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1. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet staršev 

g. Tomaž Kališnik, predstavnik staršev 1E 

g.  Borut Jenko, predstavnik staršev 1F 

ga. Alenka Sever, predstavnica staršev 2E  

g. Erik Juhant, predstavnik staršev 2F 

ga. Sabina Pirš, predstavnica staršev 3E 

ga. Zorica Zaklan, predstavnica staršev 3F 

g.   Stanislav Žibert, predstavnik staršev 4E 

ga. Breda Berger, predstavnica staršev 4F 

 

Svet staršev se v šolskem letu 2014/15  sestal 21. 10. 2014. 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 2013/14 in letni delovni načrt za leto 2014/15.  

Ravnatelj je na kratko predstavil poročilo za leto 2013/14. V poročilu je posebej izpostavil 

projekt učenje učenja in motivacija za učenje. Projekta sta potekala v šolskem letu 2013/14 in 

sta bila odgovor na slab uspeh dijakov v preteklem šolskem letu (2012/13). Uspeh se je 

nekoliko popravil, vendar je nemogoče trditi, da je to že posledica obeh projektov. Z učenjem 

učenja učiteljski zbor nadaljuje tudi v šolskem letu 2014/15, medtem, ko je projekt motivacija 

za učenje, zaključen. S slednjim učiteljski zbor pa tudi ravnatelj ni bil preveč zadovoljen, zato 

se kolektiv ni ponovno prijavil na razpis. 

Prisotne je zanimalo na kakšen način se posamezne metode učenja učenja predstavijo dijakom. 

Ravnatelj je pojasnil, da v Projektnem timu (PT) letos sodeluje 9 učiteljev. Sodelujoči učitelji 

se udeležujejo izobraževanj pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Na pedagoških konferencah 

posredujejo informacije in znanje tudi ostalim učiteljem. Vsak učitelj v šolskem letu izvede 

nekaj ur pouka na način, da predstavi eno izmed oblik učenja učenja. Ravnatelj spodbuja 

predstavitve metod učenja učenja na hospitiranih urah. V zbornici in e-zbornici se zbirajo 

primeri dobre prakse, ki so na voljo vsem učiteljem. 

V letnem delovnem načrtu (LDN) je ravnatelj predstavil ključne poudarke za leto 2014/15. 

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. 

 

Nekaterim članom upravnega odbora šolskega sklada je prenehal mandat (dijaki so zaključili 

šolanje), zato je bilo potrebno izvesti nadomestne volitve in potrditi nov upravni odbor. Za 

predstavnike staršev v upravnem odboru šolskega sklada so bili izvoljeni Sabina Pirš, Tomaž 

Klaišnik in Zdenka Skok. Predstavnike zaposlenih v upravni odbor imenuje svet zavoda. Na 

korespondenčni seji, ki je potekala od 10. do 14. 10. 2014 sta bili z 12 glasovi za (0 proti) 

izvoljeni ga. Adriana Kokalj in ga. Nataša Medved. 

Svet staršev je v nadaljevanju imenoval upravni odbor šolskega sklada o. e. gimnazija v 

naslednji sestavi: 

Tomaž Kališnik, predstavnik staršev,  

Zdenka Skok, predstavnica staršev, 

Sabina Pirš, predstavnica staršev, 

Vinko Letnar, predstavnik staršev,  

Alenka Lenarčič, predstavnica zaposlenih, 

Adriana Kokalj, predstavnica zaposlenih in  
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Nataša Medved, predstavnica zaposlenih. 

 

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 8 pedagoških konferencah. 

 

2. PREGLED ŠOLSKEGA LETA 
 

SEPTEMBER 

Šolsko leto 2014/15 se je pričelo v 

ponedeljek 1. septembra 2014. V 

soboto 6. septembra smo v 

Češminovem parku v sklopu 

festivala mladih podelili bronasta 

MEPI priznanja petim našim 

dijakom: Patriciji Tome, Tajdi Jeras, 

Anžetu Škoficu, Kristjanu Wicherju 

in Maticu Rutarju. Mentorji: Metka 

Karlovšek, Nuša Fujan, Katja Dovč, 

Saša Kukič in Irena Dokl. 

 V Knjižnici Domžale je bila 18. 

septembra 2014 otvoritev razstave 

Šolstvo v domžalski občini. Razstava na kateri smo se predstavili z dvema panojema je bila še 

ena ob prireditev s katero smo skozi celo leto obeleževali 150-letnico šolstva v Domžalah. 

Praznovanje se je zaključilo s slavnostno akademijo 26. septembra 2014.  V soboto 27. 

septembra je bil na vrsti 1. športni dan s katerim smo nadomestili delovni 2. januar 2015, dijaki 

prvega letnika pa so bili že na »spoznavnem« taboru v CŠOD Peca v Mežici (26. – 28. 9.). 

 

OKTOBER 

V ponedeljek 13. oktobra 

smo skupaj z OŠ Rodica 

organizirali slamnikarski 

dan. Slamnikarskega dne se 

je udeležilo po 20 učencev 

oz. dijakov iz vsake šole. 

Dan je bil namenjen 

druženju učencev in dijakov 

med oddelki in šolami ter 

spoznavanje kulturne 

dediščine Domžal. Ob tem 

je nastal tudi DVD film. 
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Sodelovale so dijakinje 3E oddelka Neža Leben, Patricija Tome, Tajda Jeras in Maša Bahovec 

in dijaki 1F oddelka. Mentorica: Sofija Baškarad. 

 

V tednu od 13. -17. oktobra 2014 smo zopet odstopili 

računalniško učilnico našim starejšim občanom, ki so v 

projektu Simbioz@ nabirali izkušnje z IKT. Pri pomoči 

starejšim občanom so se izkazali dijaki programa Tehnik 

računalništva. Mentor: Tadej Trinko  

Dijaki 4. letnika so se 14. oktobra odpravili na tradicionalno 

ekskurzijo po Avstriji (Salzburg, Melk, Dunaj). Že teden prej 

pa so dijaki 1., 2. in 3. letnika »opravili« jesenske ekskurzije 

na Dolenjsko, Gorenjsko, 3. letnik 

pa v Krško in naprej do Zagreba.   

Oktobra smo že tekmovali in sicer 

iz znanja o sladkorni bolezni. 

Šolsko tekmovanje je bilo v petek 

17. oktobra. Mentorica: Alenka 

Kmecl. 

Za konec meseca in tik pred prvimi 

počitnicami v šolskem letu sta nas 

obiskala še Romana in Tomo Križnar. 

Dijakom in učiteljem, ki so se pridružili 

predstavitvi sta predstavila svoja 

potovanja, ki to pravzaprav niso.   

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 

V okviru programa MEPI (prostovoljstvo) so dijaki pričeli z rednimi torkovimi srečanji z 

varovanci MGC Bistrica. Letos so skupaj prebirali knjigo Jugoslavija moja dežela, avtorja 

Gorana Vojnovića. Avtor se jim je na zadnjem srečanju tudi pridružil. S tem projektom, ki smo 
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ga poimenovali »medgeneracijsko branje« smo sodelovali na 

natečaju Prostovoljec leta 2014 in prejeli priznaje. Mentorica: 

Nina Stopar  

Konec novembra je bil izveden tudi 1. LanParty v tem šolskem 

letu. Mentor: Volodja Šiškovič. 

 

DECEMBER 

4. decembra 2014 je bil šolsko tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje. Sedem dijakov je doseglo bronasto priznanje, šest se 

jih je uvrstilo v nadaljnja tekmovanja. Mentorici: Nuša Fujan, 

Nina Stopar. 

Prvi filmski maraton v šolskem letu je bil v soboto 6. decembra. 

Dijaki so si ogledali trilogijo 

Hobbit. Mentorja: Petra 

Krhlanko, Volodja Šiškovič. 

V četrtek 11. decembra 2014 

smo pripravili tradicionalni 

novoletni sejem. Sejem je bil 

tokrat namenjen šolskemu 

skladu gimnazije in poklicne in 

strokovne šole. Mentorica: 

Marta Hrovatin.  

 

JANUAR 

V januarju smo izvedli šolsko tekmovanje iz 

slovenščine za Cankarjevo priznanje, 

tekmovanje v znanju nemškega jezika in 

šolsko tekmovanje iz zgodovine. Podeljenih je 

bilo nekaj bronastih priznanj, najboljši pa so 

se udeležili tudi regijskih in državnih 

tekmovanj. V okviru OIV smo za dijake 2. letnika 

organizirali predavanje o varnosti v cestnem 

prometu »Še vedno vozim, vendar ne hodim …«. 

Ponovno smo se predstavili na sejmu Informativa 

15´ (23. in 24. 1. 2015), izvedli  športni dan (27. 1. 

2015) in 2. filmsko popoldne s katerim smo 

obeležili dan spomina na holokavst (28.  1. 2015). 

Ogledali smo si film Schindlerjev seznam.  

 

FEBRUAR 

Priprave na informativne dneve so se začele že 5. 

februarja, ko smo izvedli informativni dan za 

domžalske športne klube. »Pravi« informativni 

dnevi so bili 13. in 14. februarja, še prej pa smo 



 6 

izvedli šolsko tekmovanje iz geografije. 

Dijake 1. letnika smo za informativni dan 

zaposlili z OIV – »Varni internet«, dijaki 2. 

letnika so sodelovali pri predstavitvi šole, 

višji letniki pa so se udeležili informativnih 

dni na fakultetah. Čakal nas je še pust in 

zimske počitnice.  

 

MAREC 

Marec je bil v znamenju naše prve 

mednarodne izmenjave z gimnazijci 

s Sicilije. Uradni naziv šole v 

italijanščini se glasi Istituti di 

Istruzione Secondaria Superiore 

“Francesco D’Aguirre Salemi, gre pa za splošno/klasično gimnazijo iz mesta Salemi blizu 

Trapanija (letališče). Dijaki so na Sicilijo odpotovali 16. marca 2015. Na izmenjavo je 

odpotovalo 18 dijakov 2. in 3. letnika, spremljali pa 

so jih trije učitelji (Miranda Kabaj Vončina, Rebecca 

Svetina in Andrea Valenti). Gostitelji so pripravili 

bogat progam z ogledi znamenitosti in predstavitvijo njihovega življenja, kulture in zgodovine.  

Izmenjava je vzbudila tudi pozornost lokalnih medijev. 

 

Je pa marec tudi mesec tekmovanj. Potekalo je šolsko Preglovo tekmovanje (KEM), regijsko 

tekmovanje iz geografije in šolsko tekmovanje matematični kenguru.  

Dijaki so se udeležili tudi EKO kviza v Celju in tekmovanja iz pisanja filozofskega eseja na 

Gimnaziji Vič, kje je dijak 4. letnika Aleks Učnik dobil 1. nagrado.  

V torek, 3. marca 2015, je na Gimnaziji Šentvid potekal polfinalni turnir v košarki za dijake. 

Poleg gostiteljev in naše šole je sodelovala še Srednja upravna in administrativna šola 

Ljubljana. Naši fantje so osvojili drugo mesto in se uvrstili na zaključni turnir najboljše 
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četverice. Finalni turnir je 

potekal 23. marca v Rogaški 

slatini. Postali smo 4. najboljša 

ekipa v državi.  

Dijaki 2. in 3. letnika, ki niso 

odpotovali na Sicilijo so se 

udeležili strokovne ekskurzije v 

Toskano, ki smo jo pripravili 

med 18. in 20. marcem 2015. 

Dijaki, ki so sodelovali v 

projektu »Evropa v šoli« so si s 

svojim poznavanjem ustroja EU 

že četrtič prislužili nagradno 

ekskurzije v Strasbourg (25. – 

27. 3. 2015). Potekalo je tudi  Čisto za konec (26. 3. 2015) smo v okviru spomladanskega 

roditeljskega sestanka organizirali še predavanje za starše »kako ohraniti stik z otrokom«. 

Odziv je bil izjemen. Predavanja se je udeležilo preko 80 staršev, naša največja učilnica je bila 

premajhna.   

 

APRIL 

Tudi april je bil v znamenju mednarodne izmenjave saj so nam naši novi prijatelji s Sicilije 

vrnili obisk. Še prej, že 1. aprila smo se 

učitelji udeležili izobraževanja iz 

poslovnega bontona na Srednji gostinski in 

turistični šoli v Ljubljani. Tradicionalni 

filmski maraton je potekal 4. aprila, tik pred 

že omenjenim obiskom pa smo 9. aprila 
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2015 še zaplesali z našimi maturanti.  

 

V soboto 11. aprila 2015 smo sprejeli naše goste s Sicilije. Obiskalo nas je 18 dijakov, ki sta jih 

spremljala dva učitelja, kasneje pa se jim je pridružila še ravnateljica. Našim gostom smo 

pripravili bogat program s katerim smo  predstavili Domžale in Slovenijo. Popeljali smo jih v 

Koper, kjer so obiskali tudi manjšinsko italijansko gimnazijo in v Škocjanske jame. Na 

Gorenjskem so obiskali Bled in Radovljico, v Domžalah smo izpostavili slamnikarstvo.  

Šolsko športno prvenstvo smo prvič izvedli 

22. aprila. Preko 300 dijakov se je pomerilo 

v številnih športih od nogometa, košarke, 

ameriškega nogometa, tenisa, plesa, teka … 

do vlečenja vrvi. Vsak posameznik ali ekipa 

je s svojim rezultatom prispevala k 

skupnemu rezultatu svojega oddelka. Dijaki 

oddelka 4E (gimnazija) so postali prvi 

zmagovalci in ponosno dvignili velik 

prehodni pokal na katerega bomo v 

naslednjih letih zapisali še veliko novih 

zmagovalcev.  

 

MAJ 

Dijaki oddelka 1E  (tudi 2A) so se 13. 

maja udeležili aktivnosti v okviru festivala Bralnice pod slamikom v domžalski knjižnici. S 

tradicijo obiskov predstavnikov tujih veleposlaništev smo nadaljevali 19. maja, ko so nas 

obiskali predstavniki nizozemskega veleposlaništva. Že naslednji dan pa nas je tako kot 

preteklo leto čakala zahtevna izvedba finala državnega atletskega tekmovanja za srednje šole. 

Tudi tokrat smo za organizacijo prejeli številne pohvale, izostali pa niso niti rezultati. Dijakinja 

Agata Zupin je v šprintu na 100 m zasedla 2. 

mesto, Nika Pavlič Hren 4. mesto in Tea 

Podbevšek 5. mesto v teku na 400 m.  

Deževno vreme 21. maja je nekoliko okrnilo 

izvedbo maturantske četvorke v Domžalah, 

vendar so maturanti vseeno zaplesali.  
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JUNIJ 

Dijaki  1. letnika so že 1. junija odpotovali na 

enodnevno strokovno ekskurzijo v Benetke, dijaki 2. 

letnika pa so isti dan prisluhnili predstavnikom 

ameriškega veleposlaništva, ki so obiskali šolo. 

Predstavili so možnosti študija v ZDA. 

V torek, 9. junija 2015 je bil tradicionalen 

sprejem za najboljše učence in dijake, ki 

ga vsako leto pripravi domžalski župan. 

Letos so bili najboljši gimnazijci Taja 

Žibert, Ajda Sokler in Erik Korać (slednja 

se sprejema nista mogla udeležiti, ker sta 

se potila na maturitetnem izpitu iz 

geografije). Na poklicni in strokovni šoli so bili najboljši Urban Lederer v programu tehnik 

računalništva, Matej Jeglič v programu avtoserviser, Lejla Suljadžić v programu trgovec in 

Maruša Sitar v programu ekonomski tehnik. 

Ponovno naj je uspelo izpeljati nadstandardno ekskurzijo. Preko 20 dijakov je 10. junija 

odpotovalo v Rim, Neapelj in Pompeje.  

Čisto za konec, v soboto 13. junija pa smo predstavili na tradicionalnem slamnikarskem sejmu 

v Domžalah. Obiskovalcem smo predstavili šolo, programe, ki jih izvajamo, predvsem pa delo 

dveh naših dijakinj, ki sta za raziskovalno nalogo o slamnikarstvu v Domžalah v lanskem 

šolskem letu prejeli zlato priznanje na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v Murski 

Soboti.    
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ESS projekt - Obogateno učenje tujih jezikov 2013 - 2015 (OUTJ-3) 
Projekt OUTJ 3 se je uradno končal 31. 7. 2015. 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(100%) 

Srednja šola Domžale 

Cesta talcev 12, 1230 Domžale 
80% PŠ (20%) 

IT 
Andrea Valenti 

(70%) 

Srednja šola Domžale 

Cesta talcev 12, 1230 Domžale 
60% PŠ (10%) 

 

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 

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 projekta je bila izvedena prva mednarodna izmenjava dijakov (stran 6, 7 – MAREC, 

APRIL)  

 

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) v 

šolskem letu 2014/15 udeležil treh delavnic. V projektu učenja 

učenja smo v lanskem šolskem letu posvečali večjo pozornost 

urjenju kompetence učenja učenja pri članih tima. Planirali smo 

uporabo strategij v svojih letnih delovnih načrtih in poskušali 

čim bolj razvijati pouk v smeri kvalitetnega poučevanja. Poleg 

tega smo pospešeno širili uporabo strategij uspešnega učenja na 

celotni kolektiv. Strategije smo predstavili celotnemu 

učiteljskemu zboru in bili na voljo za pomoč pri načrtovanju in 

izvajanju pouka. Tako se je celotni kolektiv gimnazije 

izpopolnil v kompetenci Učenja učenja. Letos to znanje 

intenzivneje prinašamo k učencem- v prve letnike 

 

Ekošola 
V okviru programa Ekošola smo sodelovali v projektu 

»Varčevanje z električno energijo v šoli«.  Zasedli smo 3. mesto 
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in prejeli priznanje za »Eko nalepke«, ki jih je oblikovala naša dijakinja Kaja Emeršič Ljubič. 

 
Simbioz@ ´14 

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

opismenjevanja, ki ga vodi zavod Ypsilon. Simbioz@ ´14 je potekala v tednu od 13. – 17. 10. 

2014. Aktivnosti v šoli je vodil Tadej Trinko s pomočjo sodelavcev in dijakov, ki so šoli 

pridobili naziv »Simbioza šola«. 

 

   

3. TEKMOVANJA 
 

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

 Logika: Šolsko tekmovanje smo izvedli 26. 9. 2014. Bronasto priznanje so osvojili 

Maja Kosmač, Luka Trojanšek in Sara Jamšek (1. letnik), Matic Skok, Ema Florjančič,  

Anže Frakaš, Tina Opravš in Kristjan Sever, (2. letnik), Janez Pavel Šuštar in Luka 

Avbelj (3. letnik) in Matej Berger (4. letnik). Janez Pavel Šuštar se je udeležil tudi 

državnega tekmovanja in osvojil srebrno priznanje. 

 

 Mednarodno matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije: Šolsko tekmovanje 

smo izvedli 20. 3. 2015. Bronasto priznanje so osvojili Maja Kosmač, Klemen Narat, 

Sara Jamšek, Manca Zupanc, Nejc Klavžar in Žiga Kališnik (vsi 1. letnik) in Luka Kralj 

(4. letnik).  

 

Maja Kosmač in Luka Kralj sta se uvrstila na regijsko tekmovanje in osvojila srebrno 

priznanje. 

Mentorici: Nataša Prašnikar in Barbara Gramc  

 

Na šolskem tekmovanju iz kemije (Preglove plakete), ki je potekalo 9. 3. 2015 so dijaki kaja 

Ručigaj, Matic Juhant, Katarina Ocepek in Taja Žibert dosegli bronasto priznanje. Na državnem 

tekmovanju, ki je bilo 9. 5. 2015 nismo dosegli vidnejših uvrstitev. 

Mentorica: Alenka Lenarčič 

 

Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo nagrado je tekmovalo 7 dijakov. 

Nej Zore in Tina Opravš sta osvojila bronasto priznanje, na državnem nivoju smo bili tokrat 

brez predstavnika.  

Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, je tekmovalo 11 dijakov. Bronasto priznanje 

sta dosegla dve dijakinji: Jamšek Sara in Ravnikar Anja. Slednja je na državnem tekmovanju 

dosegla srebrno priznanje (do zlatega je zmanjkala le točka). 

Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2013/2014 

V šolskem letu 2014/2015 so se dijaki gimnazije udeležili tekmovanja iz materinščine za 

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

4. decembra 2014 v prostorih naše šole, regijsko pa v januarju 2015 v Ljubljani. Bronasto 

priznanje na 1. stopnji (1. in 2. letnik) so osvojili Laura Tönig, Anja Ravnikar, Sara Pečnik in 

Luka Trojanšek. Na drugi stopnji (3. in 4. letnik) sta bronasto priznaje osvojili Sabina Vučkič, 

Neža Leben in Anja Janez Pavel Šuštar.  
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Na regijskem tekmovanju sta srebrno priznanje dosegla Janez Pavel Šuštar in Sara Pačnik. 

Mentorici: Nina Stopar in Nuša Fujan 

 

Na šolskem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 29. 1. 2015, je sodelovalo 10 dijakov, ki žal 

niso osvojili priznanj. 

 

Na šolskem tekmovanju iz geografije, ki je potekalo februarja 2015 je bronasto priznanje 

osvojilo osem dijakov: Maša Bahovec, Luka Kralj, Gašper Šoln, Janez Pavel Šuštar, Matic 

Rutar, Tajda Jeras, Kaja Prelovšek in Kaja Ručigaj. Dva (Maša Bahovec in Luka Kralj) sta se 

uvrstila na območno tekmovanje, kjer ni smo dosegli vidnejših uvrstitev. 

 

 

Na šolskem tekmovanju iz nemščine so dijaki Anja Ravnikar, Matic Juhant in Kristjan 

Wicher dosegli  bronasto priznanje. Kristjan Wicher se je udeležil tudi državnega tekmovanja 

in osvojil zlato priznanje. 

Mentor: Marko Majce, Lydia Lavrač Dostal 

 

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

pohvalo dosegli Sara Pačnik, Anja Ravnikar, Janez Pavel Šuštar, Kristjan Wicher, Matic Rutar, 

Žiga Capuder, Jan Gajšek, Klemen Kreča, Kaja Ručigaj, Aleš Stražar, Gašper Šoln in Luka 

Trojanšek. 

Mentor: Marko Majce, Lydia Lavrač Dostal  
 

Športna tekmovanja 

 

Na Ljubljanskem maratonu je dijakinja Nina Pavlič Hren dosegla 3. mesto v svoji kategoriji. 

Šolskega  državnega tekmovanja v orientacijskem teku se je  udeležilo 14 dijakov. Maša 

Bahovec in Sara Lekan sta zasedli 18. in 22. mesto (ekipno 9. mesto), Matej Jeglič je zasedel 

posamezno 9. mesto. 

Mentorica: Petra Dovč. 

V srednješolskem državnem prvenstvu v košarki je ekipa dijakov zasedla končno 4. mesto ( 

stran 7). 

Atletskega področnega tekmovanja v Ljubljani so se udeležili Agata Zupin, Nina Pavlič Hren, 

Tea Podbevšek, Blaž Urh, Žan Kosmač in Gregor Grabnar. 

Na finale v Domžale, 20.5. 2015  so se uvrstila Agata Zupin, Nina Pavlič Hren, Tea Podbevšek 

in Nika Pavlič Hren. V teku na 100 m je Agata Zupin zasedla 2. mesto, Nina Pavlič Hreni in 

Tea Podbevšek pa sta v teku na 400 m dosegli 4. in 5. mesto. 

Mentor: Katja Dovč. 

 

4. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Učiteljski zbor v šol. l. 2014/15 – GIMNAZIJA  

Učitelj Razrednik/opomba Predmet 

BAŠKARAD Sofija  FIL 

DOVČ Katja  ŠVZ 

DOVČ Petra 3. f GEO 

SVETINA Rebecca  tuja učiteljica ANG 
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FUJAN Nuša  SLO 

GRAMC Barbara   MAT 

ŠUHEL Boštjan  INF 

KABAJ V. Miranda 2. e TJ2-ITA 

KARLOVŠEK 

Metka/LAPAJNE 

Maja/MLAKAR Darja 

 SOC, SOCM 

LAMBRŠEK Špela  GLA 

KMECL Alenka 4. f BIO 

KRAPEŽ Mihaela  PSI  

KRHLANKO Petra  TJ1-ANG 

LAVRAČ-DOSTAL Lydia  TJ2-NEM, GEO 

LENARČIČ Alenka 3. e KEM, tajnica ŠMK 

MAJCE Marko 2. f TJ2-NEM 

MEDVED Nataša  FIZ 

KALIŠNIK Tomaž  ŠVZ 

MOTL Martina  LUM, bibliotekarka 

PRAŠNIKAR Nataša 4. e MAT 

STERGAR Tanja 1. f ZGO 

STOPAR Nina  SLO, FIL 

STROJNIK Bojana  svetovalna delavka 

ŠIŠKOVIČ Volodja Mitko 1. e TJ1-ANG, SOC 

ŠKOFIC Primož ravnatelj KEM 

VALNENTI Andrea tuji učitelj ITA 

 

Dijaki  
V šolskem letu 2014/15 se je na šoli po programu splošne gimnazije redno izobraževalo 170 

dijakov (stanje 15.9.2014). Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih še 163 dijakov. Dijaki so 

bili razdeljeni v 8 oddelkov:  

 

LETNIK ŠT. DIJAKOV ŠT. ODDELKOV 

vpisani ob 

začetku šol. l. 

ob koncu šol. l.  

1. letnik 40 35 2 

2. letnik 37 37 2 

3. letnik 49 48 2 

4. letnik 44 43 2 

 

Seznam oddelkov in razredniki 

1e Volodja Šiškovič 

1f Tanja Stergar 

2e Miranda Kabaj Vončina, prof. 

2f Marko Majce, prof. 

3e Alenka Lenarčič, prof 

3f Petra Dovč, prof 
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4e Nataša Prašnikar, prof 

4f Alenka Kmecl, prof. 

 

 

Realizacija pouka 

 

Realizacija obveznih izbirnih vsebin 

AKTIVNOSTI  

Obvezni enotni del  

Kulturni dan 5. 5. 2015 ogled filma v KD FB, Grand Budapest 

hotel (1., 2., 3. letnik) 

 

Knjižnično informacijska 

znanja Bralnice pod Slamnikom, 13. 5. 2015, 1e 

 

Državljanska kultura 19. 5. 2015 obisk predstavnikov nizozemskega 

veleposlaništva 

1. 6. 2015 obisk predstavnikov ameriškega 

veleposlaništva 

Športni dan pohod v organizaciji Društva vojnih veteranov 

vojne za Slovenijo (27. 9. 2014) 

Smučanje, drsanje, obisk Fit centra (27. 2. 2015) 

Finale državnega prvenstva v atletiki  (20. 5. 

2015) 

Strokovna predavanja/delavnice 

za dijake 

21. 10. 2014 predavanje Toma in Romane 

Križnar 

21. 1. 2015, še vedno vozim, vendar ne hodim, 

izvedeno za 2. letnik,  

13. 2. 2015, varna raba interneta, izvedeno za 1. 

letnik,  

 

Razred realizacija v % 

1e 100,0 

1f 100,9 

2e 108,6 

2f 101,1 

3e 104,3 

3f 101,8 

4e 90,7 

4f 88,4 

SKUPAJ 99,5 
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Strokovna ekskurzija 
13.10.2014, Dolenjska (1. letnik) 

13.10.2014, Gorenjska (2. letnik)  

13.10.2014, Krško, Zagreb (3. letnik) 

14.-16.10.2014, Salzburg, Melk, Dunaj (4. letnik) 

18. – 20.3.2015, Toscana (2. in 3. letnik) 

1.6.2015, Benetke (1. letnik) 

5. USPEŠNOST  

 

Matura 2015 

Maturo je v spomladanskem roku 2015 opravljalo 27 dijakov, ki so ob koncu pouka uspešno 

zaključili 4. letnik gimnazije. Uspešnih je bilo 26 ali 96,3%. 

Skupno je maturo opravljalo 35 dijakov, ki so v tem šolskem letu zaključili 4. letnik. Uspešnih 

je bilo 32 ali 91,4% (v preteklem letu 92,7%). Uspeh na maturi prikazujejo tudi spodnji 

diagrami: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Razred izdelalo 

(%) 

ni izdelalo 

(%) 

izpisani 

1e 16 (94,1) 1 (5,9) -5 

1f 16 (88,9) 2 (11,1) -3   

2e  18 (94,7) 1 (5,3) 0 

2f  18 (100,0) 0 (0,0) 0 

3e 23 (95,8) 1 (4,2) 0 

3f 23 (95,8) 1 (4,2) -1 

4e 20 (87,0) 3 (13,0) 0 

4f 16 (80,0) 4 (20,0) -1 

SKUPAJ  150 (92,0) 13 (8,0) -10      



 16 

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 in nakup opreme v finančnem 

načrtu za leto 2015 namenili nekaj sredstev, ki smo 

jih privarčevali v preteklih letih.  Vse učilnice smo 

opremili z novimi računalniki, nekatere tudi z novimi 

projektorji. Lotili smo se adaptacije stranišč na 

lokaciji učnih delavnic (objekt U) in priprave 

prostora za novo avtomehanično 

delavnico. Na stavbi na Cesti talcev 12 

smo se lotili sanacije napušča in barvanja 

fasade. Vsa dela so v zaključni fazi in 

bodo v kratkem času tudi zaključena. 

 

 

 

7. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 2014/2015 

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 

11. 3. 2015 odločil, da bo šola enkrat letno izdala položnice vsem dijakom Gimnazije (oz. 

družinam, iz katerih le-ti prihajajo). Položnice bodo razdeljene v septembru 2015 (25 EUR za 

celo šolsko leto). Na isti seji je UO sprejel tudi Merila za dodeljevanje sredstev za 

sofinanciranje ekskurzij, ki so v letnem delovnem načrtu opredeljene kot del pouka, ki se izvaja 

v nadstandardni obliki in Informacijo staršem s programom porabe zbranih sredstev. 

 Nekaj sredstev smo zbrali tudi s pomočjo sponzorjev in donatorjev. 
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Stanje na dan 1. september 2014                                                                       898,95 EUR 

Zbrana sredstva do 31. 8. 2015           2.245,93 EUR 

Porabljena sredstva do 31. 8. 2015           1.686,00 EUR 

Stanje na dan 1. september 2015           1.458,88 EUR 

 

 

Poročilo pripravil Primož Škofic, ravnatelj 

 

 

 

V Domžalah, 21. septembra 2015 

 

 

 


