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1. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet staršev 

ga. Alenka Sever, predstavnica staršev 1E 

g. Erik Juhant, predstavnik staršev 1F 

g. Roman Pirnat, predstavnik staršev 2E 

ga. Zorica Zaklan, predstavnica staršev 2F 

g. Dejan Gjurin, predstavnik staršev 3E 

ga. Breda Berger, predstavnica staršev 3F 

ga. Klavdija Šuligoj, predstavnica staršev 4E 

ga. Sonja Podboršek, predstavnica staršev 4F 

 

Svet staršev se v šolskem letu 2013/14  sestal 17. 10. 2013. Po uvodnem pozdravu ravnatelja je 

ravnatelj predstavil nove člane katerim mandat je bil v nadaljevanju soglasno potrjen.  

Ravnatelj je na kratko predstavil poročilo za leto 2012/13 in letni delovni načrt za leto 2013/14.  

V poročilu je posebej izpostavil uspeh dijakov. V 3F oddelku in v oddelkih 4. letnikov je bil 

uspeh slab, zato je ravnatelj napovedal analizo dogajanja in iskanje vzrokov, da se kaj 

podobnega ne bi ponovilo. Realizacija pouka in obveznih izbirnih vsebin v preteklem šolskem 

letu je bila 100%. Izpostavil je tudi sodelovanje v projektih in na tekmovanjih iz znanja in 

športnih tekmovanjih. Uspeh na spomladanskem roku mature je bil prvič 100%, zopet pa smo 

se vpisali na seznam šol z zlatimi maturanti, vendar pa ta uspeh nekoliko zasenči slab uspeh v 

4. letnikih. 

V letnem delovnem načrtu (LDN) je ravnatelj predstavil ključne poudarke za leto 2013/14. 

Izpostavil je slabši vpis v 1. letnik gimnazijskega programa.  Šola bo še naprej izvajala vse 

aktivnosti v zvezi z vpisom in tako tudi v naslednjih leti skušala zagotoviti polno zasedenost 

mest v vseh programih. 

Šola je uspešno kandidirala na razpisu za nadaljevanje projekta »Obogateno učenje tujih 

jezikov 2013-2015, OUTJ 3«. Projekt je ponovno zastavljen tako, da bo šola zaposlila tujega 

učitelja, ki sodeluje pri pouku italijanščine. Šola je za krajši delovni čas (60%) zaposlila tudi 

tujo učiteljico angleščine.  

Učiteljski zbor se bo v tem letu sistematično posvetil usposabljanju za »učenje učenja« 

(projektni tim v sodelovanju z ZRSŠ) in usposabljanju za »motivacijo za učenje« (projektni tim 

v sodelovanju s ŠR). Člani projektnih timov (skupaj 9 učiteljev + ravnatelj) bodo sproti 

poskrbeli za prenos znanja v kolektiv in na dijake. Starši (ga. Zorica Zaklan) je pohvalila izbor 

tem za izobraževanje. 

Ga. Zorica Zaklan je izpostavila, da si dijaki (tudi starši) želijo garderobnih omaric, kamor bi 

lahko odložili osebne stvari. Ravnatelj je povedal, da je bilo to vprašanje izpostavljeno tudi na 

dijaški skupnosti.  Ravnatelj je pojasnil, da je za dobrih 630 dijakov nemogoče zagotoviti 

garderobne omarice, ker v šoli ni prostora. Ker se dijaki ne preobuvajo v copate, razmišlja o 

postavitvi manjšega števila garderobnih omaric za kateri bi se dijaki odločili po želji. Ker to 

zahteva tudi znatna finančna sredstva, bo ravnatelj najprej pridobil predračun. 

Ga. Breda Berger je postavila vprašanje v zvezi z maturantskim izletom za 3. letnike. Ravnatelj 

je pojasnil, da šola maturantskega izleta ne organizira. Dijaki 3. letnikov v aprilu odpotujejo na 

strokovno ekskurzijo v Toscano. 

Maturantski izlet, kot si ga predstavljajo dijaki in kot ga ponujajo turistične agencije, za šolo ni 

sprejemljiv in šola ne more prevzeti odgovornosti. Dijakom je bila v preteklih letih že ponujena 

alternativa, vendar zanimanja za »šolski« maturantski izlet ni bilo.   
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Učiteljski zbor 

Učiteljski zbor je ob ocenjevalnih konferencah sprejemal poročila o uspehih in vzgojni 

problematiki. Poleg tega je učiteljski zbor : 

 sprejel letni delovni načrt za tekoče šol. leto, poročilo za preteklo šol. leto,  

 sprejemal vzgojne ukrepe in odločal o pohvalah dijakom, 

 reševal pritožbe in 

 opravljal druge naloge v skladu s pristojnostmi. 

 

Učiteljski zbor se je sestal na petih ocenjevalnih konferencah in na 10 pedagoških konferencah. 

 

2. PREGLED ŠOLSKEGA LETA 
 

SEPTEMBER 

Šolsko leto 2013/14 se je pričelo v ponedeljek 2. septembra 2013. Že 16. septembra je bilo 

organizirano prvo filmsko popoldne za katerega je poskrbela Tanja Stergar. V torek 24 

septembra je bil na vrsti 1. športni dan.  Za konec septembra nas je razveselila naša dijakinja 

Kaja Emeršič Ljubič, ki se je na turnirju najboljših slovenskih tenisačic  v kategoriji do 18 let 

uvrstila v polfinale in zasedla končno 3-4. mesto.  

 

OKTOBER 

Oktober je bil v znamenju akcije »Skupaj 

pomagamo Urbanu« Urban je dijak poklicne in 

strokovne šole, ki je potreboval nujno 

operacijo srca v daljni Južni Koreji.  

Oktobra pa smo tudi že tekmovali in sicer iz 

znanja o sladkorni bolezni. Na šolskem 

tekmovanju 4. oktobra, je pet dijakov doseglo 

bronasto priznanje. Mentorica: Alenka Kmecl. 

V ponedeljek 7. oktobra je je bilo drugo 

filmsko popoldne. Dijaki so si lahko ogledali 

animirani film Krudovi. Mentorica: Tanja 

Stergar. 

V torek 8. oktobra so si dijaki v spremstvu profesoric Nataše Medved in Andreje Rupnik 

ogledali Festival znanosti (CD, Ljubljana), naslednji dan pa so dijaki 1. in 2. letnika odpotovali 

na jesenske ekskurzije. Prvi letnik na Dolenjsko, drugi pa na Gorenjsko.  

Pod mentorstvom profesorice Petre Dovč so se 

dijaki v četrtek 10. oktobra v Vodicah udeležili 

državnega tekmovanja v orientaciji. 

V tednu od 7. – 11. oktobra smo gostili tudi 
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razstavo mag. Valentina Kubaleta z naslovom »Pomen razvoja didaktike-metodike učnih 

predmetov v sodobni šoli«.   

Dijaki 4. letnika so 16. oktobra odpotovali na strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo 

(Salzburg, Melk, Dunaj).  

Istega dne pa je bilo že tretje filmsko popoldne, ko so si dijaki lahko ogledali film o križarjih 

Nebeško kraljestvo. Mentorica: Tanja Stergar 

Zadnji teden oktobra (od 21. -25. oktobra 

2013) smo zopet odstopili računalniško 

učilnico našim starejšim občanom, ki so v 

projektu Simbioz@ nabirali izkušnje z IKT.    

 

NOVEMBER 

Dijaki so se 9. novembra udeležili 

državnega tekmovanja iz znanja o sladkorni 

bolezni. Konec novembra pa je bil izveden 

tudi 1. LanParty v tem šolskem letu. 

Mentor: Volodja Šiškovič. 

 

DECEMBER 

4. decembra 2013 je bil šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Osem dijakov je doseglo 

bronasto priznanje in se uvrstilo v nadaljnja tekmovanja. Mentorici: Nuša Fujan, Nina Stopar. 

V soboto, 7. in 14. decembra 2013 je bil izveden prvi angleški filmski maraton. Dijaki so si 

ogledali serijo filmov o super junakih. Mentorja: Petra Krhlanko, Volodja Šiškovič. 

Na debatnem turnirju v Lendavi, ki je bil 7. decembra so 

naše predstavnice dosegle 5. mesto (Tadeja Kreč), 6. 

mesto (Nina Jagrič) in 7. mesto (Patricija Tome). 

Mentorici: Sofija Baškarad in Nina Stopar.  

 

 

 

 

 

 

 

V četrtek 12. decembra 2013 smo 

pripravili tradicionalni novoletni sejem. 

Sejem je bil dobrodelen, saj smo ves 

izkupiček namenili socialno ogroženi 

družini iz naše občine. Nabralo se je več 

ko 800 EUR, kar je bil lep izkupiček. 

Mentorica: Marta Hrovatin.  

 

JANUAR 

V januarju (9. 1. 2014) smo s pomočjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji izvedli 

prevajalske delavnice. Predstavniki EU komisije so predstavili poklic tolmača in prevajalca in 

možnost opravljanja prakse in zaposlovanja v EU. 

14. 1. 2014 so nas obiskali predstavniki ameriške ambasade. Srečali so se z dijaki, ki obiskujejo 

Conversation Club in z njihovo mentorico Rebecco Svetina.  



 5 

V okviru OIV smo 21. januarja 2014 za dijake 2. letnikov pripravili delavnice z naslovom »Še 

vedno vozim, vendar ne hodim«, ki jih je izvajal zavod Varna pot. 

V petek in soboto (24. in 25. januarja 2014) smo se udeležili sejma Informativa`14. Predstavili 

smo programe, ki jih izvajamo na šoli. 

Z ogledom filmov Pianist in Schindlerjev seznam smo počastili dan spomina na holokavst, 27. 

1. 2014. V sredo 29. 1. 2014 je potekalo šolsko tekmovanje iz zgodovine na temo Propad 

vzhodnega bloka in proces demokratizacije. Bronasto priznanje so si prislužili Julija Šuligoj, 

Tadeja Kreč, Tina Vavpetič, Lovro Volčini in Anja Kobilšek. Prve tri so se udeležile tudi 

državnega tekmovanja v Slovenski Bistrici(mentorica: Tanja Stergar). 

 

FEBRUAR 

Na šoli smo 4. februarja 2014 izvedli šolsko tekmovanje iz biologije (Proteus) naslednji dan, 5. 

2. 2014 EKO kviz in 6. 2. 2014 še šolsko tekmovanje iz geografije. Bronasto priznanje je 

osvojilo osem dijakov, trije (Gašper Šoln, Ajda Sokler in Luka Gjurin) pa so se uvrstili na 

območno tekmovanje (mentorica: Petra Dovč). 4. 2. 2014 smo izvedli tudi zimski športni dan. 

Informativni dan za domžalske športne klube smo izvedli 6. 2. 2014.   

Srečanje z upokojenimi kolegicami in kolegi je bilo 10. 2. 2014. Tokrat smo srečanje pripravili 

v šolski zbornici. Srečanje je bilo, kot vedno, zelo zanimivo, polno spominov na zanimive 

prigode. S kolegicami in kolegi smo se sprehodili tudi po učilnicah in jim pokazali sodobno 

opremo s katero razpolagamo.  

Dijaki, ki obiskujejo Conversation Club so se 12. 2. 2014 v Ljubljani srečali z aktivisti 

DrogArta. 

Drugi vikend v februarju (14. in 15. 2. 2014) je bil informativni dan. Hkrati so bile za dijake 1. 

letnika izvedene delavnice »Varni internet« (14. 2. 2014). 

   

MAREC 

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja smo izvedli 10. marca 2014. V sredo 12. 

marca 2014 smo na šoli izvedli območno tekmovanje iz geografije. Tekmovanja se je udeležilo 

preko 70 dijakov in njihovih mentorjev. V soboto 15. marca 2014 smo izvedli poskusno 

maturo. Tokrat smo izbrali angleščino. Šolsko matematično tekmovanje smo izvedli 20. marca 

2014.  

V tem šolskem letu smo prvič izvedli tudi dan 

odprtih vrat. V soboto, 22. marca 2014 smo tako 

izvedli »Mostove znanja«. Aktivnost je bila tudi 

del praznovanja 150 letnice šolstva v Domžalah. 

Izvedene so bile tri delavnice, udeleženci pa zelo 

zadovoljni. 

Vzporedno z »Mostovi znanja« je v Slovenski 

Bistrici potekalo tudi državno tekmovanje iz 

zgodovine. Udeležile so se ga tri naše dijakinje. 
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APRIL 

Z recitalom poezije ruskih pesnic 20. stoletja smo pričeli mesec april. V Knjižnici Domžale 

smo 3. aprila 2014 vsem ljubiteljem ruske poezije polepšali večer. Nastopili so dijaki, ki 

obiskujejo krožek ruskega jezika pod mentorstvom profesorice Nuše Fujan.  

 

 

Ob 150 letnici šolstva v 

Domžalah je Občina Domžale 

10. aprila 2014 pripravila 

nacionalni strokovni posvet 

»Pedagog in izzivi časa«. Na 

posvetu sta aktivno sodelovala 

tudi učitelja naše šole Andrej 

Oberwalder Zupanc in Viktor 

Jemec. 

 

 

 

 

Prav tako so se 10. aprila 2014 pričele tradicionalne 

spomladanske ekskurzije. Dijaki 3. letnika so 

odpotovali v Toskano, dijaki 2. letnika pa v 

München. 
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Konec meseca (22.-25. 4. 2014) so bili dijaki 

prvega letnika na taboru v Bohinju, v okviru 

katerega so opravili tudi večino obveznosti iz 

naslova OIV.  

 

 

 

 

 

Tik pred prvomajskimi prazniki, 26. 4. 2014, so se 

dijaki 4. letnika zavrteli še v ritmih svečane četvorke. 

Maturantski ples je bil v Cankarjevem domu, udeležilo 

pa se ga je 250 dijakov, staršev, sorodnikov in učiteljev.   
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MAJ 

V torek 6. maja 2014 se je s pisanjem eseja pričela matura 2014. Za dijake nižjih letnikov smo 

pripravili kulturni dan in sicer ogled filma v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. 

ogledali si film Razredni sovražnik.  

Na državnem srečanju mladih 

raziskovalcev 19. maja 2014 

v Murski Soboti sta dijakinji 

2. letnika Neža Leben in 

Patricija Tome predstavili 

raziskovalno nalogo 

Slamnikarstvo skozi oči 

delavcev, pogovori z 

nekdanjimi delavci tovarne 

Univerzale.  Podelili so jima 

zlato priznanje in njuno 

nalogo razglasili za najboljšo 

srednješolsko raziskovalno 

nalogo iz etnologije na 

letošnjem srečanju. Zaradi 

zlatega priznanja sta vabljeni 

na posebno prireditev za Zotkine talente 2014.   

 

Konec maja je bil precej naporen. V sredo 21. 

maja 2014 smo na domžalskem štadionu gostili 

finale državnega prvenstva v atletiki za dijakinje 

in dijake. Kljub temu, da smo tekmovanje gostili 

prvič, smo se z organizacijo zelo izkazali. Na 

finalno tekmovanje sta se uvrstila tudi dva naša 

dijaka. Dijaki, ki so ta dan imeli športni dan so 

tekmovanje spremljali s tribun in na ta način 

pričarali pravo športno tekmovalno vzdušje.  

 

 

 

Že naslednji dan smo v centru Domžale 

v družbi naših maturantov in župana 

občine Domžale Tonija Dragarja, 

odplesali maturantsko četvorko.  
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Čisto za konec so se 29. maja 2014 

dijaki 2. letnika srečali z 

mladinsko pisateljico Janjo 

Vidmar. Srečanje je potekalo v 

Knjižnici Domžale pod okriljem 

projekta »Bralnice pod 

slamnikom«.  

 

 

 

JUNIJ 

V ponedeljek 2. junija 2014 so dijaki 1. letnika pa odpotovali na strokovno ekskurzijo v 

Benetke.  

Sprejem najboljših dijakov pri županu je bil 10. junija 2014. Na sprejem so bile povabljene 

Anja Oršič. Tadeja Kreč, Patricija Vamplin in Tina Vavpetič (na sliki z županom in dijaki 

poklicne in strokovne šole)  

V sklopu priprav na izmenjavo dijakov s šolo na Siciliji so dijaki 2E razreda obiskali 

dvojezično Gimnazijo Gian Rinaldo Carli Koper. Izmenjavo bomo izvedli v naslednjem 

šolskem letu, ko bomo na obisk popeljali tudi naše goste s Sicilije. 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 
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Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih 
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti -SKK 
 

Naša šola je skupaj z Osnovno šolo Rodica, Osnovno šolo Globoko in I. Gimnazijo v Celju 

sodelovala  kot koordinatorica mreže v projektu z naslovom Dvig socialnega in kulturnega 

kapitala v lokalnih skupnostih 

za razvoj enakih možnosti in 

spodbujanje socialne 

vključenosti (SKK). V okviru 

projekta so potekale različne 

aktivnosti. Najodmevnejša je 

prav gotovo že omenjena prva 

nagrada za raziskovalno 

nalogo (str. 8, MAJ). Naloga 

in vse ostale aktivnosti so bile 

predstavljene tudi 21. avgusta 

2014, v Kongresnem centru na 

Brdu pri Kranju. Dogodek je 

obiskal tudi minister za 

izobraževanje, znanost in 

šport dr. Jernej Pikalo, ki si je ogledal predstavitev projektov, ki so jih pripravile mreže šol. 

Naša mreža se je predstavila s filmom Slamnikarska dediščina kot kulturni in socialni kapital 

mladih. Film je rezultat sodelovanja Osnovne šole Rodica in Srednje šole Domžale s 

Slamnikarskim muzejem Domžale. Prikazuje dejavnosti, s katerimi so se ukvarjale dijakinje 

Srednje šole Domžale v okviru projekta. 

Že decembra 2013 smo na OŠ Rodica izvedli projekt »Kemijska vez med OŠ rodiva in SŠ 

Domžale. Profesorica kemije Alenka Lenarčič je s še dvema dijakinjama obiskala OŠ Rodica in 

z učenci izvedla nekaj kemijskih poskusov. Tovrstno izmenjavo smo izvedli prvič, upamo pa, 

da bodo naši učitelje lahko še gostovali na okoliških osnovnih šolah. 

K projektu pa je potrebno prišteti tudi dan odprtih vrat »Mostovi znanja« (str. 5, MAREC). 

 
ESS projekt - Obogateno učenje tujih jezikov 2013 - 2015 (OUTJ-3) 
OUTJ 3 nadaljevanje projekta OUTJ 2 v okviru katerega smo, tako kot v preteklih letih 

zaposlovali tuje učitelje. Projektni tim (PT) so sestavljali  Miranda Kabaj Vončina, vodja, 

Andrea Valenti, tuji učitelj italijanščine in Rebeca Svetina, tuja učiteljica angleščine. Oba tuja 

učitelja sta imela sklenjeno delovno razmerje v šoli. Podrobnosti so prikazane v spodnji tabeli: 

 

TJ 

Tuji učitelj (TU) 

in  

% zaposlitve v 

okviru OUTJ 

Matična šola/institucija 
Učna obveznost  

na MŠ v % 

Partnerska šola 

 in učna obveznost na PŠ v % 

AN 
Rebecca Jo Ehalt 

Svetina(60%) 

Srednja šola Domžale 

Cesta talcev 12, 1230 Domžale 
60% / 

IT 
Andrea Valenti 

(100%) 

Srednja šola Domžale 

Cesta talcev 12, 1230 Domžale 
40% PŠ (40%), ZRSŠ (20%) 

 

Cilji in aktivnosti projekta OUTJ-3 so dopolnitev in nadgradnja ciljev in aktivnosti vseh 

predhodnih faz projekta v katere smo bili vključeni v preteklih letih (Sporazumevanje v tujih 

jezikih-Uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju tujih jezikov z vključevanjem tujih 
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učiteljev v izvedbeni kurikulum 2008-10, Obogateno učenje tujih jezikov 2010-12, Obogateno 

učenje tujih jezikov II 2012-13).  

Vsebinska in izvedbena rdeča nit, tj. umestitev tujih učiteljev tujih jezikov kot njihovih 

domačih govorcev v slovenski šolski sistem je vseskozi enaka. V sedanji, zaključni, fazi 

projekta je potrebno oblikovati sistemsko rešitev za vključevanje tujih učiteljev tujega jezika v 

življenje in delo slovenskih šol.  

Z vključitvijo v projekt OUTJ-3 se je šola zavezala, da bo načrtno in sistematično razvojno 

ravnala in delovala skladno s cilji in aktivnostmi nacionalnega projekta. V ta namen je 

oblikovan že omenjeni šolski projektni tim, ki bo oblikoval in izvajal šolski razvojni projekt, s 

katerim bo šola v šolski izvedbeni kurikul umestila sporazumevalno zmožnosti v tujih jezikih 

kot kroskurikularni cilj. 

V sklopu tega projekta smo v tem šolskem letu skušali pripraviti vse potrebno za izvedbo 

izmenjave dijakov v naslednjem šolskem letu. Načrtujemo izmenjavo z italijansko šolo na 

Siciliji, kamor so v aprilu 2014 že odpotovali ravnatelj, Andrea Valenti in Miranda Kabaj 

Vončina. Obiskali so šolo v kraju Salemi na Siciliji in se dogovorili za izmenjavo, ki bo v 

marcu oz. aprilu 2015.   

 

ESS projekt – Posodobitev gimnazijskih programov 
K projektu smo pristopili že v letu 2008/09 in se s šolskim letom 2013/14 zaključuje.  Pred 

začetkom novega šolskega leta (24. 8. 2014) se je učiteljski zbor zbral na skupnih pripravah 

za naslednje šolsko leto, kjer smo naredili pregled izvedenih timskih ur  in realizacijo načrta 

za preteklo leto in naredili načrt za šolsko leto 2014/15. 
 

Motivacija za učenje (Mreže učečih se šol 2, Šola za ravnatelje) 

Projektni tim, ki ga sestavljajo Nina Stopar (vodja), Nuša Fujan, Alenka Lenarčič in Alenka 

Kmecl se je v Šoli za ravnatelje udeležil dveh dvodnevnih in treh enodnevnih delavnic, ki jih so 

jih člani ponovili s celotnim kolektivom v šoli. Motivacija učencev je eden najpomembnejših 

dejavnikov kakovostnega učenja. Učiteljski zbor je preko članov PT spoznal različne teorije in 

pristope, s katerimi lahko spodbujamo in razvijamo motivacijo. V programu smo poglobili 

razumevanje najpomembnejših dejavnikov motivacije za učenje in razvijali strategije za 

oblikovanje takega učnega okolja, ki omogoča vsem učencem, da dosegajo zastavljene cilje in 

razvija pozitiven odnos do učenja. 

 

Učenje učenja (Zavod za šolstvo RS) 

Projektni tim, ki ga sestavljajo Mihaela Krapež (vodja), Volodja Šiškovič, Nataša Prašnikar, 

Petra Krhlanko in Barbara Gramc se je na Zavodu za šolstvo RS (mag. Cvetka Bizjak) udeležil 

treh delavnic in sicer v oktobru 2013in januarju in aprilu 2014. Učitelji so v času med 

izobraževanji načrtovali in izvajali učne ure, v katerih so dijake učili kakovostnega 

samostojnega učenja iz pisnih virov in drugih učnih strategij (zapiski). Priprave in drugo 

gradivo o izvedenih učnih urah so sproti predstavljali tudi na pedagoških konferencah 

učiteljskega zbora in na ta način poskrbeli za oblikovanje sistema razvoja kompetence učenja 

učenja na nivoju šole. obešali v spletno učilnico, ki bo oblikovana v ta namen. V projektu bodo 

sodelovali tudi predmetni svetovalci ZRSŠ, ki bodo učiteljem nudili pomoč v zvezi s 

specifikami posameznega predmeta. Člani PT so pridobljeno znanje širili tudi na ostale učitelje 

na šoli pri čemer je imel aktivno vlogo tudi ravnatelj, ki je pri hospitacijah učiteljev opazoval 

vključevanje učenja učenja v pouk. 
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Simbioz@ ´13 

Tudi v tem šolskem letu smo se priključili velikemu vseslovenskemu projektu računalniškega 

opismenjevanja, ki ga vodi zavod Ypsilon. Simbioz@ ´13 je potekala v tednu od 21. – 25. 10. 

2013. Aktivnosti v šoli je vodil Tadej Trinko s pomočjo sodelavcev in dijakov. 

 

   

3. TEKMOVANJA 
 

V  šolskem letu smo na področju matematike izvedli dve tekmovanji in sicer: 

 Logika: Šolsko tekmovanje smo izvedli 25. 9. 2013. Bronasto priznanje so osvojili 

Tina Opravš, Toni Ulčar, Miha Belšak, Ema Florjančič,  Luka Kralj, Lara Vrbančič, 

Jure Cezar, Tadeja Kreč 

 

 Mednarodno matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije: Šolsko tekmovanje 

smo izvedli 19. 3. 2014. Bronasto priznanje so osvojili Matic Skok, Anže Farkaš, Urban 

Kopitar, Toni Ulčar, Tina Opravš, Matic Vesel, Janez Pavel Šuštar, Ema Florjančič,  

Žiga Capuder, Žiga Marinšek, Luka Kralj, Tilen Peterka, Blaž Kadivec.  

 

Regijsko tekmovanje srednješolcev je bilo izvedeno 2. 4. 2014 v Ljubljani. Anže 

Farkaš, Urban Kopitar sta osvojila srebrno priznanje. 

 

Mentorici: Nataša Prašnikar in Barbara Gramc  

 

Na šolskem tekmovanju iz kemije (Preglove plakete), ki je potekalo 10. 3. 2014, je dijakinja 

Katarina Ocepek, 2. F, dosegla bronasto priznanje. Na državnem tekmovanju nismo dosegli 

vidnejših uvrstitev. 

Mentorica: Alenka Lenarčič 

 

 

Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo nagrado je tekmovalo 15 dijakov. 

Timotej Derstvenšek je dosegel bronasto priznanje, na državnem nivoju smo bili tokrat brez 

predstavnika.  

Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je bilo 4. 10. 2013 je tekmovalo 9 dijakov. 

Bronasto priznanje je doseglo pet dijakov, Ana Balantič in Erik Korać pa sta se udeležila tudi 

državnega tekmovanja, ki je bilo 9. 11. 2013, vendar sta ostala brez vidnejših uvrstitev.    

Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2013/2014 

V šolskem letu 2013/2014 so se dijaki gimnazije udeležili tekmovanja iz materinščine za 

Cankarjevo priznanje, ki je potekalo na dveh stopnjah. Šolsko tekmovanje je bilo organizirano 

4. decembra 2013 v prostorih naše šole, regijsko pa v januarju 2014 v Ljubljani. Bronasto 

priznanje na 1. stopnji (1. in 2. letnik) so osvojili Neža Leben, Tina Opravš, Katarina Ocepek, 

Sabina Vučkič, Anja ravnikar in Sara Lekan. Na drugi stopnji (3. in 4. letnik) sta bronasto 

priznaje osvojili Tadeja Kreč in Anja Oršič.  

Na regijskem tekmovanju so srebrno priznanje dosegli Anja Ravnikar, katarina Ocepek, Sabina 

Vučkič in Neža Leben. Mentorica: Nina Stopar in Nuša Fujan 
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Na šolskem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 29. 1. 2014, je sodelovalo 15 dijakov iz 

gimnazije. Dijaki Julija Šuligoj, Tina Vavpetič, Tadeja Kreč, Anja Kobilšek in Lovro Volčini 

so dosegli bronasto priznanje.  
Na državnem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 22. 3. 2014 v Slovenski Bistrici, Julija 

Šuligoj, Tina Vavpetič in Tadeja Kreč niso dosegle vidnejših rezultatov. 
Mentorica: Tanja Stergar 

 

Na šolskem tekmovanju iz geografije, ki je potekalo 6. februarja 2014 je bronasto priznanje 

osvojilo osem dijakov, trije (Gašper Šoln, Ajda Sokler in Luka Gjurin) pa so se uvrstili na 

območno tekmovanje, kij 12. marca 2014 prav tako potekalo na naši šoli (mentorica: Petra 

Dovč). 

 

Bralnega tekmovanja Knjižni molj (Bookworm) 2013/2014 so se udeležili dijaki od 1. do 3. 

letnika gimnazije. Vsi tekmovalci so dobili priznanja. 

Mentorja: Petra Krhlanko, Volodja Šiškovič  

 

Na državnem tekmovanju iz nemščine sta dijakinji Taja Žibert in Katarina Ocepek dosegli  

bronasto priznanje. 

Mentor: Marko Majce, Lydia Lavrač Dostal 

 

Na srednješolskem računalniškem bralnem maratonu Pfiffikus (NEM) so priznanje s 

pohvalo dosegli Tadeja Kreč, Anja Omahna, Zala Seršen, Janez Pavel Šuštar, Matic Rutar in 

Kristjan Wicher. 

Mentor: Marko Majce, Lydia Lavrač Dostal  
 

Športna tekmovanja 

 

Šolskega  državnega tekmovanja v orientacijskem teku v Vodicah, 10.10.2013, so se udeležili 

naslednji dijaki Štiftar Žiga (13. mesto), Gjurin Luka (14. mesto) , ekipno sta osvojila 6. mesto. 

Kralj Luka (mp), Muhelič Sandi (22. mesto) in ekipno 8. mesto, Vidergar Domen (dns), 

Bahovec Maša (10. mesto) in ekipno 6. mesto.  

Mentorica: Petra Dovč. 

Srednješolskega prvenstva v šahu v Mariboru, 7.12.2013 so se udeležili dijaki Skok Matic (27. 

mesto), Sever Kristjan ( 41. mesto) in Vodnik Žiga (48. mesto).  

Mentor: Viktor Jemec. 

Šolskega regijskega tekmovanja v lokostrelstvu v Kamniku, 12.1.2014, so se udeležili Gaspeti 

Matej, Gjurin Luka in Arnež Luka, ki so osvojili ekipno 4. mesto.  

Mentor: Katja Dovč. 

Pokljuški maraton ni bil tekmovalnega značaja, udeležili sta se ga Maša Bahovec in Sara 

Lekan. 

 

Atletskega področnega tekmovanja v Ljubljani so se udeležili Domen Vidergar, Anže Farkaš,  

Maša Bahovec, Danica Rušnjak, Tea Podbevšek. Na finale v Domžale, 21.5. 2014  sta se 

uvrstila Tea Podbevšek (5. mesto), Anže Farkaš (13. mesto). 

Mentor: Katja Dovč. 
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4. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Učiteljski zbor v šol. l. 2013/14 – GIMNAZIJA  

Učitelj Razrednik/opomba Predmet 

BAŠKARAD Sofija  FIL 

DOVČ Katja  ŠVZ 

DOVČ Petra 2. f GEO 

SVETINA Rebecca Jo tuja učiteljica ANG 

FUJAN Nuša 4. f SLO 

GRAMC Barbara   MAT 

JEMEC Viktor  INF 

KABAJ V. Miranda 1. e TJ2-ITA 

KARLOVŠEK Metka  SOC 

KASESNIK Špelca  GLA 

KMECL Alenka 3. f BIO 

KRAPEŽ Mihaela  PSI  

KRHLANKO Petra  TJ1-ANG 

LAVRAČ-DOSTAL Lydia  TJ2-NEM, GEO 

LENARČIČ Alenka 2. e KEM, tajnica ŠMK 

MAJCE Marko 1. f TJ2-NEM 

MEDVED Nataša  FIZ 

MIŠKOVIĆ Dragan  ŠVZ 

MOTL Martina  LUM, knjižničarka 

PRAŠNIKAR Nataša 3. e MAT 

RUPNIK Andreja  KEM 

STERGAR Tanja  ZGO 

STOPAR Nina 4. e SLO, FIL 

STROJNIK Bojana  svetovalna delavka 

ŠIŠKOVIČ Volodja Mitko  TJ1-ANG 

ŠKOFIC Primož ravnatelj KEM 

VALNENTI Andrea tuji učitelj ITA 

 

Dijaki  
V šolskem letu 2013/14 se je na šoli po programu splošne gimnazije redno izobraževalo 181 

dijakov (stanje 15.9.2013). Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih še 176 dijakov. Dijaki so 

bili razdeljeni v 8 oddelkov:  

 

LETNIK ŠT. DIJAKOV ŠT. ODDELKOV 

vpisani ob 

začetku šol. l. 

ob koncu šol. l.  

1. letnik 41 40 2 

2. letnik 52 49 2 

3. letnik 44 44 2 

4. letnik 44 43 2 
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Seznam oddelkov in razredniki 

1e Miranda Kabaj Vončina, prof. 

1f Marko Majce, prof. 

2e Alenka Lenarčič, prof 

2f Petra Dovč, prof 

3e Nataša Prašnikar, prof 

3f Alenka Kmecl, prof. 

4e Nina Stopar, prof. 

4f Nuša Fujan, prof. 

 

 

Realizacija pouka 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija obveznih izbirnih vsebin 

AKTIVNOSTI  

Obvezni enotni del  

Kulturni dan 8. 10. 2013-obisk Festivala znanosti v CD, 3. in 

4. letnik 

6. 5. 2014-ogled filma Razredni sovražnik v KD 

FB, 1., 2. in 3. letnik 

 

Knjižnično informacijska 

znanja Bralnice pod Slamnikom, junij 2014, 1e, 1f 

 

Državljanska kultura / 

 

Športni dan Jahanje, kolesarjenje, adrenalinski park (24. 9. 

2013) 

Smučanje, drsanje, plavanje (4. 2. 2014) 

Finale državnega prvenstva v atletiki  (21. 5. 

2014) 

Strokovna predavanja/delavnice 

za dijake 

Še vedno vozim, vendar ne hodim, izvedeno za 2. 

letnik, 21. 2. 2014 

Varna raba interneta, izvedeno za 1. letnik, 14. 2. 

2014 

Razred realizacija v % 

1e 99,8 

1f 99,4 

2e 102,0 

2f 103,1 

3e 104,1 

3f 105,0 

4e 92,1 

4f 92,3 

SKUPAJ 99,7 
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Predstavitve fakultet, izvedeno za 3. letnik 

Strokovna ekskurzija 9.10.2013, Dolenjska (1. letnik) 

9.10.2013, Gorenjska (2. letnik) 

16.-18.10.2013, Salzburg, Melk, Dunaj (4. letnik) 

23.10.2013, Trst (3. letnik) 

10. in 11.4.2014, Bavarska, Munchen (2. letnik) 

9. – 11.4.2014, Toscana (3. letnik) 

2.6.2014, Benetke (1. letnik) 

5. USPEŠNOST  
 

Razred izdelalo 

(%) 

ni izdelalo 

(%) 

izpisani 

1e 17 (85,0) 3 (15,0) -1 

1f 17 (85,0) 3 (15,0) 0   

2e  21 (84,0) 4 (16,0) -1 

2f  24 (100,0)   -2 

3e 20 (90,9) 2 (9,1) 0 

3f 20 (90,9) 2 (9,1) 0 

4e 23 (88,5) 3 (11,5) 0 

4f 17 (100)  -1 

SKUPAJ  159 (90,3) 17 (9,7) -5      

 

Matura 2014 

Maturo je v spomladanskem roku 2014 opravljalo 38 dijakov, ki so ob koncu pouka uspešno 

zaključili 4. letnik gimnazije. Uspešnih je bilo 29 ali 76,3%. 

Skupno je maturo opravljalo 41 dijakov, ki so v tem šolskem letu zaključili 4. letnik. Uspešnih 

je bilo 38 ali 92,7% (v preteklem letu 78,3%). Uspeh na maturi prikazujejo tudi spodnji 

diagram
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6. REALIZACIJA INVESTICIJ IN NAKUP NOVE OPREME  
 

Pri investicijah in nakupu nove opreme smo odvisni pri pridobivanju sredstev odvisni od 

prioritet Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Namenskih sredstev za investicije in 

investicijsko vzdrževanje nismo prejeli. 

Smo pa za redno vzdrževanje namenili 

nekaj sredstev, ki smo jih privarčevali v 

preteklih letih.  Opremili smo še eno 

računalniško učilnico namenjeno 

izvajanju programa Tehnik računalništva, 

kupljena pa je tudi vsa ostala pripadajoča 

oprema. Nova učilnica U01 je na lokaciji 

učnih delavnic na Ljubljanski cesti 105. 

Hkrati z novo računalniško učilnico smo 

uredili tudi učilnico za poučevanje 

elektro-inštalacij. 

Uredili smo okolico igrišča in kolikor se 

je dalo tudi ploščad, ki zdaj čaka na preplastitev. 

Igrišče in s tem skoraj celotno zemljišče okrog 

šolske stavbo je zdaj tudi ograjeno.   

V štirih učilnicah, ki jih uporabljamo prvenstveno 

za pouk tujih jezikov smo namestili akustične 

obloge. Glede na LDN 2013/14 smo izpolnili vse, 

delno nerealizirana ostaja sanacija 

napušča.  

Glede na željo dijakov (dijaška skupnost) 

in staršev (Svet staršev) smo zagotovili 

60 garderobnih omaric. Zasedenih je bilo 

približno 2/3, vendar v bodoče 

pričakujemo večji odziv dijakov. 
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7. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 2013/2014 

Prispevki v šolski sklad se na podlagi sklepa o ustanovitvi šolskega sklada uporabljajo za 

financiranje tistih dejavnosti šole, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Zbrana sredstva smo 

uporabili za sofinanciranje strokovnih ekskurzij, ki so v letnem delovnem načrtu opredeljene 

kot nadstandardna izvedba pouka (na terenu). Upravni odbor šolskega sklada na svoji seji dne 

16. 5. 2013 odločil, da bo šola enkrat letno izdala položnice vsem dijakom Gimnazije (oz. 

družinam, iz katerih le-ti prihajajo). Položnice so bile razdeljene v septembru 2013 (20 EUR za 

celo šolsko leto). Nekaj sredstev smo zbrali tudi s pomočjo sponzorjev in donatorjev. 

 

Stanje na dan 1. september 2013                                                                       262,70 EUR 

Zbrana sredstva do 31. 8. 2014           1.185,00 EUR 

Porabljena sredstva do 31. 8. 2014              548,75 EUR 

Stanje na dan 1. september 2014              898,95 EUR 

 

 

Poročilo pripravil Primož Škofic, ravnatelj 

 

 

 

V Domžalah, 20. septembra 2014 

 

 

 


