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1. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet staršev 

Svet staršev se je v šolskem letu 2016/17 sestal 24. novembra 2016. Prisotni so bili vsi 

predstavniki oddelkov gimnazijskega programa. Prisotni so z predsednico sveta staršev izvolili 

gospo Gordano Hluchy Lange (1E). Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2016/17 in 

poročilo za šolsko leto 2015/16.  

Prisotni so pohvalili pripravo in izvedbo mednarodne izmenjave in izvedbo informativnih dni. 

 

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 2016/17 se je pričelo v 

četrtek 1. septembra 2016. Devet 

dijakov je od 22. – 24. septembra 

odpotovalo v Piran na Morsko 

biološko postajo, kjer smo 

organizirali naravoslovni tabor za 

nadarjene.  V soboto, 24. septembra 

smo izvedli že tudi prvi filmski 

maraton. Dijaki so si lahko ogledali 

filme o Harryju Potterju. V torek 

27. septembra je bil prvi športni 

dan, 29. septembra pa tudi že prvo 

tekmovanje iz znanja in sicer 

logika. 

 

OKTOBER 

Dijaki zaključnih letnikov, ki so si 

izbrali zgodovino za svoj 

maturitetni predmet so 1. oktobra 

obiskali Celje in tam opravili interni 

del mature. Naslednjo soboto, 8. 

oktobra pa zopet filmski maraton z 

drugim sklopom Harryja Potterja. V 

tednu od 10. – 14. oktobra je 

potekala že tradicionalna prireditev 

Simbioz@ 2016. Dijaki gimnazije 
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so od 13. – 15. oktobra odpotovali na nadstandardno strokovno ekskurzijo v Avestijo 

(Salzburg, Melk, Dunaj).  

V ponedeljek 17. oktobra so dijaki 

drugega letnika gimnazije ponovno 

pripravili recital renesančne poezije. 

Na jesenske strokovne ekskurzije smo se 

odpravili v sredo 26. oktobra (1. letnik –

Dolenjska, 2. letnik –Gorenjska) in v 

četrtek 27. oktobra 83. letnik – Krško, 

Zagreb).   

 

 

 

 

 

NOVEMBER 

Zaeč se je z  jesenskimi počitnicami med katerimi pa niso vsi počivali saj je med 2. in 4. 

novembrom potekala 2. jesenska šola računalništva. Odzvalo se je 7 učencev domžalskih in 

okoliških osnovnih šol, ki so pod vodstvom dveh naših profesorjev spoznavali osnovne, pa tudi 

že malo več kot osnovne skrivnosti 

računalništva. Kar pa je najbolj 

razveseljivo, med temi sedmimi sta 

bili tudi dve dekleti. 

Takoj po jesenskih počitnicah smo 

pričeli z izvajanjem OIV in IND. Za 

dijake 2. letnika smo organizirali 

predavanje na temo »varnost v 

prometu«. Predavanja so bila izvedena 

med 9. in 11. novembrom.   

V ponedeljek, 14. novembra, je 

na SŠ Domžale potekal tematski 

dan »Filozofija v športu«. Dijaki 

3. in 4. letnikov gimnazije smo 

imeli priložnost poslušati 

predavanja strokovnjakov s 

področja športne psihologije, 

filozofije in dopinga. Udeležili 

smo se lahko tudi različnih 

delavnic na to tematiko in imeli 

tudi možnost pogovora z 

izvajalci. K 

sodelovanju/poslušanju smo povabili tudi trenerje Nogometnega kluba Domžale in 

Košarkarskega kluba Helios Suns Domžale, ki se na treningih srečujejo s številnimi našimi 

dijaki. Veseli smo bili, ker so se prav vsi odzvali na naše povabilo. 
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DECEMBER 

V decembru smo nadaljevali z izvajanjem OIV in IND (tečaj prve pomoči, tečaj CPP). Sobota 

10. decembra pa je bila dan za prvi Lan Party v tem šolskem letu.  

Dijaki 1. letnika programa Tehnik računalništva so se udeležili tabora v Bohinju (19. – 23.).  

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 9. decembra. Najuspešnejši dijaki so se 

uvrstili v nadaljnje 

tekmovanje. 

Tako kot vsako leto, 

smo tudi  za konec leta 

2016 pripravili 

novoletni sejem (8. 

12.). letošnja posebnost 

je bil pevski zborček, 

sestavljen iz naših 

dijakinj in profesoric. 

Obiskovalcem so 

zapele nekaj božičnih 

pesmi in požele bučen 

aplavz. Izkupiček je bil 

namenjen obogatitvi 

šolskega sklada. 

 

JANUAR 

V januarju je bilo izvedeno regijsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (OŠ 

Vodice), šolsko tekmovanje iz zgodovine, šolsko tekmovanje iz geografije in tekmovanje iz 

znanja biologije Proteus. 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 

delavnice »Varno in odgovorno na internetu (Safe.si), za dijake 3. letnika pa strokovno 

predavanje na temo samopodobe (Društvo za 

nenasilni komunikacijo Ljubljana).  

V sredo, 11. 1. 2017, je v športni dvorani Domžale 

potekal četrtfinalni turnir v košarki za dijake. Naša 

ekipa je z dvema zmagama osvojila prvo mesto in 

se tako uvrstila v polfinale državnega prvenstva, 

kjer sodeluje najboljših šest ekip v državi.  

Skupina dijakov je v nedeljo 15. 1. 2017 

odpotovala na strokovno ekskurzijo v London, za 

konec januarja pa smo izvedli še zimski 

športni dan (27. 1. 2017). 

 

FEBRUAR 

V petek 3. 2. 2017 so si dijaki v SNG v 

Ljubljani ogledali predstavo Antigona 

(kulturni dan). Informativna dneva sta bila 10. 

in 11. februarja. Obisk je bil na ravni iz 

preteklih let, smo pa obiskovalcem že lahko 
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pokazali našo novo telovadnico. Dijaki 1. in 2. letnika so sodelovali pri predstavitvi šole, višji 

letniki pa so se udeležili informativnih dni na fakultetah.   

 

MAREC 

Marec je bil v ponovno v znamenju 

mednarodne izmenjave z dijaki s Sicilije. 

Od  6. do 10. marca 2017 so naši dijaki 

odpotovali na Sicilijo in od ponedeljka do 

petka spoznavali lepote Sicilije, njihovo 

kulturo, običaje … Ogledali so si 

Palermo, Erice …, najpomembnejša pa so 

nova prijateljstva.   

V Novem mestu je 15. 3. 2017 potekal 

polfinalni turnir državnega prvenstva za 

srednje šole v košarki. Naši dijaki so se z 

dvema zmagam uvrstili v finale. 

   

APRIL 

Tudi april je bil v znamenju 

mednarodne izmenjave. Tokrat so nam 

dijaki s Sicilije vrnili obisk in prišli k 

nam v Slovenijo, v Domžale. V času od 

3. - 7. 4. 2017 smo jim pokazali 

Domžale, Ljubljano, Bled, Radovljico, 

Škocjanske jame …   

Prav gotovo pa si bomo april 2017 

najbolj zapomnili po svečani otvoritvi 

naše nove telovadnice, ki je bila 19. 4. 

2017 na praznik Občine Domžale. 

Otvoritve so se udeležili številni 

povabljenci, med njimi predsednik 

Vlade RS, g. Miro Cerar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ga. Maja Makovec 

Brenčič, poslanec DZ, g. 

Kamal Izidor Shaker, 

župan Občine Domžale, 

g. Toni Dragar in mnogi 

drugi. V kulturnem 

programu so imeli glavno 

besedo naši športniki, ki 

trenirajo najrazličnejše 

športe, pa pevci in 

plesalci. Državno himno 

je zapel šolski pevski 

zbor,  Ana Černe (bivša 

dijakinja naše gimnazije) 

je zapela nekaj svojih 

pesmi, za pravi rokovski 

konec pa so poskrbeli 

fantje iz skupine Imset.  
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April pa je bil tudi sicer poln dogodkov. 

Sodelovali smo na občinski prireditvi 

»Spoznajmo se, praznujmo skupaj«, izpeljali 

smo že 3. šolsko športno prvenstvo, na 

katerem so 1. mesto in s tem prehodni pokal, 

osvojili dijaki oddelka 1F.  Naši košarkarji so 

prvič postali državni prvaki med 

srednješolci, na maturantskem plesu se je 

predstavila še ena generacija maturantov. 

Prvomajske počitnice so se res prilegle.    

MAJ 

Maj se je začel z recitalom »Letni časi v 

slovenski poeziji«, ki so ga naši dijaki 

pripravili v domžalski knjižnici. V okviru 

festivala »Bralnice pod slamnikom« nas je 

8. 5. 2017 obiskal Boštjan Gorenc –Pižama. 

Dijaki 1. letnika so mu prisluhnili in se z 

njim pogovarjali v naš plesni dvorani. Na 

literarnem natečaju »Gre popotnik v novi 

svet«, ki ga je pripravil Center za mlade 

Domžale je Zala Marolt (1. letnik) osvojila prvo nagrado, Ana Kračman (3. letnik)  pa tretjo 

nagrado.  

 

JUNIJ 

V ponedeljek, 12. 6. 2017 je bil 

tradicionalen sprejem za najboljše 

učence in dijake, ki ga vsako leto 

pripravi domžalski župan. Letos so 

bili najboljši gimnazijci Anja 

Ravnikar, Sara Pačnik, Tea 

Podbevšek in Matic Juhant. 

Tik pred koncem pouka v šolskem 

letu 2016/17 so naši dijaki v 

sodelovanju z Ministrstvom za 

okolje in prostor, ARSO, Zavodom 

za šolstvo, Občino Domžale in 

Zvezo geografov Slovenije, na breg 

Kamniške Bistrice  postavili tablo o 

visokih vodah.    
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JULIJ 

Rezultati splošne mature 2017 so bili znani v ponedeljek, 10. 7. 

2017. Prav vsi, ki so v spomladanskem roku opravljali maturo so 

jo tudi opravili (100%). Najboljši rezultat sta dosegla Matic 

Juhant in Anja Ravnikar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuji učitelji 
Projekt OUTJ, ki je bil v preteklih letih financiran iz EU sredstev se je žal iztekel. Šola je v 

šolskem letu 2016/17 (v finančnem načrtu za leto 2016 in 2017) sama zagotovila sredstva za 

sodelovanje tujih učiteljev pri pouku. Pri projektu je sodeloval aktiv tujih jezikov in tuja 

učitelja Filipe de Almeida (angleščina) in Gerosa Lamberger (nemščina). Tuja učitelja sta imela 

delovno razmerje sklenjeno z Zavodom za obogateno učenje tujih jezikov.  

Cilji in aktivnosti so vodili k inovativnem  pristopu k poučevanju tujih jezikov z vključevanjem 

tujih učiteljev v izvedbeni kurikulum. V ta namen je bil oblikovan že omenjeni šolski projektni 

tim, ki je oblikoval in izvajal šolski razvojni projekt, s katerim je šola v šolski izvedbeni 

kurikul umestila sporazumevalno zmožnosti v tujih jezikih kot kroskurikularni cilj. 

V sklopu sodelovanja tujih učiteljev pri pouku je bila izvedena tretja mednarodna izmenjava s 

srednjo šolo s Sicilije (str. 5). 

 

Izzivi medkulturnega sobivanja 

Projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, financiran s sredstvi Evropskega 

socialnega sklada 

Trajanje projekta: 1. 7. 2016 – 30. 9. 2021 

Konzorcij projekta: ISA Institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova 

Gorica, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Srednja šola Jesenice, Osnovna šola Trzin, Osnovna 

šola Livada, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Grm Novo mesto, 

Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, lll. Osnovna šola 

Celje, Osnovna šola Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, 

Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor 

 

Program Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) 

Aktivnosti programa SIMS so bile usmerjene v izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih 

aktivnosti z otroki priseljencev. Oblikovali smo pedagoške pogodbe za dijake priseljence in 

tečaj slovenščine (slovenščina za tujce, učenje slovenščine kot drugega jezika).  

V projektu imamo vlogo implementacijske šole in sodelujemo z OŠ Trzin iz katere k nam 

prihaja ga. Ana Kotnik. Poleg omenjene ure slovenščine za tujce izvaja tudi Katarina Marin 

Hribar, ki je usposobljena za učenje slovenščine, kot tujega jezika. 
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Ekošola -  
Dijaki in dijakinje gimnazije in srednje šole Domžale 

imajo že vrsto let odgovoren odnos do okolja in to se kaže 

tudi z aktivnostmi, ki jih izvajajo s pomočjo programa Eko 

šole. Aktivno sodelovanje dijakov v eko šoli se kaže tako v 

odnosu do narave in premišljenim ravnanjem z odpadki, 

kot tudi v odnosih do sočloveka preko humanitarnih akcij.   

Naši dijaki se radi spoprijemajo z vsakovrstnimi izzivi in 

tako so v lanskem šolskem letu nadaljevali z utečenimi 

projekti ločenega zbiranja zamaškov, kartuš,  tonerjev in  

plastenk. Svoje odgovorno vedenje do okolja so razširili še 

s projektoma Šolska vrtilnica, kjer so se ukvarjali z 

urbanim vrtnarjenjem, kjer so iskali možnosti 

samozadostne oskrbe vrtička z vodo  in »Star papir zbiram, 

prijatelja podpiram«, kjer smo s pomočjo zbranega papirja 

darovali del sredstev v štipendijski sklad in s tem pomagali 

pri štipendiranju dveh dijakov v tem šolskem letu, preostanek sredstev, pa je bil nakazan v 

šolski sklad.   Denar od zbranih zamaškov smo podarili animatorjem otrok v bolnišnicah, 

zbrane kartuše in tonerje smo predali podjetju, ki je poskrbelo za pravilno recikliranje in 

uničenje le teh. Preko celega leta smo zbrane plastenke stiskali in jih odvažali na Dinos, kjer so 

izkupiček prodaje nakazali porodnišnici v Koper za nakup inkubatorja. Zbrali smo kar 0.31 kg 

plastenk na dijaka in okolje s tem razbremenili za  186 kg plastenk.  Tako kot lansko leto smo 

tudi v letošnjem letu zasedli častitljivo drugo mesto med srednjimi šolami v Sloveniji.  

Da pa bi se dijaki naučili o okolju tudi kaj novega, smo na oglasni deski naše šole objavljali 

zanimive članke o varovanju okolja in pa tudi o posledicah naših posegov v okolje in prostor. 

Znanje pridobljeno o okolju in njegovem varovanju so tudi letos preverjali na eko kvizu, ki smo 

se ga udeležili z dijaki, kjer pa nismo posegli po medaljah. 

Z vsemi dejavnostmi tudi letos ponosno vihra EKO ZASTAVA na naši šoli 

 

Simbioz@ ´16 
Tudi v tem šolskem letu smo se priključili velikemu 

vseslovenskemu projektu računalniškega opismenjevanja, ki 

ga vodi zavod Ypsilon. Simbioz@ ´16 je potekala v tednu od 

10. – 14. 10. 2016. Aktivnosti v šoli so vodili Rihard 

Bonifer, Gregor Cedilnik in Borut Jagarinec s pomočjo 

sodelavcev in dijakov, ki so šoli pridobili naziv »Simbioza 

šola«.  

 

Naravoslovni tabor 

Dijake 2. in 3. letnika smo v sklopu dela z nadarjenimi dijaki 

povabili na Naravoslovni tabor v Piran. Tabor je bil 

organiziran od 22. do 24. 9. 2016 udeležilo pa se ga je 9 

dijakov (dve dijakinji tudi iz 4. letnika). Naravoslovno 

raziskovalni tabor smo organizirali z željo in s ciljem, da bi 

v dijakih, ki jih zanima naravoslovje, dodatno spodbudili 

vedoželjnost in ustvarjalnost, saj so se na taboru na nekoliko 
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drugačen način učili o naravi in njenih zakonitostih. Program tabora je obsegal: 

 Terensko delo; osnove 

potapljanja (v organizaciji NIB-

MBP), 

 analizo morske vode in zraka, 

izdelava sončne ure, vetrne rože, 

… 

 spoznavanje mesta Piran 

(muzeji, akvarij, cerkev sv. 

Jurija …) in bližnje okolice, 

 dokumentiranje dejavnosti na 

taboru – foto, video, izdelava 

biltena. 

 
Internacionalizacija delovanja SŠ Domžale v 2016/17 

 

- mednarodna izmenjava s srednjo šolo v Partani (Siciljija – Italija), str. 5; 

- prijava projekta „Jeziki odpirajo vrata“ v okviru Erasmus+ KA1 Učna mobilnost 

posameznikov kot nosilci, ki bi se ga udeležili štirje učitelji – zavrnjeno; 

- prijava projekta „Museums of Tolerance“ v okviru Erasmus+ KA2 Sodelovanje samo 

med šolami kot partnerji, kjer bo sodelovalo osem šol iz EU – sprejeto; 

- prijava projekta „Immigrants in our society“ v okviru projekta Evropa za državljane kot 

nosilci, kjer bi sodelovali s šolami iz Švedske, Italije, Estonije in Srbije – zavrnjeno; 

- širjenje ideje eTwinninga med zaposlenimi: 

o šola je prisotna v eTwinning portalu z enajstimi zaposlenimi 

o pri nemščini je bil izveden projekt (Together in Europe), ki je prejel znak 

kakovosti, podeljen s strani slovenske nacionalne agencije CMEPIUS 

o eTwinning portal se uporablja tudi za pripravo Erasmus+ projekta za področje 

naravoslovja 

 

3. TEKMOVANJA 
 

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

 Logika: Šolsko tekmovanje smo izvedli septembra 2016. Bronasto priznanje so 

osvojili: Marko Stražar, Živa Bratec, Patrik Žnidaršič, Tilen Andrejka, Lange Twan 

Otokar, Ajda Andrejka, Mihaela Šuštar,  Katja Stražiščar, Maja Kosmač; Matic Skok, 

Anže Farkaš,  Ema Florjančič. Mihaela Šuštar se je uvrstila v nadaljnje tekmovanje in 

osvojila zlato priznanje. 

 Mednarodno matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije (Kenguru, Vegovo 

priznanje): Šolsko tekmovanje smo izvedli marca 2017. Bronasto priznanje so osvojili: 

Živa Bratec, Lange Twan Otokar, Gaja Vidic, Nika Dečman, Vid Rener, Monika 

Jamšek; Mihaela Šuštar,  Miha Jeras; Maja Kosmač, Nejc Klavžar; Matic Skok, Ema 

Florjančič, Urban Kopitar, Toni Ulčar.  

Matic Skok se je uvrstil na državno tekmovanje in osvojil srebrno priznanje. 
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Mentorici: Nataša Prašnikar in Barbara Gramc  

 

Na šolskem tekmovanju iz kemije (Preglove plakete) je tekmovalo 22 dijakov. Živa Bratec 

(1E) je dosegla bronasto priznanje in se uvrstila še na državno tekmovanje, kjer je dosegla 

srebrno priznanje.  Mentorica: Alenka Lenarčič 

 

Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo priznanje je bronasto priznanje 

dosegel Gašper Gale (4F). Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, je bronasto priznanje dosegla Laura Simionov 

(3F), zlato priznanje pa Mihaela Šuštar (2E). 

Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Na tekmovanju iz fizike za srednješolce je sodelovalo osem dijakov. Bronasto priznanje sta 

dosegla Žan potočnik in Tilen Andrejka (oba 1F). Mentorica: Nataša Medved 

 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2016/2017 

V šolskem letu 2015/2016 so se dijaki gimnazije udeležili tekmovanja iz materinščine za 

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

9. decembra 2016 v prostorih naše šole, regijsko pa v januarju 2016 na OŠ Vodice. Bronasto 

priznanje na 1. stopnji (1. in 2. letnik) sta osvojili Mihaela Šuštar in Katja Stražiščar. Na drugi 

stopnji (3. in 4. letnik) je bronasto priznanje osvojila Anja Ravnikar. Na regijskem tekmovanju 

je srebrno priznanje osvojila Mihaela Šuštar. 

Mentorici: Nina Stopar in Nuša Fujan 

 

Na šolskem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 19. 1. 2017, žal nihče izmed tekmovalcev ni 

pokazal zadostnega nivoja znanja, zato se nadaljnjih tekmovanj nismo udeležili. 

 

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

pohvalo dosegli Monika Jamšek, Jerneja Jamšek, Brina Jeretina, Marko Stražar in Gaja Vidic 

(vsi 1E). Monika Jamšek (1E) je dosegla zlato priznanje.  

Mentorica: Lydia Lavrač Dostal  

 

Šolskega tekmovanja iz znanja nemščine, ki je bilo organizirano v januarju 2017 so se 

udeležili štirje dijaki iz 2. letnika in 8 dijakov iz 3. letnika. Bronasto priznanje so osvojili Ana 

Kovač , Jan Gajšek, Ana Mesar, Maja Kosmač in Miha Jeras. Ana kovač se je uvrstila na 

državno tekmovanje.   

 

Regijskega tekmovanja IATEFL (angleščina), ki je bilo 13. 2. 2017 se je udeležilo 7 naših 

dijakov. Ana Kovač se je uvrstila na državno tekmovanje (20. 3. 2017) in osvojila srebrno 

priznanje. 

Best English Competition je mednarodno spletno tekmovanje, ki je potekalo 30. novembra 

2016. Sodelovalo je 25 naših dijakov iz 3. in 4. letnika. Med 13. slovenskimi šolam smo zasedli 

8. mesto, med 373 šolami iz vsega sveta pa 148. mesto.  
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Športna tekmovanja 

 

V srednješolskem državnem 

prvenstvu v košarki je ekipa 

dijakov osvojila naslov 

državnega prvaka. Finalni turnir 

je potekal 10. 4. 2017 v Športni 

dvorano Domžale. Ekipa SŠ 

Domžale: Juhant Matic, Vesel 

Matic, Bratec Aljaž, Klavžar 

Nejc, Shashkov Alexander, 

Sinebabnov Aleksander, Leben 

Nejc, Malnar Blaž, Belšak Miha, 

Rener Vid, Trojanšek Luka, 

Jogan Adrian. Mentor: Tomaž 

Kališnik  

Področnega atletskega tekmovanja v 

Kranju (11. 5. 2017) so se udeležili Tilen 

Homar, Agata Zupin,  Nina  Pavlič Hren, 

Kaja Alič, Lana Markelj. Na finale v 

Mariboru (17.5. 2017)  so se uvrstili 

Agata Zupin ( 1. mesto),  Nina Pavlič 

Hren ( 11. mesto), Tilen Homar (10. 

Mesto). Mentor Katja Dovč. Na 

državnem prvenstvu v gorskih tekih 

(Smlednik, 24.9.2016) je Nina Pavlič 

Hren osvojila 2. mesto, na Ljubljanskem 

maratonu (29.10. 2016) pa 1. mesto.  

 

  

 

 

4. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Učiteljski zbor v šol. l. 2016/17 – GIMNAZIJA  

Učitelj Razrednik/opomba Predmet 

Mag. BAŠKARAD Sofija  FIL 

DE ALMEIDA Filipe tuji učitelj ANG 

Dr. DEBELJAK RUS Barbara dopolnjuje z Gim. Jesenice PSI 

DOVČ Katja  ŠVZ 

DOVČ Petra  GEO 

FUJAN Nuša 2. f SLO 

GRAMC Barbara   MAT 

KABAJ VONČINA Miranda 4. e TJ2-ITA, LUM 

KALIŠNIK Tomaž  ŠVZ 
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JELIĆ Nina    SOC 

KASESNIK Špelca dopolnjuje z OŠ Domžale GLA 

KMECL Alenka  BIO 

KRAPEŽ Mihaela Svetovalna delavka / 

KRHLANKO Petra  TJ1-ANG 

KUKIČ Saša  ŠVZ 

LAMBERGAR Gerosa tuja učiteljica NEM 

LAVRAČ-DOSTAL Lydia  TJ2-NEM, GEO 

LENARČIČ Alenka tajnica ŠMK KEM 

Mag. MAJCE Marko 4. f TJ2-NEM 

MEDVED Nataša 2. e FIZ 

MOTL Martina bibliotekarka LUM 

PRAŠNIKAR Nataša 1. e MAT 

STERGAR Tanja 3. f ZGO 

Mag. STOPAR Nina 1. f SLO 

ŠIŠKOVIČ Volodja Mitko 2. e TJ1-ANG, SOC 

Mag. ŠKOFIC Primož ravnatelj KEM 

ŠUŠTARŠIČ Andrej  INF 

 

Dijaki  
V šolskem letu 2016/17 se je na šoli po programu splošne gimnazije redno izobraževalo 160 

dijakov (stanje 15.9.2016). Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih še 156 dijakov. Dijaki so 

bili razdeljeni v 8 oddelkov:  

LETNIK ŠT. DIJAKOV ŠT. ODDELKOV 

vpisani ob 

začetku šol. l. 

ob koncu šol. l.  

1. letnik 48 48 2 

2. letnik 34 32 2 

3. letnik 40 39 2 

4. letnik 38 37 2 

 

Seznam oddelkov in razredniki 

1e Nataša Prašnikar 

1f Nina Stopar 

2e Nataša Medved 

2f Nuša Fujan 

3e Volodja Šiškovič 

3f Tanja Stergar 

4e Miranda Kabaj Vončina, prof. 

4f Marko Majce, prof. 
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Realizacija pouka 

 
 

Realizacija obveznih izbirnih vsebin 

AKTIVNOSTI  

Obvezni enotni del  

Kulturni dan 3. 2. 2017 Antigona, SNG Ljubljana) 

 

Državljanska kultura 16. 6. 2017 obisk hiše EU, 2. letnik 

 

Športni dan 27. 9. 2016 jesenski športni dan 

27. 1. 2017 zimski športni dan 

26. 4. 2017 šolsko športno prvenstvo 

 

Strokovna predavanja/delavnice 

za dijake 

18. 1. 2017 delavnice o samopodobi za 3. letnik 

(Društvo za nenasilno komunikacijo Ljubljana) 

30. 1. 2017, delavnice »Varni internet« za 1. 

letnik (Safe.Si) 

 

Strokovna ekskurzija 
26.10.2016, Dolenjska (1. letnik) 

26.10.2016, Gorenjska (2. letnik)  

27.10.2016, Krško, Zagreb (3. letnik) 

13.-15.10.2016, Salzburg, Melk, Dunaj 

(nadstandardna) 

15. -18.1.2017, London (nadstandardna) 

 

 

 

 

Razred realizacija v % 

1e 102,8 

1f 101,4 

2e 102,4 

2f 103,6 

3e 101,9 

3f 102,5 

4e 90,4 

4f 93,7 

SKUPAJ 99,8 
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5. USPEŠNOST  

 

Matura 2017 

Maturo je v spomladanskem roku 2017 opravljalo 31 dijakov, ki so ob koncu pouka uspešno 

zaključili 4. letnik gimnazije. Uspešnih je bilo vseh 31 ali 100%. 

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

je bilo vseh 35 ali 100% (v preteklem letu 93,3%). Uspeh na maturi prikazujejo tudi spodnji 

diagrami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REALIZACIJA INVESTICIJ IN NAKUP NOVE OPREME  
 

Šolsko leto 2016/17 si 

bomo zapomnili po 

pridobitvi nove telovadnice. 

Investicija je bila 

zaključena v aprilu 2017, 

telovadnica pa je bila 

predana v uporabo maja 

2017. Denar za izgradnjo je 

zagotovilo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in 

šport. Med trajanjem 

gradnje se je pokazala potreba po nekaterih dodatnih delih, za katera je šola iz privarčevanih 

sredstev zagotovila približno 30.000 EUR.  

Razred izdelalo 

(%) 

ni izdelalo 

(%) 

izpisani 

1e 21 (87,5) 3 (12,5) 0 

1f 23 (95,8) 1 (4,2) 0   

2e  14 (87,5) 2 (12,5) -2 

2f  15 (93,8) 1 (6,2) 0 

3e 22 (100,0) 0 (0,0) -1 

3f 15 (88,2) 2 (11,8) 0 

4e 20 (100,0) 0(0,0) -1 

4f 17 (100,0) 0 (0,0) 0 

SKUPAJ  147 (94,2) 9 (5,8) -4     
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V maju 2017 smo objavili javni razpis za 

sanacijo strehe in strelovodnih inštalacij 

na objektu U (učne delavnice, Ljubljanska 

105). Dela so bila končana v septembru 

2017. Izvedena je tudi investicija v 

vetrolov na vhodu v stavbo kovinarskih 

delavnic.  

Stalno posodabljamo računalniško 

opremo. Kupili smo pet prenosnih 

računalnikov in pet projektorjev. 

 

 

 

7. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 2016/2017 

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 nadstandard. 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 2017 (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. 

Stanje na dan 1. september 2016                                                                     1.976,75 EUR  

Zbrana sredstva do 31. 8. 2017           1.830,00 EUR 

Porabljena sredstva do 31. 8. 2017           1.922,55 EUR 

Stanje na dan 1. september 2017           1.884,20 EUR

                                             

 

Poročilo pripravil Primož Škofic, ravnatelj    V Domžalah, 19. septembra 2017 

 


