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1. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet staršev 

Svet staršev se je v šolskem letu 2017/18 sestal 7. decembra 2017. Prisotni so izvolili novega 

predstavnika staršev o.e. Gimnazija v Svetu zavoda. To je postal g. Ivan Kenda. Ravnatelj je 

predstavil LDN za šolsko leto 2017/18 in poročilo za šolsko leto 2016/17. V nadaljevanju so 

prisotni oblikovali mnenje o prijavljenih kandidatih za mesto ravnatelja o.e. gimnazija in 

direktorja zavoda. Mnenje je bilo posredovano g. Andreju Pezdircu, predsedniku Sveta zavoda. 

 

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 

2017/18 se je 

pričelo v petek 1. 

septembra 2017. V 

sklopu lansiranja 

uličnih zbiralnikov 

za e-odpadke in 

odpadne baterije 

na ekološke otoke 

v občinah 

Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče ter Trzin, smo izvedli Informativno-ozaveščevalno 

delavnico. Akcija je del večjega projekta LIFE z naslovom Gospodarjenje z e-odpadki, ki 

poteka v organizaciji Zeos d.o.o. in mreže MaMa. Tekmovanje iz logike je potekalo v četrtek 

28. septembra, napovedani športni dan pa nam je preprečilo slabo vreme. 

 

OKTOBER 

Oktober se je zato pričel s športnim dnevom, ki je bil tokrat organiziran 

za vse dijake naše šole hkrati. Izvedli smo tudi že tradicionalne 

računalniške delavnice za starejše občane (Simbioza). Oktober pa je 

tudi mesec jesenskih ekskurzij.   Dijaki 1. letnika so se odpravili po 

Dolenjski, dijaki 2. letnika po Gorenjski, dijaki 3 letnika pa so odšli v 

Krško in naprej v Zagreb Dijaki gimnazije so od 19. – 22. oktobra 

odpotovali na nadstandardno strokovno ekskurzijo v Rim.  

Inštitut za trajnostni razvoj nam je na prireditvi 24. oktobra podelil znak 

»Šolski ekovrt«.  
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NOVEMBER 

Začel se je z jesenskimi 

počitnicami. V sodelovanju s 

Centrom za mlade Domžale 

smo našim dijakom 

predstavili aktivnosti centra. 

Predstavitve in delavnice so 

potekale kar cel november.  

V okviru projekta Muzeji 

strpnosti, ki sicer poteka dve 

leti (2017/18 in 2018/19) smo 

se udeležili pripravljalnega 

sestanka v mestu Salemi na 

Siciliji. Namen projekta je 

poglabljanje identitete, 

priznavanje, gojenje strpnost preko ustvarjanja šolskega muzeja, vključitev muzejske vzgoje v 

kurikul, promocija večkulturne pestrosti partnerskih šol ter vključevanje dijakov z drugim 

kulturnim ozadjem. V projekt so vključene štiri splošne gimnazije in štiri poklicne šole, ki so iz 

geografsko in kulturno različnih okolij: IISS F.sco D’Aguirre-Dante Alighieri (I), Vocational 

High School for Tourism and Catering (BG), IES Eduard Linares Lumeras (E), Gimnazjum w 

Monkach (PL), Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas (P), Matyas Kiraly Gimnazium 

(H), Lycee professionnel Guerande – O. Guichard (F) in naša šola. 

Dijaki Gimnazije in Poklicne in strokovne šole so se v organizaciji Ustvarjalnika 10. in 11. 

novembra udeležili StartUp vikenda na Šolskem centru Postojna. Dijaka poklicne in strokovne 

šole sta prejela nagrado za Naj družbeno koristno idejo z naslovom »Olivo«. 

Dijaki 4. letnika so 16. novembra odšli na strokovno ekskurzijo v Vitanje in naprej v Maribor.  

V soboto, 18. novembra smo gostili Državno tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni. Več 

kot 300 učencev in dijakov iz cele Slovenije se je najprej zbralo v naši telovadnici. Po 

nagovorih direktorja, župana in predsednika zveze društev sladkornih bolnikov Slovenije in 

kratkem kulturnem programu, so se tekmovalci posvetili reševanju nalog. Naša dijakinja 

Mihaela Šuštar je osvojila zlato priznanje.  

V ponedeljek, 20. novembra, smo na šoli gostili 

iraškega begunskega pesnika Sameerja Sayegha. 

Prebral nam je nekaj svojih pesmi v arabščini in 

angleškem prevodu, govoril o svoji izkušnji 

begunstva in življenju v Ljubljani. Z njim je bila 

tudi ga. Luma, njegova sestra. Pogovor je vodila 

predsednica slovenskega Pena, Ifigenija 

Simonovič, ki je povedala tudi nekaj informacij o 

delu in vlogi te organizacije.  

Za konec smo v domžalski knjižnici pripravile še 

enega od recitalov v sklopu »Letni časi v slovenski poeziji«. V recitiranju poezije različnih 

pesnikov, se je v torek, 28. novembra 2017, preizkusilo trinajst dijakinj in dijakov naše šole. 

Predstavili so pesmi štirinajstih pesnikov, ki so napisali pesmi, povezane s poletjem in jesenjo 
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DECEMBER 

V decembru smo začeli z izvajanjem OIV in IND (tečaj prve pomoči). Sobota 2. decembra je 

bila dan za prvi Lan Party v tem šolskem letu. Precej pa je bilo tudi obiskov domžalskih in 

okoliških osnovnih šol v katerih smo predstavili naše izobraževalne programe.  

Društvo Humanitas je skupaj z dijaki oddelkov 2E in 2F 6. decembra v okviru gibanja 

»ZateZameZaSvet« izvedlo delavnico. Dijaki so postali ambasadorji gibanja, ki bodo z 

vezalkami Povezovalkami združevali ljudi in opozarjali na to, da smo vsi delček istega sveta. 

Tako kot vsako leto, smo tudi za konec leta 2017 pripravili novoletni sejem (7. 12.). Ponovno 

nas je pozdravil 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.  

Šolsko tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje je bilo 

12. decembra, takoj naslednji 

dan, 13. decembra, pa je bilo 

šolsko tekmovanje Eko kviz. 

Najuspešnejši dijaki so se 

uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

 

JANUAR 

V januarju je bilo izvedeno območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

(Vrhnika), šolsko tekmovanje iz zgodovine, šolsko tekmovanje iz geografije, tekmovanje iz 

znanja biologije Proteus in tekmovanja iz znanja nemščine. Podeljenih je bilo nekaj bronastih 

priznanj, najboljši pa so se udeležili tudi regijskih in državnih tekmovanj. V okviru OIV smo za 

dijake 1. letnika organizirali delavnice »Mobilna omrežja in Digitalni državljan« (Varni 

internet), za dijake 2. letnika delavnice 

»Varnost v prometu« (Agencija za varnost) 

in za dijake 3. letnika delavnice »Od 

poklica do poklicanosti (Socialna 

akademija). 

Med 10. in 14. januarjem 2018 so dijaki 4. 

letnika, ki so v lanskem letu osvojili 

nagrado v projektu Move2Learn odpotovali 

na obisk k partnerskim šolam v Nemčijo in 

na Dansko. Za plačilo poti je poskrbela EU, 

za vse ostalo pa mentor Marko Majce. 

V četrtek, 18. 1. 2018, je strokovni aktiv 

FIL, PSI, SOC za dijake 3. in 4. letnika 

pripravil projektni dan z naslovom Človek 

in žival. Poleg profesoric Sofije Baškarad, Nine Jelić in Barbare Debeljak Rus so sodelovali 

tudi zunanji predavatelji in sodelavci. Obiskali so nas tudi terapevtski psi iz društva Tačke 

pomagačke, Pa predstavniki zavetišča Horjul… 

Dijaki, ki so se pripravljali na maturo iz kemije so 19. januarja obiskali podjetje Mikro+Polo v 

Mariboru.  
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Za konec januarja pa smo izvedli še zimski športni dan (23. 1. 2018). 

 

FEBRUAR 

V začetku februarja je bilo v Španiji 

(IES Eduard Linares Lumeras) drugo 

srečanje v okviru Erasmus+ projekta 

Muzeji strpnosti. Tokrat je bilo 

srečanje namenjeno tudi dijakom. 

Srečanja sta se udeležili dve naši 

dijakinji 4. letnika in dve profesorici.   

Naši košarkarji so v torek, 6. 2. 2018 

v Novem mestu odigrali polfinalni 

turnir državnega prvenstva v košarki 

in se uvrstili v finale (med štiri 

najboljše ekipe v državi). Petek 9. in 

sobota 10. 2. 2018 sta bila rezervirana za informativna dneva. Dijaki ki so se pripravljali na 

maturo iz fizike so si 26. 2. 2018 ogledali reaktor IJS v Podgorici. 

 

MAREC 

Ob dnevu žena smo MGC Bistrica 

pripravili recital poezije in literarno 

srečanje s pesnico Ifigenijo 

Simonović z naslovom »Žensko 

srce v stihu«. Sodelovalo je 9 naših 

dijakinj in dijakov pod 

mentorstvom mag. Nine Stopar.  

Sicer pa je bil marec ponovno v 

znamenju že 4. mednarodne 

izmenjave z dijaki iz mesta Salemi 

na Siciliji. Obiskali so nas med 19. 

in 24. marcem 2018. Tudi tokrat 

smo jim pripravili bogat program in 

jih med drugim odpeljali v 

Planico, na Bled in v Ljubljano.  

Skupaj s Centrom za mlade 

Domžale (CZM) smo za dijake 1. 

letnika pripravili delavnico 

Tehnike učenja. Na delavnici so 

dijaki spoznavali različne učne 

stile in se preizkusili s testom 

pomnjenja.  

Marec je tudi mesec različnih 

tekmovanj. Potekalo je šolsko 

tekmovanje iz fizike, šolsko 

Preglovo tekmovanje, matematični 

kenguru in regijsko tekmovanje iz matematike in območno tekmovanje iz geografije na 

Jesenicah.  
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APRIL 

April se je začel z maturantskim plesom. V petek 

6. aprila smo se v Cankarjevem domu simbolično 

»poslovili« od še ene generacije maturantov. 

Med 11. in 15. aprilom smo izvedli še drugo 

nadstandardno ekskurzijo v šolskem letu 

2017/18. Tokrat smo si ogledali Švico, s 

posebnim poudarkom na Cernu in tamkajšnjem 

pospeševalniku sub atomskih delcev. Na šoli je 

potekalo tudi 42. Državno tekmovanje v tehniki 

prodaje (12. aprila) v okviru katerega smo gostili 

dijake 16 šol, ki izobražujejo po programu trgovec. Skupaj je to pomenilo preko 200 dijakov in 

njihovih mentorjev. Med 16. in 20. aprilom pa nas je čakal že nov velik organizacijski zalogaj. 

Bili smo gostitelji 3. srečanja v okviru 

projekta Erasmus+ Muzeji strpnosti. 

Obiskali so nas naši partnerji, ki prihajajo 

iz 7 držav. Srečanje je bilo namenjeno 

tudi dijakom, kar pomeni, da je bilo 

potrebno poskrbeti za preko 30 

udeležencev. Med 20. in 26. aprilom je 

potekal drugi del mednarodne izmenjave 

z dijaki s Sicilije. Naši dijaki so svojim 

vestnikom vrnili obisk in jih obiskali na 

Siciliji.  

Sodelovali smo tudi na prireditvi ob 

prazniku Občine Domžale »Spoznajmo 

se, praznujmo skupaj«. Na stojnici smo 

predstavili naše izobraževalne programe in naše delo.  

Ponovno nas je obiskala predsednica slovenskega 

PEN-a, ga. Ifigenija Simonović. Tokrat je v goste 

pripeljala še nekdanjega sekretarja mednarodnega 

PEN-a, g. Horija Takeakija, ki je pripovedoval o 

grozotah, ki sta jih na Japonskem pustili atomski 

bombi.   

V Novem mestu je v ponedeljek 23. 4. 2018 potekal 

finale Državnega prvenstva v košarki. Naši dijaki so 

branili naslov državnih prvakov iz preteklega leta, na 

koncu pa osvojili tretje mesto in bronasto medaljo.  

Tudi tokrat so se spomladanske počitnice pošteno prilegle. 

 

MAJ 

Četrto, tradicionalno, šolsko športno 

prevenstvo smo izvedli v sredo 9. 5. 2018, 

slavnostna razglasitev rezultatov pa je bila v 

petek, 10. 5. 2018 v naši telovadnici. Svojo 

zlato ploščico je na prehodni pokal nalepil 

oddelek 3E. Dijaki so si prislužili tudi nagrado 

in sicer spust z vrha planiške velikanke 

(ZipLine).  
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Iz Adane v Turčiji nas je obiskal partnerski razred v projektu eTwinning Toghether in Europe. 

Z našim koordinatorjem Markom Majcetom so se srečali v Ljubljani, ogledali pa so si še 

Postojno in Bled.  

 

JUNIJ 

V torek, 12. 6. 2018 je bil tradicionalen sprejem 

za najboljše učence in dijake, ki ga vsako leto 

pripravi domžalski župan. Letos so bili najboljši 

gimnazijci Ana Kračman, Ana Kovač, Maja 

Kosmač in Nika Vodnjov.   

Za dijake 2. in 3. letnika smo v okviru 

»državljanske vzgoje« pripravili delavnice na 

temo ženskega gibanja danes in enakosti spolov 

v politiki. Delavnice sta izvedla izr. prof. dr. 

Tomaž Deželan in mag. Miha Zimšek.  

 

 

 

 

JULIJ 

Rezultati splošne mature 2018 so bili znani v 

sredo, 11. 7. 2018. V spomladanskem roku je 

bilo uspešnih 90,3% dijakov, ki so maturo 

opravljali. Najboljši rezultat je dosegla Ana 

Kovač.  

 

 

 

 

 

 

 

Projekti 
V šolskem letu 2017/18 smo spodbujali udeležbo učiteljev v programu eTwinning, ki omogoča 

izpeljavo projektov na daljavo s pomočjo interneta. Izvedba posameznih projektov je opisana v 

nadaljevanju. Nekateri od opisanih projektov se nadaljujejo v šolskem letu 2018/19 v katerem 

bomo pričeli z izvajanjem tudi nekaterih novih. 

Uspešni smo bili pri prijavi projekta za natečaj v okviru Erasmus+ KA1 Učna mobilnost 

posameznikov in pri prijavi še enega Erasmus+ projekta, KA229, »Brownfield & 

Sustainability«. Pridružili smo se tudi projektu Podjetnost v gimnaziji (PODVIG). 

 

 

 Tuji učitelji 
Šola je v šolskem letu 2017/18 (v finančnem načrtu za leto 2017 in 2018) sama zagotovila 

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

tuja učitelja Filipe de Almeida (angleščina), Rebecca Svetina (angleščina) in Gerosa Lamberger 



 8 

(nemščina). Tuji učitelji so imeli 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. 

 

 Mednarodna izmenjava 
Mednarodna izmenjava je opisana v 2. poglavju »Pregled šolskega leta«.  

 

 eTwinning projekt »Together in Europe« 
Dijaki lanskega 3F (letošnji 4F) so v natečaju »Move2Learn, Learn2Move«, ki je potekal v 

okviru tega projekta, osvojili dotacijo za potovanje po Evropski Uniji (do 350 EUR/dijaka). Na 

izbrano potovanje so odšli v januarju 2018, kar je opisano v 2. poglavju »Pregled šolskega 

leta«.  

 

 Erasmus+, KA2, »MUSEUMS of TOLERANCE« 
Udeležba na srečanjih v Italiji in Španiji in priprava srečanja na naši šoli je opisana v 2. 

poglavju »Pregled šolskega leta«.  

 

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 profesorica za izvajanje tečaja slovenščine za tujce. Poleg omenjene ure slovenščine za 

tujce izvaja tudi Katarina Marin Hribar, ki je usposobljena za učenje slovenščine, kot tujega 

jezika. 

 

 Projekt Agencije SPIRIT Slovenija »Mladim se dogaja« 

Na razpisu Agencije SPIRIT Slovenija smo pridobili sredstva za projekt »Mladim se dogaja«. 

Sredstva so bila namenjena izvedbi dejavnosti izvedbo s področja spodbujanja ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/18. V okviru 

projekta je na šoli skozi vse leto potekal krožek »Ustvarjalnik«, dijaki poklicne in strokovne 

šole so se  21. 9. 2017 udeležili motivacijske delavnice na šoli in pa Startup Weekenda 10. in 

11. 11. 2017 v ŠC Postojna. projekt je uspešno zaključen. 
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 NA-MA POTI, NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, 

Tehnologija in Interaktivnost 
Vodja projektnega tima, ga. Alenka Kmecl se je v šolskem letu 2017/18 udeleževala srečanj v 

okviru projekta. Projekt je v fazi, v kateri implementacijske gimnazije (mednje sodi tudi naša) 

še ne izvajajo večjih aktivnosti. 

 

3. TEKMOVANJA 
 

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

 Logika: Šolsko tekmovanje smo izvedli septembra 2017. Bronasto priznanje so 

osvojili: Nika pečnik, Alenka Pirnat, Tjaša Maselj in Drejc Trojer iz 1. letnika. Gaja 

Vidic, Patrik Žnidaršič, Tilen Andrejka in Ajda Andrejka iz 2. letnika. Mihaela Šuštar,  

Luka Opravš in Jakob Strel iz 3. letnika.  

 Mednarodno matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije (Kenguru, Vegovo 

priznanje): Šolsko tekmovanje smo izvedli marca 2018. Bronasto priznanje so osvojili: 

Rok Pečnik, Tjaša Maselj, in Drejc Trojer iz 1. letnika. Nika Dečman, Nina Stražiščar, 

Žan Potočnik in Žan Učakar iz 2. letnika.  Mihaela Šuštar in  Miha Jeras iz 3. letnika. 

Maja Kosmač in Sara Jamšek iz 4. letnika.  

Rok Pečnikk se je uvrstil na državno tekmovanje in osvojil srebrno Vegovo priznanje. 

Mentorici: Nataša Prašnikar in Barbara Gramc  

 

Na šolskem tekmovanju iz kemije (Preglove plakete) je Rok Pečnik (1F) osvojil Bronasto 

priznanje.  Mentorica: Alenka Lenarčič 

 

Na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je potekalo 18. 11. 2017 na naši šoli sta 

bronasto priznanje dosegli Alenka Pirnat (1F) in Mihaela Šuštar (3E). Slednja je osvojila tudi 

zlato priznanje 

Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Na tekmovanju iz fizike za srednješolce-Čmrlj, ki je potekalo 6. 3. 2018 sta Živa Mesar in 

Drejc Trojer (oba 1. letnik) dosegla bronasto priznanje. Mentorica: Nataša Medved 

 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2017/2018 

V šolskem letu 2017/2018 so se dijaki gimnazije udeležili tekmovanja iz materinščine za 

Cankarjevo priznanje, ki je potekalo na dveh 

stopnjah. Šolsko tekmovanje je bilo organizirano 

12. decembra 2017 v prostorih naše šole, območno 

pa v 24. januarja 2018 na Vrhniki. Bronasto 

priznanje na 1. stopnji (1. in 2. letnik) sta osvojili 

Zala Marolt in Gaja Vidic. Za nadaljnje tekmovanje 

pa je bila izbrana še Živa Bratec. Na drugi stopnji 

(3. in 4. letnik) sta bronasto priznanje osvojili Katja 

Stražiščar in Mihaela Šuštar. Za nadaljnje 

tekmovanje je bil izbran še Luka Opravš. Na 

območnem tekmovanju sta na 1. stopnji srebrno 

priznanje osvojili Zala Marolt in Živa Bratec, na 2. 



 10 

stopnji pa Katja Stražiščar. 

Mentorici: Nina Stopar in Nuša Fujan 

 

Na regijskem tekmovanju »Slovenščina ima dolg jezik« sta dva naša kratka filma Slavec in 

vrtnica (režija Živa Bratec, 2E) in Še ena priložnost (režija Monika in Jerneja Jamšek, Nina 

Stražiščar). dobila srebrno priznanje. Film Slavec in vrtnica se je uvrstil na državno 

tekmovanje. Mentorica: Nina Stopar  

 

Na šolskem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 31. 1. 2018 so Živa Bratec, Patrik Žnidaršič 

Mihaela Šuštar in Ana Kovač dosegli bronasto priznanje. Mentorica: Tanja Stergar 

 

Na šolskem tekmovanju iz geografije, ki je bilo 16. 1. 2018 so Nejc Balaban, Anže 

Koderman, Alenka Pirnat, Drejc Trojer in Jurij Kenda (vsi 1. letnik) osvojili bronasto priznanje. 

Bronasto priznanje so osvojili še Brina Jretina, Zala Marolt, Maja Per (vsi iz 2. letnika) in 

Klemen Narat in Anja Vrhovnik iz 4. letnika. Mentorica: Petra Dovč 

 

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

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

Petek Manca. Mentorica: Lydia Lavrač Dostal  

 

Šolskega tekmovanja iz znanja nemščine, ki je bilo organizirano  9. januarja 2018 se 

udeležilo sedem dijakov iz 2. letnika in en dijak iz 3. letnika. Bronasto priznanje so dosegli 

Jamšek Monika in Žan Potočnik iz 2. letnika in Miha Jeras iz 3. letnika. Mentorja: Lydia 

Lavrač Dostal in Marko Majce 

 

Na bralnem tekmovanju Bookworms, ki je potekalo med oktobrom 2017 in marcem 2018 so 

dijaki dosegli 19 zlatih priznanj, 15 srebrnih priznanj in 4 bronasta priznanja. Marko Stražar iz 

2. letnika je bil izžreban za knjižno nagrado založbe Oxford University Press. Mentorica: Petra 

Krhlanko 

 

Best in English Competition je 

mednarodno spletno tekmovanje, ki je 

potekalo 30. novembra 2017. Sodelovalo 

je 19 naših dijakov iz 3. in 4. letnika (+ 

4. letnik programa TR). Med  

slovenskimi šolam smo zasedli 10. 

mesto, med 750 šolami iz vsega sveta pa 

221. mesto.  

 

 

 

 

 

 

 

Športna tekmovanja 

 

V srednješolskem državnem prvenstvu v košarki je ekipa dijakov osvojila 3. mesto. Finalni 

turnir je potekal 10. 4. 2018 v Novem mestu. Ekipa SŠ Domžale: Kališnik Žiga, Gorjan Gregor, 
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Klavžar Nejc, Shashkov Alexander, 

Leben Nejc, Rener Vid, Trojanšek 

Luka, Jogan Adrian, Strel Jakob, Štih 

Anže, Homar Tilen, Lapajne Žiga, 

Ocepek Goršak Gal, Popelar Nejc, 

Tarantsov Aleksandr, Cunja Urban, 

Orel Anej. Mentor: Tomaž Kališnik  

Dijaki so sedlevali tudna na 

področnem tekmovanju v nogometu 

in atletiki, vendar se niso uvrstili v 

nadaljnje tekmovanje. 

 

4. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Učiteljski zbor v šol. l. 2017/18 – GIMNAZIJA  

Učitelj Razrednik/opomba Predmet 

Mag. BAŠKARAD Sofija  FIL 

DOVČ Katja  ŠVZ 

DOVČ Petra  GEO 

FUJAN Nuša 3. f SLO 

GRAMC Barbara  1. e MAT 

KABAJ VONČINA Miranda  TJ2-ITA, LUM 

KALIŠNIK Tomaž  ŠVZ 

Mag. KASESNIK Špelca dopolnjuje z OŠ Domžale GLA 

KMECL Alenka 1. f BIO 

DE ALMEIDA Felipe tuji učitelj ANG 

Dr. DEBELJAK RUS Barbara dopolnjuje z Gimnazije Jesenice PSI  

KRAPEŽ Mihaela svetovalna delavka / 

KRHLANKO Petra  TJ1-ANG 

KUKIČ Saša  ŠVZ 

LAMBERGAR Gerosa tuja učiteljica TJ2-NEM 

LAVRAČ-DOSTAL Lydia  TJ2-NEM 

LENARČIČ Alenka tajnica ŠMK KEM 

Mag. MAJCE Marko  TJ2-NEM 

MEDVED Nataša 3. e FIZ 

JELIĆ Nina  SOC 

MOTL Martina bibliotekarka LUM 

PRAŠNIKAR Nataša 2. e MAT 

STERGAR Tanja 4. f ZGO 

Mag. STOPAR Nina 2. f SLO 

SVETINA Rebecca tuja učiteljica ANG 

ŠET Andreja  INF 

ŠIŠKOVIČ Volodja Mitko 4. e TJ1-ANG 

Mag. ŠKOFIC Primož ravnatelj KEM 
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Dijaki  
V šolskem letu 2017/18 se je na šoli po programu splošne gimnazije redno izobraževalo 169 

dijakov (stanje 15.9.2017). Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih še 155 dijakov. Dijaki so 

bili razdeljeni v 8 oddelkov:  

LETNIK ŠT. DIJAKOV ŠT. ODDELKOV 

vpisani ob 

začetku šol. l. 

ob koncu šol. l.  

1. letnik 49 40 2 

2. letnik 50 46 2 

3. letnik 33 32 2 

4. letnik 37 37 2 

 

Seznam oddelkov in razredniki 

1e Barbara Gramc 

1f Alenka Kmecl 

2e Nataša Prašnikar 

2f Nina Stopar 

3e Nataša Medved 

3f Nuša Fujan 

4e Volodja Šiškovič 

4f Tanja Stergar 

 

Realizacija pouka 

 
 

Realizacija obveznih izbirnih vsebin 

AKTIVNOSTI  

Obvezni enotni del  

Kulturni dan 28. 3. 2018 Hlapci, Drama, SNG Ljubljana 

 

Državljanska kultura 14. 6. 2018 delavnici iz državljanske kulture za 2. 

in 3. letnik (izr. prof. dr. Tomaž Deželan, mag. 

Miha Zimšek) 

19. 6. 2018 obisk hiše EU, 2. letnik 

Razred realizacija v % 

1e 100,1 

1f 99,1 

2e 101,9 

2f 99,9 

3e 99,5 

3f 100,0 

4e 90,3 

4f 87,1 

SKUPAJ 97,3 
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Športni dan 3. 10. 2017 jesenski športni dan 

23. 1. 2018 zimski športni dan 

9. 5. 2018 šolsko športno prvenstvo 

Strokovna predavanja/delavnice 

za dijake 

26. in 27. 10. 2017 karierne delavnice »Vem kam 

grem« za 4. letnik, CZM 

11. 1. 2018, delavnice »Mobilna omrežja in 

Digitalni državljan« za 1. letnik (Varni internet) 

15. 1. 2018, delavnice »Od poklica do 

poklicanosti« za 3. letnik (Socialna akademija) 

25. 1. 2018, delavnice »Varnost v prometu« za 2. 

letnik (Agencija za varnost) 

Strokovna ekskurzija 4.10.2017, Dolenjska (1. letnik) 

4.10.2017, Gorenjska (2. letnik)  

24.10.2017, Krško, Zagreb (3. letnik) 

19.-22.10.2017, Rim (nadstandardna) 

11. -15.4.2018, Cern (nadstandardna) 

5. USPEŠNOST  

 

Matura 2018 

Maturo je v spomladanskem roku 2018 opravljalo 31 dijakov, ki so ob koncu pouka uspešno 

zaključili 4. letnik gimnazije. Uspešnih je bilo 28 dijakov ali 90,3%. 

Skupno je maturo opravljalo 37 dijakov, ki so v tem šolskem letu zaključili 4. letnik. Uspešnih 

je bilo 34 dijakov ali 91,9% (v preteklem letu 100%). 

Povprečno število točk na spomladanskem delu: 17,5. Povprečno število točk skupaj: 16,4.  

Uspeh na maturi prikazujejo tudi spodnji diagrami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred izdelalo 

(%) 

ni izdelalo 

(%) 

izpisani 

1e 15 (88,2) 2 (11,8) 5 

1f 21 (91,3) 2 (8,7) 4   

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

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

3e 13 (86,7) 2 (13,3) 0 

3f 14 (82,4) 3 (17,6) 1 

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

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

SKUPAJ  143 (92,3) 12 (7,7) 14    
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6. REALIZACIJA INVESTICIJ IN NAKUP NOVE OPREME  
 

V letnem delovnem načrtu za leto 

2017/18 smo predvideli zamenjavo 

oken na hodnikih v pritličju in v prvem 

nadstropju stavbe na Cesti talcev 12 in 

nakup nove računalniške opreme. 

Sredstva za načrtovana dela smo 

načrtovali tudi s finančnim načrtom za 

leto 2018 v katerem smo poleg 

omenjenega, zagotovili del sredstev za 

vzpostavitev brezžičnega internetnega 

omrežja (SIO2020), za adaptacijo še 

zadnje učilnice v objektu na Ljubljanski 

105 in za ureditev WC-ja za dekleta v 

stavbi učnih delavnic. Razen 

vzpostavitve brezžičnega omrežja, so 

investicije in nakupi opreme že 

realizirani.       

 

 

 

 

7. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 2017/2018 

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 2018 (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 2017                                                                          1.884,20 EUR 

Zbrana sredstva do 31. 8. 2018                                                                                 1.675,00 EUR 

Porabljena sredstva do 31. 8. 2018                                                                              821,52 EUR 

Stanje na dan 1. september 2018                                                                          2.737,68 EUR

                                             

 

Poročilo pripravil Primož Škofic, ravnatelj    V Domžalah, 19. septembra 2018 

 


