, 14. 6. : sestanek maturantov z organizatorji maturantskega plesa 

sreda, 15. 6. : Matura 2022 – pisni izpit iz biologije 

 seja upravnega odbora Šolskega sklada 

petek, 17. 6. : obisk otrok iz Vrtca Koroška Bela 

 obisk jeseniških maturantov ob 50-letnici mature 

ponedeljek, 20. 6. : obisk učencev 1. razreda OŠ Koroška Bela 

sreda, 22. 6. do petka, 24. 6. in ponedeljek, 27. 6. : priprave na izpite 

četrtek, 23. 6. : redovalna konferenca za dijake nižjih letnikov 

četrtek, 23. 6. : maturantski ples 

petek, 24. 6. : podelitev nagrad in priznanj najuspešnejšim dijakom nižjih letnikov ter podelitev spričeval 

 proslava ob dnevu državnosti 

torek, 28. 6. do petka, 1. 7. : spomladanski rok izpitov 

Julij 2022: 

ponedeljek, 4. 7. : redovalna konferenca po spomladanskem roku izpitov 

torek, 5. 7. : prijave na jesenski rok izpitov 

ponedeljek, 11. 7. : rezultati na spomladanskem roku Mature 2022 

ponedeljek, 18. 7. do petka, 5. 8.: kolektivni dopust 
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Avgust 2022 

torek, 16. 8. do petka, 19. 8. :  jesenski rok izpitov 

ponedeljek, 22. 8.: redovalna konferenca po jesenskem roku izpitov 

sreda, 24. 8. : Matura 2022 – pisni izpit iz slovenščine 

četrtek, 25. 8. : Matura 2022 – pisni izpit iz matematike 

petek, 26. 8. : Matura 2022 – pisni izpit iz izbirnih predmetov in tujega jezika 

sobota, 27. 8. : Matura 2022 – pisni izpit iz izbirnih predmetov in tujega jezika 

ponedeljek, 29. 8. : Matura 2022 – pisni izpit iz izbirnih predmetov in tujega jezika 

torek, 30. 8. : Matura 2022 – pisni izpit iz izbirnih predmetov in tujega jezika 

sreda, 24. 8. do sobote, 3. 9. : Matura 2022 – pisni izpit iz izbirnih predmetov in tujega jezika 

četrtek, 1. 9. : roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnika in 1. športnega razreda pred šolo v naravi 

petek, 16. 9. : seznanitev kandidatov z rezultati na jesenskem roku Mature 2022 

sreda, 21. 9. : sprejem maturantov generacije 2022 in njihovih staršev 

 

17.2. Predavanja in delavnice: 
17.2. 1. Za starše 

Špela Reš, univ. dipl. psih. : Družinska e-pravila – priporočila za starše glede varne uporabe IKT v okviru  

 roditeljskih sestankov 

sobota, 16. 10. : dr. Barbara Debeljak Rus: delavnica za starše Navajanje mladostnika na samostojno delo in  

 učenje 

četrtek, 9. 12. 2021 ob 18.00 uri v povezavi z Zavodom 7 online dogodek z naslovom "Konec igre" 

sobota, 22. 1. 2022 ob 18:30, Andreja Holsedl: Vzgoja otroka športnika 

sreda, 26. 1. 2022 ob 18:30, Ivan Lorenčič: Zakaj moramo imeti burna nedeljska kosila z najstnikom? 

sobota, 29. 1. 2022 ob 18:30, dr. Branka D. Jurševič: V življenju ni nagrad in kazni, ampak le posledice –  

 ugodne in neugodne 

sreda, 2. 2. 2022 ob 18:30, Polona Rodič: Stradam, da lahko nadzorujem svoje življenje. Anoreksija – ko  

 postane hujšanje zasvojenost 

sobota, 5. 2. 2022 ob 18:30, Aleksander Zadel: Vrtec, šola, kariera 

ponedeljek, 14.2.2022.: dijaki 1.A (25 - 2 skupini) in 3. Š (13), za mednarodno raziskavo HBSC (NIJZ): Z  

zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. 

ponedeljek, 28.3.2022: delavnica Moje telo, moje meje, moja varnost, ki je del projekta Hiša za otroke za  

             Za dijake 3. B razreda v izvedbi Društva za nenasilno komunikacijo 

 

17.2.2. Za dijake 

ponedeljek, 7. 10.: predavanje za dijake 3.A in 3. B razreda preventiva pred rakom v okviru zdravstvene  

 vzgoje v izvedbi Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk (Rožnati oktober 2019) 

oktober 2021: LOGOUT -12 delavnic za dijake Kdo je glavni, ti ali stroj? 

četrtek, 9. 12. 2021 ob 9.20 uri v povezavi z Zavodom 7 online dogodek Neodvisen.si IGRE JE KONEC 

ponedeljek, 11. 10. in ponedeljek, 18.10.: predavanje in delavnica za dijake na temo Odvisnost od  

 ekranov, LOGAUT (Špela Reš) 

petek, 8. 4. (3. A, 3. B in 3.Š ) : delavnica o posledicah ter nevarnostih interakcij  

 alkohola, drog, hrane in drugih živil s pogosto uporabljenimi zdravili ter o nevarnostih souporabe  

 različnih zdravil, v izvedbi Društva študentov farmacije Slovenije v okviru projekta InterAKCIJA,  

 (Liza Zidarović, študentke farmacije, nekdanje dijakinje Gimnazije Jesenice).  

četrtek 14. 4.: delavnica za dijake 2. B in 2. A razreda  Izzivi v času mladostništva v izvedbi Kenije Noč iz  

 Zdravstveno vzgojnega centra  (ZD Jesenice) v okviru OIV – Zdravstvena vzgoja 

petek 15. 4.: delavnica za dijake 2. Šrazreda  Izzivi v času mladostništva v izvedbi Kenije Noč iz  

 Zdravstveno vzgojnega centra  (ZD Jesenice) v okviru OIV – Zdravstvena vzgoja 

 

 

17.3. Izobraževanja za zaposlene 
sobota, 2. 10. 2021: Mag. Ivana Mandarić: Delavnica anksioznost ter skrb za sebe in druge 

torek, 1.3. 2022: VOP v času CORONE – delavnica POVOP Saše Kocijančič 

 

17.4. Razstave 
od 1. 3. do 20.4.:  razstava zimskih krajin dijakov 1. A, 1. B in 3. Š. 

petek, 22. 4.: otvoritev razstave Voda, vir žiljenja  v okviru predmeta ITS v 2. letniku 

 

17.5. Raziskave in ankete 
Zavod RS za šolstvo: analize stanja v športnih oddelkih gimnazije  - anketa za posamezne strokovne delavce in ravnatelja in 

primerjalna tabela - matura 



 

38 

 

Pedagoški inštitut: raziskava (Uresničevanje evropskih ciljev v slovenskem izobraževalnem prostoru 

Konzorcij treh slovenskih pedagoških fakultet: študije primera, z namenom ugotoviti, kako prilagajanje na pandemične 

razmere vpliva na izobraževanje in življenje otrok in mladostnikov iz prepoznanih ranljivih skupin (nadarjeni učenci, učenci s 

posebnimi potrebami, učenci tujci in učenci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom). 

Slovenski gledališki inštitut: trenutno stanje obravnave dramskih besedil v srednjih šolah po Sloveniji. 

Katarina Brezovnik, Nina Potočnik: ankete za dijake v okviru magistrskih študijev 

Vita Ornik, podiplomski študij psihologije na FF UL: V okviru magistrske naloge izvedla raziskavo o nasilju delavcev šole 

do ravnateljev in ravnateljic – anketa + intervju.  

Konzorcija treh pedagoških fakultet: nacionalna evalvacijska študija 2021/22,  v tretjem, zaključnem delu raziskave , ki je 

posnela izkušnje in doživljanje dijakov v tem šolskem letu ter v primerjavi s preteklima šolskima letoma, v času pandemije 

Covid-19 (en 2. in en oddelek 3. letnika – je izpolnil spletno anketo.  

Zavod RS za šolsrtvo v okviru projekta PODVIG: pridobivanje informacije o našem pogledu na razvijanje podjetnostnih 

kompetenc na ravni šole ob koncu projekta.  

Fakulteta za varnostne vede: raziskava o medvrstniških odnosih in nadlegovanju otrok z oviranostmi (invalidnostjo). 

Sodelovanje vseh zaposlenih v raziskavi Samoocenjevanje »SELFIE 2021-2022, session 3« z orodjem SELFIE  

Pedagoški inštitut: Raziskava PISA 

 

17.6. Dogodki v sodelovanju z okoljem 
Občine Jesenice: dijak 2. športnega oddelka je predstavnik naše gimnazije v delovni skupini za mladinska vprašanja  

Nik Mulej in Denis Pašić sta bila v delegaciji Občine Jesenice, ki so si ogledali delovanje Občine Trbovlje 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti: udeležba dveh dijakov na 4. letnem srečanju članic in članov  

 Slovenske akademije znanosti in umetnosti z mladimi : Prihodnost Evrope 

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice: naši dijaki prostovoljci so z mentorico, Vesno Smolej-Vrzel 27. 5. 2022 

 sodelovali pri izvedbi državnega prvenstva v atletiki za učence osnovnih šol s prilagojenim programom 

Občina Jesenice in OŠ Prežihovega Voranca: dijaki bodo sodelovali na dogajanju v okviru Tedna mobilnosti 

Zavod RS za šolstvo, enota Kranj: obisk učiteljev slovenskih srednjih šol na Avstrijskem Koroškem (27.9.19) 

Slovenska policija: predstavitev poklica policista za dijake 4. letnika 

Občina Jesenice: dijak naše gimnazije je bil imenovan v delovno skupino za mladinska vprašanja 

Prof. Tina Mulec je bila imenovana v strokovno komisijo za javni razpis za financiranje mladinskih  

Programov 

Klubu študentov Kranj 18. januarja tradicionalno organiziramo dogodek Študenti dijakom 

Društvo liga proti epilepsiji Slovenije: sodelovanje v akciji 50 milijonov korakov za epilepsijo 

 
 

 

Ravnateljica        Predsednik Sveta šole 

mag. Lidija Dornig       Žiga Konjar, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1: Šolski koledar in urnik 
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Priloga 2: Poročila strokovnih organov šole 

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

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

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

prireditvah na lokalni ravni; 

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

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

posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela; 

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

razmerja z delavci gimnazije; 

- izvedla sem letne razgovore z vsemi zaposlenimi; 

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

planirali delo v prihajajočem; 

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

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

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

šolskega sklada, Dijaške skupnosti, Komisije za kakovost); 

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

na informativnih dnevih; 

- zaradi epidemiološke situacije v državi sem se s soglasjem zaposlenih odločila, da v tem šolskem letu ne bom vodila 

dopolnjevanja delovne obveze, saj mnogih načrtovanih dejavnosti učitelji niso mogli izvesti; 

- spodbujala sem sodelavce k sodelovanju v projektih in v programih stalnega strokovnega izobraževanja, če je bilo le 

možno; 

- podpirala sem sodelavce pri napredovanjih v plačilne razrede in nazive; 

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

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

in vodja ravnateljev srednjih šol Gorenjske sem aktivno sodelovala pri organizaciji posvetov in sestankov ravnateljev 

ter na razgovorih s predstavniki MIZŠ; 

- aktivno sodelujem v Programskem svetu za strokovno spopolnjevanje;  

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

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

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

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

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

delavko oblikovala dokazila za dofinanciranje naše gimnazije; 

- vodila sem treninge šolske odbojkarske ekipe in vodila nastope dijakinj in dijakov na srednješolskih tekmovanjih; 

- vodila sem postopke pri izdelavi internih pravilnikov; 

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

Razmere glede epidemije so se v tem koledarskem letu nekoliko sprostile in omogočale odprtje šol, a za pošiljanje posameznega 

razreda v karanteno sem bila zaposlena v glavnem samo jaz – obveščanje dijakov, zaposlenih in staršev o karanteni, kot pošiljanje 

podatkov na NIJZ. Velika pohvala gre vsem, da so upoštevali vsa navodila, ki sem jih objavljala na oglasni deski v eAsistenu za 

dijake, starše in zaposlene upoštevaje zakone, odloke, sklepe, okrožnice in priporočila vlade RS, MIZŠ, NIJZ, ZRSŠ. V vsem 

času ni prišlo do nobenih kršitev in tako smo skupaj omogočili varno okolje za dijake in zaposlene. 

Situacija je bila še bolj zahtevna, ker so bile informacije in navodila s strani MIZŠ zelo skromna in prepogosto smo morali slediti 

objavam v medijih, da smo vedeli kaj nas čaka naslednji dan. Tako sem res težko pripravila vsa potrebna navodila za zaposlene 

dijake in tudi starše kaj in kako bomo delali. Veliko časa, ne glede na dan in celo uro sem namenila, da so bili vsi pravočasno 

obveščeni z vsemi potrebnimi informacijami. 

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

tudi v šolskem letu 2022/23 izvajati pouk na daljavo se je šola vključila v projekt Dvig IKT kompetenc, v okviru katerega se 

bodo imeli zaposleni možnost izobraževati na področjih, na katerih še zaznavajo manjko v zanju. Sicer ocenjujem, da so učitelji 

dobro opremljeni za izvajanje pouka na daljavo, saj ima vsak prenosni računalnik ali tablice primerne za posamezno predmetno 

področje (naravoslovje, jezikoslovje, matematika). 

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

za ta način dela.  
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2. 2. Poročilo o delu Sveta šole, 
(predsednica Irena Oblak, predsednik Žiga Konjar) 

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

24. redna (video) seja (30.9.2021) – Sprejeli in potrdili smo: Letno poročilo za šolsko leto 2020/21, Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2021/22, spremembe in dopolnitve internih pravilnikov, sklep o razpisu volitev in imenovanju volilne komisije, 

predlog razpisa za šolsko leto 2022/2023 za 3 splošne oddelke, 1 športni oddelek in 1 oddelek maturitetnega tečaja, izbirne 

predmete v četrtem letniku. 

1. konstitutativna seja (11.1.2022) – Sprejeli in potrdili smo: Imenovanje predsednika Sveta šole Gimnazije Jesenice Žiga 

Konjarja, namestnice Vesne Smolej Vrzel in zapisničarke Tine Mulec; spremembe in dopolnitve internih pravilnikov, sklep o 

objavi razpisa za delovno mesto ravnatelja šole; sklep o imenovanju komisije za izpeljavo predhodnega postopka za razpis 

delovnega mesta ravnatelja. 

2. korespondenčna seja (31.1.2022) - Sprejeli in potrdili smo: Letni popis 2021.   

3. redna seja (8.3.2022) - Sprejeli in potrdili smo: Poslovno poročilo za leto 2021, predlog Poslovnega načrta za leto 2022, 

ravnateljici mag. Lidiji Dornig sorazmerni del letnega dopusta v skupnem številu 27 dni, delovno uspešnost ravnateljici - na 

podlagi kriterijev 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost, kritje stroškov ravnateljici za udeležbo 

na strokovni ekskurziji ravnateljev v Dubaju. 

4. korespondenčna seja (12.4.2022) - Sprejeli in potrdili smo: soglasje z obsegom vpisa za šolsko leto 2022/2023, in sicer na 2 

splošna in 1 športni oddelek programa gimnazija. 

5. redna seja (4.5.2022) - Sprejeli in potrdili smo: poročilo o delu komisije za izpeljavo predhodnega postopka za razpis 

delovnega mesta ravnatelja; odločanje o kandidatih in sklep o izboru g. Aljoše Ermana za ravnatelja Gimnazije Jesenice ter sklep 

o poslanju vse potrebne dokumentacije za imenovanje g. Aljoše Ermana na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.     

6. korespondenčna seja (19.5.2022) - Sprejeli in potrdili smo: sklep o imenovanju g. Aljoše Ermana za ravnatelja Gimnazije 

Jesenice in rebalans Finančnega načrta za leto 2022, skladen s sklepom ustanovitelja o dofinanciranju. 

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

Svet staršev Gimnazije Jesenice je v šolskem letu 2021/22  razpravljal o naslednjih temah: 

 

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

- sprejem in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko in koledarsko leto 2021/22 

- zaključno in vmesno poročilo o uspehu na šoli 

- metode preverjanja znanja 

- delovanje šolskega sklada 

- pravilniki  in ostali akti, povezani z delovanjem šole 

- potek vpisa v novo šolsko leto 

- izbirne vsebine 

- izdajanje mnenj o posameznih delih učnega načrta 

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

Upravni odbor šolskega sklada je imel redno sejo dne 15. 6. 2022. Obravanvali in potrdili smo poročila za koledarska leta 

2019, 2020 in 2021, saj zadnja tri leta nismo imeli imeli sej (koronavirusa). Na seji smo tudi pregledali stanje in predloge 

nakupov porabe za leto 2022 ter v predlog dali še dve pobudi - eno od staršev in drugo od učiteljev.  

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

- izpeljava predprijave dijakov 4. letnika in maturitetnega tečaja (do 15. novembra 2021), 

- prijava na spomladanski rok splošne mature preko eAsistenta in prijavnicami poslanimi preko maila, klasične pošte. 

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

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

Prilagojeno so bili izvedeni vsi interni deli za maturitetne predmete.  

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

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

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

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

na izpitih. 
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- Vsi kandidati so bili z ugodnostmi oziroma izločitvi vprašanj seznanjeni na razrednih sestankih z tajnikom ŠMK, 

oziroma na konzultacijah z dotičnimi profesorji. 

- K maturi je v spomladanskem roku pristopilo 95 kandidatov.  

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

Rezultati mature bodo znani 12. 7. 2022 in 16. 9. 2022.. 

 

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

Dijaška skupnost Gimnazije Jesenice je bila v šolskem letu 2021/2022  sestavljena iz 13  razrednih predstavnikov. Sestankov 

se je redno udeleževala tudi ravnateljica gimnazije mag. Lidija Dornig.     

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

• Predsednika dijaške skupnosti: Emma Dušanič, 4. A   

• Dva predstavnika DS za »SVET ŠOLE«: Ema Dušanič, 4. A in Lana Omovšek, 4. Š   

• Upravni odbor šolskega sklada: Tin Topilovec, 2. B   

• Predstavnika DS za »nujen pregled garderobnih omaric« Svit Pačnik, 3. A in Štefan Žuberk, 4. C  

• Komisija za kakovost – šolska prehrana: Niki Mulej, 2. Š   

• Delovna skupina Občine Jesenice (mladinska vprašanja): Niki Mulej 2. Š  

IZVEDBA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:   

• ENO – dan sajenja dreves – september 2021 - predstavniki DS   

• Predaja ključa med četrošolci in tretješolci - maj 2022  

DRUGI PROJEKTI: DS oziroma predsednica Emma Dušanič je aktivno sodelovala z DOS (Dijaško organizacijo 

Slovenije in se  redno udeleževala sestankov DOS-a).  

 

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

V šolskem letu 2021/22 smo popavili ali dodali nekaj vprašanj v Anketo o zadovoljstvu dijakov 4. letnika in jo v maju izvedli. 

Rezultati ankete so v prilogi.   

  

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

Sestanek komisije je bil 21.1, 2022.  

Veseli smo da imamo toplo malico kljub COVID času, dijaki malicajo v mehurčkih.   

Na izbiro imamo 6 menijev.  

Naša kuharica Rosa Sovčič se je upokojila, dobili smo Klaro Pačelat.   

Na malico je prijavljenih 93% dijakov.   

37% dijakov ima subvencionirano malico  

Problemi, ki so se pojavili z malico ( zmanjkala malica za dijake ki so prišli zadnji)so bili z sodelovanjem šole in Sovite zelo 

hitro rešeni.  

  

2.9.  Poročilo eŠR - dvig digitalne kompetentnosti  
(mag. Matej Erjavec)  

Člani projektnega tima Dvig digitalne kompetentnosti smo v letošnjem letu pripravili in izvedli SELFIE anketo. Le ta bo 

profesorjem in dijakom v pomoč pri razmisleku o tem, kako pri pouku uporabljamo digitalne tehnologije. V orodju SELFIE 

smo prek niza vprašanj ocenili lastne digitalne kompetence ter preverili, na katerih področjih potrebujemo več usposabljanja in 

podpore.  Glede na odgovore ankete bomo na koncu šolskega leta pripravili še digitalno strategijo.  

 

2.10.Alumni   
(dr. Barbara Debeljak Rus)  

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

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

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

V šolskem letu 2021/22 zaradi epidemiološke situacije v povezavi s Covid-19 nismo izpeljali vseh načrtovanih dejavnosti. 

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

gimnazijskih puloverjev.  

 

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

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

Jesenice. V šolskem letu 2021/22 nismo zaznali nobenih kršitev načrta integritete. Z veseljem ugotavljamo, da se vsa določila 

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

Na MIŠZ v šolskem letu 2021/22 ni bilo razpisanega nobenega sestanka.  
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Priloga 3:  Poročilo o delu svetovalne službe  
 (Vesna Smolej Vrzel)  

V šolskem letu 2021/2022 je šolsko svetovalno službo obiskalo 96 dijakov (27 % dijakov celotne gimnazijske populacije). 

Svetovanje je potekalo na različne teme: študijsko svetovanje, menjava srednješolskega programa, vpis v prvi letnik in prenosi 

prijav, učna (ne)uspešnost, osebne stiske in psihične težave pri dijakih, posledice dolgotrajnega šolanja na daljavo, socialne 

stiske, koordinacija TVU v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice, pri raziskavah: Evropska raziskava o alkoholu in 

preostalih drogah (ESPAD) v sodelovanju z NIJZ in Evalvacija poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije 

COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in standardov znanja 

ter z vidika socialno-čustvenega odzivanja, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, pridobitev posebnega 

statusa (kulturnika, športnika, pedagoške pogodbe, odločbe o usmeritvi). Šolsko leto je bilo po dveh letih ponovno normalno, 

saj so šole ostale odprte.  

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

- neopravičeno izostajanje od pouka;  

- delo z nadarjenimi dijaki (zbiranje poročil o identificiranih nadarjenih dijakih v OŠ - 33 identificiranih dijakov ob 

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

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

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

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

- vzgojni ukrepi;   

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

(v šolskem letu 2021/2022 je bilo v Gimnaziji Jesenice z odločbami Zavoda za šolstvo 14 dijakov: en gibalno oviran 

dijak, trije gluhi/naglušni dijaki, eden s čustveno-vedenjskimi motnjami, eden s čustvenimi, 5 dijaki s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (disleksija) in dva dolgotrajno bolna dijaka; trije dijaki oz. njihovi starši so prošnje 

vložili med šolskim letom; izvajanje ur DSP in svetovalnih storitev z dijaki s posebnimi potrebami in vmesno ter 

končno poročilo o opravljenih urah DSP;  

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

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

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

napadi . . .). Ker do 23. Junija niso uspešno opravili vseh obveznosti,  je ocenjevalno obdobje podaljšano do 31. 08. 

2021;  

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

- svetovanje ob menjavi srednješolskega programa ali šole;   

- svetovanje pri izbiri predmetov v zaključnem letniku;  

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

predstavitev značilnosti posameznih študijev …);  

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

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

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

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

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

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

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

in srednjih šol …);  

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

ena dijakinja 3. letnika.  

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

- spremljanje učne uspešnosti ponavljalcev in prešolanih dijakov;  

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

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

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

poučujejo);  

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

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

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

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

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

potrebami, z disleksijo, z avtizmom in dolgotrajno bolni);   

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

pri predstavitvah na osnovnih šolah pred informativnim dnevom;  

- v  okviru roditeljskih sestankov sem se dogovorila s psihologinjo Špelo Reš za izvedbo preventivnih predavanj za 

starše: “Družinska e-pravila", za dijake prav vseh oddelkov na šoli pa je izvedla predavnje in delavnico na temo 

“Odvisnost od ekranov”.  

Vpis na fakultete – za starše in dijake zaključnega letnika in Izbirni predmeti v 4. letniku – namenjeno staršem in 
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dijakom tretjega letnika (v smislu organizirane priprave na maturo ter v skladu s študijsko namero);  

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

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

šport, Fakulteta za organizacijske vede, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled . . .). Vse leto so bili dijaki 

obveščeni o predstavitvah študijskih programov na daljavo, preko eAsistenta, sporočila je posredoval Pro-MIND, g. 

Miha Indihar;  

- informacije o štipendijah in študentskih domovih;   

-  priprava informacij o vpisnih pogojih, vpisu in izvedbi maturitetnega tečaja za spletno stran Gimnazije Jesenice in 

plakate za srednje šole in občine;   

- sprejemanje vlog in sodelovanje v šolskih komisijah za določitev statusa (športnika, kulturnika oz. umetnika);  

- vpis novincev v 1. letnik gimnazijskega programa, pošiljanje vabil, izpolnjevanje vlog za izdajo dijaških izkaznic in 

oblikovanje razredov;   

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

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

splošna oddelka, za 3. Š pa sem izvedla šolska psihologinja, v okviru šole v naravi CŠOD Trilobit. Za tri dijake, ki se 

niso udeležili predavanj in delavnic je obvezna izdelava seminarske naloge z zagovorom;  

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

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

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

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

  

Priloga 4: Poročilo o delu šolske knjižnice in učbeniškega sklada  

4. 1. Šolska knjižnica  
(Milena Gerbec )  

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

  

Odprta je bila  vsak delovni dan od 7.00 do 14.00. Od 1. septembra 2021 do 10. julija 2022 in od 18. avgusta dalje. Razen 

v času, ko ima bibliotekarka in hkrati učiteljica sociologije, pouk sociologije.   

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

ob izposoji, strokovno izpopolnjevanje bibliotekarke, uporabljam program Cobiss.  Sodelovala sem  z učitelji, pripravila 

gradivo za pouk in različna tekmovanja, organizirala in izvedla dogodke vezane na knjižnico, nadzorujem in svetujem 

dijakom pri fotokopiranju. Skrbim za organizacijo, koordinacijo in izvedbo knjižnično-informacijskega znanja v prvem 

letniku, načrtujem sredstva za nakup knjižničnega gradiva.  

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

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

še dodatnih 1500 do 2000 evrov.  

 

4. 2. Učbeniški sklad  
( Milena Gerbec)  

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

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

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

učbenike dijakom, pripravila učbenike za izposojo, evidentirala učbenike ob vračanju; odstotek dijakov, ki so si izposodili 

učbenike iz sklada, je 90 %. Dijaki so si lahko izposodili vse ali samo posamezne učbenike, ki so v skladu. Do 2. julija 

2022 je oddalo naročilnice za izposojo 300 dijakov.  

V šolskem letu 2021/22 si je učbenike izposodilo 87,54 % dijakov (302 dijaka). Dokupili smo učbenike v vrednosti 

4.238,44 evrov.  

4. 3.  Učbeniki in dodatno gradivo   
Večino učbenikov, ki so si jih dijaki izposodili v šolskem letu 2021/22 so vrnili   med 13. in 17. junijem 2022. Z dijaki, ki 

so opravljali popravne izpite, sem se dogovorila, da učbenike vrnejo po opravljenih izpitih. Za naslednje šolsko leto so 

naročilnice dali v kanal. V e asistentu sem ustvarila kanale Učbeniški sklad za izposojo učbenikov. Za vsak razred 

posebej. Naročilnice so lahko prinesli tudi v knjižnico ali jih poslali preko elektronske pošt.  Naročilnice sem objavila na 

spletni strani šole. O tem sem obvestila dijake. Poslala pa sem jim tudi naročilnice preko easistenta. Učbenike za prihodnje 

šolsko leto bodo prevzeli prve dni v septembru.  

4.4. Knjižnično informacijsko znanje  
je potekalo v šoli in kot samostojno delo po navodilih s pregledom nalog. Več je v OIV Knjižnično informacijsko znanje.  
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4.5. Učbeniki  
Učbenike si lahko izposojajo dijaki vseh letnikov za tretjino cene učbenika. Novost je, da si bodo dijaki prvega letnika 

lahko izposodili učbenike brezplačno. Dijaki drugega, tretjega in četrtega letnika plačajo izposojnino učbenikov s položnico, 

ki jo bodo dobili na dom.  Izposojamo komplete in posamezne učbenike, ki so jih izbrali profesorji. Vse informacije glede 

obsega našega učbeniškega sklada in načina izposoje najdete na spletni strani šole in (ali) v knjižnici. Skrbnica učbeniškega 

sklada je  Milena Gerbec. 

1. letniki Naslov knjige Avtor knjige 

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

  Branja 1, ni v skladu Krakar Vogel 

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

Dvoržak, Felda 

  Zbirka vaj 1, je v skladu Olga Arnuš, DZS  

Angleščina 

Bodite pozorni 

na ISBN 

 On Screen B2+ (Express Publishing), v Sloveniji 

zastopa knjigarna Oxford 

NI V UČBENIŠKEM SKLADU. DIJAKI GA BOSTE 

UPORABLJALI VSA ŠTIRI LETA. 

Evans Virginia; Dooley 

Jenny 

Nemščina 

 

Dogovorili se boste s profesoricami! 

Ni v učbeniškem skladu. 

 

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

Jernejčič, S. Zgaga 

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

Drobnjak 

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

srednje šole, MK 

Tomažič I., Dolenc Koce 

J., Ambrožič A.J., Zidar P. 

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

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

gimnazije in štiriletne SŠ, je v učbeniškem skladu 
Vito Babič,…MK 
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Informatika 
Osnove Informatike : učbenik za pouk informatike v 1. 

letniku gimnazije in SŠ, je v učbeniškem skladu 

Marko Kikelj, Šuštaršič 

Andrej, Žnidaršič Bojan 

Glasba Glasba v gimnaziji, je v učbeniškem skladu MK 

Umetnostna 

zgodovina 

Umetnostna zgodovina za gimnazije in SŠ, športniki je 

nimajo v prvem letniku, je v učbeniškem skladu 
DZS 

 POMEMBNO 
 Športni razred v prvem letniku nima glasbe in 

umetnostne zgodovine. 
  

 2. letniki Naslov knjige Avtor knjige 

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

  Branja 2, ni v učbeniškem skladu Krakar, Vogel 

Matematika 

Matematika 2, učbenik za matematiko za gimnazije, je 

v učbeniškem skladu Matematika 2, Zbirka vaj, je v 

učbenišekem skladu 

M. Bon Klanjšček, B. 

Dvoržak, D. Felda, DZS, 

2010 

Angleščina Ostaja učbenik iz prvega letnika . On Screen…   

Nemščina Ostaja učbenik iz prvega letnika. H. Aufderstrasse 

Zgodovina Zgodovina za gimnazije 2, je v učbeniškem skladu DZS 

Geografija Geografija Svet, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik 

Biologija 

Evolucija, biotska pestrost in ekologija,  

Ekologija, je v učbeniškem skladu 

B. Vilhar, M. Tratnik, P. 

Stušek, S. Škornik , DZS  

Biologija 
Evolucija biotska pestrost in in ekologija, Ekologija, je 

v učbeniškem skladu 
D. Tome, Al Vrezec, DZS 

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

Fizika Fizika 2, MK, je v učbeniškem skladu A. Mohorič in V. Babič 
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Psihologija Uvod v psihologijo, je v učbeniškem skladu.  A. Kompare 

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

3. letniki Avtor knjige  

Slovenščina         Branja 3, ni v učbeniškem skladu        DZS 

  Na pragu besedila 3, je v učbeniškem skladu        Rokus Klett 

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

Angleščina Ostaja  On Screen B2+… 
Clive Oxenden Christina 

Latham-Koenig, Oxford 

Zgodovina Zgodovina za gimnazije 3, je v učbeniškem skladu DZS 

Geografija Evropa, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik 

Biologija 

ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV; Peter 

Stušek, Sonja Škornik, Dominik Vodnik; Ljubljana: 

DZS, 2011,  je v učbeniškem skladu 

  

Mohorjeva družba 

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

Fizika 
Fizika 3, učbenik za fiziko v tretjem letniku gimnazije 

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

MKZ 

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

Nemščina Ostaja isti učbenik.   

4. letniki Naslov knjige Avtor knjige 

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

Rokus 

  Branja 4 DZS 
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Matematika 

Matematika 4, je v učbeniškem skladu 

Zbirka vaj 4, je v učbeniškem skladu 

  

Angleščina Ostaja  On Screen B2+…   

Nemščina Ostaja isti učbenik. H. Aufderstrasse 

Zgodovina 
Zgodovina 4, je v učbeniškem skladu 

DZS, A. Gabrič… 

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

Lipovšek 

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

Klemenčičl 

Biologija Kjer se življenje začne, je v učbeniškem skladu   

  

Evolucija, biotska pestrost in ekologija,  

Evolucija, je v učbeniškem skladu 

Evolucija, biotska pestrost in ekologija,Ekologija, je v 

učbeniškem skladu 

Zgradba in delovanje organizmov, je v učbeniškem 

skladu 

  

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

  
Kemijo razumem, kemijo znam, ni v učbeniškem 

skladu 
  

  
Organska kemija za gimnazije (zgolj priporočljivo, ni 

obvezno) 
M. Vrtačnik, N. Zupančič 

  
Naloge iz splošne in anorganske kemije za SŠ (ni 

obvezno) 
N. Bukovec, S. A. Glažar 

  
Kemija zakonitosti in uporaba (priporočljivo, ni 

obvezno) 

P. W. Atkins (modra in 

rdeča) 
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Kemija – zbirka nalog z rešitvami (priporočljivo, ni 

obvezno) 
1995 – 2001, Dic 2002 

Fizika 

Fizika 1, učbenik z DVD 

Fizika 2, učbenik z DVD 

Fizika 3, učbenik z DVD 

So v učbeniškem skladu. 

Mohorič, Babič 

Fizika 

To knjigo boste 

naročili skupaj 

septembra. 

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 

2004 – 2009 

Državni izpitni center 

Filozofija 

Filozofija za gimnazije 

POČAKAJ Z NAKUPOM! MORDA BO V SKLADU. 

N. Miščević 

Psihologija 
Psihologija, Spoznanja in dileme, je v skladu 

A. Kompare 

 

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

5. 1.  Športni oddelek 
 

5. 1. 1. Pedagoški koordinator 

(Žiga Konjar) 

Na Gimnaziji Jesenice smo imeli v šolskem letu 2021/22 štiri športne oddelke. V prvem letniku je bilo v oddelku 17 

dijakov - športnikov, v drugem 18, v tretjem 21 in v četrtem 17. Aktivni so bili v naslednjih športnih panogah: atletika, veslanje, 

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

plezanje, športni ples, judo, karate, umetnostno drsanje, curling, kajak na mirnih vodah, squash in gorsko kolesarstvo.  

Poročilo vsebuje naslednja poglavja:  

1. Sestanki, predstavitve 

2. Individualne pedagoške pogodbe 

3. Organizirana učna pomoč 

4. Izostajanje dijakov od pouka 

5. Učna uspešnost dijakov športnikov 

6. Individualni razgovori 

7. Zaključki 

8. Plan dela za šolsko leto 2022/23 

1. Sestanki, predstavitve  

Delo pedagoškega koordinatorja zahteva veliko sodelovanja in komuniciranja zlasti seveda z dijaki ter med dijaki in profesorji, 

ki pa se velikokrat ne vidi oziroma je učinek, kljub dobri volji, (pre)majhen. Že drugo leto je precej oteževal delo »virus covid 

19«, saj je bilo manj osebnih stikov kot navadno, upam, da bo naslednjem letu bolje. V letošnjem letu sem nadaljeval s tedenskimi 

sestanki pedagoškega koordinatorja (skupaj s športno koordinatorko) s posameznim športnim oddelkom. V času šolske malice 

smo imeli enkrat tedensko sestanke na katerih smo obravnavali aktualno dogajanje. Poročila sem pisal v posebne zvezke za 

posamezne oddelke. Zelo dobro sodelujeva s športno koordinatorko prof. Bojano Martinčič s katero sva se lotevala problematike 
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v športnih oddelkih. Najbolj primerno pa se mi zdi, da pri obravnavi posameznega dijaka športnika praktično vsakodnevno 

komuniciram osebno z vsakim profesorjem. Sodeloval sem na predstavitvah športnega oddelka po osnovnih šolah naše regij in 

bil vseskozi prisoten na informativnem dnevu. Letos sva ponovno izvedla dan odprtih vrat in kandidatom tudi na ta način 

predstavili športni oddelek pri nas. Po dolgih letih se kaže zmanjšan interes za športni oddelek. S športno koordinatorko sva kot 

pretekla leta izvedla tudi individualne pogovore z bodočimi dijaki športniki in njihovimi starši, da smo jih seznanili z delom, 

zahtevami in prednostmi vpisa v športni oddelek. Svetovalni delavki sem pomagal pri vpisu dijakov v 1. Š. Gimnazija Jesenice 

naj bi ponovno podpisala pogodbo z OKS v okviru projekta Študij na daljavo. S starši dijakov je, razen redkih izjem, (pre)malo 

komuniciranja, podobno velja za obisk trenerjev v šoli ali na daljavo.  

2. Individualne pedagoške pogodbe 

Dijaki športniki z individualno pedagoško pogodbo v šolskem letu 2021/22 so bili:  

Lena Repinc 4.Š (biatlon); Vida Ravnikar 4.Š (alpsko smučanje); David Raković 4.Š (alpsko smučanje); Luc Slivnik 4.Š (hokej); 

Nika Urh 4.Š (squash) in (Jernej Slivnik – 4.Š – alpsko smučanje ima pedagoško pogodbo) 

Anže Adamek 3.Š (alpsko smučanje); Neža Brina Gmajnar 3.Š (alpsko smučanje) 

Lucija Medja 2.Š (tek na smučeh); Filip Sitar 2.Š (hokej na ledu); Matic Raković 2.Š (alpsko smučanje); Miha Melihen 2.Š 

(alpsko smučanje); Bor Petrovič 2.Š (alpsko smučanje) in Tevž Podlipnik 2.Š (atletika) 

Vseh skupaj torej 13, kar je več kot lani (10). Večina med njimi je bila zaradi športnih obveznosti zelo veliko odsotna od pouka. 

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

V zadnjem delu leta so podaljšanje šolskega leta dobili Luc Slivnik, 4.š - hokej na ledu tudi član reprezentance ter Bor Petrovič 

2.Š in Tevž Podlipnik 2.Š – oba reprezentanta. 

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

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

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

bil seveda vedno na voljo, če je bilo to potrebno. 

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

pedagoško pogodbo.             

3. Organizirana učna pomoč (OUP) 

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

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

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

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

obremenjene in učno šibkejše dijake. 

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

 Število izpeljanih ur OUP v šolskem letu 2021/22 je 491 (kar je več kot lani - 442 ur OUP in predlani 461), ob tem pa poročila 

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

še vedno izpolnjuje svoje obveznosti (do 31.8. 2022). OUP je izvajalo 21 od predvidenih 23 profesorjev, ki so imeli 847 obiskov 

dijakov športnikov (lani 687, predkorono 1038), torej več kot lani in manj kot prej.   

Največ ur je bilo pri angleščini in matematiki, sledijo nemščina, zgodovina, informatika in  geografija. Število ur se je povečevalo 

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

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

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

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

potrebovali dodatne napotke in razlage dela in snovi.   

4. Izostajanje dijakov od pouka 

Lani je bilo 17.872 opravičenih in 214 neopravičenih ur, torej se je letos povečalo izostajanje in  zmanjšalo neopravičeno 

izostajanje, prvo je tudi posledica povečanega števila pogodbenikov.  
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5. Učni uspeh dijakov športnikov 

Pri večini razredov je uspeh letos podoben kot v preteklih letih, negativno izstopa le 2.š, kjer je čas korone (kot ugotavlja 

razredničarka) pustila največ posledic.  

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

6. Individualni razgovor 

Z dijaki športniki sem v šolskem letu 2021/22 tedensko preverjal katere šolske obveznosti so že poravnali in katere še morajo. 

V vsakem športnem oddelku smo imeli sestanke, ki se jih je udeleževala tudi športna koordinatorka letos vsi oddelki ob torkih . 

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

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

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

profesorji in iz lastnih izkušenj vem, da je problem izogibanje dogovorjenim obveznostim. Ob športnih obremenitvah lahko 

takšno izogibanje pripelje do težav na obeh področjih. V takšnih primerih je individualna pomoč zelo pomembna in zaželena. 

Pri dijakih pogodbenikih je bil rezultat ob konferenci po popravnih izpitih (4.7.) naslednji – oni imajo sicer podaljšano šolsko 

leto do 31.8. 2022:   

Lena Repinc je opravila četrti letnik z odličnim učnim uspehom in postala zlata maturantka s 30 točkami. 

Vida Ravnikar je opravila četrti letnik s prav dobrim učnim uspehom. 

Nika Urh je opravila četrti letnik s prav dobrim učnim uspehom. 

Luc Slivnik je opravil četrti letnik z zadostnim učnim uspehom. 

David Raković 4. Š mora opraviti še obveznosti pri slovenščini, matematiki, angleščini, športni vzgoji, geografiji, psihologiji in 

filozofiji. 

Filip Sitar je drugi letnik zaključil z odličnim učnim uspehom. 

Lucija Medja je drugi letnik zaključila z odličnim učnim uspehom. 

Dijaki s podaljšanim šolskim letom: 

Neža Brina Gmajnar 3. Š mora opraviti še obveznosti pri slovenščini in zgodovini. 

Anže Adamek 3. Š mora opraviti še obveznosti pri slovenščini, matematiki, nemščini in kemiji. 

Bor Petrovič 2. Š mora opraviti še obveznosti pri matematiki, nemščini, slovenščini in kemiji. 

Miha Melihen 2. Š mora opraviti še obveznosti pri nemščini, slovenščini, zgodovini, geografiji in biologiji. 

Matic Raković 2. Š mora opraviti še obveznosti pri slovenščini, zgodovini in geografiji. 

Tevž Podlipnik 2. Š mora opraviti še obveznosti pri matematiki, zgodovini in biologiji. 

  6. Zaključki 

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

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

vpis na našo šolo, saj smo tudi letos vpisali nov oddelek. Zadnji dve leti je kandidatov komaj toliko kot je razpisanih mest.  Zdi 

se, da se posledice epidemije kažejo tudi v športu in konkurenca športnih oddelkov na Gorenjskem se je povečala.  

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

(npr. smučarji, tekači) in morajo še opraviti nekatere obveznosti. Naslednja stvar, ki bi jo rad poudaril in je razvidna iz poročila, 

da je (pre)majhen interes za obisk organizirane učne pomoči za dijake športnike (OUP). Vložiti bo treba še več truda in stalnega 

opozarjanja. Velika večina naših profesorjev ima posluh za delo z dijaki športniki in jim gre pri šolskih obveznostih resnično 

»na roko«. Seveda pa se večkrat pojavlja skrb, da ob vsem usklajevanju obveznosti znanje dijakov športnikov ni dovolj široko 

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

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

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

in maturitetnega preizkusa znanja. Upam, da bodo opravili vse obveznosti in bili nato uspešni še na maturi. Nadaljujemo s 

projektom izobraževanje na daljavo za dijake športnike, ki se mi zdi zelo dobra rešitev za delo z dijaki, ki so veliko odsotni. 

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

sodelujejo z OKS in sponzorjem. Vsekakor pa bi ponovno podal mnenje, da se dijaki športniki na Gimnaziji Jesenice večinoma 
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dobro počutijo, vedo, da se jim trudimo pomagati in jih individualno obravnavati ter jim omogočiti čim večji in lažji dostop do 

znanja ter možnosti za napredovanje v višji letnik.  

 

5. 1. 2. Športna koordinatorka  

(Bojana Martinčič)  

V šolskem letu 2021/22 smo na Gimnaziji Jesenice izobraževali dijake-športnike v štirih heterogenih športnih oddelkih (1., 2., 

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

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

gorsko kolesarstvo. 

Dijaki športniki po statusih in nazivih OK (razredi): 81 dijakov športnikov 49 status A, 9 –B, 22-C. 32 dijakov športnikov ima 

še naziv mladinski razred, 4 - perspektivni razred  - Lena Repinc, 4.š Jernej slivnik 4.š, Ruby Čop 4.š, Jana Dremelj, 3.š. 

Športno najuspešnejši razred je 2. Š, z največ A statusi in nazivi. Tekmovalno sezono in s tem državna tekmovanja je prekinila 

epidemija. Stanje v tekmovalnem športu ni dobro. Posamezniki so se sicer dobro pripravili na letno sezono (veslači, atleti, 

alpski smučarji). Ostali so med epidemijo trenirali po navodilih trenerjev, polovico časa na daljavo, s sproščanjem ukrepov so 

se začeli tudi redni treningi in tekmovanja. V zaključku leta so atleti dosegali vidne mednarodne rezultate: Matevž Podlipnik je 

postal Balkanski prvak v metu kopja, Nik Kozel Tomše je bil tretji v sprintu na 100m. Odlične uspehe je čez zimo nizala 

biatlonka Lena Repinc. Lepo število dijakov so postali državni prvaki v svojih kategorijah.  

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

easistenta, SMS-jev), opravičila za športne izostanke, informativne kartone. Skupaj s pedagoškim koordinatorjem sva izvajala 

t.i. PK za dijake športnike, v času malice, 1 x tedensko (tudi za 1.A). O problemih sva seznanjala še razrednike(Marija Medja,  

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

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

zoom….  

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

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

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

dan so dijaki opravili v šoli v naravi. Z Inštitutom za šport, Fakulteta za šport, nismo izvedli meritve /velika baterija motoričnih 

testov/ zaradi epidemije smo testiranje prestavili na 7. september 2021.  

Predavanje preko projekta Promocija čistega športa - sodelovanje s SLOADO nismo izvedli (priloga: poročilo projekti). 

Uresničevali smo zaveze za prejet certifikat Športniku prijazno izobraževanje. V preteklem letu smo zaključili sodelovanje z 

fizioterapevtskim centrom Medical Bled, trenutno sodelujemo z fizioterapevtskim centrom Althea v Begunjah. Nekateri dijaki 

so bili zaradi hujših poškodb v večmesečni rehabilitacijski obravnavi. Sodelovali smo s športno psihologinjo Meto Jerala, tudi v 

času epidemije. (priloga - poročilo – projekt Športni oddelki). Sodelovanje s trenerji in klubi je potekalo špreko e pošte, telefona 

manj osebno. V novembru  smo  izpeljali dneva opdrtih vrat na daljavo. Dnevno komuniciranje je potekalo osebno, preko e-

pošte. Sodelovanje s FŠ in športno zvezo Jesenice.. V času epidemije sem se redno vključevala na sestanke študijske skupine za 

ŠO prek ZOOM aplikacije. Res zelo dobra podpora v času dela na daljavo za vse nas učitelje športne vzgoje. Z Športno zvezo 

Jesenice sodelujemo na prireditvah, ki jih organizira športna zveza Jesenice.  

Zelo odmevena uspeha na mednarodni ravni sta dosegla Lena Repinc, 4.š, ki je ponovila 2 kratna svetovna prvakinja  v biatlonu 

in paraolimpijec Jernej Slivnik, ki se je udeležil Paraolimpijskih iger v Pekingu.  

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

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

bodoči 1. športni oddelek se je prijavilo 18 kandidatov, s katerimi sva, skupaj z pedagoškim koordinatorjem, opravila razgovore 

(vse na daljavo). Stanje po vpisu je 18 dijakov, 12 status A, 3 status B, 3 status C.  Po športih je največ odbojkaric in nordijskih 

smučarjev. Razrednik bo Žiga Konjar. Pripravila: Bojana Martinčič 

5. 2. Maturitetni tečaj 
(Tatjana Sitar) 

Ministrstvo za šolstvo in šport  je odobrilo izpeljavo maturitetnega tečaja na naši gimnaziji za  šolsko leto 2021/22.. Vpisalo se 

je 17 dijakov. S poukom smo pričeli 1. 10. 2021. Razpisali smo naslednje predmete: slovenščina, matematika, angleščina, 

zgodovina in geografija in pogojno psihologija.  Dva kandidata  sta izbrala izbirni predmet psihologijo, ki se je v letošnjem 

šolskem letu prekrival z matematiko.  Vpis se je zaključil v začetku septembra.  Naš pomemben cilj je bil, da bi dijake motivirali 

k odgovornemu delu, ki je pogoj za uspešen zaključek izobraževanja.  

4 dijaki so obiskovali maturitetni tečaj v celotnem šolskem letu.  3 kandidati : Lea Jokić, Maj Mihelčič in Mojca Lapuh so 

pristopili k spomladanski maturi.  Lina Adrović je imela ob koncu pouka popravni izpit iz matematike in ga pred maturo ni 

uspela opraviti.  
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5. 3. Izobraževanje odraslih 
(Vesna Smolej Vrzel) 

Kljub dogovarjanju s posameznimi kandidati za izobraževanje na programih za odrasle, se le-ti niso odločili zanj. Prav tako 

niso pokazali interesa za vključitev v nobenega od plačljivih tečajev (LU Jesenice izvaja brezplačne tečaje tujih jezikov in 

računalništva). 

Priloga 6: Sistemizacija 
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Priloga št. 7 : Analiza učnega uspeha za celotno šolo 

Oddelek 
   Št. 

dijakov 
Št. pozitivnih % 

1. A    30 28 90 

1. B    29 27 84,4 

1. Š    15 15 88,2 

2. A    21 20 95,7 

2. B    21 20 95,2 

2. Š    16 15 83,3 

3. A    22 21 91,3 

3. B    25 25 100 

3.Š    18 18 100 

4. A    19 18 95,2 

4. B    22 22 100 

4. C    18 18 100 

4. Š    15 15 88,2 

MT    13 1 5,9 

Brez MT    290 262 93,19 

Z MT    303 263 87,8 

 

Veliko dijakov je, ob veliki podpori učiteljev, doseglo odlične rezultate. Težave so se pojavile predvsem v 1. in 2. letniku, kjer 

je tak rezultat zagotovo posledica tudi vseh težav, ki so se pojavile zaradi epidemije. 

V maturitetnem tečaju je bil tradicionalno tudi to šolsko leto zelo slab. 

 

 

Priloga 8: Analiza uspeha na maturi 2022  
 (tajnica ŠMK, Barbara Leban) 

SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2022 

 

 

 Pristopilo Opravilo Uspeh v % Uspeh v % (Slovenija) 

Dijaki 4. letnikov 70 69 98,6% 97,3% 

Maturitetni tečaj 3 2   

 

 

 

 

Zunanji Pristopilo Opravilo   

5. predmet 3 2   

Izboljševanje 4 3*   

Popravljanje 4 3   

21-letniki 0 0   

* Ena dijakinja ni uspela izboljšati lanskega rezultata. 
 

* 6 dijakov 4. letnika ni uspešno zaključilo (od 76 dijakov v 4. letniku), to je 7,9 %. 

 

Od dijakov 4. letnikov, ki so pristopili k maturi v spomladanskem roku, je bil 1 neuspešen, in sicer pri treh predmetih, zato bo 

maturo opravljal ponovno.  
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Statistični podatki za Gimnazijo Jesenice po predmetih: 

 

 
 

 

 

Splošna matura - spomladanski rok 2022

Razporeditev kandidatov po skupnem uspehu

- kandidati, ki se niso udeležili vseh izpitov, niso upoštevani.

- negativni kandidati so upoštevani pod uspehom 1 ne glede na to, kakšen je seštevek njihovih ocen;

Opombe:

Uspeh (skupno št. točk)
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Š
t.

 k
a
n
d
id

a
to

v

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1,4%

4,2%

2,8%

5,6%

7%

4,2%

7%

4,2%

11,3%

4,2%

11,3%

9,9%

5,6%

5,6%

4,2%

2,8%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%
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Primerjava ocen pri posameznih predmetih s slovenskim povprečjem: 

 

PREDMET POVP. OCENA 

ŠOLA 

(matura) 

POVP. OCENA 

(SLO) 

(matura) 

slovenščina 3,63 3.67 

angleščina 3,91 3.65 

angleščina (V) 4,30 4,23 

nemščina 4,38 3,83 

nemščina (V) 5,00 4,30 

matematika 3,64 3,27 

matematika (V) 4,67 4,12 

fizika 4,00 3,76 

biologija 3,13 3,45 

kemija 3,85 3,70 

geografija 3,57 3,42 

zgodovina 3,92 3,52 

psihologija 3,36 3,73 
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POVPREČNO ŠTEVILO TOČK NA MATURI v spomladanskem roku                                                                        

Dijaki 4. letnikov: 21,29 točk. Povprečje v Sloveniji: 20,79 točk.  

ZLATI MATURANTI so maturanti, ki so dosegli od 30 do 34 točk. V Sloveniji sta letos 302 zlata maturanta, kar je 5, 8 

% vseh, ki so opravili maturo. 

Na Gimnaziji Jesenice imamo letos 5 zlatih maturantov, kar je 7,2 % vseh, ki so opravili maturo. Ti dijaki prejmejo 

maturitetno spričevalo s pohvalo. 

Zlati maturanti: 

Matevž Toman (33 točk) 

Tal Čarman (32 točk) 

Veronika Piber (31 točk) 

Nina Breznik (30 točk) 

Lena Repinc (30 točk) 

Maturanti, ki so dosegli vsaj 25 točk in manj kot 30 (odličen uspeh): 

Eva Oštir (29 točk)  

Emma Dušanič (28 točk) 

Jernej Stegnar (28 točk) 

Urša Rihtar (27 točk)  

Nika Valentar (27 točk) 

Urban Zorman (27 točk) 

Ela Bajec (26 točk) 

Pia Holc (26 točk) 

Rebeka Rotar (26 točk) 

Filip Zupan (26 točk) 

Ruby Čop (25 točk) 

Iza Glavač (25 točk) 

Dora Hodžić Černe (25 točk) 

Nika Urh (25 točk) 

Število dijakov, ki so na maturi dosegli vsaj 25 točk, je 19, kar je 28 % vseh dijakov, ki so opravili maturo.  

Še nekaj dijakov, ki so dosegli zelo visok odstotek točk pri posameznem predmetu (95 % ali več): 

Nina Breznik Matematika (V) 95 % 

Tal Čarman Fizika 97 % 

Tomaž Kusterle Nemščina 96 % 

Eva Oštir Zgodovina 97 % 

Anuša Mira Pintar Angleščina 95 % 

Vid Požek Matematika 95 % 

Lena Repinc Matematika 97 % 

Jernej Stegnar Fizika 95 % 

Matevž Toman Matematika (V) 

Fizika 

96 % 

96 % 

Miha Zore Matematika 96 % 

Filip Zupan Fizika 97 % 
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Kandidati s posebni potrebami 

K spomladanskemu roku sta pristopila dva kandidata s posebnimi potrebami. Maturo sta uspešno opravila. 

Štirje kandidati so se uspešno pritožili. Ena kandidatka je po ugovoru postala zlata maturantka, drugim trem pa se je uspeh 

izboljšal za eno točko.  

JESENSKI ROK MATURE 2022 

 Pristopilo Opravilo Uspeh v % Uspeh v % 

(Slovenija) 

Dijaki 4. letnikov 4 3 75 % 53,98 % 

Maturitetni tečaj 1 1   

 

    

Zunanji Pristopilo Opravilo     

5. predmet 2 2     

Izboljševanje 0 0     

Popravljanje 1 0     

21-letniki 0 0     
 

Od dijakov 4. letnikov, ki so pristopili k maturi v jesenskem roku, so trije prvič opravljali maturo, eden pa je maturo ponovno 

opravljal v celoti. Eden izmed kandidatov je bil neuspešen, in sicer pri enem predmetu. 

 

Statistični podatki za Gimnazijo Jesenice po predmetih:  

 

 

PREDMET POVP. OCENA 

ŠOLA 

slovenščina 2,75 

angleščina 2,67 

angleščina (V) 4,00 

nemščina 4,00 

nemščina (V) / 

matematika 2,20 

matematika (V) / 

fizika 2,00 

biologija                     /  

kemija 1,00 

geografija 2,50 

zgodovina 3,00 

psihologija 3,00 
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MATURA 2022 (spomladanski in jesenski rok) 

 Pristopilo   Opravilo  Uspeh v %  Uspeh v % 

(Slovenija)  

Dijaki 4. letnikov  73 72 98,6 % 93,6 %  

 

 

Priloga 9:  Primeri dobrih praks posodobitve gimnazijskega programa 
Tudi po formalno zaključenem projektu Posodobitev gimnazijskega programa izvajamo pouk v skladu z njegovimi smernicami. 

9.1. Delo z nadarjenimi 
(Vesna Smolej Vrzel) 

V skladu s smernicami posodobitve gimnazijskega programa smo v šolskem letu 2020/2021nadaljevali delo z nadarjenimi dijaki 

s pisanjem individualiziranih načrtov dela, v katerih so zapisani načrtovanje, načini in potek dela mentorja s posameznim dijakom 

ter dijakovi dosežki.  

Velika večina nadarjenih dijakov je iz osnovne šole prinesla potrdila in poročila o odkriti nadarjenosti. V šolskem letu 2020/2021  

je bilo v prvem letniku gimnazije 15  nadarjenih dijakov,  s čimer je  svetovalna delavka seznanila vodstvo šole, projektni tim za 

delo z nadarjenimi dijaki in učiteljski zbor. Za večino nadarjenih dijakov že gimnazijski program predstavlja ustrezno spodbudo 

za razvijanje posameznih področij nadarjenosti, nekateri dijaki in njihovi starši pa so na pobudo razrednikov, učiteljev in 

svetovalne službe želeli individualni načrt dela z dijakom za celo šolsko leto (INDEP). Dosežke nadarjenih dijakov s tekmovanj 

in njihove uspehe z raziskovalnimi nalogami najdete v poročilu o delu. 

Zbiranje poročil dijakov o področjih prepoznane nadarjenosti je potekalo že ob vpisu v prvi letnik v juniju 2021. Vedeti moramo, 

da je oddaja dokazil prostovoljna in da so nekateri dijaki, ki so na tekmovanjih dosegli vidne rezultate, šele kasneje povedali, da 

prej niso želeli oddati dokazil. Sama (sem svetovalna delavka, psihologinja) sem nato zbrala podatke in jih posredovala 

razrednikom ter razrednim učiteljskim zborom. Učitelji posameznih predmetov so bili že v začetku šolskega leta seznanjeni, 

kateri dijaki so bili v osnovni šoli odkriti na določenem področju, kar pomeni, da so bili nanje bolj pozorni in so jih že od začetka 

pouka spodbujali, da so se bolj angažirali  pri določenem predmetu. Pomembno je vedeti za področje nadarjenosti, kajti le tako 

dijake lahko usmerjamo k pripravam na tekmovanja iz znanj, v raziskovalno delo ali  umetniško dejavnost. 

9. 2. Tutorstvo 
8 dijakov tretjih in četrtih letnikov je občasno ali večkrat po potrebi pomagalo pri premagovanju učnih težav 20 dijakom, 

predvsem iz prvih letnikov.  

9.3. Interdisciplinarni tematski sklop v 2. in 3. splošnih oddelkih 
V šolskem letu 2021/22 smo v 2. letniku izvedli: 

ITS  Voda, vir življenja (1 skupina - 21 dijakov); učitelji: Leban, Bok Zelenjak, Janša Gazič  

Realiziranih je bilo vseh 105 ur (slovenščina, angleščina, likovno snovanje) 

ITS Samo klikni (2 skupini dijakov; ITSB1 12 dijakov, ITSB2 11 dijakov) učitelji: Mulec, Sitar, Velušček, Janša Gazič  

Realiziranih je bilo vseh 105 ur (informatika, angleščina, likovno snovanje) 

Vse dejavnosti smo izvedli in uspešno zaključili; v okviru ITSA smo izvedli razstavo na šoli, v okviru ITS B pa so nastale 

spletne strani dostopne na http://www.gimjes.si/its/. 

V 3. letniku smo izvajali eno skupino ITS A (poudarek na kemiji; 16 dijakov), ITS B (poudarek na biologiji; 22 dijakov) in 

ITS C (poudarek na fiziki; 10 dijakov) s skupnim naravoslovnim taborom za vse skupine in predmetnimi projektnimi 

nalogami. Realizirane so bile vse ure in izvedene vse načrtovane dejavnosti. 

9.4. Šole v naravi 

9. 4. 1. Šola v naravi CŠOD Planica 
NOSILEC:  Marija Medja 
OSTALI  IZVAJALCI:  CŠOD Planica, Žiga Konjar, Vesna Smolej Vrzel 
UDELEŽENCI:  1.Š 
ČAS IZVEDBE: 1. 9. - 4. 9. 2021 
POROČILO:  

1. dan (torek, 31. 8 .2021) Zbor dijakov ob 7.50 za GTČ na Jesenicah, ob 8.00 odhod na ekskurzijo proti avstrijski Koroški in  



 

59 

 

Kanalski dolini. Ogledi: Vrbsko jezero (Marija na otoku) Celovec (ogled mesta) Gosposvetsko polje (vojvodski prestol, Krnski 

grad, Gospa sveta) Osojsko jezero Prihod v CŠOD med 17 in 18 uro: večerja po večerji seznanitev dijakov s hišnim 

redom/namestitev po sobah/prestavitev programa za naslednji dan/ spoznavni večer, tekmovanje v pikadu  2. dan (sreda, 1. 9.): 

7.00 – 8.30: jutranje dejavnosti, zajtrk 8.30 – 12.30: pouk - Tamar, Nadiža, športno plezanje, geografija (reliefne oblike, voda) 

12.30 – 14.00: dežurstvo, kosilo 14.00 – 15.00: UPČ 15.00 – 17.15: pouk – vzgoja za družino, mir in nenasilje 17.15 – 18.30: 

UPČ 18.30 – 19.30: dežurstvo, večerja 19.30 – 21.00: pouk – vzgoja za družino, mir in nenasilje 21.00 – 22.00: priprava na 

počitek 22.00 – 7.00: spanje  3. dan (četrtek, 2. 9.): 7.00 – 8.30: jutranje dejavnosti, zajtrk 8.30 – 12.30: pouk - kolesarjenje: 

stičišče treh kultur, ogled Kajženkove domačije v Ratečah 12.30 – 14.00: dežurstvo, kosilo 14.00 – 15.00: UPČ 15.00 – 

17.15:pouk - učenje za učenje (prof. Smolej Vrzel) 17.15 – 18.30: UPČ 18.30 – 19.30: dežurstvo, večerja 19.30 – 21.00: pouk - 

program CŠOD 21.00 – 22.00: priprava na počitek 22.00 – 7.00: spanje 4. dan (petek, 3. 9.): 7.00 – 8.30: jutranje dejavnosti, 

zajtrk 8.30 – 12.30: pouk - zgodovina smučarskih skokov (skakalnica, ogled muzeja in filma) Olimpijski komite Slovenije - 

doping predstavlja skupina mladih športnikov Razredna ura 12.30 – 14.00: dežurstvo, kosilo odhod domov. 
EVALVACIJA: S taborom so bili zadovoljni vsi udeleženci - tako dijaki kot učitelji spremljevalci. 

Izvedli smo vse planirane dejavnosti.  

9. 4. 2. Šola v naravi CŠOD Gorenje 
NOSILEC:  Bojana Martinčič 
OSTALI  IZVAJALCI:  učitelji CŠOD Gorenje 
UDELEŽENCI:  2. A, 2. B, 2.Š 
ČAS IZVEDBE: 1. 9.  do  4. 9. 2021 
POROČILO: Program je bil v celoti izveden: 1.dan (torek, 31.8. 2021)  Geografska ekskurzija  Ogledi: mesto Celje  okolico, 

Šempeter, Jama Pekel;   Program v CŠOD: vsi nočni pohod    2.dan (sreda):  8.30 – 12.30: pouk delo v skupinah/krožni sistem    

1.skupina: značilnosti barja, rastline in ZDRAVILNE RASTLINE (nabiranje, sušenje)   2.skupina: zdravstvena vzgoja 

(regeneracija – hidracija, skrb za zdravo telo, prehrana)  1,5 pu 2Š zdravstvene vzgoje, 18.45 – 19.30:  2Š glasba/ 2A 

zdravstvena vzgoja/  2.b dejavnosti CŠOD zdravstvena vzgoja, 2 pu  21.00 – 22.00:  3.dan (četrtek):   8.30 – 12.30: vsi po 

skupinah: zdravstvena vzgoja - kmečki turizem - zdrava prehrana (jeleni + izdelava soka) – 5 pu ,  14.30 – 18.30: 2Š glasba/2A 

, 2.b/dejavnosti CŠOD (zavetišča) 5 pu ; 2A, 2.b ogenj in ognjišča, 2Š glasbena vzgoja (taborni ogenj) 2 pu ;  4.dan (petek):  

8.30 – 12.30: Lovrenška jezera (pohod iz Rogle z vodenjem naravoslovcev, učiteljev CŠOD. PO kosilu odhod domov 

EVALVACIJA:  S taborom so bili zadovoljni vsi udeleženci - tako dijaki kot učitelji spremljevalci. 

Izvedli smo vse planirane dejavnosti. 

9. 4. 3. Vikend tabor v CŠOD Trilobit 
VRSTA DEJAVNOSTI: Tabor; 

ODGOVORNI UČITELJ: Bojana Martinčič, Marija Medja (Boštjan Modrijan) 

OSTALI IZVAJALCI: Vesna Smolej Vrzel 

UDELEŽENCI: 3. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: 1.dan - petek: pohod Jesenice - Javorniški Rovt: 13.00 - 18.30 skupinsko delo Vzgoja za družino, mir in 

nenasilje; 20.00 - 22.30 socialne igre; 2.dan (sobota):  8.30 – 12.30: dejavnost CŠOD 

EVALVACIJA: Dijaki in spremljevalci so bili s taborom zadovoljni. Izvedli smo vse planirane dejavnosti. 

9. 3. 4. Sprachencamp 
NOSILEC:  Metka Podlipnik 
OSTALI  IZVAJALCI:  Metka Podlipnik, Milica Kos Tancar 
UDELEŽENCI:  3. A, 3. B, 3. C, 3. Š 
ČAS IZVEDBE: 29. - 30. 11. 
POROČILO: tabor zaradi zaradi zahtevanih preventivnih ukrepov v Avstriji ni bil izveden.  

9.4.5. Tabor v naravi okviru predmeta ITS 
VRSTA DEJAVNOSTI: Tabor; 

ODGOVORNI UČITELJ: Veronika Žnidaršič 

OSTALI IZVAJALCI: Veronika Žnidaršič, mag. Matej Erjavec, Veronika Žnidaršič, Katarina Trontelj, Aljoša Erman, Irena 

Oblak, Tatjana Mulej, Dejan Đerković 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: 1. dan:  kosilo: 12.30 – 13.15 delavnici: 13.30 - 15.45 in 16.00 – 18.15 večerja: 18.30 večerna aktivnost: 

astronomija – pogovor o vesolju ali športna aktivnost.  2. dan: zajtrk: 7.30 delavnici: 8.30 – 10.45 in  11.00 – 13.15 kosilo: 

13.30 – 14.30 delavnica: 15.00 – 17.15 večerja ob tabornem ognju 18.00 večerna aktivnost: film, igra, …  3. dan:    zajtrk: 7.30 

pakiranje osebne prtljage in pospravljanje: 8.00   delavnica: 9.00 – 11.15 evalvacija: 11.15 – 11.45 odhod: 12.00  Imena 

delavnic:  1. Biološka analiza tekoče vode  2. Določanje poškodovanosti drevesnih krošenj  3. Merjenje drevesa  4. Voda - 

fizikalne lastnosti  5. Določanje raztopljenega kisika v vodi 6. Določanje trdote vode 

EVALVACIJA:  

S taborom so bili zadovoljni vsi udeleženci - tako dijaki kot učitelji šole. 
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Tabor je bil ravno prav dolg, da smo lahko izvedli vse planirane dejavnosti. Vse delavnice so bile izvedene zunaj, na prostem, 

ker  smo z vremenom imeli srečo.    

9.5. Ekskurzije v okviru učnega načrta posameznega predmeta 
9.5.1. Ekskurzije v okviru predmeta biologija 

A) Odlagališče Mala Mežakla 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzije 

ODGOVORNI UČITELJ: Irena Oblak 

ČAS IZVAJANJA: april 

POROČILO: Terensko delo ni bilo izvedeno - ure vaj so bile že realizirane. 

B) Ekološka kmetija 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ostale dejavnosti 

ODGOVORNI UČITELJ: Irena Oblak, Bojana Martinčič, Katarina Trontelj 

ČAS IZVAJANJA: april-maj 

POROČILO: Terensko delo ni bilo izvedeno - ure vaj so bile že realizirane. 

C) Dan zdravja v Kolpernu 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ostale dejavnosti 

ODGOVORNI UČITELJ: Bojana Martinčič, Marija Medja 

ČAS IZVAJANJA: april 

POROČILO: Z dijaki smo obiskali sejem Dan zdravja, kjer so se lahko seznanili z preventivo pred poškodbami hrbtenice, 

prva pomoč - oživljanje, izmerili so si krvni tlak, pridobili informacije o zaščiti pred nosečnostjo - varna spolnost, zdravi 

prehrani, pomembnosti 

D) Ogled paleontološke zbirke 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ostale dejavnosti 

ODGOVORNI UČITELJ: Irena Oblak, Tatjana Mulej 

ČAS IZVAJANJA: marec 

POROČILO: Odpadlo zaradi Covid 19 omejitev. 

E) Ekskurzija Pokljuka 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzija 

ODGOVORNI UČITELJ: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI: / 

UDELEŽENCI:/ 

ČAS IZVAJANJA: / 

POROČILO: NI BILO IZVEDENO 

EVALVACIJA: Ekskurzije letos nisem izvajala, ker jo izvajam kot del rednega pouka (laboratorijske in terenske vaje) v 

drugem letniku, le izjemoma (če zaradi vremena ali drugih okoliščin ne uspe spomladi) jo prestavim v jesensko obdobje v 3. 

letniku. 

9.5.2.Ekskurzija v okviru fizike in kemije 

A) Maturitetna ekskurzija v Krško 

NOSILEC: mag. Matej Erjavec 

SODELUJOČI: Veronika Žnidaršič 

RAZRED: 4. A, 4. B, 4. C, 4. Š 

OKVIRNI ČAS IZVEDBE: januar 2022 

NAČIN DELA: Ogledi informativni film o jedrski elektrarni, prisluhniti predstavitvi delovanja elektrarne, ter si ogledi 

Informativni center. Za dijke z izbirnim predmetom fizika sledil voden ogled elektrarne po klasičnem – nejedrskem delu 

elektrarne (sprehod skozi turbinsko zgradbo in ogled zunanjih hladilnih naprav, za dijake z izbirnim predmetom kemija pa 

vožnja skozi elektratno in ogled farmacevtske rovarne KRKA in kemijske tovarne celuloze VIPAP ter nato spet vsi dijaki 

"potovanje" v svet energije in energetike z ogledom Sveta energije - interaktivnega centra. 

OPIS PROGRAMA: Program: KEMIKI: ogled farmacevtske tovarne KRKA, ogled tovarne celuloze VIPAP, avtobusni ogled 

elektrarne s predstavnikom NEK; FIZIKI: ogled informativnega filma o jedrski elektrarni Krško, predstavitev delovanja 

elektrarne, ogled Informativnega centra, ogled elektrarne z vodenim sprehodom po klasičnem – nejedrskem delu elektrarne 

(sprehod skozi turbinsko zgradbo in ogled zunanjih hladilnih naprav); SKUPAJ:  ogled Sveta energije, interaktivnega centra, ki 

obiskovalcem omogoča potovanje v svetenergije in energetike 

B) Strokovna ekskurzija Polimeri 

NOSILEC: Veronika Žnidaršič 

SODELUJOČI: Aljoša Erman 

RAZRED: 3. A, 3. B 

OKVIRNI ČAS IZVEDBE: med rednim poukom ITS in popoldne 

NAČIN DELA: strokovna ekskurzija z delavnicami na Fakulteti za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec 

OPIS PROGRAMA: z avtobusom na Fakulteto za tehnologijo polimerov, izvedba delavnic, vožnja na Jesenice. 
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9.5.4. Ekskurzija v okviru  predmeta ITS 

3. letnik 

ITS B ekskurzija ZOO Lj 

ODGOVORNI UČITELJ: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI: strokovna sodelavka ZOO Lj, Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 12/10/2021 

POROČILO: V okviru izbirnega predmeta ITS B smo izvedli ekskurzijo s terensko dejavnostjo in aktivnim opazovanjem pod 

strokovnim vodstvom sodelavke ZOO na temo avtohtonih živali v gozdu s poudarkom na velikih zvereh in njihovem plenu. 

Sama ekaksurzija je trajala 4 ure. 
EVALVACIJA: Ekskurzija je zelo dobro uspela, odlično vodstvo in aktivnost dijakov. 

ITS B - obisk Zavoda za gozdove 

VRSTA DEJAVNOSTI: načrtovano kot ekskurzija, izvedeno kot delavnica na šoli pod vodstvom sodelavcev Zavoda za 

gozdove 

ODGOVORNI UČITELJ: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI: Zavod za gozdove 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 5/19/2022 

POROČILO: Strokovna sodelavka zavoda za gozdove in kmet z vzorčno kmetijo sta nas obiskala v okviru delavnic izbirnega 

predmeta ITS B. V prvem delu sta nam predstavila problematiko sobivanja z velikimi zvermi in načine varovanja živine pred 

napadi volka in medveda. V drugem delu so dijaki izvedli delavnico igranja različnih vlog, kjer so se postavili v vlogo kmeta – 

rejca, ljubitelja živali, ekologa, lovca … in zagovarjali stališča svoje interesne skupine ter tako spoznali različne vidike 

problematike sobivanja z velikimi zvermi v Sloveniji. Na koncu so dijaki izpolnili tudi anketo in tako sodelovali v 

raziskovalnem projektu ZG. 
EVALVACIJA: Delavnica je odlično uspela, dijaki so zelo dobro sodelovali in iz prve roke spoznali zanimivo in perečo 

problematiko. 

ITS B - Sledenje velikim zverem na Pokljuki 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzija 

ODGOVORNI UČITELJ: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI: strokovna sodelavka Zavoda za gozdove 

UDELEŽENCI: 3. A, 3. B  

ČAS IZVAJANJA: 27. 5. 2022 

POROČILO: Sodelavka Zavoda za gozdove nas je vodila po sledeh velikih zveri in drugih živali v pokljuških gozdovih in 

povedala mnogo izjemno zanimivih stvari o velikih zvereh in načinih njihovega proučevanja, varstva in ponovnega 

naseljevanja risov. Na terenu smo si ogledali tudi vsebino fotopasti. 

EVALVACIJA: Dijaki so imeli izjemno priložnost v naravi slediti velikim zverem in iz prve roke spoznati načine njihovega 

proučevanja, zato je ekskurzijo odlično uspela.  

Ogled Arnesa 

ODGOVORNI UČITELJ: Mojca Velušček 

OSTALI IZVAJALCI:  

UDELEŽENCI: 2. A;2. B 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 9/17/2022 

POROČILO: Ogled je bil izveden v sklopu ekskurzije ITS. 

ITS ekskurzija – 2. letnik 

VRSTA DEJAVNOSTI: ekskurzija v Ljubljani, ogled razstav 

ODGOVORNI UČITELJ: Sonja Janša Gazič, Tina Mulec, Tatjana Sitar, Renata Bok Zelenjak, Barbara Leban, Mojca 

Velušček 

ČAS IZVAJANJA: september 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena v septembru, udeležili so se je vsi dijaki 2. letnika v okviru ITS A in ITS B. Dijaki 

ITS A so si ogledali stalno zbirko slovenske umetnosti v Moderni galeriji in Centru sodobne umetnosti na Metelkovi. Dijaki 

ITS B so si ogleda 

ITS ekskurzija – 2. letnik 

ODGOVORNI UČITELJ: Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: Barbara Leban, Sonja Janša Gazič, Tatjana Sitar, Renata Bok Zelenjak, Mojca Velušček 

UDELEŽENCI: 2. A;2. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena po načrtu; dijaki so obiskali Arnes, fotografsko razstavo Joca Žnidaršiča v 

Cankarjevem domu ter razstavi v Muzeju sodobne umetnosti. 
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9.5.5. Ekskurzzije v okviru kemije 

A) Strokovna ekskurzija na Fakulteto za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec 

ODGOVORNI UČITELJ: Veronika Žnidaršič 

OSTALI IZVAJALCI: Aljoša Erman 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: Ni bilo izvedeno. 

POROČILO: Ni bilo izvedeno. 

B)Strokovna ekskurzija v Atotech Podnart 

ODGOVORNI UČITELJ: Veronika Žnidaršič 

OSTALI IZVAJALCI:  

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 5/6/2022 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena po načrtu: ogled proizvodnje, skladišča surovin in izdelkov, čistilne naprave, 

laboratorija za kontrolo surovin in izdelkov, laboratorija za praktično kontrolo kopeli kupcev in seznanitev z različnimi sistemi 

kakovosti in zagotavljanja varnosti 

C)Strokovna ekskurzija v obrat za pridobivanje plinov iz zraka, Jesenice 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzija; 

ODGOVORNI UČITELJ: Veronika Žnidaršič 

OSTALI IZVAJALCI:  

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 11/19/2021 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena po načrtu: ogled proizvodnje plinov, skladišča, distribucijske postaje, kontrolne sobe 

na jesenicah, ogled poskusov s tekočim dušikom. 

 

D) Alkimistični muzej-Ekskurzija v okviru krožka Kemijja je kul 

VRSTA DEJAVNOSTI: ekskurzija 

ODGOVORNI UČITELJ: Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: 1.A, 1.B, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.c, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.C, 4.Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 6/15/2022 

POROČILO: S 6 dijakinjami smo se udeležile ogleda muzeja in delavnice zmajevega olja. 

9.5.6.Ekskurzija v okviru italijanščine 

Ekskurzija v Gorico  

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzija; 

SODELUJOČI: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 2. B,  4. C, 4. Š 

OKVIRNI ČAS IZVEDBE: 27. 5. 2022 

NAČIN DELA: Dijaki se po prihodu na železniško postajo razdelijo v skupine po 4. Predstavnik vsake skupine pridobi načrt 

mesta v turistični pisarni na postaji. Dobijo delovne liste z opisom znamenitosti, ki jih poiščejo in označijo na karti. Sledi 

skupni odhod do centra italijanske Gorice, nato pa skupine poiščejo znamenitosti in jih poslikajo. Na ta način spoznajo Gorico, 

komunicirajo z domačini in se znajdejo v neznanem okolju.  Po končani ekskurziji napišejo poročilo in priložijo slike. 

Napišejo tudi poročilo za spletno stran. 

OPIS PROGRAMA: Dijaki potujejo z vlakom ob 11.15 z Jesenic v Novo Gorico. Na vlaku prejmejo delovne liste, v 

turističnem uradu na postaji pridobijo tudi načrt mesta. V skupinah raziskujejo mesto in poiščejo znamenitosti. Samostojno 

rešijo naloge na delovnih listih. Ob 14.47 se z vlakom odpeljejo nazaj proti Jesenicam (prihod ob 16.40). 

 

9.5.7. Ekskurzije v okviru nemščine 

A)Ekskurzija v Celovec 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzija; 

ODGOVORNI UČITELJ: Milica Kos Tancar 

OSTALI IZVAJALCI: Metka Podlipnik Mojca Velušček 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena po načrtu: Spoznavanje mesta, znamenitosti, učenje v avtentičnem okolju, 

orientacija v mestu. 
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B)Ekskurzija v Salzburg  

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzija; 

ODGOVORNI UČITELJ: Milica Kos Tancar 

OSTALI IZVAJALCI: Metka Podlipnik Mojca Velušček 

UDELEŽENCI: 2. A;2. B;2. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena po načrtu: Spoznavanje mesta, znamenitosti, učenje v avtentičnem okolju, 

orientacija v mestu 

C) Ekskurzija v Berlin 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ekskurzija; 

ODGOVORNI UČITELJ: Mili Tancar 

OSTALI IZVAJALCI:  

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 3. Š;4. A;4. B;4. C;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Ekskurzija zaradi covida ni bila izvedena 

9.6. Medpredmetne povezave 
Po ogledu filma Amelie: iskanje sreče, empatija in altruizem. 

POVEZAVA: itj - soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak, Milena Gerbec 

RAZRED: 1. B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska- razgovor 

IZVEDBA: 12. 01. 2022 

Po ogledu filma Perfetti sconosciuti 

POVEZAVA: itj - psi 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak, Vesna Smolej Vrzel 

RAZRED: 2. B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska- razgovor 

IZVEDBA: 11. 01. 2022 

Po ogledu filma The Great Gatsby - maturitetno čtivo pri slo. 

POVEZAVA: anj - slo, soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak, Barbara Leban, Milena Gerbec 

RAZRED: 4.C 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

IZVEDBA: 5. 01. 2022 

Po ogledu filma Gods Must Be Crazy: trajnostni način življenja v nasprotju s potrebami, ki jih ustvarja kapitalizem 

POVEZAVA: anj - soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak, Milena Gerbec 

RAZRED: 2. Š; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

IZVEDBA: 11. 01. 2022 

Po ogledu filma The Emperor's Club: filozofski filmi - pomen učitelja. 

POVEZAVA: anj - fil 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak, Renata Knap 

RAZRED: 4. B 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

IZVEDBA: 20. 12. 2021 

Po ogledu filma The Great Gatsby - maturitetno čtivo pri slo. 

POVEZAVA: anj - slo, soc 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak, Nada Legat, Milena Gerbec 

RAZRED: 4. B 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

IZVEDBA: 6. 01. 2022 

Ekskurzija v Gorico (IT) 

POVEZAVA: itj - lum 

UČITELJA: Andreja Kosem-Dvoršak, Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1.B in 2.B 
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OBLIKA: sodelovalno delo, ekskurzija v Gorico  - priprava učnih listov za samostojno raziskovanje mesta in znamenitosti 

IZVEDBA: 31. 6. 2022 

umetnostna zgodovina 

POVEZAVA: LUM - GLA 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič, Neža Križnar 

RAZRED: 1. A;1. B;2. Š; 

OBLIKA: sodelovalno delo, organiziran ogled likovnih razstav in koncerta v Ljubljani 

IZVEDBA: 9. 11. 2021 

ITS - različni mediji izražanja 

POVEZAVA: ITS B - LIS - ITS - INF 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič, Mojca Velušček 

RAZRED: 2. A;2. B; 

OBLIKA: sodelovalno delo, snemanje, montaža kratkih filmov, obdelava fotografij 

IZVEDBA: oktober 2021 - februar 2022 (2 uri) 

umetnostna zgodovina 

POVEZAVA: LUM - NEM 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič, Milica Kos Tancar 

RAZRED: 1. A;1. B;1. Š; 

OBLIKA: sodelovalno delo, ekskurzija v Celovec, priprava na ogled in učni listi 

IZVEDBA: 10. 05. 2022 

likovno snovanje 

POVEZAVA: LUM - GLA 

UČITELJA: Sonja Janša Gazič, Neža Križnar 

RAZRED: 2. A, 4. B 

OBLIKA: sodelovalno delo, izdelava likovnega izdelka ob poslušanju izbrane glasbe (ustvarjalni krožek). 

IZVEDBA: 15. 10. 2022 

Essen und Trinken 

POVEZAVA: nemščina - likovna umetnost 

UČITELJA: Milica Kos Tancar, Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A;1. B;1. Š; 

OBLIKA: sodelovalna 

IZVEDBA: 10. 05. 2022 

Okolje 

POVEZAVA: nemščina - fizika 

UČITELJA: , mag. Matej Erjavec, Milica Kos Tancar 

RAZRED: 4. Š; 

OBLIKA: timska in sodelovalna 

IZVEDBA: 7. 03. 2022 

Geografska odkritja 

POVEZAVA: Zgodovina - Geografija 

UČITELJA: Gregor Pirnat, Rok Konjar 

RAZRED: 2. Š; 

OBLIKA: Skupinsko delo 

IZVEDBA: mar. 22 

izdelava časopisa 

POVEZAVA: ITS - slo- anj- lum 

UČITELJA: Tina Mulec, Sonja Janša Gazič, Nada Legat 

RAZRED: 2. A;2. B;2. C; 

OBLIKA: sodelovalno delo 

IZVEDBA: 1- 9. 2020 - 31. 5. 2021 

Antične olimpijske igre 

POVEZAVA: ŠVZ - FIL 

UČITELJA: Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, Marija Medja, Renata Knap 

RAZRED: 4. A;4. B;4. C;4. Š; 

OBLIKA: Sodelovalno, timsko poučevanje 

IZVEDBA: nov. 21 
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frazemi/idiomi/pregovori 

POVEZAVA: angleščina - slovenščina 

UČITELJA: Tatjana Sitar, Nada Legat 

RAZRED: 2. A; 

OBLIKA: timsko, sodelovalno 

IZVEDBA: oktober, november 2020 

Sociološki pogled na filme, ki si jih dijaki ogledajo pri angleščini in italijanščini 

POVEZAVA: Sociologija - Angleščina, italijanščina 

UČITELJA: Milena Gerbec, Filme pripravi A. Kosem Dvoršak 

RAZRED:  

OBLIKA:  

IZVEDBA: jan. 22 

Anatomija človeka 

POVEZAVA: BIO - NEJ 

UČITELJA: Katarina Trontelj, Metka Podlipnik 

RAZRED:  

OBLIKA: Prikaz anatomije človeka in poimenovanje organov v nemščini 

IZVEDBA: 24.5. - 28.5. 2021 

učinek tople grede, globalno segrevanje in ogljični odtis 

POVEZAVA: angleščina - fizika 

UČITELJA: Tatjana Sitar, Matej Erjavec 

RAZRED: 3. A 

OBLIKA: timska/sodelovalna 

IZVEDBA: 9. 9. 2021 1 ura in 16. 9. 2021  1 ura 

dan spomina na holokavst 

POVEZAVA: filozofija - zgodovina 

UČITELJA: Renata Knap, Nataša Meglič 

RAZRED: 4.A, 4.B, 4.C. 4.Š 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: jan. 21 

filozofija meščanstva 

POVEZAVA: filozofija - slovenščina 

UČITELJA: Renata Knap, Marija Pavlovšnik 

RAZRED: 4.A, 4.B, 4.C. 4.Š 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: december/januar 

Platonova vzgoja duše 

POVEZAVA: filozofija - telovadba 

UČITELJA: Renata Knap, Boštjan Modrijan, Bojana Martinčič, Roman Podlipnik, Marija Medja 

RAZRED: 4.A, 4.B, 4.C. 4.Š 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: december/marec 

kritika filma 

POVEZAVA: filozofija - angleščina/italijanščina 

UČITELJA: Renata Knap, Andreja Kosem Dvoršek 

RAZRED: RAZRED: 4.A, 4.B, 4.C. 4.Š 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: december/marec 

Sociološki pogled na filme, ki si jih dijaki ogledajo pri angleščini in italijanščini 

POVEZAVA: angleščina, italijanščina - povezava angleščine, italijanščine (Kosem Dvoršak) s sociologijo 

UČITELJA: Milena Gerbec, prvi učitelj Andreja Kosem Dvoršak, povezava z učiteljem  Mileno Gerbec 

RAZRED: različni razredi 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: jan. 22 
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Iskanje kompleksnosti problemov znotraj določene vsebine filma 

POVEZAVA: angleščina, italijanščina, filozofija - Povezava angleščine, italijanščine (Kosem Dvoršak) s filozofijo 

UČITELJA: Renata Knap, Andreja Kosem Dvoršak, Renata Knap 

RAZRED: četrti letniki 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: januar/marec/maj 

psihično zdravje - sreča 

POVEZAVA: angleščina (skupaj 6 PU brez priprav) - zdravstvena vzgoja, telesna vzgoja 

UČITELJA: Renata Bok Zelenjak, Renata Bok Zelenjak, Bojana Martinčič 

RAZRED: 2.B, 2.A 2. Š 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: 1. in 2 . september 2021 (6 PU) 

Marie Curie,  film Radioaktivna ustvarjalnost, osebnostne lastnosti atom 

POVEZAVA: kemija - Psihologija 

UČITELJA: Natalija Bohinc Zaveljcina, Vesna Smolej Vrzel 

RAZRED: 2.A 

OBLIKA: sodelovalna/timska 

IZVEDBA: 16. 06. 2022 

9.7. Filmska kultura 
Dead Poets Society 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

RAZRED: 2.B 

OBLIKA: primerjava, razprava, priprava poezije, reševanje izročkov, analitično razmišljanje 

DATUM IZVEDBE: na daljavo - jesen 2021 

Lord of the Flies 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

RAZRED: 3.b, 3.š 

OBLIKA: frontalna, individualno delo 

DATUM IZVEDBE: na daljavo - pomlad 2022 

Introduction of wolves to Yosemiti National Park 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

RAZRED: 2.B 

OBLIKA: debata 

DATUM IZVEDBE: 26.5.2022 

The inner life of the cell 

PREDMET: biologija 

UČITELJ: Irena Oblak 

RAZRED: 1. Š; 1. A; 1. B 

OBLIKA: frontalno - ogled, razlaga in opis 

DATUM IZVEDBE: 16.12.,17.12.,20.12.2021 

Amelie 

PREDMET: itj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 1 .B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 22. in 23. 12. 2021 

Perfetti sconosciuti 

PREDMET: itj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 2. B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 20. in 21. 12. 2021 
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Fisher King 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. C; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 21. in 23. 12. 2021 

The Great Gatsby 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. C 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 17., 22. in 23. 12. 2021 

Web Junkie 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. C; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 14. in 19. 4. 2022 

Do schools kill creativity? 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. C; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 5.4.2022 

Gods Must Be Crazy 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 2. Š; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 21. in 22. 12. 2021 

The Great Gatsby 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 21. in 23. 12. 2021 in 3. 1. 2022 

The Emperor's Club 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 16., 17. in 20. 12. 2021 

Web Junkie 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 7. in 8. 4. 2022 

Do schools kill creativity? 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 4. B; 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 31. 3. 2022 
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ITJ kratki film: Il supplente 

PREDMET: itj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 2.B 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 14. 6. 2022 

ITJ kratki film: Il supplente 

PREDMET: anj 

UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

RAZRED: 2.Š 

OBLIKA: frontalna, skupinska - razgovor 

DATUM IZVEDBE: 14. 6. 2022 

različni dokumentarni filmi, izseki, predstavitev umetnikov, umetnostno zgodovinskih obdobij (npr. renesansa - 

Leonardo da Vinci, ...) 

PREDMET: LUM 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A, 1. B, 3. Š 

OBLIKA: frontalna, ogled, pogovor, ustni nastopi dijakov. 

DATUM IZVEDBE: 17. 5. 2022, 27. 5. 2022 

različni kratki filmi ali inserti (nemi film - C. Chaplin, različni filmski žanri) 

PREDMET: LUM 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A, 1. B, 3. Š 

OBLIKA: frontalno, diskusija 

DATUM IZVEDBE: 18. 11. 2022, 25. 1. 2022, 15. 2. 2022 

Un chien andalou (S. Dali), Destino (S. Dali, W. Disney) 

PREDMET: LUM 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 1. A, 1. B, 3. Š 

OBLIKA: ogled v učilnici, pogovor, simbolika umetnika 

DATUM IZVEDBE: 7. 6. 2022 

različni inserti iz filmov (slovenski in tuji film) 

PREDMET: ITS B 

UČITELJ: Sonja Janša Gazič 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: ogled v učilnici, pogovor 

DATUM IZVEDBE: 22. 10. 2022, 19. 11. 2022 

The magical forest 

PREDMET: Biologija 

UČITELJ: Katarina Trontelj 

RAZRED: 3. A, 3. B 

OBLIKA: dokumentarni 

DATUM IZVEDBE: 20. 9. 2022 

How wolves change rivers 

PREDMET: Biologija 

UČITELJ: Katarina Trontelj 

RAZRED: 3. A, 3. B 

OBLIKA: dokumentarni 

DATUM IZVEDBE: 27. 9. 2022 

Zboristi 

PREDMET: glasbena umetnost 

UČITELJ: Urška Odar 

RAZRED: 1.A, 1.B, 2.Š 

OBLIKA: ogled filma, spoznavanje pevskih glasov, vpliv glasbe na vzgojo otrok 

DATUM IZVEDBE: september - oktober 2022 

 



 

69 

 

Nesmrtno ljubljeni 

PREDMET: glasba 

UČITELJ: Urška Odar 

RAZRED: 1.A, 1.B, 2.Š 

OBLIKA: ogled filma o življenju in delu Ludwiga van Beethovna 

DATUM IZVEDBE: februar-marec 2022 

Gandhi, Zbogom, Bafana, Malcolm X 

PREDMET: zgodovina 

UČITELJ: Meglič 

RAZRED: 3. in 4. letniki 

OBLIKA: frontalna, individualno delo 

DATUM IZVEDBE: nov. 21 

radioactivity 

PREDMET: kemija 

UČITELJ: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

RAZRED: 2.letnik 

OBLIKA: ogled, frontalno 

DATUM IZVEDBE: 15. 6. 2022 

Ozzy Ozone (YouTube) 

PREDMET: kemija 

UČITELJ: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

RAZRED: vsi prvi letniki 

OBLIKA: ogled poučne filmske risanke 

DATUM IZVEDBE: 5.9.2021 

Unesco International Year of Chemistry (YouTube) 

PREDMET: kemija 

UČITELJ: mag. Natalija BOhinc Zaveljcina 

RAZRED: vsi prvi letniki 

OBLIKA: Ogled filma o pomembnosti kemije 

DATUM IZVEDBE: 5. 9. 2021 

Lord of the Flies 

PREDMET: angleščina 

UČITELJ: Tatjana Sitar 

RAZRED: 4.A, 4.Š 

OBLIKA: ogled, debata 

DATUM IZVEDBE: 2. 10. 2020 

Ob tebi 

PREDMET: psihologija 

UČITELJ: Vesna Smolej Vrzel 

RAZRED: 2.A 2.B 2.Š 

OBLIKA: pisanje mnenj o filmu in pogovor (povezava z učno snovjo) 

DATUM IZVEDBE: 1. 3. 2022 

Prijatelja - Intouchables (francoski film) 

PREDMET: psihologija 

UČITELJ: Barbara Debeljak Rus 

RAZRED: 4 letnik psihologija izbirno 

OBLIKA: individualno - skupinsko 

DATUM IZVEDBE: 4. 9. 2021 

Lord of the flies 

PREDMET: angleščina 

UČITELJ: Tina Mulec 

RAZRED: 4. letniki 

OBLIKA: ogled, debata, primerjava knjige in filma 

DATUM IZVEDBE: april 22 
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Never let me go 

PREDMET: angleščina 

UČITELJ: Tina Mulec 

RAZRED: 4. letniki 

OBLIKA: ogled filma, debata, primerjava knjige in filma 

DATUM IZVEDBE: januar 22 

Lord of the Flies 

PREDMET: angleščina 

UČITELJ: Tatjana Sitar 

RAZRED: 3.letnik(3A) 

OBLIKA: ogled filma, debata, primerjava knjige in filma 

DATUM IZVEDBE: januar-februar 2022 

Nesrečniki 

PREDMET: glasba 

UČITELJ: Urška Odar 

RAZRED: 1.A, 1.B, 2.Š 

OBLIKA: ogled filma, pogovor o muzikalu, povezava z učno snovjo glasbe in zgodovine (francoska revolucija) 

DATUM IZVEDBE: maj-junij 2022 

Skrivnost Kasparja Hauserja 

PREDMET: filozofija 

UČITELJ: Renata Knap 

RAZRED: 4.A, 4.B, 4.C, 4.Š 

OBLIKA: ogled, debata,, iskanje povezav z gnoseologijo 

DATUM IZVEDBE: februar-marec 2022 

The social dilemma 

PREDMET: filozofija 

UČITELJ: Renata Knap 

RAZRED: 4.A, 4.B, 4.C, 4.Š 

OBLIKA: ogled, debata, iskanje povezav z etiko 

DATUM IZVEDBE: april-maj 2022 

Družbena problematika 

PREDMET: sociologija 

UČITELJ: Milena Gerbec 

RAZRED: 3.A, 3.B, 3.Š 

OBLIKA: ogled filma, razgovor, analiza, možne rešitve 

DATUM IZVEDBE: maj, junij 2022 

Vojna in mir (odlomek) 

PREDMET: slovenščina 

UČITELJ: Tina Mulec 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: ogled, primerjava z besedilom 

DATUM IZVEDBE: maj 2022 

Gospa Bovary (odlomek) 

PREDMET: slovenščina 

UČITELJ: Tina Mulec 

RAZRED: 2. A, 2. B 

OBLIKA: ogled, primerjava z besedilom 

DATUM IZVEDBE: maj 22 

Shakespeare in Love 

PREDMET: angleščina 

UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

RAZRED: 3.B in 3. C 

OBLIKA: ogled filma, razgovor o gledališču takrat in danes, vaja monologov, uvod v shakespearijanski sonet 

DATUM IZVEDBE: 7. 6. 2022 
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Ujete v medmrežje 

PREDMET: informatika 

UČITELJ: Mojca Velušček 

RAZRED: 1. A, 1. B, 1. Š 

OBLIKA: Ogled filma o treh 12-letnih dekletih, ki z odraslimi neznanci klepetajo na spletu in se kasneje dogovorijo za 

osebno srečanje. Ogled v 1. A, B, Š, 2. A in 2. Š letnikih pri zaključni uri informatike/nemščine in pogovor o pravilih varnosti 

na spletu. 

DATUM IZVEDBE: 10. - 20. 6. 2022 

Puberteta 

PREDMET: biologija 

UČITELJ: Irena Oblak 

RAZRED: 3.Š 

OBLIKA: frontalno - razgovor in opis 

DATUM IZVEDBE: 26. 1. 2022 

Teden boja proti raku 

PREDMET: Biologija 

UČITELJ: Irena Oblak 

RAZRED: 1.A, 1.B, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š 

OBLIKA: frontalno - razgovor in opis 

DATUM IZVEDBE: 10.3.,14.3.,16.3.2022 

Veliki žagar na reki Savi 

PREDMET: biologija 

UČITELJ: Irena Oblak 

RAZRED: 1.Š, 2.Š 

OBLIKA: frontalno - razgovor in opis 

DATUM IZVEDBE: 15.6., 20.6.2022 

Duh časa 

PREDMET: sociologija 

UČITELJ: Milena Gerbec 

RAZRED: 3.A, 3.B, 3.Š 

OBLIKA: frontalno - razgovor o filmu 

DATUM IZVEDBE: januar-februar 2022 

 

Priloga št. 10 : Obvezne izbirne vsebine – obvezni del: poročila 
(organizatorka OIV Tina Mulec) 

10. 1. Državljanska vzgoja 

Se ne izvaja več. Nadomesti jo aktivno državljanstvo v 3. letniku v šolskem letu 2022/23. 

 

10. 2. Knjižno-informacijska znanja 

NOSILEC: Milena Gerbec 

OSTALI IZVAJALCI: Slavistke, informatik 

DATUM IZVEDBE: od novembra 2021 do junija 2022 

POROČILO: Dijaki so opravili vse obveznosti: obiskali SIK v okviru projekta Rastem s knjigo, opravili teoretičen del, oddali 

naloge in opravili aktivnost pri informatiki 

 

10. 3. Kulturno – umetniške vsebine 

NOSILEC: Marija Palovšnik 

OSTALI IZVAJALCI: aktiv SLO 

ČAS IZVEDBE: šolsko leto 2021/22 

POROČILO: Ob dnevu samostojnosti in enotnosti so si dijaki ogledali video, ki sem ga pripravila s sodelovanjem dijakov. 

Proslavo ob dnevu državnosti so pripravili nekateri dijaki 2.Š razreda, v sodelovanju s pevskim zborom gimnazije in 

harmonikarko Špelo Šemrl. 

Dijaki so si februarja ogledali film o Jurčiču ali Cankarju in oddali poročilo.  

 

10. 4. Športni dnevi 

Zimski športni dan 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. Š;2. A;2. B;2. Š;3. A;3. B;3. C;3. Š;4. A;4. B;4. C;4. Š; 
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PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: januar 2022 

POROČILO: Športni dan - smučanje Vogel, kombinacija športna dvorana Podmežakla, pohod Žirovnica - Begunje 

Nadomestni športni dan 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Bojana Martinčič, Marija Medja, Roman Podlipnik 

UDELEŽENCI:  

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: Ni bilo potrebno izvajati 

POROČILO: Nadomesti ŠD je bil izveden v okviru teka trojk. 

Jesenski športni dan (v sklopu tabora ITS) 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Marija Medja, Bojana Martinčič, Roman Podlipnik 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: 9.oktober 

POROČILO: Vse dejavnosti so bile izpeljane. Z dijaki vseh razredov smo izvedli pohod. Začeli smo na Jesenicah in nadaljevali 

čez Jelenkamen na Pristavo, kjer je bil krajši postanek. Zaključili na Trilobitu 

Tematski športni dan 

ODGOVORNI UČITELJI: Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik , Marija Medja, razredniki 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: September 2021 

POROČILO: Spoznavni športni dan je bil realiziran po programu (pohod in družabne igre):  pohod Žirovnica - Zabreška planina 

- Žirovnica/ 1.B; Jesenice - Hrušica - športni park Podmežakla/1.A 

 

10. 5. Zdravstvena vzgoja 

NOSILEC: Bojana Martinčič, Irena Oblak, Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: Renata Bok, zunanji predavatelji 

DATUM IZVEDBE: prvi teden v septembru - ŠVN, april, maj, med poukom na daljavo 

POROČILO: Dejavnosti so bile izvedene skoraj v celoti. Za prvi letnik preventivni pregledi in predavanja v zdravstvenem 

domu v drugem letniku, tematske razredne ure, psihološka priprarva športnika z 2.š v sklopu 8 ur, šola v naravi za 2. a in 2.b 8 

ur zdrav življenski slog - predavanja delavnnice, za 2.š socialne igre (2 uri), Preventiva pred rakom - Evropa Donna, 

organizacija krvodajalstva za 4 letnike, medpredmetne povezave na temo zdravja, obisk sejma Dan zdravja v Kolpernu za 1.š. 

Izvedeno je bilo tudi predavanje preventiva pred rakom.  Ksenja Noč je predavala dijakom 2. letnika o duševnem 

zdravju.Predavanje o dopingu prestavljeno na oktober 2022. 

10. 6. Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: MCJ 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B;3. C;3. Š; 

ČAS IZVEDBE: preko šolskega leta 

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena v sodelovanju z Društvom zsa nenasilno komunikacijo (preko Mladinskega centra 

Jesenice (  za dijake 3.A in 3.B). Za dijake 3.Š. pa v obliki predavanj in delavnic v šoli v naravi , CŠOD Trilobit 22. aprila 

2022. 3 dijaki se šole 

NOSILEC: Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: AVP 

UDELEŽENCI: 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š; 

DATUM IZVEDBE: november 21 

POROČILO: Dijaki tretjih letnikov so se udeležili prometnih delavnic zavoda Vozim, vendar ne hodim. Spoznali so osebno 

zgodbo udeleženke v prometni nesreči in ponovili najpogostejše vzroke prometnih nesreč ter pravila varne vožnje 

 

10. 7. Kulturno umetniške dejavnosti v okviru predmeta Glasbe in Likovne umetnosti 

Likovno področje 

ODGOVORNI UČITELJI: Sonja Janša Gazič 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B; 3. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: oktober 2020 do maj 2021 

POROČILO: Dijaki so si v Cankarjevem domu ogledali koncert Operno popotovanje od baroka do muzikala, nato pa stalno 

zbirko slovenske umetnosti v Narodni galeriji. 

Poleg ekskurzije v Ljubljani (6 ur), so dijaki opravili še druge dejavnosti: MP NEM in LUM Ekskurzija v Celovec, MP ITJ in 

LUM Ekskurzija v Gorico, likovne delavnice (slikanje, sodobni mediji - fotografija). Skupno so opravili 18 ur OIV v okviru 

predmeta LUM. 

Glasbeno področje 

NOSILEC: Neža Križnar 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: 22.3. in 22.4. 

POROČILO: Dijaki so si ogledali operno predstavo v SNG Opera in balet Ljubljana v rednem terminu predstave. Po ogledu 

so oddalai poročilo o obisku opere in lasten komentar. 
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Dijaki so si ogledai glasbeno matinejo, ki jo pripravlja Glasbena mladina Ljubljanska - Operno popotovanje od baroka do 

muzikala. Po ogledu koncerta os dijaki napisali poročilo o doživljanju koncerta in kritiko slišanega. 

Dijaki so samostojno obiskali koncert po izbiri in nato oddali poročilo 

 

10. 8. Geografsko - zgodovinske ekskurzije  

Ekskurzija na Avstrijsko Koroško 

ODGOVORNI UČITELJI: Žiga Konjar 

UDELEŽENCI: 1. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: septemer 2021 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena v okviru tabora. Udeležili so se ga dijaki 1. Š. Ekskurzija je bila izvedena po planu - 

Celovec, Gosposvetsko polje, Vrbsko jezero. 

Ekskurzija v Slovensko Primorje 

ODGOVORNI UČITELJI: Žiga Konjar 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: en dan v oktobru 

POROČILO: : Udeležili so se je dijaki 1. A in 1. B. Ekskurzija je bila izvedena po planu - Koper, Škocjanski zatok, Socerb. 

Ekskurzija v Celje 

ODGOVORNI UČITELJI: Nataša Meglič 

UDELEŽENCI: 2. A; 2. B, 2. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: septmber 2021 

POROČILO: Ekskurzija je bila izvedena v okviru tabora. Udeležili so se ga dijaki 2. A, 2. B in 2. Š. Ekskurzija je bila 

izvedena po planu - Šempeter, jama Pekel, Celje. 

Ekskurzija v Škofjeloško hribovje 

ODGOVORNI UČITELJI: Nataša Meglič, Jernej Pirnat 

UDELEŽENCI: 3. A;3. B; 3. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: dan v oktobru 

POROČILO: Udeležili so se ga dijaki 3. A, 3. B in 3. Š. Ekskurzija je bila izvedena po planu - Crngrob, Škofja Loka, Visoko. 

Ekskurzija v Idrijo 

ODGOVORNI UČITELJI: Žiga Konjar, Rok Vengar  

UDELEŽENCI: 4. A;4. B;4. C;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: dan v oktobru 

POROČILO: Udeležili so se ga dijaki četrtega letnika izbirne skupine geografija. Ekskurzija je bila izvedena po planu - Divje 

jezero, Antonijev rov, Idrija. 

Ekskurzija v Ljubljano  

ODGOVORNI UČITELJI: Nataša Meglič, Jernej Pirnat 

UDELEŽENCI: 4. B;4. C;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: dan v marcu 

POROČILO: : Udeležili so se ga dijaki četrtega letnika izbirne skupine zgodovina. Ekskurzija je bila izvedena po planu - 

Muzej novejše zgodovine, vodeni ogled Ljubljane, muzejske zbirke na Ljubljanskem gradu. 

10.9. Učenje učenja 

NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI IZVAJALCI: profesorji Gimnazije Jesenice, informatik 

ČAS IZVEDBE: : 2. 9 . 2021 za 1.Š v CŠOD Planica; za 1. A in 1. B v šoli 

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena. 

 

Priloga 11: Poročila mentorjev o posamezni dejavnosti izbirnega dela OIV 

1. Tekmovanja iz znanj 
 

1. Aktiv angleščine Tekmovanje – angleščina 2. in  3. letnik 

2. Aktiv nemščine Nemška bralna značka 

3. mag. Erjavec Matej, Erman Aljoša  Tekmovanje iz fizike 

4. Mag. Erjavec Matej Priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

5. Konjar Žiga, Rok Vengar Tekmovanje iz znanja geografije 

6. Kosem-Dvoršak Andreja Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca 

7. Leban Barbara, Legat Nada Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

8. 

Kučina Jerneja, Darja Šatej, 

Strgar Žana 

Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna 

matematika, Adventni koledar, Kenguru, Vegovo tekmovanje, 

mednarodna tekmovanja) 
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9. Kos Tancar Mili Tekmovanje iz znanja nemščine  

10. Oblak Irena Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

11. Meglič Nataša Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 

12. Meglič Nataša Tekmovanje iz znanja zgodovine 

13. Trontelj Katarina  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

14. Zaveljcina Bohinc Natalija Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 

   

2. Šport in rekreacija   

15. mag. Dornig Lidija Odbojka – priprave na tekmovanja 

16. Martinčič Bojana Bodi fit 

17. Medja Marija Atletika rekreacija 

18. Medja Marija Odbojka rekreacija 

19. Modrijan Boštjan Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 

20. Podlipnik Roman Nogomet 

   

3. Nova znanja in spretnosti  

21. Aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 

22. mag.  Bohinc Zaveljcina Natalija Kemijski krožek: Kemija je kul-naravna kozmetika 

23. Kosem-Dvoršak Andreja MEPI 

24. Kučina Jerneja Matematični praktikum 

25. Trontelj Katarina Raziskovalna naloga 

   

4. Umetnost in ustvarjalnost  

26. Janša Gazič Sonja  Ustvarjalni krožek 

27. Palovšnik Marija 10. Dramski festival 

28. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 

29. Križnar Neža Pevski zbor 

   

5.  Prostovoljstvo in dobrodelne 

dejavnosti 

 

30. Mag. Bohinc Zaveljcina Natalija Praznični dobrodelni bazar 

31. Gerbec Milena Tutorstvo 

32. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 

33. Smolej Vrzel Vesna Unicef 

34. Aktiv angleščine Obisk dobrodelnega bazarja SILA 

   

6. Nadstandardne vsebine - Ekskurzije  

35. Konjar Žiga, Nataša Meglič Ekskurzija v Rim 

36. Konjar Žiga, Nataša Meglič Ekskurzija v Prago 

37. Milica Kos Tancar Ekskurzija v Berlin (3. in 4. l) 

   

7.  
Zunanji izvajalci – nadstandardne 

vsebine 

 

38. Avtošola K&D Tečaj cestnoprometnih predpisov 

39. OZRK Jesenice  Tečaj prve pomoči 

40. Zveza nogometnih sodnikov Slovenije Tečaj za nogometnega sodnika 

41. Navigandum Tečaj za voditelja čolna 

 

11.1 Tekmovana iz znanj  

Tekmovanje - angleščina 2.letnik 

NOSILEC:  Renata Bok Zelenjak 

OSTALI  IZVAJALCI: Tatjana Sitar, Andreja Kosem-Dvoršak  

UDELEŽENCI:  2.A, 2.B, 2.Š 

DATUM IZVEDBE: december  

POROČILO: Sodelovala je samo ena skupina dijakov 2. A. Posneli so  

kratek film -reklama It's all about usin osvojili bronasto priznanje  (Ažbe Arh, Špela Šemrl. Marko Tolar, Mark Sitar). 

 

Tekmovanje - angleščina 3. letnik 

NOSILEC: Bok Zelenjak 

OSTALI IZVAJALCI: Sitar, Mulec, Kosem-Dvoršak 
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DATUM IZVEDBE: 28. 1.2021 - 7. 4. 2021 

POROČILO: Na državem tekmovanju smo dosegli eno bronasto odličje. 

Nemška bralna značka Pfiffikus 

NOSILEC: aktiv NEM 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: konec marca 2022 

POROČILO: Bralnega tekmovanja se je udeležilo 34 dijakov od 1. do 4. letnika. V 1.skupini (1. in 2. letnik) je tekmovalo 14 

dijakov, v 2. skupini (3. in 4. letnik) 20 dijakov. Osvojena priznanja: 29 priznanj. Priznanje so prejeli dijaki, ki so dosegli vsaj 

50% vseh možnih točk. V 1. skupini je priznanje prejelo 10 dijakov, v 2. skupini 19 dijakov. 

Priprava na tekmovanje iz astronomije 

OSTALI IZVAJALCI: mag. Matej Erjavec 

DATUM IZVEDBE: oktober -december 2020 

POROČILO: Z dijaki smo reševali pole iz preteklih let. Dijaki so naloge reševali doma, nato smo preko Zoom preverili 

pravilnost rešitev in rešili morebitne težave. 

Priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

NOSILEC: mag. Matej Erjavec, Aljoša Erman 

OSTALI IZVAJALCI: Veronika Žnidaršič 

DATUM IZVEDBE: od oktobra 2021 do februarja 2022 

POROČILO: Priprava na šolsko in državno tekmovanje iz naravoslovja smo izvajali tako v živo kot na daljavo. Dijaki so 

predčasno dobili naloge iz preteklih tekmovanj, jih samostojno rešili, nato pa smo na srečanju pregledali rešitve in rešili 

naloge, ki so povzročale težave. Priprave za prvi letnik so vključevale tudi spoznavanje tem, ki so del tekmovanja, a jih dijaki 

spoznajko šele konec prvega/začetek drugega letnika. 

Priprava na tekmovanje iz fizike 

NOSILEC: mag. Matej Erjavec, Aljoša Erman 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: od januarja do aprila 2022 

POROČILO: Priprava na regijsko in državno tekmovanje iz fizike smo izvajali tako v živo kot na daljavo. Dijaki so 

predčasno dobili naloge iz preteklih tekmovanj, jih samostojno rešili, nato pa smo na srečanju pregledali rešitve in rešili 

naloge, ki so povzročale težave. 

Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Založba Mladinska knjiga 

DATUM IZVEDBE: marec - april 2022 

POROČILO: Spletnega bralnega tekmovanja v ITJ se je udeležilo 19 dijakov 1., 2. in 4. letnika. 18 dijakov je prejelo 

priznanja, ena dijakinja je bila izžrebana za knjižno nagrado. Dijaki so povedali, da so se preko bralnega tekmovanja naučili 

precej novih besed in utrdili jezikovne strukture. Želijo si sodelovati tudi prihodnje leto. 

Tekmovanje Bober 2022 

NOSILEC: Mojca Velušček 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: šolsko tekmovanje: nov. 2021; državno tekmovanje: 19. februar 2022 

POROČILO: Priprave na tekmovan so dijaki 1. in 2. letnika prejeli  31 bronastih priznanj. Na državnem pa 2 srebrni 

priznanji. 

Tekmovanje iz znanja geografije 

NOSILEC: Žiga Konjar, Rok Vengar 

OSTALI IZVAJALCI: Zavod RS za šolstvo 

DATUM IZVEDBE: 16. 11. 2021, 2. 4. 2022 

POROČILO: Šolskega tekmovanja se je udeležilo 26 dijakov. Bronasto priznanje je osvojilo 9 dijakov: Mark Mencinger 

(2.A), Špela Šemrl (2.A), Špela Žvan (3.A), Jakob Burja (3.A), Matej Kos (3.A), Tomaž Ražen (3.Š), Benjamin Zupan (3.Š), 

Emma Dušanić (4.A), Tomaž Kunsterle (4.B). Na državno tekmovanje se je uvrstil 1 dijak (Matej Kos, 3.A) in osvojil zlato 

priznanje. 

Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

NOSILEC: Nada Legat 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: oktober 2021 - marec 2022 

POROČILO: Šolsko tekmovanje je potekalo 9. 11. 2021. Udeležilo se ga je skupno 19 dijakov. V skupini 3. in 4. letnik so 

bronasta priznanja prejeli: Jan Čelesnik in Jakob Burja, 3. a, Matevž Toman, 4. c, Klara Podlipnik in Katarina Romana Fon, 3. 

b. Področno tekmovanje je potekalo 9. 12. 2021 na daljavo. V tej skupini se ga je udeležil Jan Čelesnik, 3. a, ki se je uvrstil 

tudi na državno tekmovanje na daljavo 12. 2. 2022 in osvojil zlato priznanje. 

Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna matematika, Adventni koledar, Kenguru,  

Vegovo tekmovanje, mednarodna tekmovanja) 

NOSILEC: Jerneja Kučina, Žana Strgar, Darja Šatej 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: šolsko leto 
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POROČILO: Izvedene so bile vse priprave za izbrana tekmovanja. Priprave so potekale preko zooma in na šoli. Kot 

zaključek priprav so bila izvedena šolska tekmovanja.  

Priprave so potekale tudi z dijaki, ki so se uvrstili na državna tekmovanja, predvsem v obliki individualnih priprav preko 

zooma in v šoli.  

Izvedena so bila naslednja šolska tekmovanja: Logika, Razvedrilna matematika in Matematično tekmovanje srednješolcev v 

znanju matematike za Vegova priznanja.  

Izvedena so bila tudi vsa državna tekmovanja. 

Tekmovanje iz znanja nemščine  

NOSILEC:  aktiv nemščine 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:   

DATUM IZVEDBE: šolsko tekmovanje: 6. januar; državno tekmovanje: 16. februar 2022 

POROČILO: šolsko tekmovanje - Udeležilo se ga je 12 dijakov tretjega in četrtega letnika. Osvojena priznanja: 3 bronasta 

priznanja so osvojili naslednji dijaki: Angelica Steenks, Estrella Steenks,3.a (mentorica Milica Kos Tancar), Matevž 

Toman,4.c (mentorica Metka Podlipnik). 

Državno tekmovanje - Udeležilo se ga je 5 dijakov  naše gimnazije: Jan Čelesnik, Angelica Steenks, Estrella Steenks,3.a 

(mentorica Milica Kos Tancar), Tim Markelj,3.š (mentorica Metka Podlipnik), Matevž Toman,4.c (mentorica Metka 

Podlipnik). Osvojena priznanja: 2 srebrni priznanji 

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

NOSILEC: Irena Oblak 

OSTALI IZVAJALCI: Katarina Trontelj 

DATUM IZVEDBE: februar - april 2021 

POROČILO: Šolsko tekmovanje: 20.1.2022 na daljavo na Gimnaziji Jesenice. Udeležilo se ga je 21 dijakov, 11 dijakov 

prvega, 6 drugega, 2 tretjega in 2 četrtega letnika. 4 dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje. Državno tekmovanje: 

Ljubljana, 19.4.2022,  na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Udeležilo so se ga 4 dijaki/nje naše gimnazije: Mencinger 

Mark 2. A in Zupan Benjamin 3. Š (mentorica Irena Oblak), Fon Katarina Romana  3. B in Hodžić Černe Dora 4. B 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

NOSILEC: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Tekmovanje se ni izvajalo zaradi covid situacije. 

Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 

NOSILEC: Nataša Meglič, Jernej Pirnat 

OSTALI IZVAJALCI: Gornjesavski muzej, Občina Jesenice 

DATUM IZVEDBE: 44621 

POROČILO: Tekmovanje je bilo izvedeno preko spleta. O uspehih mentor ni bil obveščen. 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 

NOSILEC: Nataša Meglič, Jernej Pirnat 

OSTALI IZVAJALCI: Društvo učiteljev zgodovine 

DATUM IZVEDBE: 30. 9. 2021, 18. 3. 2022 

POROČILO: Šolskega tekmovanje se je udeležilo 27 dijkaov, bronasto priznanje so prejeli štirje - Tina Seljak Gabrovec 

(1.B), Miha Černe (4.B), Lena Repinc (4.Š) in Teja Trpin (4.C). Državnega tekmovanja so se udeležili trije dijaki - Miha 

Černe, Lena Repinc in Teja Trpin. Miha Černe je osvojil srebrno priznanje. 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Veronika Žnidaršič, Tatjana Mulej 

DATUM IZVEDBE: marec-maj 2021 

POROČILO: Šolsko tekmovanje: 7. 3. 2022 na Gimnaziji Jesenice 

Udeležilo se ga je skupno 33 dijakov in sicer 10 dijakov prvega letnika, 11 dijakov drugega letnika, 9 dijakov 

tretjega letnika in 3 dijaki četrtega letnika. 

Državno tekmovanje: sobota, 7. 5. 2021 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Nanj se je 

uvrstilo 5 naših dijakov: 

Ajda Zaveljcina, 1. Š (mentorica Veronika Žnidaršič), Mark Sitar, 2. A, Lucija Medja, 2. Š, Jakob Burja,3. A (vsi 

mentorica Natalija Bohinc Zaveljcina), Matevž Toman, 4.C (mentorica Veronika Žnidaršič). 

Osvojena bronasta priznanja: 

Natalija Bohinc Zaveljcina (skupaj 11): Ožbej Černe, 2. A, Jaka Hiršenfelder, 2. A, Lovro Korošak, 2. A, Mark 

Sitar, 2.A, Špela Šemrl, 2.A, Karin Rotar, 2. B, Lucija Medja, 2.Š, Jakob Burja, 3. A, Jan Čelesnik, 3. A, Matej 

Kos, 3. A, Tjaš Peterlin, 3. Š. 

Veronika Žnidaršič (skupaj 5): Ajda Kemperle, 1. A, Tina Seljak Globočnik, 1. A, Iva Krkoč, 1. B, Ajda 

Zaveljcina, 1. Š, Matevž Toman, 4. C. 

1 srebrno priznanje: Ajda Zaveljcina, 1. Š (mentorica Veronika Žnidaršič). 
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11.2. Šport in rekreacija 
Odbojka - tekmovanja 

NOSILEC:  mag. Lidija Dornig 

OSTALI  IZVAJALCI: Boštjan Modrijan in aktiv ŠVZ  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE: oktober 2020 - februar 2021 

POROČILO: : Dijakinje in dijaki  do januarja redno udeleževali treningov. Po izpadu na četrtfinalu državnega prvenstva 

srednjih šol smo prenehali z redno vadbo. 

Bodi fit 

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: dijaki, zunanji sodelavci 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO:  

Atletika rekreacija 

NOSILEC: Marija Medja 

OSTALI IZVAJALCI: Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, Bojana Martinčič 

DATUM IZVEDBE: september 2021- junij 2022 

POROČILO: Vadba je potekala v obdobju pred tekmovanji. Dijaki so zelo uspešno nastopili na področnih in državnih 

atletskih tekmovanjih: Dp gorski tek - medalja, DP atletika ekipno - 4.mesto, DP kros vseekipni zmagovalci in 2posamični 

medalji in zmaga v štafeti, tek trojk - 2 zmagi 

Odbojka rekreacija 

NOSILEC: Marija Medja 

OSTALI IZVAJALCI: / 

DATUM IZVEDBE: september  do polovice oktobra 

POROČILO: Vadba je potekala 1x tedensko po 2 šolski uri. Dijaki so izboljšali osnovne tehnične elemente in veliko igrali. 

Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 

NOSILEC: Boštjan Modrijan 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: Dejavnost zaradi bolniške odsotnosti ni bila izvedena v celoti.  September - april, realiziranih 41,5 ure. 

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena v celoti. Zaradi zdravstvene situacije so bila tekmovanja odpovedana. 

Nogomet 

NOSILEC:  Roman Podlipnik 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE: celo leto 

POROČILO: Program je bil realiziran. Nekateri dijaki so se udeležili tudi področnega prvenstva v malem nogometu za 

srednje šole, ki je bilo v Radovljici. 

 

11. 3. Nova znanja in spretnosti 
Kemijski krožek: Kemija je kul-naravna kozmetika 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Tatjana Mulej 

DATUM IZVEDBE: oktober 2021 - junij 2022 

POROČILO: Vse izdelke smo naredili, kot načrtovano. Nekaj jih je bilo pripravljenih tudi za "interni" bazar (kovid). 

MEPI 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Katarina Trontelj; Tatjana Mulej; Tina Mulec; Nada Legat; Rok Vengar. 

DATUM IZVEDBE: celo leto 

POROČILO: Dejavnosti na treh področjih (veščina, šport in prostovoljstvo) so potekale dokaj redno, septembra 2021 smo 

opravili bronasto kvalifikacijsko odpravo, konec junija ali v začetku julija 2022 bomo opravili poskusno bronasto in srebrno 

odpravo, v septembru 2022 pa še kvalifikacijsko bronasto in srebrno odpravo. Edini kandidat na zlati stopnji zaključuje 

področja, manjka mu le še kvalifikacijska zlata odprava. 

Matematični praktikum 

NOSILEC: Jerneja Kučina 

OSTALI IZVAJALCI: Darja Šatej, Žana Strgar 

DATUM IZVEDBE: šolsko leto 

POROČILO: Matematični praktikum se je večinoma izvajal skozi celotno šolsko leto in sicer ob petkih popoldne (9. in 10. 

šolsko uro). Obiskovalo ga je v povprečno 10 dijakov.  

Zaradi epidemije se je  OIV delno izvajal preko zooma, večino časa pa v šoli. Izvedla se je večina predvidene snovi. 

Raziskovalna naloga 

NOSILEC: Katarina Trontelj 

OSTALI IZVAJALCI:  
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DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena, ker ni bilo kandidatov. 

Nemška jezikovna diploma 

NOSILEC: Mili Kos Tancar; Metka Podlipnik 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: šolsko leto 

POROČILO: Vsi DSD-dijaki so izpit opravljali (pisni in ustni del). Rezultate pričakujemo tako kot vsako leto konec 

junija.Pripravljalni tabor ni bil izveden. 

 

11. 4. Umetnost in ustvarjalnost 
Ustvarjalni krožek 

NOSILEC: Sonja Janša Gazič 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: oktober 21–marec22 

POROČILO: Ustvarjalni krožek je obiskovalo 5 dijakinj 4. in 2. letnika. Krožek je potekal v popoldanskem času, ob petkih, 

po dogovoru z dijakinjami. Ustvarjali smo likovne izdelke za likovni natečaj Rišem za prijatelja, izdelke za likovno podlago 

video posnetka, ki naj bi nastal pri pevskem zboru, pripravili smo material in v času decembra novoletno okrasili šolo, slikali z 

akvareli in akrili. 

10. Dramski festival 

NOSILEC: Marija Palovšnik 

OSTALI IZVAJALCI: člani drugih aktivov 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije. 

Gimnazijski teater  

NOSILEC: Marija Palovšnik 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: oktober do maj 

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena. 

Pevski zbor 

NOSILEC: Neža Križnar 

OSTALI IZVAJALCI:  

DATUM IZVEDBE: september 2021- junij 2022 

POROČILO: Virtualni Božično novoletni nastop (december 2021), nastop na srečanju pevskih zborov gorenjskih srednjih šol 

(Kranj, april 2022), sodelovanje na proslavi ob zaključku šolskega leta za maturante (maj 2022), sodelovanje na prireditvi ob 

koncu šolskega leta (junij 2022). Dijakinje so redno obiskovale pevske vaje in čez leto vidno vokalno napredovale. 

Na srečanju srednješolskih pevskih zborov Gorenjske (21. 4. 2022)  smo nastopile s tremi skladbami.  

 

11. 5. Prostovoljstvo in dobrodelne dejavnosti 

Sodelovanje na šolskem bazarju 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Tatjana Mulej, Sonja Janša Gazič 

DATUM IZVEDBE: december 22  

POROČILO: Zaradi epidemije bazarja nismo mogli izvesti. Organizirali smo ga "interno" v zbornici in s prodajo preko 

spleta. 

Tutorstvo 

NOSILEC: Milena Gerbec 

OSTALI IZVAJALCI: Dijaki tutorji - četrti in tretji letniki 

DATUM IZVEDBE: Dejavnost se je izvajala od oktobra 2020 do maja 2021. 

POROČILO: Ustvarila sem kanal 

Obisk dobrodelnega bazarja SILA 

NOSILEC:  Renata Bok Zelenjak, Tatjana Sitar, Tina Mulec, Andreja Kosem Dvoršak 

OSTALI  IZVAJALCI: Mednarodno društvo žensk SILA  

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dogodek je bil odpovedan. 

Prostovoljno socialno delo 

NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 
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DATUM IZVEDBE: oktober - januar 2020 

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije. 

UNICEF 

NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije. 

 

11. 6. Ekskurzije – nadstandardne vsebine 
Ekskurzija v Rim 

NOSILEC: Meglič, Konjar, Pirnat 

OSTALI IZVAJALCI: Alpetour 

DATUM IZVEDBE: 5.-8. 5. 2022 

POROČILO: Ekskurzije se je udeležilo 44 dijakov. Ekskurzija je bila izvedena po planu. 

Ekskurzija v Provanso 

NOSILEC: Meglič, Martinuč -Bernard 

OSTALI IZVAJALCI: Svetina, Konjar 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

Ekskurzija v Prago 

NOSILEC: Meglič, Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Alpetour 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Ekskurzija zaradi epidemioloških razmer ni bila izvedena. 

 

11. 7. Zunanji izvajalci – nadstandardne vsebine 
V letošnjem šolskem letu so izbirne vsebine ponudili štirje zunanji izvajalci. OZRK Jesenice je izvedel tečaj prve pomoči za 

dve skupini dijakov. Avtošola K&D je v jesenskem času izvedla tečaj CPP. V marcu in aprilu je bil izveden tudi tečaj za 

vaditelja čolna. Za tečaj nogometnega sodnika ni bilo prijav.  

 

 

Priloga 12: Poročilo o delu v okviru projektov  
Št.  Priimek in ime mentorja – 

koordinatorja 

Projektisti 

1 aktiv nemščine  Nemška jezikovna diploma 

2 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Inženirke in inženirji bomo! 

3 Bok Zelenjak Renata Pisava z roko 

4  Bok Zelenjak Renata Postani krvodajalec 

5 Gerbec Milena Tutorstvo 

6 Gerbec Milena EPAS, šola ambasadorka EU 

7 Konjar Žiga Študij na daljavo 

8 Konjar Žiga UNESCO ASPnet 

9 Kosem Dvoršak Andreja MEPI 

10 Kosem Dvoršak Andreja Filmska kultura 

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

12 Leban Barbara Rastem s knjigo  

13 Legat Nada Bralna pismenost in razvoj slovenščine - OBJEM 

14. Martinčič Bojana “Živimo zdravo, ker se cenimo” 

15 Martinčič Bojana Športni oddelek 

16 Martinčič Bojana Promocija čistega športa 

17 Martinčič Bojana Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

18 Medja Marija Tek podnebnih solidarnosti 

19 Modrijan Boštjan Naj športna šola 

20 Mulec Tina Govori z mano 

21 Mulec Tina Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 

med izobraževanjem  in okoljem v gimnazijah - PODVIG 

22 Tina Mulec Maraton pisanja apelov 
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23 Podlipnik Roman  Ura za Zemljo 

24 Podlipnik Roman Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

25 Smolej Vrzel Vesna UNICEF  

26 Smolej Vrzel Vesna NEFIKS 

27 Smolej Vrzel Vesna Delo z nadarjenimi 

 

12. 1 .DSD - izpit iz nemške jezikovne diplome I 

ODGOVORNI UČITELJI: aktiv NEM 

UDELEŽENCI: 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: marec – pisni del, marec, april – ustni del 

POROČILO: pisni izpiti - 10., 24. 3., ustni - 26., 31. 3. in 16 .4. 

Nemška jezikovna diploma 

NOSILEC: aktiv NEM 

OSTALI IZVAJALCI:  

ČAS IZVEDBE: pisni izpit DSD 10. 3., nadomestni pisni izpit  24. 3., ustni izpiti 26., 31. 3. in 16. 4. 

POROČILO: Rezultati še niso znani. 

 

12. 2. Inženirke in inženirji bomo! 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI IZVAJALCI: Vesna Smolej Vrzel. Mediade d.o.o. 

ČAS IZVEDBE: 18.2.2022 

POROČILO: 18. februarja ob 12.30 je potekal dogodek pod naslovom »Ne teslo, Tesla bom! Preko Zoom aplikacije.  

Z nami so bili izjemni sogovorniki, ki so povedali, kako so se sami odločali za študij, kaj delajo sedaj in zakaj jih njihovo delo 

veseli. Dobili smo se z željo, da bi dijaki našli odgovor zase in v življenju delali to, kar jih veseli, v čemer so dobri in bo 

njihovo delo ustrezno plačano. Svoje izkušnje so delili:  

• Tanja Pešić, inženirka telekomunikacij, inženirka telekomunikacij v podjetju Iskratel, 

• Luka Staničić, inženir elektrotehnike, razvojni inženir v podjetju RLS Merilna tehnika, 

• Jan Robas, inženir računalništva in informatike, razvijalec v podjetju Nicelabel (Loftware), 

• Iza Ogris, biokemičarka, mlada raziskovalka v Laboratoriju za molekularno strukturno     dinamiko na Kemijskem 

inštitutu, nekdanja dijakinja Gimnazije Jesenice, 

• Anže Svoljšak, organizator informatik, vodja razvojnega oddelka v podjetju Optiweb. 

 

12. 3. Pisava z roko 
ODGOVORNI UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

OSTALI IZVAJALCI: Sitar, Mulec,, Kosem-Dvoršak 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. Š;2. A;2. B;2. Š;3. A;3. B;3. C;3. Š;4. A;4. B;4. C; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: oktober  2021 – marec 2022 

POROČILO: Dijaki so se množično vključili v projekt 

 Nekateri so pisali apele v slovenskem in angleškem jeziku za Amnessty International, drugi so se spet ossredotočili na voščilnice 

starostnikom, tretji pa so v okbiru ITS ja ustvarjali lastno poezijo.  

EVALVACIJA: Glede na odziv dijakov bi s pisanjem z roko madaljevali a bo očitno potreben nek osvežitvini tečaj kak so pisane 

črke in kaj verzalke. 

 

12. 4. Postani krvodajalec 

ODGOVORNI UČITELJ: Renata Bok Zelenjak 

OSTALI IZVAJALCI: Roman Podlipnik,   Boštjan Modrijan,    Andreja Kosem Dvoršak, Marija Palovšnik 

UDELEŽENCI: 4. A;4. B;4. C;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Zaradi epidemije dejavnost ni bila izvedena na klasičen način, temveč preko eAsistenta je potekalo obveščanje 

polnoletnih dijakov. Potekala so dogovarjanja o izvedbi predavanja, a nisva s predavateljem uspela najti ustreznega termina. 

Krvodajlaske akcije se je po več krajih na Gorenjskem udeležilo 5 dijakinj. Skupne akcije niso bile možne zaradi 

epidemioloških ukrepov 

 

12. 5. Tutorstvo 

VRSTA DEJAVNOSTI: Tutorstvo dijakom 

ODGOVORNI UČITELJ: Milena Gerbec 

OSTALI IZVAJALCI: dijaki tretjih letnikov (Špela Žvan, Jakob Burja iz 3.a, ,Klara Podlipnik,iz 3.b,  Blaž Kavčič iz 4.š in, 

Bor Ravnik iz 2.a)  

UDELEŽENCI: Lorin Rebol, Špela Sedžek, Novak Petra, Repe Žiga, Šude Aljaž 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: oktobra 2021 do junija 2022 

POROČILO: 
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Dijaki so bili tutorji, skrbniki, dijakom, tistim dijakom, ki so prosili za nasvete ali pomoč pri učenju. 

Dijakom sem  preko e asistenta poslala povabilo, da naj postanejo tutorji dijakom, ki bi želeli njihovo pomoč pri učenju ali 

nasvete. Poslala sem jim tudi informacije  o tem kaj dela tutor in kakšen je način dela. 

Način dela:  

• dijaki tutorji so se  prijavili mentorici na povabilo (kanal pomagajmo drug drugemu z nasveti in pri   učenju, 

• dijaki, ki so želeli pomoč, so to sporočili preko Xooltime učilnice ali kanala, preko katerih sta lahko potekala tudi 

komunikacija in učenje. 

Tutorstvo je bila organizirana pomoč posameznim dijakom prvih letnikov ob prehodu iz osnovne šole na gimnazijo, za 

uspešnejše vključevanje v srednješolsko okolje, svetovanje in izboljšanje učnega uspeha. Pomoč pa so dobili tudi dijaki iz 

višjih letnikov, ki so prosili za pomoč. 

Vsi dijaki, ki so bili pripravljeni svetovati in pomagati dijakom, ki so prosili za pomoč pri učenju, so posredovali svoje 

kontaktne podatke v kanal e asistenta Tutorstvo 2021/22, preko sporočili ali osebno v knjižnici. 

Potrebovali smo predvsem tutorje za matematiko, fiziko in angleščino.  

O načinu izvajanja (v šoli, na zoomu itd.)so se dijaki dogovorili sami. 

 

12.  6.EPAS, šola ambasadorka EU 

NOSILEC: Milena Gerbec 

ODGOVORNI UČITELJ: Milena Gerbec 

OSTALI IZVAJALCI: Dijaki 3. letnikov, IP EP, Ljubljana 

UDELEŽENCI: Jakob Burja,  Hana Glavič, Kalan Kaja, Iva Klinar, Klara Podlipnik, Mia Šimnic,  Meta Škufca, Špela Žvan 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: November 2021 - junij 2022 

POROČILO:  

Žal v letošnjem letu naši dijaki, zaradi številnih drugih obveznosti, niso uspeli pripeljati EPAS do konca oziroma ocenjevanja. 

Morda spet drugo leto. 

12. 7. Študij na daljavo 

NOSILEC: Žiga Konjar 

OSTALI IZVAJALCI: Jerneja Kučina, Natalija Bohinc Zaveljcina, Jernej Pirnat, Darja Šatej, Tatjana Sitar, Andreja Kosem 

Dvoršak, Metka Podlipnik, Mojca Velušček, Žana Strgar, Irena Oblak, Tina Mulec, Aljoša Erman 

ČAS IZVEDBE: september 2021 - junij 2022 

POROČILO: Dejavnost je bila izvedena po predvidenem programu. 

12.  8.Unesco ASP net 

NOSILEC: Rok Vengar 

OSTALI IZVAJALCI: Žiga Konjar, Sonja Janša Gazić, Renata Bok Zelenjak, Renata Knap, Tatjana Sitar, Marija Palovšnik 

ČAS IZVEDBE: september 2021 - junij 2022 

POROČILO: Dejavnost je prevzel nov mentor Rok Vengar in je bila izvedena po predvidenem programu.. 

 

12. 9. MEPI 

ODGOVORNI UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Katarina Trontelj, Tatjana Mulej, Tina Mulec, Nada Legat 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. Š;2. B; 3. A; 3. B; 3. Š; 4. B; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: celo leto 

POROČILO: Dejavnosti na treh področjih (veščina, šport in prostovoljstvo) so potekale dokaj redno, septembra 2021 smo 

opravili bronasto kvalifikacijsko odpravo, konec junija ali v začetku julija 2022 bomo opravili poskusno bronasto in srebrno 

odpravo, v septembru 2022 pa še kvalifikacijsko bronasto in srebrno odpravo. Edini kandidat na zlati stopnji zaključuje 

področja, manjka mu le še kvalifikacijska zlata odprava. 

12. 10. Filmska kultura  

ODGOVORNI UČITELJ: Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI IZVAJALCI: Milena Gerbec, Renata Knap, Vesna Smolej Vrzel 

UDELEŽENCI: 1. B; 2. B; 2. Š; 4. B; 4. C; 4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: celo leto 

POROČILO: V šolskem letu 2021-22 smo si z dijaki ogledali naslednje filme: 1.B (itj): Amelie (22. in 23. 12.); 2. B (itj): 

Perfetti sconosciuti (20. in 21. 12.); 4. CŠ: (itj): Fisher King (20., 21. in 23. 12.);  2.Š (anj): Gods Must Be Crazy (21., 22. in 

23. 12.); 4.B (anj): The Emperor's Club (16., 17. in 20. 12.), The Great Gatsby (21., 23. 12. in 3. 1.), Web Junkie – (7. in 8. 4.), 

Do Schools Kill Creativity (TED Conference) (31. 3.); 4.C (anj): The Great Gatsby (17., 22., 23. 12.), Web Junkie (14. in 19. 
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4.), Do Schools Kill Creativity (TED Conference) (5. 4.). Dijaki zelo radi delajo in usvajajo snov s pomočjo filmov. Nekateri 

filmi so povezani z maturitetnimi temami in lako teme osvetlijo še iz drugih zornih kotov. 

12. 11. TIME 

VRSTA DEJAVNOSTI: Projekt; 

ODGOVORNI UČITELJ: Jerneja Kučina 

OSTALI IZVAJALCI: Darja Šatej in Žana Strgar 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. Š;2. A;2. B;2. Š;3. A;3. B;3. Š;4. A;4. B;4. C;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: TIME (Teachers’ Inquiry on Mathematics Education) je akronim projekta, ki ga v Sloveniji imenujemo Učitelj 

matematike preiskuje lastno poučevalno prakso in ga izvajamo v okviru KA2 Strateškega partnerstva evropskega 

izobraževalnega programa Erasmus+. 

Projekt združuje strokovnjake iz štirih držav: Hrvaške, Danske, Nizozemske in Slovenije, ki delujejo v 13-tih institucijah: 

Univerza v Zagrebu (vodilni partner), Hrvaško matematično društvo, XV. gimnazija in V. gimnazija s Hrvaške, Univerza v 

Kopenhagnu, Gimnaziji Midtsjællands in Matematiklærerforeningen iz Danske, Univerza v Utrechtu in Gimnazija Utrechts 

Stedelijk iz Nizozemske, iz Slovenije pa Univerza v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Gimnazija Jesenice in 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Vodja projekta je Matija Bašić iz Oddelka za matematiko Naravoslovno-matematične 

fakultete Univerze v Zagrebu. 

Projekt TIME je nadaljevanje projekta MERIA (Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable – Matematično 

izobraževanje: pomembno, zanimivo in uporabno), ki ga je vodil in izvajal isti konzorcij partnerjev. V projektu MERIA je 

projektna skupina razvila smernice in metodologijo za uvajanje matematičnega poučevanja na srednjih šolah, ki temelji na 

preiskovanju. Glavni rezultati projekta MERIA so učni scenariji z izhodiščen v bogatem matematičnem problemu z 

realističnim kontekstom, ki od učencev zahteva, da se aktivno ukvarjajo z reševanjem problema in se ob tem učijo matematiko. 

Analiza učinkov projekta je sicer pokazala, da učitelji cenijo gradivo in strokovni razvoj, ki ga nudi projektna skupina, so pa 

sporočili, da nimajo dovolj časa in izkušenj, da bi se sami lotili  

12.  12.Rastem s knjigo 

VRSTA DEJAVNOSTI: Projekt 

ODGOVORNI UČITELJ: Barbara Leban 

OSTALI IZVAJALCI: Milena Gerbec 

UDELEŽENCI: 1. A; 1. B; 1. Š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: jesen 2021 
POROČILO: Dijaki v okviru projekta Rastem s knjigo prejmejo vsak svoj izvod knjige (Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v 

tri krasne). Seznanijo se s knjižnično-informacijskimi znanji (Cobiss, iskanje gradiva) in spoznajo izbrano avtorico. 

EVALVACIJA:  

Zaradi epidemije dijaki niso obiskali Občinske knjižnice Jesenice, so pa prejeli vsak svoj izvod knjige in se seznanili tudi s 

knjižnično-informacijskimi znanji prek predavanj šolske knjižničarke. Dijaki so avtorico in njeno delo spoznali prek videa, 

objavljenega na spletni strani projekta. Kljub covidu je bil projekt tako skoraj v celoti uspešno realiziran.  

 

12. 13. OBJEM 

ODGOVORNI UČITELJ: Nada Legat 

OSTALI IZVAJALCI: Nataša Meglič, Tatjana Sitar, Jerneja Kučina, Irena Oblak, Barbara Hudovernik, Barbara Leban, Tina 

Mulec, Milena Gerbec 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. C;1. Š;2. A;2. B;2. C;2. Š;3. A;3. B;3. C;3. Š;4. A;4. B;4. C;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Vse dejavnosti v okviru projekta so tudi letos potekale na daljavo. Kot vodja sem se udeležila srečanj za vodje 

PT, naopisala letno poročilo, koordinirala oddajo priprav za učne ure z uvajanjem gradnikov bralne pismenosti v spletno 

učilnico in poskrbela, da so bile ankete učiteljev in dijakov rešene pravočasno. Ostali člani so se udeleževali izobraževanj, ki 

so bila ponujena, in reševali ankete. Projekt naj bi se zaključil avgusta 2022, a so ga podaljšali do oktobra 2022. 

12. 14. “Živimo zdravo, ker se cenimo”  

ODGOVORNI UČITELJ: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: Irena Oblak, aktiv ŠV, Vesna Smolej Vrzel, zunanji sodelavci 

UDELEŽENCI: 1. A;1. B;1. C;1. Š;2. A;2. B;2. C;2. Š;3. A;3. B;3. C;3. Š;4. A;4. B;4. C;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto 

POROČILO: Organizacija švn Bojana Martinčič, Zdravstvena vzgoja – Bojana Martinčič, Renata Bok Zelenjak in učitelji 

CŠODja Gorenje s svojimi delavnicami (uporaba zelišč pri pripravi obrokov). Vadba za zdravo hrbtenico 1 x tedensko, z 
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različnimi pripomočki, tudi fleksi barom, vadba Pilatesa na blazinah, obisk sejam zdravja v Kolpernu, predavanja za dijake 3 

letnika - Športna prehrena, na vikend taboru na Trilobitu. 

12. 15. Športni oddelek 

VRSTA DEJAVNOSTI: Projekt; 

ODGOVORNI UČITELJ: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: fizioterapevt, kineziolog, športni psiholog 

UDELEŽENCI: 1.š, 2.š, 3.š, 4.š 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto 

POROČILO: Dejavnosti so bile izvedene po programu - šola v naravi za druge letnike, šole v naravi za prve letnike, 

psihološka priprava v drugem letniku - 8 ur - vodila Meta Jerala Kegljevič, predavanje za starše (Meta Jerala Kegljevič - Mladi 

športniki in šola), predavanje za učitelje (športni psiholog - Blaž Zagorc - Delo učitelja v ŠO), predavanje za dijake tretjega 

letnika (Ana Karin Rotovnik - Športna prehrana). Predavanje o duševnem zdravju g. Ksenje Noč za dijake drugega letnika. 

Fizioterapevtska obravnava - Althea Begunje - za vse dijake športnike po potrebi. 

12. 16. Promocija čistega športa 

ODGOVORNI UČITELJ: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: SLOAda - športniki ambasadorji 

UDELEŽENCI: 1. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: Prestavljeno na oktober 2022 

12.17.Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera 

ODGOVORNI UČITELJ: Bojana Martinčič 

OSTALI IZVAJALCI: OK Slovenije -Petra Robnik s sodelavci 

UDELEŽENCI: 1. Š;2. Š;3. Š;4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: V letošnjem šolskem letu ni bilo posebnih aktivnosti na tem področju, razen pristopa k ponovnemu podaljšanju 

Certifikata športniku prijazno izobraževanje. 

12. 18. Tek podnebnih sprememb 

ODGOVORNI UČITELJ: Marija Medja 

OSTALI IZVAJALCI: Roman Podlipnik, Bojana Martinčič, Boštjan Modrijan 

UDELEŽENCI: vsi razredi 

ČAS IZVEDBE: September 2021 do junij 2022 

POROČILO: Tudi to šolsko leto smo sodelovali v akciji, ki jo organizira Slovenska karitas »TEK PODNEBNE 

SOLIDARNOSTI«. Dijaki so tekli solidarno do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice globalnih 

podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Tek smo izvedli v 

okviru ur športne vzgoje (jesenski teki v naravi, Cooperjev test in tek tek trojk) Dijaki so tekli v znamenje solidarnosti: do 

tistih, ki zaradi posledic podnebnih sprememb nimajo dovolj pitne vode ali hrane; do tistih, ki prehodijo kilometre daleč, da 

oskrbijo z vodo svoje družine. Naši dijaki so tekli tudi z namenom, da bi politiki namenili več sredstev za reševanje te 

problematike. 

 

12. 19. Naj športna šola 

NOSILEC: Boštjan Modrijan 

OSTALI IZVAJALCI: Roman Podlipnik, Bojana Martinčič, Marija Medja 

ČAS IZVEDBE: september, marec, april, maj, junij 

POROČILO: Sodelovanje na izvedenih tekmovanjih ŠŠT, na izzivih (Košarka, badminton, atletika) organiziranih s strani 

Zavoda za šport Planica. 

 

12. 20. Govori z menoj 

NOSILEC: Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: učitelji nemščine/italijanščine/angleščine 

ČAS IZVEDBE: september 2021 

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena zaradi epidemiološke situacije v državi. 

 

 

 



 

84 

 

12.21.Podvig 

NOSILEC: Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: Legat, Leban, Kosem-Dvoršak, Velušček, Janša Gazič, Bok Zelenjak, Kučina; Kos Tancar, Trontelj, 

Žnidaršič, Erman 

ČAS IZVEDBE: šolsko leto 2021/22 

POROČILO: V okviru projekta smo realizirali vse načrtovane dejavnosti; ITS za 2. letnik je bil v celoti izveden, nastala je 

šolska razstava Voda, vir življenja in spletne strani s prispevki dijakov, v okviru ITS za 3. letnik so bili izvedni naravoslovni 

tabor in delavnice.; oblikovali smo delovno skupino za razvijane vizije, ki je v aprilu izvedla akcijo Gimjes omara (trajnostne 

kompetence in dobrodelnost) Vsi člani so se udeleževali srečanj Zavoda na daljavo, kjer smo predstavili  primer dobre prakse ( 

Trontelj), z dvema prispevkoma smo sodelovali v končni publikaciji Zavoda. Na zaključni konferenci na brdiu smo predstavili 

vse aktivnosti znotraj projekta. Projekt se z letošnjim letom zaključi.  

 

12. 22. Maraton pisanja apelov 

ODGOVORNI UČITELJ: Tina Mulec 

OSTALI IZVAJALCI: učitelji angleščine in slovenščine 

UDELEŽENCI: vsi 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE:  

POROČILO: V decembru smo v sodelovanju z Amnesty International pisali pisma podpore posameznikom ali apele vladam 

držav, kjer so kršene človekove pravice. Dijaki so prebrali opis primera (slo ali anj), si izbrali najbolj zaslužno osebo in 

napisali formalno pismo. Skupaj smo napisali 142 pisem in se s tem pridružili svetovni akciji Maraton pisanja apelov. Hkrati 

so dijaki vadili pisanje besedilnih vrst v obeh jezikih. 

12. 23.Ura za Zemljo 

ODGOVORNI UČITELJ: Roman Podlipnik 

OSTALI IZVAJALCI: Boštjan Modrijan, Marija Medja, Bojana Martinčič 

UDELEŽENCI: 1. A, 1. B,1.Š, 2. A, 2. B, 2. Š, 3. A, 3. B, 3. Š, 4. A, 4. B, 4. C, 4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: od meseca novembra 2021 do konca meseca februarja 2022. 

POROČILO: V času krajše dnevne svetlobe smo profesorji ŠV skupaj z dijaki načrtno pristopili k zmanjšanju porabe 

električne energije: ugašanje luči v prostorih kjer je dovolj dnevne svetlobe, v garderobah in učilnicah, ko so le te prazne in 

med daljšimi prekinitvami vadbe v telovadnici,.. 

12. 24.Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day 

ODGOVORNI UČITELJ: Roman Podlipnik 

OSTALI IZVAJALCI: Žiga Konjar, Jerneja Kučina 

UDELEŽENCI: 1. A, 1. B,1.Š, 2. A, 2. B, 2. Š, 3. A, 3. B, 3. Š, 4. A, 4. B, 4. C, 4. Š; 

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE: Prijava projekta na Občino Jesenice v začetku meseca septembra 2021. Priprava terena za 

posaditev dreves na lokacijo, ki jo predlaga Občina Jesenice. Nabava dreves in izkop vsadnih jam 

 ter priprava potrebnega materiala za saditev.  

POROČILO: V sklopu projekta ENO Tree Planting day je dijaška skupnost Gimnazije Jesenice  v mesecu septembru - 22. 9. 

2021 na obrežju Stare Save posadila dve drevesi. Ob tem so dijaki pripravili tudi kratek kulturni program. 

 

12. 25. UNICEF 

NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 
OSTALI IZVAJALCI: / 
ČAS IZVEDBE: šolsko leto 2021/22 
POROČILO: V skladu z mesičnimi pismi smo izvedli posamezne aktivnosti z dijaki 2. letnikov. 

 

12. 26. NEFIKS 
NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 
OSTALI IZVAJALCI: razredniki 4. letnikov 
ČAS IZVEDBE: 12. januar 2022 
POROČILO: Izvedli smo delavnico na daljavo. 

 

12. 27. Delo z nadarjenimi 
NOSILEC: Vesna Smolej Vrzel 
OSTALI IZVAJALCI: učiteljski zbor 
ČAS IZVEDBE: šolsko leto 
POROČILO: Zaradi izredne situacije ni bilo izvedeno veliko tekmovanj. 
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Priloga 13: Sodelovanje z okoljem  

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

Odgovori so hitri in korektni. 

Tudi naša gimnazija je vključena v MoFAS sistem financiranja. Glede na majhnost šole in manjše število dijakov v razredih je 

nastopila situacija, ki nas je prisilila, da se še bolj trudimo za racionalno porabo prejetih sredstev z MIZŠ. Kljub vsemu nam je 

MIZŠ v tem šolskem letu ugodilo dofinanciranje. 

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

da trenutna situacija ne omogoča večjih investicij. 

13. 2. Sodelovanje oziroma vključenost šole  v lokalnem in regionalnem okolju s/z: 
- Zavodom RS za šolstvo: v projektu Posodobitev gimnazijskih programov, v projektih Sporazumevanje v tujih jezikih, 

Usmerjanje dijakov s  posebnimi potrebami … 

13. 3. Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, znanost  in šport in drugimi zavodi 
- Skupnostjo gimnazij (strokovna srečanja ravnateljev gimnazij) 

- Konzorcijem splošnih gimnazij 

- različnimi srednjimi šolami pri izvedbi programa 

- Olimpijskim komitejem Slovenije – Študij na daljavo 

- Državnim  izpitnim centrom (izvajanje mature) 

- Prijavno-informacijsko službo (vpis dijakov na študij) 

- centri za socialno delo 

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

- Zdravstvenim domom Jesenice (sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregledi) 

- izvajalci različnih dejavnosti (Rdeči križ) 

- osnovnimi šolami (promocija šole) 

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

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

center za otroke, mladostnike in starše) 

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

Gimnazija Jesenice je vključena v Zvezo srednjih šol in dijaških domov RS. 

Šola tesno sodeluje z drugimi šolami na Gorenjskem na kadrovskem področju, kar dokazujejo tudi učitelji iz drugih šol, ki pri 

nas dopolnjujejo svojo učno obveznost, tudi naši učitelji poučujejo na drugih šolah. 

Gimnazija Jesenice v popoldanskem času oddaja  proste učilnice in telovadnico.  

13 . 4. Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, zavodi: 
- s fakultetami, z visokimi in višjimi šolami (poklicno in študijsko informiranje, pripravništvo, pedagoška praksa 

študentov, raziskovalno delo); 

- z različnimi ustanovami in posamezniki pri realizaciji obveznih izbirnih vsebin, krožkov in drugih dejavnosti ob pouku: 

z Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, Gornjesavskim muzejem na Jesenicah, Občinsko knjižnico Jesenice, 

Mladinskim gledališčem v Ljubljani, Cankarjevim domom, Mestnim muzejem, Narodno univerzitetno knjižnico, 

Slovenski šolskim muzejem, Narodno galerijo, Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti; 

- z gospodarstvom (sodelujemo predvsem pri poskusih pridobivanja donatorskih sredstev; do sedaj smo bili manj uspešni 

pri njihovem sodelovanju v okviru študijskega svetovanja s predstavljanjem možnosti zaposlitve mladih po zaključku 

študija, podjetja pa rada sprejmejo naše dijake na obisk v okviru strokovnih ekskurzij); 

- z akcijsko skupino LAS Kranjska Gora in Jesenice: sodelovanje naše svetovalne delavke v obeh skupinah; 

- z Osnovno šolo Koroška Bela: vertikalna povezava v okviru posodabljanja učnega načrta – obisk učencev na naši 

gimnaziji; 

- z Domom starostnikov dr. Franceta Berglja na Jesenicah, v Kranjski Gori in Domom sv. Martina v Bohinju – 

predpraznični obisk naših dijakov v decembru; 

- z Društvom slovensko - danskega prijateljstva: udeležba naše dijakinje na ekskurziji » Danska od blizu 2015«; 

- z Nemško turistično organizacijo: sodelovanje pri organizaciji strokovne ekskurzije za naše dijake v Nemčijo; 

- z Zdravstvenim domom Jesenice: sistematski zobozdravstveni pregled za dijake 1. in 3. letnikov; 

- z Ministrstvom za kulturo: udeležba na Kulturnem  bazarju; 

z Ljudsko univerzo Jesenice: sodelovanje na Festivalu učenja na Stari Savi maja  2019; 

- z Radiem Triglav in Radiem Gorenjc: poročanje o dogajanju na naši gimnaziji 

- s Centrom za informiranje in poklicno svetovanje in Zaposlovalni kotiček 2019: posredovali smo jim promocijsko 

gradivo o naši gimnaziji; 

- z MCJ in Kresnička - priprava na sodelovanje v letu prostovoljstva; 

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

predstavitev vojaških poklicev; 

- z Nacionalnim odborom MEPI - predstavitve, podpora in izobraževanje; 

- z JEKO-IN, Komunala Jesenice - ogled čistilne naprave na Javorniku. 
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13. 4.  Sodelovanje z ustanovami 
Poleg sodelovanja z okoljem, ki je nujno  za uspešno vzgojno-izobraževalno delo, bomo sodelovali tudi z inštitucijami, ki bodo 

lahko obogatile osnovno delo. 

1. Milena Gerbec Slovenski poslanci v evropskem parlamentu 

2. Roman Podlipnik Zavarovalnica Triglav 

1.  Sodelovanje z informacijsko pisarno EP 

NOSILEC:   Milena Gerbec 

OSTALI  IZVAJALCI:  Informacijska pisarna EP  

UDELEŽENCI: 3. A, 3. Š 

ČAS IZVEDBE: jesen 2019 

POROČILO:   

V šolskem letu 2019/20 se je 9 dijakov prijavilo na sodelovanje v EVROŠOLI. Sodelovalo je šest dijakov iz 3. A in trije iz  

3.  Š. Tema je bila Tokrat grem volit. Dijake, ki so se odločili za sodelovanje, sem prijavila 14. 9. 2019 Informacijski pisarni 

EP. Njihova naloga je bila izdelati reklamno gradivo, ki bi spodbudilo mlade, da bi šli na volitve v EP. Te so bile maja 2019. 

Sodelovali so lahko dijaki, ki so bili do 1. januarja 2019 stari najmanj 16 let in še ne 18 let. Naredili so več različnih reklamnih 

gradiv oziroma plakatov, ki jih je komisija IP EP v Ljubljani dobro ocenila.  

EVALVACIJA:  

Žal so dijaki dobili  premalo glasov s strani mladih preko aplikacije Tokrat grem volit, ki je bila namenjena temu, da bi čim več 

polnoletnih mladih spodbudila k udeležbi na volitvah. Zato se je njihovo sodelovanje na tekmovanju EVROŠOLA s tem 

zaključilo. 
 

2. Zavarovalnica Triglav 

Letos so si naši dijaki lahko ponovno ogledali prireditev v organizaciji Zavarovalnice Triglav. 

 

13. 5. Sodelovanje aktivov z okoljem 
Aktiv angleščine in italijanščine 

− IATEFL Slovenija pri organizaciji in izpeljavi tekmovanj za 2 in 3. letnike 

− Občina Jesenice 

− Ragor (Razvojna agencija Gorenjske) 

− Filozofska fakulteta LJ (Oddelek za germanistiko in Oddelek za romanistiko) 

− DMFA (tekmovanja iz angleščine za 2. in 3. letnike, spletno bralno tekmovanje v italijanščini ‘Il topo di biblioteca’) 

− Mladinska knjiga – itj bralna značka 

− DUIS (Društvo učiteljev italijanščine Slovenije) 

− ZRSŠŠ - študijska skupina anj 

− ZRSŠŠ - študijska skupina za itj 

− Zavod MEPI 

− GAHA - Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI 

− Žarek (učna pomoč v okviru prostovoljstva MEPI) 

− RIC (angleščina) 

− Društvo Pišem z roko 

Aktiv biologija in kemija 

− Atotech Podnart (Žnidaršič, Mulej) 

− Prirodoslovno društvo Slovenije (PDS) (Oblak) 

− Gornjesavski muzej Jesenice (Oblak, Mulej) 

− Ekološka kmetija Pr,Šimnovc (Oblak, Martinčič) 

− TPJ Jesenice-EuroSol (Veronika Žnidaršič) 

− ZRŠŠ - projekt OBJEM (Oblak) 

− Europa Donna (Oblak) 

− Zdravstveno vzgojni center Jesenice (Oblak, Martinčič) 

− ZRŠŠ - študijske skupine (Žnidaršič, Bohinc Zaveljcina, Oblak, Trontelj) 

− ZRŠŠ - razvojni projekt ITS naravoslovje (Žnidaršič, Bohinc Zaveljcina, Trontelj, Oblak) 

− Kemijski inštitut (Bohinc Zaveljcina) 

− Pedagoška fakulteta (Bohinc Zaveljcina) 

− Center KemikUm (Bohinc Zaveljcina) 

− Vrtec in Osnovna šola Koroška Bela (Bohinc Zaveljcina, Mulej) 

Aktiv filozofija – psihologija – sociologija 

− Evrošola, tekmovanje (risanje plakatov in zbiranje glasov) 
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− Informativni dan (mag. Lidija Dornig, Bojana Martinčič, Žiga Konjar, Matej Erjavec, Dejan Đerković, strokovni 

aktivi in Vesna Smolej Vrzel)  

− LAS (Lokalna akcijska skupina) občin Jesenice in Kranjska Gora (Vesna Smolej Vrzel)  

− Teden vseživljenjskega učenja, 15. 5. 2019 stojnica na Stari Savi (v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice, Vesna 

Smolej Vrzel)  

− NEFIKS - priznavanje neformalno pridobljenega znanja (Vesna Smolej Vrzel)  

− UNESCO-ov dan filozofije, november 2020 (Renata Knap) 

− domovi za ostarele na Jesenicah, v Bohinju in Kranjski Gori (Milena Gerbec) 

Aktiv fizika – informatika 

− ZRSS - Študijska skupina za fiziko (mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik) 

− DMFA - fizikalna in astronomska tekmovanja (mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik)  

− ZOTKS - tekmovanje iz naravoslovja 

Aktiv geografija – zgodovina 

− Društvo učiteljev Slovenije (Žiga Konjar) 

− Univerza v Ljubljani (FDV, FF; Žiga Konjar) 

− Zavod za šolstvo  

− UNESCO ASP net (Konjar Žiga) 

− Društvo učiteljev zgodovine (Meglič Nataša) 

− Društvo učiteljev geografije (Konjar Žiga) 

− turistične agencije 

− muzeji in samostani 

− Olimpijski komite Slovenije (Konjar Žiga) 

− Založba Mladinska knjiga ( Žiga Konjar) 

Aktiv matematika 

− Zavod RS za šolstvo (projekti Jazon, OBJEM, TIME) 

− DMFA - matematična tekmovanja (Vegovo tekmovanje, Razvedrilna matematika, skrbništvo vseh tekmovanj na šoli, 

v njihovi izvedbi (Jerneja Kučina)) 

− ZOTKS - tekmovanje iz logike, skrbništvo vseh tekmovanj na šoli, v njihovi izvedbi (Jerneja Kučina) 

− RIC - zunanji ocenjevalci (Darja Šatej) 

Aktiv nemščina 

− ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International (Deutsches Sprachdiplom - DSD I.) 

− Zavod RS za šolstvo (študijska skupina) 

− DMFA - tekmovanja iz znanja nemščine 

− MK, Center Oxford (bralno tekmovanje) 

Aktiv slovenščine 

− Ministrstvo za šolstvo (projekt U-start)  

− Projekt  OBJEM 

− Prešernovo gledališče Kranj 

− Občinska knjižnica Jesenice 

− Gledališče Toneta Čufarja Jesenice 

Aktiv športne vzgoje 

− Centri šolskih in obšolskih dejavnosti (Podlipnik, Martinčič, Medja) 

− Curling klub Jesenice (Modrijan) 

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

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

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

− športna društva in klubi (Martinčič, Modrijan, Podlipnik, Medja) 

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

Aktiv umetnosti 

Likovna umetnost, Sonja Janša Gazič 

− Zavod RS za šolstvo (študijska skupina) 

− OŠ 16. decembra Mojstrana 

− Narodna galerija 

− Cankarjev dom 

− Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 
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− Unesco središče 

− Farno kulturno društvo Koroška Bela 

− Olimpijski komite Slovenije 

Glasbena umetnost, Urška Odar: 

- Glasbena mladina Ljubljanska 

- Glasbena šola Jesenice 

 
 

Priloga 14: Poročilo o organizaciji in izvedbi dogodkov  na naši gimnaziji 
Epidemija, izredne razmere in izvajanje pouka na daljavo so preprečile organizacijo in izvedbo marsikaterega dogodka. Če je 

bilo mogoče, smo jih izvedli vsaj na daljavo. Veliko dogodkov nismo mogli izvesti. 

 ORGANIZATOR DOGODEK 

1. Vesna Smolej Vrzel Informativni dan 

2.  Milena Gerbec Projektni dan 

3. Katarina Trontelj Dan mladih raziskovalcev 

4. Bojana Martinčič  Dan odprtih vrat za športni oddelek 

5.  Darja Črv Štepec Sprejem maturantov in njihovih strašev 

6. Marija Palovšnik 10. Dramski festival 

7. Sonja Janša Gazič Odprtje pregledne razstave dijakov (LiS) 

8. Sonja Janša Gazič Odprtje avtorske foto razstave 

9. Sonja Janša Gazič Priprava razstave izdelkov nastalih v okviru ITS A 

10. Veronika Žnidaršič 

Aljoša Erman 

Priprava  razstave izdelkov nastalih v okviru ITS v 3.letniku 

11. Boštjan Modrijan Organizacija področnega tekmovanja v odbojki  

12. Boštjan Modrijan Organizacija državnega tekmovanja v odbojki  

13.. aktiv športne vzgoje Promocija borilnih veščin 

14.  Milena Gerbec Noč knjige 

15. mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Okrogla miza v okviru projekta Inženirji bomo 

16.  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Obisk osnovnošolcev in starejših skupin iz vrtcev na gimnaziji v okviru 

vertikalnega povezovanja 

17. Dejan Đerković Foto natečaj »Digitalna fotografija 2022« 

18. Dijaki 4. letnikov Maturantski ples 

  Dobrodelne dejavnosti   

1. Neža Križnar Božično-novoletni koncert 

2. mag. Natalija Bohonc Zaveljcina Dobrodelni bazar 

3. Milena Gerbec Sprostite dobroto v sebi 

4. Andreja Kosem Dvoršak Vesele urice za varovance dnevnega centra Žarek 

5. Milena Gerbec  Božično – novoletni obiski v domovih starostnikov 

6. Tina Mulec Pišem za pravice 

7. Jerenja Kučina  Božičkova pošta 

8. mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Zbiranje za varno hišo 

  Delavnice in predavanja 

1. dr. Barbara Debeljak Rus Delavnica za starše  

2. Irena Oblak Svetovni dan ledvic 

3. Renata Bok Zelenjak Predavanje o krvodajalstvu za dijake 4. letnika in MT 

4. Bojana Martinčič Predavanje za dijake 1. Š o dopingu v izvedbi SLOAD-a 

5. Irena Oblak Predavanje o darovanju organov v okviru projekta Epruvetka 

6. Irena Oblak Predavanje EVROPE DONNA 

7. Irena Oblak Predavanje Interakcije zdravil 

8. Milena Gerbec Delavnica Davčno opismenjevanje za dijake 3. letnika 

9. Milena Gerbec Sodelovanje na natečaju evropskega poslanca dr Milana Brgleza, EU 

mladih 

10.  Milena Gerbec in Renata Knap Obisk evro poslanca ali drugega gosta 

 

14.1. Dogodki 
14. 1. 1. Informativni dan 

ORGANIZATOR: Vesna Smolej Verzel 

SODELZUJOČI: vsi zaposleni 

DATUM IZVEDBE: 11.02.2022, 12.02.2022 
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POROČILO: Zaradi razmer v državi smo dogodek izvedli virtualno z uvodno predstavitvijo ter sodelovanjem učiteljev in 

dijakov v videokonferencah. Pripravili smo virtualne predstavitve na spletni strani ter virtualni sprehod po posameznih 

predmetnih učilnicah s filmčki. 

14. 1. 2. Projektni dan 

ORGANIZATOR: Milena Gerbec 

SODELZUJOČI: dijaki in zaposleni 

DATUM IZVEDBE: 4. 11. 2021 

POROČILO: Zaradi epidemioloških razmer dogodek ni bil realiziran. 

14. 1. 3. Dan mladih raziskovalcev 

ORGANIZATOR: Katarina Trontelj 

SODELZUJOČI: mag. Matej Erjavec, Irena oblak, mag. Natalija Bohinc Zaveljcina, Veronika Žnidaršič, Tatjana Mulej, 

Dejan Đerković 

DATUM IZVEDBE: nov., dec., jan. 2021/22 

POROČILO: Izvedeno v prilagojeni obliki na daljavo: šolam smo dali navodila in filmčke na gimjes spletni strani, učenci so 

eksperimenta izvedli sami oz. v okviru krožkov na šolah. Poslali k nam, dobro uspele smo nagradili. 

14. 1. 4. Dan odprtih vrat za športne oddelke 

ORGANIZATOR: Bojana Martinčič 

SODELUJOČI: Boštjan Modrijan, Žiga Konjar, Roman Podlipnik, Marija Medja, Darja Svetina, zunanji sodelavci 

DATUM IZVEDBE: 25. 11. 2021 

POROČILO: Zaradi zdravstvene epidemije Covida je dan odprtih vrat potekal na daljavo preko zoom apliokacije. Predstavili 

smo delo v športnih oddelkih, pravtako je udeležence pozdravila g. ravnateljica. Omogočili smo direktno javljanje iz velike 

telovadnice, kjer so dijaki prikazali določene športne aktivnosti učencem  na daljavo, vključili smo video posnetke o športnem 

utripu naše šole. -dan odprtih vrat smo izvedli v dveh terminih - dolopdne in ob 14.00. Sodelovalo je okrog 30 učencev iz 

osnovnih šol Zgornje Gorenjske. Posebne predstaviteve za trenerje in starše nismo izvedli. Vseeno so lahko bodoči dijaki 

dobili konkretne informacije o delu v športnih oddelkih 

14. 1.  5. Sprejem maturantov in njihovih staršev 

NOSILEC:  Darja Črv Štepec 

OSTALI  IZVAJALCI:  Gimnazijski teater, pevski zbor, voditelja, hostese 

UDELEŽENCI:  maturanti, starši, gostje 

NAČIN DELA:  prireditev 

 OBVEZNOSTI  DIJAKA:  vodenje prireditve, nastop, pomoč na prireditvi 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK: 28. 09. 2022 ob 18.00 

CILJI: prireditev ob slovesu maturantov in podelitev srebrnih znakov  

POROČILO: Zaradi epidemije dogodka nismo mogli izvesti. 

14. 1.  6. 10.Dramski festival 

NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: priprava gledališke predstave 

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

14. 1. 7. Razstava likovnih izdelkov v šoli  

ORGANIZATOR: Sonja Janša Gazič 

SODELZUJOČI:  

DATUM IZVEDBE: februar - april 2022 

POROČILO: Razstava slik na temo Zimska krajina je bila postavljena na panojih v šoli v času kulturnega praznika - februar 

2022. Na ogled je bila do aprila 2022, dijaki so se predstavili v tehnikah akvarel, tempera ali akril. Sodelovali so skoraj vsi 

dijaki 1. A, 1. B in 3. Š. 

14. 1. 8. Odprtje avtorske foto razstave  

ORGANIZATOR: Sonja Janša Gazič 

SODELZUJOČI:  

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Ni bilo izvedeno, ker ni bilo interesa dijakov. 

14. 1. 9. Priprava razstave izdelkov nastalih v okviru ITS A  

ORGANIZATOR: Sonja Janša Gazič 

SODELZUJOČI: Renata Bok Zelenjak, Barbara Leban 

DATUM IZVEDBE: 22. 4. 2022 - 3. 6. 2022 

POROČILO: Dijaki so od septembra do marca pripravljali izdelke za razstavo pri treh predmetih: likovna umetnost, 

slovenščina, angleščina. Spoznali so celoten proces priprave, načrtovanja, postavitve in otvoritve razstave, poskrbeli pa so tudi 

za vodstva po razstavi za vse razrede in profesorje spremljevalce. 
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14. 1. 10. Priprava  razstave izdelkov nastalih v okviru ITS v 3.letniku  

ORGANIZATOR: Veronika Žnidaršič, Aljoša Erman 

SODELZUJOČI: Katarina Trontelj, Tatjana Mulej 

DATUM IZVEDBE: 13. 05. 2022 

POROČILO: 13.5. smo z dijaki otvorili razstavo na kateri so prikazali večino dejavnosti v okviru ITS A, ITS B in ITS C. 

14. 1. 11. Organizacija področnega tekmovanja v odbojki  

NOSILEC:  Boštjan Modrijan 

OSTALI  IZVAJALCI:  Zavod za šport RS Planica 

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: skupinsko 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna udeležba članov šolske reprezentance, zapisnikarjev. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2021 

POROČILO: Organizirano je bilo področno tekmovanje zta diake in dijakinje 

14. 1. 12.  Organizacija državnega tekmovanja v odbojki 

NOSILEC:  Boštjan Modrijan 

OSTALI  IZVAJALCI:  Zavod za šport RS Planica 

UDELEŽENCI:  1. A; 1. B; 1. Š; 2. A; 2. B; 2. Š; 3. A; 3. B; 3. C; 3. Š; 4. A; 4. B; 4. C; 4. Š 

NAČIN DELA: Skupinsko, turnirski način tekmovanja. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna udeležba članov šolske reprezentance in zapisnikarjev. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  januar 2022 

POROČILO: Organizirali smo četrtfinale državnega tekmovanja za dijakinje. Ker se naše dijakinje niso uvrstile v nadalnje 

tekmovanje nismo mogli kandidirati za organizacijo naslednjih tekmovanj. 

14. 1. 13. Promocija borilnih veščin 

NOSILEC:  Boštjan Modrijan 

OSTALI  IZVAJALCI:  Dejan Pavlovič 

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: individualno, v parih, frontalna oblika dela 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivna udeležba posameznika 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

14. 1. 14. Noč knjige 

NOSILEC:  Milena Gerbec 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: Dijaki preberejo izbrano knjigo in se o njej pogovarjajo. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: branje knjige 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 5 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  april 2022 

POROČILO: Zaradi epedemije dogodka nismo mogli izvesti. 

14. 1. 15. Predstavitev študijev v okviru projekta Inženirji bomo! 

ORGANIZATOR: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELZUJOČI: Vesna Smolej Vrzel 

DATUM IZVEDBE: 18. 02. 2022 

POROČILO: Dogodek smo izvedli preko Zooma aplikacije. Gostje so bili:                     

 • Tanja Pešić, inženirka telekomunikacij, inženirka telekomunikacij v podjetju Iskratel, 

• Luka Staničić, inženir elektrotehnike, razvojni inženir v podjetju RLS Merilna tehnika, 

• Jan Robas, inženir računalništva in informatike, razvijalec v podjetju Nicelabel (Loftware), 

• Iza Ogris, biokemičarka, mlada raziskovalka v Laboratoriju za molekularno strukturno dinamiko na Kemijskem 

inštitutu, nekdanja dijakinja Gimnazije Jesenice, 

• Anže Svoljšak, organizator informatik, vodja razvojnega oddelka v podjetju Optiweb. 

14. 1. 16. Obiski osnovnošolcev oz. starejših skupin iz vrtca na gimnaziji v okviru vertikalnega povezovanja 

ORGANIZATOR: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELZUJOČI: mag. Matej Erjavec, Tatjana Mulej,  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina, Rok Vengar, Neža Križnar, Marija 

Medja 

DATUM IZVEDBE: 17.6. in 20.6. 2022 
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POROČILO: Iz vrtca s Koroške Bele sta nas obiskali dve skupini otrok (17.6.), iz OŠ Koroška Bela pa dva 1.razreda (20.6.) 

Pripravili smo jim športne, glasbene, fizikalne, kemijske, biološke in geografske delavnice. Zelo so bili navdušeni in 

zadovoljni. 

14. 1. 17. Foto natečaj »Digitalna fotografija 2022«  

NOSILEC: Dejan Đerković 

OSTALI  IZVAJALCI:  mentorji na osnovnih in srednjih šolah 

UDELEŽENCI:  učenci in dijaki 

NAČIN DELA:  natečaj, na katerega mentroji prijavijo svoje učence in dijake 

 POROČILO:  Odziv je bil zaradi epidemije premajhen, da bi zaključili natečaj. 

14. 1. 18. Maturantski ples 

ORGANIZATORJI : Plesna šola Ritem in ADS 

SODELZUJOČI: Veronika Žnidaršič 

DATUM IZVEDBE: 23. 06. 2022 

POROČILO: Maturanti so pripravili prijeten dogodek v čudovitem ambientu na ŠOBCU. 

14.2. Dobrodelne dejavnosti 
14. 2. 1.  Božično-novoletni koncert 

ORGANIZATOR: Neža Križnar 

SODELZUJOČI: dijaki vseh letnikov 

DATUM IZVEDBE: december 2021 

POROČILO: Letos smo, zaradi negotovih razmer, dijaki pripravili virtualni Božično-novoletni koncert  pod mentorstvom 

Neže Križnar. 

14. 2. 2. Dobrodelni praznični bazar Gimnazije Jesenice 

ORGANIZATOR: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELZUJOČI: Sonja Janša Gazič, Tatjana Mulej, Aleksandra Ahčin 

DATUM IZVEDBE: december. 2022 

POROČILO: Bazar je bil izveden interno v zbornici, saj zaradi epidemije ni šlo drugače. 

14. 2. 3.  Sprostite dobroto v sebi 

VRSTA DEJAVNOSTI: Sprostite dobroto v sebi 

ODGOVORNI UČITELJ: Milena Gerbec 

ČAS IZVAJANJA: januar 

POROČILO: Koncert je bil izveden na daljavo z naslovom Koncert za boljše čase brez korone. 

14. 2. 4.  Vesele božično - novoletne urice za varovance dnevnega centra Žarek 

NOSILEC: Andreja Kosem-Dvoršak 

SODELUJOČI: udeleženci MEPI, ki v Žarku izvajajo prostovoljstvo in mentorice MEPI 

DATUM IZVEDBE: ne 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

14. 2. 5.  Obiski domov za ostarele občane na Jesenicah, v Bohinju in Kranjski Gori 

NOSILEC: Milena Gerbec 

SODELUJOČI: Dijaki Gimnazije Jesenice 

DATUM IZVEDBE: Dijaki so namesto običajnih aktivnosti ročno izdelali voščilnice. Za vsakega stanovalca, ki bivajo v 

domovih na Jesenicah, Bohinju in Kranjski Gori, posebej. 

POROČILO: Dijaki so izdelali 400 voščilnic. Na vsako so napisali ime in priimek stanovalca. 

14. 2. 6.  Pišem za pravice  

MENTOR: Mulec Tina 

DATUM:  december 2021 

SODELUJOČI: dijaki 3., 4. letnik, aktiv angleščine, Amnesty International 

STROŠKI: / 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

14. 2. 7.  Božičkova pošta 

ORGANIZATOR:  Jerneja Kučina 

DATUM:  december 2021 

SODELUJOČI: dijaki in zaposleni 

STROŠKI: / 

KRATEK OPIS: Dijaki in zaposleni si preko božičkove pošte zaželijo lepe želje ali misli. Zadnji dan pouka jih dobijo (dijaki 

na razredno uro, zaposleni v zbornico). Prostovoljni prispevki gredo v šolski sklad. 

POROČILO: Dejavnost zaradi epidemije ni bila izvedena. 

14. 2. 8. Zbiranje za Varno hišo 

NOSILEC: mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

SODELUJOČI: vsi zaposleni in vsi dijaki 
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DATUM IZVEDBE: december - januar 

POROČILO: Sodelovali so samo zaposleni. Zbrali smo za 4 prtljažnike hrane, oblačil in drugih potrebščin. 

14. 3. Delavnice in predavanja 
14. 3. 1. . Delavnica za starše  

ORGANIZATOR: Barbara Debeljak Rus 

SODELUJOČI: starši dijakov 

DATUM IZVEDBE: 16. 10. 2021 

POROČILO: V soboto, 16. 10. 2021, je bila izvedena delavnica za starše "Navajanje mladostnika na samostojno delo in 

učenje". 

14. 3. 2. . Svetovni dan ledvic 

VRSTA DEJAVNOSTI: Ostale dejavnosti 

ODGOVORNI UČITELJ: Irena Oblak 

ČAS IZVAJANJA: marec 

POROČILO: Delavnica ni bila izvedena. 

14. 3. 3. . Predavanje o krvodajalstvu za dijake 4. letnikov( gospod Amir Bešič) 

ORGANIZATOR: Renata Bok Zelenjak  

OSTALI IZVAJALCI: nadzorni učitelji  

UDELEŽENCI: vsi dijaki četrtih letnikov 

NAČIN DELA: 45-minutno predavanje je izvedeno med poukom v učilnici 308, za dve paralelki hkrati,  v dogovoru z učitelji 

posameznih predmetov.  

OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna prisotnost na predavanju 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september ali oktober 2021 

POROČILO: Potekala so dogovarjanja o izvedbi predavanja, a nisva s predavateljem uspela najti ustreznega termina.  

14. 3. 4.  Predavanje za dijake 1. Š oddelka o dopingu, v izvedbi SLOAD-e 

NOSILEC: Bojana Martinčič 

OSTALI  IZVAJALCI:  Slovenska antidopinška organizacija (SLOada) 

UDELEŽENCI:  dijaki 1. Š 

NAČIN DELA:  predavanje, delavnica 

 OBVEZNOSTI  DIJAKA:  aktivna udeležba 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  maj 2022 

CILJI: ozaveščanje športnikov o pomenu čistega športa in boja proti dopingu 

POROČILO: Predavanje o dopingu v športu je bilo zaradi organizacijskih težav prestavljeno na september 2022 

14. 3. 5.  Predavanje Darovanje organov 

ORGANIZATOR: Irena Oblak 

SODELZUJOČI: Katarina Trontelj 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dijaki spoznajo proces darovanja organov, prav tako kaj, kam in kdaj lahko darujejo ter njihov pomen za 

reševanje življenj. 

14. 3. 6.  Predavanje EUROPA DONNA 

ORGANIZATOR: Irena Oblak 

SODELZUJOČI: dr. Radka Tomšič Demšar, Darja Rojec 

DATUM IZVEDBE: 21. 10. 2021 

POROČILO: V rožnatem oktobru 2021, ki je mesec preventive pred rakom, so imeli dijaki 3. letnikov predavanje zdravnice 

Radke Tomšič Demšar, podpredsednice združenja Europa Donna Slovenija, Slovenskega združenja za boj proti raku dojk. V 

temi Preventiva pred rakom je dijakom predstavila najpogostejše oblike raka pri mladostnikih, možne vzroke zanje in izredni 

pomen preventive. Poudarila je velik pomen zgodnjega odkrivanja sprememb na telesu, tudi s pomočjo državnih presejalnih 

programov Dora, Zora in Svit. 

14. 3. 7.  Predavanje Interakcije zdravil  

ORGANIZATOR: Irena Oblak 

SODELZUJOČI: Liza Zidarević 

DATUM IZVEDBE: 8. 04. 2022 

POROČILO: V aprilu 2022 so imeli dijaki 3. letnikov predavanje naše bivše dijakinje in sedanje študentke farmacije Lize 

Zidarević. V sklopu projekta InterAKCIJA, ki ga že nekaj let izvaja Društvo študentov farmacije, je pripravila delavnico s 

temo Posledice in nevarnosti interakcij alkohola, drog, hrane in drugih živil s pogosto uporabljenimi zdravili. Dijakom je s 

primeri predstavila nekaj vrst takšnih interakcij, zaradi katerih so lahko posledice slabše delovanje zdravil ali celo pojav 

toksičnih stranskih učinkov v mladostniškem telesu.  

Na koncu delavnice je izvedla kviz, kjer so dijaki preverili nova spoznanja. 
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14. 3. 8.  Davčno opismenjevanje 

ORGANIZATOR: Milena Gerbec, Renata Knap 

SODELZUJOČI:  

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Dejavnost ni bila izvedena. 

14. 3. 9.  Sodelovanje na natečaju evropskega poslanca dr Milana Brgleza, EU mladih  

ORGANIZATOR: Milena Gerbec 

SODELZUJOČI:  

DATUM IZVEDBE: marec 2022 

POROČILO: Dijaki so od septembra do marca pripravljali izdelke za razstavo pri treh predmetih: likovna umetnost, 

slovenščina, angleščina. Spoznali so celoten proces priprave, načrtovanja, postavitve in otvoritve razstave, poskrbeli pa so tudi 

za vodstva po razstavi za vse razrede in profesorje spremljevalce. 

14. 3. 10. Obisk evro poslanca ali drugega gosta  

ORGANIZATOR: Renata Knap 

SODELZUJOČI: Milena Gerbec 

DATUM IZVEDBE:  

POROČILO: Zaradi epidemioloških razmer obisk ni bil realiziran. 

14. 4. Organizacija predavanj ali prireditev v okviru aktivov 
Aktiv angleščine in italijanščine 

− predavanja in delavnice v okviru programa MEPI (prva pomoč, oprema in kuhanje v naravi, varstvo narave, 

pohodništvo, orientacija) 

− Predstavitev MEPI na informativnem dnevu (3x) in na sestanku za starše udeležencev 

− sodelovanje na informativnem in projektnem dnevu 

− obisk in animacija za varovance dnevnega centra Žarek (prostovoljstvo MEPI) 

Aktiv fizike in informatike 

− priprava in izvedba šolskega tekmovanja iz fizike, astronomije in naravoslovja 

Aktiv biologije in kemije 

− delavnica polimeri, Visoka šola za polimere, Slovenj Gradec – virtualna izvedba 

− informativni dan, priprava predstavitve (videofilmi, PP) 

− predavanji v sklopu ZV (Preventiva pred rakom)  

− okrogla miza Inženirji bomo 

Aktiv filozofija – psihologija – sociologija 

− izvedba uvodnih predavanj pri roditeljskih sestankih vseh letnikov jeseni (dr. Barbara Debeljak Rus; Vesna Smolej 

Vrzel) in spomladi (Vesna Smolej Vrzel) 

− organizacija in izvedba Šole za starše v oktobru 2021 z naslovom Razvojne značilnosti mladostnikov v srednji šoli 

(dr. Barbara Debeljak Rus) 

− sodelovanje pri organizaciji predstavitve študijskih programov 

− sodelovanje na informativnem dnevu 

− EPAS, Sodelovanje z evropskimi institucijami 
− dobrodelna dejavnost, izdelava 400 božično novoletnih voščilnic za starejše občane v domovih 

Aktiv geografija – zgodovina 

− sodelovanje na informativnem dnevu 

− sodelovanje na projektnem dnevu 

− organizacija in izvedba območnega tekmovanja iz znanja geografije 

− predstavitev ekskurzij aktiva zgodovina - geografija na informativnem dnevu - 3x 

− organizacija potopisnega predavanja Andraža Pavliča  - Gruzija in Armenija - 2x 

− organizacija obeležitve mednarodnega dneva miru Unesco 

Aktiv matematika 

− priprava in izvedba obeležitve svetovnega dneva števila pi (14. marec) 

Aktiv nemščina 

− izvedba pisnih in ustnih izpitov za nemško jezikovno diplomo (DSD I.) 

− predstavitev na informativnem dnevu – 3x 

− Pilotprüfung (DSD I) 

Aktiv slovenščine 

− sodelovanje na informativnem dnevu 

− sodelovanje na projektnem dnevu 
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− organizacija šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje 

Aktiv športne vzgoje 

− psihoška priprava športnik Meta Jerala Keglovič 

− ostala načrtovana predavanja zaradi epidemije nismo mogli organizirati in izvesti 

Aktiv umetnosti 

Likovna umetnost, Sonja Janša Gazič: 

− organiziran ogled likovnih razstav za dijake 1. in 3. letnikov (virtualno, na daljavo) 

− priprava fotografske razstave v spletni obliki (aplikacija Artsteps), april 2021; na razstavi je preko 100 fotografij, 50 

dijakov 

− izdelava šolskega koledarja Slovenski pregovori 2021 s slikami dijakov 

− sodelovanje pri informativnem dnevu (3 x preko Zooma, priprava predstavitvenega videa za LUM) ter  

− sodelovanje na regijskih in državnih likovnih natečajih (državni mladinski likovni natečaj Društva pljučnih in 

alergijskih bolnikov Slovenije Zdrav dih – Nalezljive bolezni dihal; državni likovni natečaj Olimpijski plakat, Likovni 

natečaj Branka Čušina Koroška Bela, likovni natečaj za poslikavo medvedka pred nemškim veleposlaništvom) 

− priprava Spletne razstave likovnih del dijakov (aplikacija Artsteps), junij 2021; sodelovali dijaki vseh letnikov, vsa 

dela nastala pri predmetih LUM, LIS in ITS A. 

Glasbena umetnost, Urška Odar: 

− zaradi pademije je pevski zbor nastopil samo na proslavi ob Dnevu državnosti in na podelitvi pohval in nagrad 

dijakom nižjih letnikov 

 

Priloga št. 15: Samoevalvacija in Rezultati  Ankete o zadovoljstvu dijakov 4. letnika generacije 

2021/22 

15.1. Samoevalvacija 
(ravnateljica, mag. Lidija Dornig) 

Zavod izvaja dejavnost srednjega izobraževanja – program gimnazija v splošnih in športnem oddelku ter maturitetni tečaj.   

Za nami je še eno uspešno šolsko leto in ponosni smo lahko na rezultate našega dela. 

V šolskem letu 2021/22 je kar 65 dijakov ali 21,5 % doseglo odličen učni uspeh in 90 ali 29,7 % prav dobrega. Tako je ob 

zaključku šolskega leta učni  uspeh na naši gimnaziji  98,1 %, ob neupoštevanju maturitetnega tečaja pa 87,8 %. 

 

Med maturanti je devet dijakov, ki so bili vsa štiri leta odlični: 

Nina Breznik, 4. A 

Tal Čarman, 4. A 

Urša Rihtar, 4. A 

Izza Glavič, 4. B 

Miha Zore, 4. B 

Rocio Dowhyj, 4. C 

Eva Oštir, 4. C 

Veronika Piber, 4. C 

Matevž Toman, 4. C 

Filip Zupan, 4. C 

Ela Bajc, 4. Š 

Pia Holc, 4. Š 

Lana Omovšek, 4. Š 

Lena Repinc, 4. Š 

 

Uspeh na maturi 2022 je 98,6 %. En maturant ima  popravne izpite. 

Na Gimnaziji Jesenice imamo letos 5 zlatih maturantov, kar je 7,2 % vseh, ki so opravili maturo. Ti dijaki prejmejo maturitetno 

spričevalo s pohvalo. 

Zlati maturanti: 

Matevž Toman (33 točk) 

Tal Čarman (32 točk) 

Veronika Piber (31 točk) 

Nina Breznik (30 točk) 

Lena Repinc (30 točk) 

19 maturantov, kar je 28% maturantov je na maturi doseglo 25 točk in več.  
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Maturanti, ki so dosegli vsaj 25 točk in manj kot 30 (odličen uspeh): 

Eva Oštir (29 točk)  

Emma Dušanič (28 točk) 

Jernej Stegnar (28 točk) 

Urša Rihtar (27 točk)  

Nika Valentar (27 točk) 

Urban Zorman (27 točk) 

Ela Bajec (26 točk) 

Pia Holc (26 točk) 

Rebeka Rotar (26 točk) 

Filip Zupan (26 točk) 

Ruby Čop (25 točk) 

Iza Glavač (25 točk) 

Dora Hodžić Černe (25 točk) 

Nika Urh (25 točk) 

 

S profesorji so se dijaki pripravljali na številna tekmovanja iz znanj in športa ter bili pri tem, kot je značilno za naše dijake in 

profesorje, odlični. Letos je bilo večina tekmovanj že lahko izvedeno v živo. zaradi karantene ni bilo izvedenih veliko tekmovanj 

iz znanja in športa. Kljub temu so naši dijaki osvojili 16 zlatih, 19 srebrnih in 136 bronastih priznanj. 

 

Zlata priznanja so osvojili naslednji dijaki in mentorji 

PREDMET  

SLOVENŠČINA  

Cankarjevo priznanje  Jan Čelesnik, 3. A (Nada legat) 

MATEMATIKA  

Vegova priznanja Mark Sitar, 2. A ( Žana Strgar), Tjaš Peterlin,   3. Š (Jerneja Kučina) 

NEMŠČINA  

Bodi pisatelj/pisateljica Milica Bratić, 3. Š (Metka Podlipnik) 

GEOGRAFIJA  

Državno tekmovanje iz znanja geografije Matej Kos, 3. A (Rok Vengar) 

ŠPORTNA VZGOJA  

Štafetni tek v krosu Nina Breznik, 4.A, Anja Zalokar, 1. Š, Teja Gale, 2. A in Suzi Grilc, 2. A 

Miha Mlinarič, 1. Š, Timotej Filipič Džaftić, Tristan Bogataj, 1.Š in Nik Kozelj 

Tomše, 2. Š 

Tek trojk Blaž Kavčič, 4.Š, Mark Zupančič, 3.B, Bor Petrovič, 2. Š 

Barbara Klinar, 4. A, Karin Rotar, 2. B in  Anja Zalokar, 1. Š (Marija Medja) 

Atletika - ekipno Nik Kozelj Tomše, 2. Š - 100m, Miha Klofutar, 4.C – skok v višino, Ana 

Vogelinik, 4.C-  skok v višino (Marija Medja) 

 LIKOVNA UMETNOST  

Državni likovni natečaj Pišem/rišem za 

prijatelja 

Meta Stegnar, 2. A in Sara Sedovšek, 1. Š (Sonja Janša Gazič) 

Natečaj Branka Čušina Zlato priznanje – Zlati čopiči Iva Krkoč, 1. B  (Sonaj Janša Gazič) 

 

Na naše veliko veselje so rezultati odlični, a kljub velikemu prizadevanju nismo prepričali zadosti učencev, da se vpišejo na našo 

gimnazijo in bi tako oblikovali tri spolšne oddelke. Največji problem predstavlja drastično zmanjšanje vpisa učencev iz jeseniških 

osnovnih šol, kot tudi socialne stiske družin in premajhno vrednotenje znanja v sodobni družbi.  

Kot majhna gimnazija lahko vsi zaposleni posvetimo veliko pozornosti vsakemu dijaku posebej in mu nudimo pomoč, če je 

potrebno. Veliko osnovnošolcev se odloči za lažje srednje šole, saj jim trenutni sistem vpisa na fakultete omogoča vpis na veliko 

večino univerzitetnih študijev s poklicno maturo in opravljanjem petega predmeta na splošni maturi. Problem je vrednotenje 

doseženih točk na poklicni in splošni maturi, brez upoštevanja usvojenega znanja s šolanjem na gimnaziji ali srednji strokovni 

šoli. 

Pravilnik o normativih in standardih kot tudi sistem financiranja srednjih šol (MoFAS) onemogoča nudenje bogatejše ponudbe 

drugega tujega jezika. V preteklih letih smo ponujali fakultativno učenje tujih jezikov, a za to ni bilo interesa. 

Ponudba izbirnih predmetov v drugem in tretjem letniku je glede na velikost naše gimnazije omejena. Z vključitvijo v projekt 

PODVIG imamo možnost oblikovanja dodatne skupine izbirnega predmeta, kar dodatno obogati ponudbo in daje dijakom večjo 

možnost izbire. Vsa leta se trudimo, da v 4. letniku izvajamo pripravo na veliko večino predmetov, ki so na predmetniku splošne 

gimnazije. 

Za dijake, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, v katerem se ustrezno pripravljajo na maturo in jo nato opravljajo, smo 

izvajali maturitetni tečaj. 

Kljub mnogim oviram pri našem delu, predvsem pomanjkanju osebnega stika, smo se trudili, da izvedemo vse dejavnosti kot 

pomoč in podporo dijakom. 
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Svetovalna delavka je izvajala projekt  Predstavitev metod in tehnik uspešnega učenja dijakom prvega letnika – »Učenje učenja«. 

S predstavniki aktivov so pripravili gradivo za uspešno pomoč dijakom, da bodo uspešnejši pri osvajanju potrebnega znanja. 

Svetovalna delavka je izvedla  predavanja in delavnice (5 pedagoških ur za posamezni razred). Dijaki osvajajo znanje za pisanje 

kvalitetnih in uporabnih zapiskov pri posameznem predmetu, nato so  učitelji  pri svojem predmetu ob učnih vsebinah pri dijakih 

razvijali spretnosti učinkovitega učenja. 

Dijaki, ki so zelo obremenjeni s športnimi, kulturnimi dejavnostmi izven šole, imajo zdravstvene težave ali so v socialni stiski, 

imajo možnost pridobitve pedagoške pogodbe, ki nudi dijakom dodatne prilagoditve in pomoč. 

Čeprav so bila številna tekmovanja odpovedana in dejavnosti za poglabljanje osnovnega znanja nismo mogli izvesti, so se učitelji 

– mentorji po svojih najboljših močeh posvetili tudi nadarjenim dijakom ter jim nudili podporo pri pridobivanju dodatnega znanja 

na posameznih področjih. 

Kljub zaključku projekta posodabljanja gimnazijskega programa smo nadaljevali z vpeljanimi novostmi pri organizaciji in 

izvedbi šolskih kot tudi obšolskih dejavnosti. V letošnjem letu smo poleg tradicionalnih projektov nadaljevali s sodelovanjem z 

Zavodom za šolstvo RS pri projektu OBJEM, vključili smo se v projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah – PODVIG in v projekt »Središče karierne orientacije – 

zahod« - SKOZ, nosilka katerega je Gimnazija Vič. 

Poskus  izobraževanja na daljavo za dijake športnike v organizaciji  Zavoda RS za šolstvo  zaključil že v šolskem letu 2011/12. 

V tem šolskem letu smo nadaljevali z delom  v projekt OKS Študij na daljavo. Naši učitelji omogočajo športnikom, ki so dlje 

časa odsotni zaradi treningov in tekem, da pridobivajo pisne in ustne ocene sproti, hkrati kot sošolci, ki so prisotni pri pouku. 

Pred ocenjevanjem je dijakom ponujena tudi možnost individualnih ur OIV preko skypa. Učitelji dijakom pošiljajo dodatna 

gradiva. Koordinator projekta je Žiga Konjar, tehnično podporo pri sodelovanju sta nudila mag. Matej Erjavec in Mojca 

Velušček. Tudi dijakom, ki so zaradi bolezni dlje časa odsotni, je ponujena ta možnost. 

Za vsakega dijaka se vsi zaposleni potrudimo, da je uspešen in lahko dosega svoje cilje pri doseganju učnega uspeha, saj vsem 

nudimo dopolnilni in dodatni pouk. 

Dijake smo stalno spodbujali, saj so pogrešali osebno komunikacijo, druženje s sošolci in z učitelji v okviru  številnih obšolskih 

dejavnostih, ki jim omogočajo predstaviti tudi sposobnosti, ki niso neposredno merljive v procesu izobraževanja.  

Zaradi stisk, ki so se v preteklem šolskem letu še pogosteje pojavile pri dijakih, je svetovalna služba nudila individualno pomoč. 

Kljub težkim razmeram smo sodelovali v številnih projektih, naj omenim le nekatere: Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, Študij na daljavo, OBJEM, MERIA, NEFIKS, 

UNESCO, UNICEF, Dvig socialnega in kulturnega kapitala, Inženirke, inženirji bomo.  

Zelo nas veseli, da je velika večina dijakov odgovorno sodelovala pri pouku. 

 

1. Primerjava doseženih rezultatov 

 

Prehodnost med letniki 

Šolsko  

leto 

03 

04 

04 

05 

05 

06 

06 

07 

07 

08 

08 

09 

09 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

1. letnik 84,4 94,1 93,5 88,9 99,3 99,1 94,9 93,5 91,8 90,2 98,9 100 92,8 95 96,7 94,2 100 87,5 87,3 

2. letnik 89,5 91,6 90,3 85,8 94,0 94,85 93,58 92,4 92,3 96,6 92,8 96,3 98,3 97,8

1 

94,7 97,7 98,6

8 

95,8 91,9 

3. letnik 89,5 93,9 97,0 96,3 95,7 94,5 94,7 95,3 94,4 97,0 98,8 97,1 98,8 97 98 92,6 100 94,9 95,7 

4. letnik 96,3 98,1 100 98,5 99,2 97,3 96,7 96,9 97,1 98,8 98,0 100 96,3 95,1 100 98,9 95,5 98,9 96,1 

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

 

Splošni učni uspeh dijakov (%) 

 11/12 12/13 13/14 14/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Odličen 14,6 12,3 13,9 29,5 19,3 17,2 17,2 17,6 22,1 21,7 21,5 

Pravdober 29,0 28,4 31,0 32,8 31,3 27,6 31,0 26,3 31,2 27,6 29,7 

Dober  32,8 31,9 33,0 27,9 28,3 32 33,4 37,7 34 35,1 29,7 

Zadosten  11,2 5,3 13,4 9,8 10,2 8,9 6,9 7,6 5,9 6,5 6,9 

Nezadosten  2,9 1,2 0,2 1,24 2,4 1,8 1,8 2,0 1,81 2,5 3,3 

Število dijakov, ki so dosegli odličen splošni učni uspeh vsa štiri leta 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Število dijakov 11 7 11 5 11 8 14 9 9 12 14 
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Uspeh na maturi 

Leto Izdelalo v % 

1995 99,00 

1996 97,01 

1997 97,33 

1998 96,90 

1999 100 

2000 96 

2001 95,56 

2002 98,99 

2003 98,91 

2004 97,93 

2005 97,09 

2006 97 

2007 97 

2008 95,7 

2009 97,5 

2010 98,3 

2011 95,1 

2012 93,2 

2013 90,0 

2014 97 

2015 98,8 

2016 93,0 

2017 93,0 

2018 94,7 

2019 92 

2020 95,2 

2021 96,5 

2022 98,6 

Število zlatih maturantov  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Število zlatih 

maturantov 

9 2 6 4 4 4 3 5 4 1 5 

Število diamantnih 

dijakov 

1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 

Primerjava osvojenih priznanj 

 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Zlata priznanja 16 20 19 18 29 19 41 20 12 8 16 

Srebrna 

priznanja 

39 38 41 46 36 38 36 44 22 24 19 

Bronasta 

priznanja 

181 178 242 242 240 144 199 188 102 89 136 

Skupaj 236 236 302 306 302 201 276 252 136 121 171 

Število nastopov na  srednješolskih tekmovanjih 

 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Šolska tekmovanja 629 750 642 729 546 601 621 531 230 57 488 

Regijska tekmovanja 219 176 192 202 179 280 170 157 78 47 121 

Državno tekmovanje 181 244 293 289 381 423 311 303 154 253 193 

Skupaj 1029 950 1127 1220 1106 1304 1102 991 462 357 802 
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Število realiziranih dejavnosti v okviru izbirnega dela OIV 

 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 21/22 

Brezplačne ponudbe 52 53 56 57 48 44 41 44 42 34 

Nadstandardne 

ponudbe 

20 13 19 14 14 11 8 2 2 7 

Skupaj 72 64 75 71 62 55 49 46 44 44 

Število dijakov 

 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Število 

dijakov 

430 440 422 371 378 337 333 356 321 316 303 

 

Stvar, ki nas mora skrbeti je na žalost ponovno zmanjšanje števila dijakov na Gimnaziji Jesenice. Učenci, ki se odločijo za našo 

gimnazijo so zelo motivirani in ob podpori učitelji dosegajo odlične rezultate v okviru rednega pouka, na tekmovanjih iz znanj 

in športa ter številnih obšolskih dejavnosti ter. 

nem preteklem letu se je v tem šolskem letu vendar le situacija že zelo izboljšala, oziroma doseženi rezultati. Poslabšanje 

rezultatov v 1. in 2. letniku zagotovo lahko pripišermo posledicam pogojev dela v preteklem šolskem letu. 

Rezultati še zaostajajo za dosežki v preteklih letih, a so se izrazito izboljšali. Še posebej smo ponosni na rezultate na maturi, kjer 

so naši dijaki dosegli ponovno odličen rezultat. 

Tudi število nastopobv na tekmovanjih in število osvojenih priznanj se je bistveno povečalo glede na preteklo šolsko leto. 

Dosedanje izkušnje dela na daljavo naši učitelji še v naprej zavzeto uporabjajo po potrebi in kolektiv se je odločil za sodelovanje 

v projetu krepitve IKT kompetenc. 

Glede na to, da tudi v šolskem letu 2021/22 razmere še zdaleč niso bile normalne za delo smo lahko ponosni, da so dijaki ob 

podpori učiteljev dosegli bistveno boljše rezultate, kot v preteklem šolskem letu. 

15. 2.  Rezultati  Ankete o zadovoljstvu dijakov 4. letnika generacije 2021/22  
(vodja Veronika Žnidaršič) 

Anketo je izpolnilo 63 dijakov. 

 Anketa o zadovoljstvu dijakov 4. letnika  je sestavljena iz 25 vprašanj (21 vprašanj izbirnega tipa in 4 vprašanja odprtega 

tipa). Dodali smo vprašanje o delu na daljavo v času zaprtja šol, o predlogih za izboljšanje dela na daljavo, vprašanje o 

zahtevnosti šole in  o delu svetovalne delavke, izločili smo vprašanje o šolskem časopisu.  

Nekaj o rezultatih: 

• 84,1 % dijakov se je odločilo za Gimnazijo Jesenice na svojo željo, ponovno bi se za našo šolo odločilo 36,5 

%  dijakov, 33,3 % bi izbralo drugo gimnazijo, 30,2 % pa drugo srednjo šolo. 

• Gimnazijo Jesenice bi dijaki priporočili zaradi naslednjih razlogov (63 dijakov je navedlo 186 izbir, možnih je bilo 

več izbir ponujenih odgovorov): 

• bližine doma       51/186, 

• dobra opremljenost šole      10/186, 

• dobri učitelji                           18/186,    

• dobri uspehi na maturi            18/186,    

• dobra organizacija – dober urnik         27/186, 

• dejavnosti, ki jih ponuja šola za svoje dijake   13/186,    

• majhnost šole                       49/186. 

• 6 % dijakov meni, da je šola odlično  opremljena, 24 %  prav dobro in 48 % dijakov meni, da je šola dobro 

opremljena,  zadostno 21 % in 1 % dijakov , da je šola opremljena slabo (lestvica od 1- slabo do 5- odlično).  

• 32 %  dijakov meni, da je izkoriščenost opreme na šoli odlična, 27 % zelo dobra in 52 % dobra, 17,5  % zadostna 

in  nihče ni izbral slabe izkoriščenosti opreme na šoli.  

• Z razrednikom je bilo zadovoljnih 64 % dijakov.  

• 70 % dijakov meni, da je pretok informacij pravočasen in 79 % dijakov, da je zanesljiv. 

• Z organizacijo malice je zadovoljnih 59 % dijakov in 24 % s kakovostjo malice, 83 % dijakov meni, da imajo naši 

dijaki  spoštljiv odnos do hrane in  81 %  dijakov je zadovoljnih z obnašanjem dijakov v jedilnici.  

• Z  organizacijo dodatnega pouka je zadovoljnih  56 %  in z organizacijo  dopolnilnega pouka 52 %.   

• Z dostopom do interneta je zadovoljnih 83 %  dijakov.  
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• Z odnosom učiteljev do dijakov je zadovoljnih 59 %  dijakov.   

• 76  % dijakov meni, da so vse izbirne predmete v 3. In 4. letniku izbrali in obiskovali po svojih željah in 68  % jih 

meni, da šola ponuja dovolj različnih izbirnih vsebin, da so lahko izbrali take, ki so jih zanimali.  

• 43 % dijakov meni, da na šoli namenimo premalo časa nadarjenim dijakom, 52 %  dovolj časa, 5 % pa jih meni, da 

jim namenimo preveč  časa.  

• 46 % dijakov meni, da na šoli namenimo dijakom z učnimi težavami dovolj časa, 48 % premalo časa in 6 %  dijakov 

meni, da jim namenimo preveč časa. 

• Kot najpomembnejši vir informacij so dijaki navedli razrednike (46/200) in sošolce (46/200), na drugem 

mestu   učitelje (37/200), na tretjem okrožnice (33/200), na četrtem spletno stran šole (18/200), na petem facebook 

(17/200) in na zadnjem  mestu oglasno desko pred zbornico (0/200).   

• Pomoč pri delu za šolo: 41 % dijakov navaja pomoč instruktorjev pri delu za šolo, 89 % pomoč vrstnikov, 33 

%  dijakov  pomoč staršev, 50 % dijakov  pomoč učiteljev v šoli, 17 % dijakov pa je navedlo, da jim ne pomaga 

nihče.   

• Čas dnevnega dela za šolo: 2 – 3 ure porabi 21 % dijakov, 33 %  od 1-2 uri, 14 % dijakov od 3 – 4 ure, 11 % dijakov 

več kot 4 ure, 19 % manj kot eno uro in  2 % dijakov nič.  

 

• Pričakovani učni uspeh glede na vloženo delo v posameznem letniku  
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Boljši od pričakovanega 9,5 12,7 25,4 

Primeren glede na pričakovanega 66,7 66,7 60,3 

Slabši od pričakovanega 23,8 20,6 14,3 

 

• Povezava med uspehom v tretjem letniku in časom porabljenim za delo za šolo v urah na dan.  
št. zd(2) št. db(3) št. pd(4) št. odl(5) Št. dijakov (61) 

nič / 1 / / 1 

manj kot 1 uro / 7 2 3 12 

1 – 2 uri / 4 9 7 20 

2 – 3 ure / 5 3 5 13 

3 – 4 ure 1 2 1 5 9 

več kot 4 ure / 1 4 1 6 

 

 

• Z izbiro srednje šole je zadovoljnih 63,5 %, 8 % dijakov zelo zadovoljnih in 28,5 % nezadovoljnih.  

• 78 % jih meni, da so se naučili dovolj, da bodo uspešno opravili maturo.  

• Pomoč pri svetovalni delavki: 71 % dijakov navaja, da pomoči niso iskali nikoli, 29 % dijakov pa do petkrat letno, 

nihče pa več kot petkrat letno ali zelo pogosto. 

• Informacije pri svetovalni delavki: 76 % dijakov meni, da dobi dovolj informacij o razpisih, 65 % pri izračunih 

potrebnih točk za vpis, 54 % o možnosti individualnega svetovanja in 87 % o pomembnih rokih (informativni dan, 

vpis,..).  

 

Primerjava  rezultatov ankete o zadovoljstvu dijakov 4. letnikov 

2011, 2012, 2013 (maj), 2014 (april), 2015 (april), 2016 (marec), 2017 (marec) in 2017 (oktober),2018 (december), 2022 (maj) 

( v %) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/III 2017/X 2018 2022 

Število dijakov, ki so izpolnili anketo 91 76 53 73 75 98 68 59  73 63 

Vpis na Gimnazijo Jesenice na lastno željo 90 86 85 90 81 83 87 86 77 84 

Ponovno bi se za našo šolo odločilo 58 66 52 47 51 65 47 54 58 37 

Drugo gimnazijo bi zbralo 26 12 26 31 21 19 22 20 23 33 

Drugo  srednjo šolo bi izbralo 15 17 20 22 28 16 31 26 19 30 

Z razrednikom je bilo zadovoljnih 69 84 93 89 92 69 69 85 81 64 

Pretok informacij pravočasen 66 72 57 73 68 68 57 85 82 70 

                                zanesljiv 78 87 61 89 79 84 72 93 82 79 

Z organizacijo malice je zadovoljnih 60 72 74 88 89 92 91 92 86 59 

S kakovostjo malice je zadovoljnih 56 72 76 75 77 78 77 64 59 24 

Dijaki imajo spoštljiv odnos do hrane meni 33 79 70 75 76 91 85 95 82 83 

Zadovoljni dijaki z obnašanjem v jedilnici 33 50 46 49  57 79 79 88 64 81 

Z organizacijo dodatnega pouka je 

zadovoljnih 

75 70 41 66 61 67 65 61 59 56 

 Z organizacijo  dopolnilnega pouka je 

zadovoljnih 

70 82 37 52 63 72 59  53 62 52 
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Z dostopom do interneta zadovoljnih 86 89 81 74 75 83 81 73 77 83 

Zadovoljni  z odnosom učiteljev do dijakov 63 71 41 67 59 67 57 58 66 59 

Izbirne predmete v 3. In 4. letniku so lahko 

izbrali in obiskovali  po svojih željah 

75 86 69 82 89 96 94 95 96 76 

Premalo časa namenimo nadarjenim dijakom 

meni 

51 37 48 36 40 38 32 31 40 43 

Dijakom z učnimi težavami namenimo dovolj 

časa meni 

62 75 30 60 50 /!! /!! 63 48 46 

Šolski časopis Divjak          -   ga ne pogledam 
     

25 13 19 25 ** 

•  Vsako številko le prelistam 
     

35 49 48 49 ** 

• Preberem polovico člankov 

vsake št. 

     
25 34 20 19 ** 

• Natančno preberem vsako 

št. 

     
15 4 14 7 ** 

Urnik – luknje ne motijo 76 75 85 85 85 91 87 ** ** ** 

Urnik – popoldanske obveznosti ne motijo 64 42 19 37 17! 53 41 ** ** ** 

Urnik – čakanje na izbirne predmete ne moti 48 53 41 79 61 76 62 ** ** ** 

Pomoč pri delu za šolo   - inštruktor 30 21 43 30 36 37 34 37 40 41 

                                           - učitelji 69 70 26 62 61 55 38 61 62 50 

-   vrstniki 73 75 69 84 76 87 88 88 84 92 

• starši 21 28 22 34 35 25 43 37 18 33 

• tutorji 
         

8 

• nihče 
         

17 

Čas, ki ga porabijo dijaki za šolo na dan: 1-2 

ure 

54 29 31 44 31  30 25 29 30 33 

• 2-3 ure 
  

20 19 27 26 29 22 25 21 

• 3-4 ure 8 9 6 8 8 3 15 20 7 14 

• več kot 

4 ure 

3 3 9 2 8  6 3 10 2 11 

• manj 

kot eno 

uro 

31 38 30 23 23 32 22 15 29 19 

• nič 8 9 2 4 4 3 6 3 7 1 

Učni uspeh je dovolj dober glede na vloženo 

delo 

82 89 61 78 77 78 68 * * * 

Z izbiro srednje šole je zadovoljnih 84 88 70 79 81 91 82 87 81 64 

Dovolj so se naučili, da uspejo na maturi 93 92 81 73 85 88 81 83 84 78 

Kolikokrat si poiskal/a pomoč pri svetovalni 

delavki:                          - nikoli 

        
74 71 

                                        - do petkrat letno 
        

26 29 

Ali si dobil/a pri svetovalni delavki dovolj 

informacij o:  - razpisu za vpis na faks 

        
59 76 

 - izračunu števila potrebnih točk za vpis na 

faks 

        
67 65 

- o možnosti individualnega svetovanja z 

reševanjem testa interesov 

        
80 54 

- pomembnih rokih (informativni dan, vpis,…) 
        

86 87 

Z izbiro srednje šole sem: 

- zelo zadovoljen/a 

         
8 

- zadovoljen/a 
         

64 

Nezadovoljen/na 
         

29 

Izrazi svoje mnenje o zahtevnosti naše šole: 
         

7 
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- šola je premalo zahtevna 

- šola je ravno prav zahtevna 
         

60 

- šola je prezahtevna 
         

33 

Primerjava dela na daljavo in dela v šoli. 

- veliko raje sem v šoli 

         
16 

- raje sem v šoli 
         

27 

-  raje se učim doma 
         

32 

- veliko raje se učim doma 
         

14 

- oboje mi je enako všeč 
         

11 

 

** vprašanje je bilo izvzeto iz ankete 

*vprašanje je bilo dopolnjeno, rezultati so v posebni tabeli v poročilu Rezultati Ankete o zadovoljstvu dijakov 4. letnika. 

 

Priloga 16: Finančno poročilo 

16. 1. Načelo denarnega toka 

FINANČNO POROČILO ZA  ŠOLSKO LETO 2021-2022 - NAČELO DENARNEGA TOKA 

    

16. 2. Stroški izobraževanja in drugi potni stroški  


