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1. DELO ORGANOV ŠOLE 
 
Svet staršev 
ga. Elizabeta Tome, predstavnica staršev 1E 
ga. Zorica Zaklan, predstavnica staršev 1F 
g. Dejan Gjurin, predstavnik staršev 2E 
g. Vinko Letnar, predstavnik staršev 2F 
ga. Klavdija Šuligoj, predstavnica staršev 3E 
ga. Tatjana Kramberger, predstavnica staršev 3F 
ga. Helena Kokalj, predstavnica staršev oddelka 4E 
g. Roman Pirnat, predstavnik staršev 4F 
 

Svet staršev se v šolskem letu 2012/13  sestal 23. 10. 2012. 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 2011/12 in letni delovni načrt za leto 2012/13.  
V poročilu je posebej izpostavil uspeh dijakov in realizacijo pouka in obveznih izbirnih vsebin v 
preteklem šolskem letu. Izpostavil je tudi sodelovanje v projektih in na tekmovanjih iz znanja in 
športnih tekmovanjih. Letošnji uspeh na spomladanskem roku mature je bil nekoliko slabši, kot v 
preteklem letu, zopet pa smo se vpisali na seznam šol z zlatimi maturanti. 
V letnem delovnem načrtu (LDN) je ravnatelj predstavil ključne poudarke za leto 2012/13. 
Izpostavil je zelo dober vpis v 1. letnik vseh programov, ki jih šola izvaja. V gimnaziji sta 
oddelka 1. letnika nadstandardna (2 x 31 dijakov), v programu tehnik računalništva pa je 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) razširilo vpis iz enega na dva 
oddelka. 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, 
OUTJ II«. Žal je projekt močno okrnjen, kljub vsemu pa je pri delu pouka zagotovljena 
prisotnost tujega učitelja (pri italijanščini). Šola je za polovični delovni čas zaposlila tudi tujo 
učiteljico angleščine.  
V LDN je na novo oblikovano poglavje o izobraževanju zaposlenih. Na zahtevo inšpektorja za 
nadzor proračuna  so dodani kriteriji po katerih se zaposlene na poti na posamezno vrsto 
izobraževanja. 
V nadaljevanju je ravnatelj je prisotnim pojasnil, da šola ima ustanovljen šolski sklad. Ravnatelj 
je predstavil poslovanje šolskega sklada. Sklad ima na žalost negativno bilanco. V preteklih letih 
so se v skladu zbirala izključno sponzorska sredstva, žal pa je sponzorjev vedno manj. Ne glede 
na splošno gospodarsko krizo si bo ravnatelj še naprej prizadeval pridobiti sredstva sponzorjev, 
vendar pa računa tudi na prispevke staršev. S tem namenom je napovedal sklic upravnega 
odbora šolskega sklada. Ravnatelj je še pojasnil, da se sredstva sklada namenjajo izključno za 
sofinanciranje strokovnih ekskurzij tistim dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.  
Skladno s 7. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. L. RS, 50/12) je svet 
staršev sprejel sklep, da soglaša s pričetkom pouka ob 7.30 uri. 
Na pobudo predstavnice iz oddelka 1E, ga. Elizabete Tome je ravnatelj oblikoval pisno pobudo 
za spremembo dodeljevanja subvencij za prevoz dijakov. Ga. Tome je namreč izpostavila, da so 
do subvencije upravičeni samo dijaki, katerih stalno prebivališče je od šole oddaljeno več kot pet 
kilometrov. Ob lepem vremenu in ustreznih temperaturah to ne predstavlja večjega problema, v 
zimskem času in ob slabem vremenu pa so tudi dijaki, ki niso upravičeni do subvencije 
uporabniki javnega prevoza. Odziva na pobudo s stani Vlade RS 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 2012/13 se je pričelo v ponedeljek 3. septembra 2012. Že 20. septembra je bilo 
organizirano prvo filmsko popoldne. Dijaki so si lahko ogledali film Hysteria. Drugo filmsko 
popoldne, ki je bilo v torek 25. septembra 2012, je prineslo film Gladiator. Za oba popoldneva je 
poskrbela Tanja Stergar. V soboto 22. septembra 2012 smo se že tretjič pridružili Območnemu 

združenju veteranov vojne za Slovenijo in se 
udeležili spominskega Pohoda po poteh vojne za 
Slovenijo. Šolsko tekmovanje iz logike je bilo 28. 
septembra 2012. Bronasto priznanje so osvojili 
Janez Pavel Šuštar in Ema Florjančič (oba 1. letnik), 
Luka Kralj (2. letnik), Andraž Rape in Janja Oršič 
(3. letnik), Gregor Pirnat, Tomaž Pirman in Roki 
Repovž (vsi 4. letnik). Mentorici sta bili Nataša 
Prašnikar in Barbara Gramc. 
OKTOBER 

2. oktobra 2012 smo si v Ljubljani ogledali razstavo »Razkrita telesa« in razstavo v Narodnem 
muzeju Slovenije. Učiteljski zbor se je 4. oktobra 
2012 seznanil s konceptom dela z nadarjenimi 
dijaki. Predavala je ga. Tanja Bezič. V 
Cankarjevem domu smo 10. oktobra 2012 obiskali 
Festival znanosti (Andreja Rupnik, Alenka 
Lenarčič, Vlado Jakovac), 12. oktobra 2012 pa 
izvedli šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni 
bolezni (Alenka Kmecl). V tednu od 15. do 19. 
oktobra 2012 je v naših računalniških učilnicah 
potekal projekt Simbioz@ 2012. 

V tem tednu so bile izvedene tudi vse jesenske ekskurzije (Dolenjska za 1. letnik, Gorenjska za 
2. letnik, Trst za 3. letnik in Dunaj za 4. letnik). 
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NOVEMBER 
Na državnem tekmovanju iz logike, ki je bilo 10. 
novembra 2012, je Gregor Pirnat dosegel srebrno 
priznanje. Dijaki 4. letnika so se 14. novembra 2012 
na Gimnaziji Bežigrad pridružili preostalim 
slovenskim dijakom in počastili svetovni dan 
filozofije, 23. novembra pa je na povabilo Sofije 
Baškarad v okviru predmeta filozofija dijake 
obiskala ga. Alenka Rebula in predavala na temo 
»Posameznik in skupnost«. 
 
DECEMBER 
1. decembra 2012 je bil izveden LanParty (Volodja Šiškovič), lotili pa smo se tudi izdelovanja 
mozaikov (Martina Motl). V Knjižnici Domžale so dijaki 
6. decembra 2012 pripravili literarni večer z Markom 
Kravosom (Nuša Fujan in Nina Stopar).  
8. decembra 2012 je bil filmski maraton, na katerem so si 
dijaki lahko ogledali trilogijo Gospodar prstanov v 
podaljšani različici (Volodja Šiškovič, Petra Krhlanko). 

 
 
 
 
 
 
Z decembrskimi roditeljskimi sestanki smo združili tudi 
novoletni sejem, ki je bil 13. decembra 2012.  
 

 
JANUAR 
V januarju (9. 1. 2013) so se dijaki 3. letnika srečali s predstavniki 
japonske ambasade in poslušali zanimivo predavanje o Japonski, 
njeni kulturi, prebivalcih in zgodovini. Z zanimanjem so prisluhnili 
tudi možnostim študija v tej daljni deželi. Glede na to, da to ni bilo 
prvo tako predavanje, smo skupaj z gosti ugotovili, da se je nekaj 
naših bivših dijakov že odločilo za študij japonologije na Filozofski 
fakulteti, UL. Istega dne smo izvedli tudi šolsko tekmovanje iz 
nemščine. 

V istem tednu nas je obiskal tudi slovenski poslanec v 
Evropskem parlamentu, g. Lojze Peterle. Dijakom je pripravil 
zanimivo predavanje o delovanju različnih sistemov v EU. V 
okviru predmeta filozofija so dijaki 4. letnika dne 15. januarja 
2013 prisostvovali predavanju dr. Maje Bresjanac, ki je 
specialistka s področja nevrozanosti. Dijakom je pripravila 
zanimivo predavanje o delovanju človeških možganov. 23. 
januarja 2013 smo izvedli šolsko tekmovanje iz zgodovine. V 
okviru OIV smo 30. januarja 2013 za dijake 2. letnikov izvedli 
delavnice na temo varne rabe interneta. 
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FEBRUAR 
V petek 1. in v soboto 2. februarja 2013 smo se predstavili na sejmu Informativa´13. Na šoli 

smo 1. februarja izvedli šolsko tekmovanje iz biologije 
(Proteus) in geografije. 4. in 6. februarja 2013 so se dijaki 1. 
letnika v okviru OIV udeležili delavnic na temo »učenje 
učenja«, 7. februarja 2013 pa je Nataša Pirc Musar, 
informacijska pooblaščenka, pripravila zanimivo predavanje za 
učiteljski zbor. V petek 15. in v soboto 16. februarja 2013 smo 
izvedli informativni dan, ki pa tokrat ni bil najbolje obiskan.  
 

MAREC 
V nedeljo 10. marca 2013 smo na šoli izvedli državno prvenstvo v šahu. V ponedeljek 11. marca 
2013 smo izvedli šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete, za dijake 2. letnika pa se je 
pričel tečaj prve pomoči. 12. marca 2013 smo se v Škofji Loki udeležili območnega tekmovanja 
iz znanja geografije. Bronaste Preglove plakete so prejeli Sandi Muheljić, Danica Rušnjak in 
Janez Pavel Šuštar iz 1. letnika, Patricija Vamplin iz 3. letnika in Gregor Pirnat iz 4. letnika. V 
soboto 16. marca 2013 smo izvedli poskusno maturo. Tokrat smo izbrali matematiko. V okviru 
OIV-državljanska kultura so si 18. marca 2013 dijaki 2. letnikov ogledali slovenski parlament in 
tuje kulturne centre v Ljubljani. Dijaki 1. letnika so si v okviru predmeta v Ljubljani ogledali 
razstavo »Genij da Vinci« (19. 3. 2013). 
Šolsko tekmovanje iz matematike smo izvedli 21. marca 2013, 23. marca 2013 pa smo se 
udeležili državnega tekmovanja iz zgodovine v Novi Gorici in državnega tekmovanja iz biologije 
Proteus v Ljubljani. V Gimnaziji Kočevje je bil 26. marca 2013 EKO kviz, ki so se ga udeležili 
trije naši dijaki. V sklopu 3. roditeljskega sestanka smo 28. marca 2013 pripravili predavanje za 
starše na temo »varni internet«.  
 
APRIL 

V ponedeljek 8. aprila 2013 smo kot »modelna šola« v 
projektu OUTJ 2 (glej poglavje projekti) izvedli 
usposabljanje z modeliranjem timskega pouka 
italijanščine. 
V četrtek 11. aprila 2013 so dijaki odpotovali na 
spomladanske ekskurzije: 2. letnik v München, 

3. letnik pa v Toskano.  

 
 
 

 
Konec meseca (22.-26. 4. 
2013) so bili dijaki prvega 
letnika na taboru v Planici, v 
okviru katerega so opravili tudi 
večino obveznosti iz naslova 
OIV. Med drugim so ponovno 
izdelovali mozaike (okrasili 
cvetlične lonce).  
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MAJ 
V ponedeljek 6. maja 2013 se je s pisanjem eseja pričela matura 2013. Za dijake nižjih letnikov 
smo pripravili kulturni dan in sicer ogled filma v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. 
V tem času je potekal Festival evropskega filma, dijakom pa smo ponudili ogled filma Smrt 
super heroja. V petek 10. maja 2013 smo se z dijaki 4. letnika zavrteli v ritmih maturantskega 
plesa. Tokrat je bil maturantski ples v Cankarjevem domu v Ljubljani v organizaciji plesne šole 
Bolero. V petek 17. maja 2013 so se dijaki 4. letnikov udeležili tradicionalne maturantske parade 
v Ljubljani, teden dni kasneje pa vse skupaj ponovili na ploščadi pred veleblagovnico v 
Domžalah. 

 
V maju je potekal tudi Teden vseživljenskega učenja in 
festival Bralnice pod slamnikom. Dijaki 1. letnika so se 
v sklopu teh dveh projektov srečevali z varovanci 
medgeneracijskega centra Bistrica (MGC) in se na 
osnovi prebranih romanov z njimi pogovarjali o svojih 
bralnih navadah, o doživljanju literature, se družili ter 
se učili drug od drugega. Zadnje srečanje, ko so se 
dijaki in varovanci pogovarjali s prevajalko izbranih 
romanov Tamaro Bosnič, je bilo v sredo 29. maja 2013 v Knjižnici Domžale.                                                                                                                             

 
 
 
 
Tuja učiteljica angleščine Rebecca Ehalt je dijake, ki so v 
tem šolskem letu obiskovali Conversation Club, 
pospremila na obisk k ameriškemu veleposlaniku, g. 
Josephu Mussomeliju. 
 

JUNIJ 
V ponedeljek 3. junija 2013 smo izvedli še zadnji športni 
dan za šolsko leto 2012/13, dijaki 1. letnika pa so 
odpotovali na strokovno ekskurzijo v Benetke. V sredo 
12. junija 2013 so se najboljši dijaki zaključnih letnikov 
udeležili sprejema pri županu. Posebno pohvalo in knjižno 
nagrado so od župana prejeli Nena Tomelj Bobnar, Marija 
Medved, Tomaž Pirman in Gregor Pirnat. 
V torek 18. junija 2013 smo starše 1. letnika povabili na 
otvoritev razstave izdelkov, ki so jih izdelali pri pouku LUM in ZGO.   
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PROJEKTI 
Z iztekom šolskega leta 2011/12 (31. 8. 2012) s je iztekel tudi projekt Obogateno učenje tujih 
jezikov. Vendar pa se v šolskem letu 2012/13 nadaljuje pod imenom »Obogateno učenje tujih 
jezikov – OUTJ 2«. Projektni tim (PT) sestavljajo mag. Primož Škofic,ravnatelj, Miranda Kabaj 
Vončina, profesorica italijanščine in vodja projektnega tima Andrea Valenti, zaposlen na ZRSŠ.  
V okviru zaključenega projekta OUTJ smo dijakom nudili avtentično jezikovno okolje pri pouku 
tujega jezika in s tem pripomogli k večji avtentičnosti učnih situacij. Tako se je fluentnost pri 
tujem jeziku ob prisotnosti tujega učitelja izboljšala. Dijake smo senzibilizirali glede kulturnih 
razlik med sosednjima državama (Italijo in Slovenijo), poudarili medkulturne vsebine, spodbudili 
strpnost in pozitiven odnos do pripadnikov manjšin v Sloveniji, ter ozavestili realno stanje v 
odnosu predstavnikov oblasti in državnih institucij do pripadnikov slovenske in drugih manjšin v 
Italiji. Dijake smo ozavestili tudi glede negativnih učinkov stereotipov in glede razlike med 
stereotipi in posplošitvami.  
Kot pripadnik izvorne kulture tuji učitelj lažje prepoznava stereotipe in lažje razlikuje 
posplošitve od stereotipov, lažje vzpostavlja z dijaki dialog o stereotipih, ker spontano reagira 
na njihove predstave in jih lahko tudi argumentirano zavrača. Dijaki so z aktivnim sodelovanjem 
analizirali svoje poglede na lastno kulturno identiteto in skozi kritično razmišljanje in analizo 
lastne identitete so se zavedali kaj so stereotipi. Izboljšalo se je pisno in govorno komuniciranje 
dijakov v tujem jeziku. Učitelji pa s timskim poučevanjem bogatimo svojo profesionalno 
izkušnjo. 
OUTJ 2 je nadaljevanje projekta OUTJ v katerega smo vstopili s 1. septembrom 2012. Žal je 
bilo nadaljevanje projekta zelo okrnjeno. Na razpisu, ki ga je Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) 
objavil v juliju 2012 smo bili izbrani za »modelno šolo« za italijanščino. Temeljni namen in cilj 
projekta OUTJ-2 sta razširitev in koriščenje znanja in izkušenj projekta OUTJ.  
Modelne šole, med  katere je sodila tudi Srednja šola Domžale, gimnazija so bile jedro projekta 
(t.i. jedrne oz. nosilne šole), ki so izvajale najbolj kompleksno obliko usposabljanja, tj. 
usposabljanje z modeliranjem v avtentičnem okolju (tj. neposrednim izvajanjem določene 
dejavnosti, ki ga udeleženci, na to dobro vnaprej pripravljeni, opazujejo in po opazovanju tudi v 
skupini in individualno ovrednotijo). Naša obveznost (obveznost modelne šole) je bila priprava 
in organizacija enodnevnega srečanja za učitelje. Status modelne šole je pomenil tudi prisotnost 
tujega učitelja za italijanščino, ki pa ni bil zaposlen na šoli ampak na ZRSŠ. Tuji učitelj – Andrea 
Valenti je poučeval v 2., 3. in 4. letniku programa splošne gimnazije, skupaj s slovensko 
učiteljico (ga. Miranda Kabaj Vončina). Prisoten je bil 1 x tedensko. 
EKO ŠOLA 
V preteklih dveh letih smo izvedli vse potrebne aktivnosti v projektu Ekošola in si pridobili naziv 
Ekošola. Dijaki so se udeležili Eko kviza na šolski ravni, Petra Kreč, Nina Jagrič in Tadeja Kreč 
pa so se udeležile tudi državnega Eko kviza v Kočevju.  
 
TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA, BRALNICE POD SLAMINKOM, 
generations@school 
V sklopu projekta Teden vseživljenjskega učenja ter festivala Bralnice pod slamnikom in 
projekta generations@school so naši dijaki izvedli delavnice medgeneracijskega branja skupaj 
z varovanci Medgeneracijskega centra Bistrica Delavnice so potekale na osnovi treh prebranih 
mladinskih romanov znanih avtorjev pogovarjali o svojih bralnih navadah, o doživljanju 
literature, se družili ter se učili drug od drugega. Tudi v preteklih letih smo že sodelovali in 
izvajali projekte v tednu vseživljenskega učenja, letos pa smo prvič sodelovali z varovanci MGC 
Bistrica. Namen teh delavnic je druženje mladih in starejših, ustvarjanje, premagovanje 
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medgeneracijskih razlik ob življenjskih temah ter spoznavanje literature. Zadnje srečanje je bilo v 
Knjižnici Domžale v sklopu Bralnice pod slamnikom, kjer je bila prisotna tudi prevajalka 
izbranih romanov Tamara Bosnič.  
KONZORCIJ SPLOŠNIH GIMNAZIJ 
Že lata 2008/09 smo se pridružili »konzorciju splošnih gimnazij« v okviru katerega izvajamo 
projekt, ki je financiran preko Evropskih strukturnih skladov (ESS) – Posodobitev 
gimnazijskih programov. V okviru tega projekta že tretje leto izvajamo timsko 
poučevanje/timske ure.  Načrtovane ure smo realizirali 64%, kar največ odkar izvajamo timski 
pouk. Diagrama prikazujeta delež realizacije glede na načrtovane ure in zastopanost posameznih 
predmetov pri izvedbi tiskih ur glede na pretekla tri leta.  
 

                                   
                        
 

 
 
Poročilo o realizaciji posodobitvenega načrta je priloga tega poročila. 
 
Pred začetkom novega šolskega leta (23. 8. 2013) 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 2013/14. 
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3. TEKMOVANJA 
 
V  šolskem letu smo na področju matematike izvedli dve tekmovanji in sicer: 

• Logika: Šolsko tekmovanje smo izvedli 28. 9. 2012. Bronasto priznanje so osvojili 
Janez Pavel Šuštar, Ema Florjančič,  Luka Kralj, Andraž Rape, Anja Oršič,  Gregor 
Pirnat, Tomaž Pirman, Roki Repovž. 

• Na državnem tekmovanju 10. 11. 2012 je Gregor Pirnat dosegel srebrno priznanje. 
 
 

• Mednarodno matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije: Šolsko tekmovanje 
smo izvedli 21. 3. 2013. Bronasto priznanje so osvojili Janez Pavel Šuštar, Ema 
Florjančič,  Lorina Marolt Vajda, Katarina Ocepek, Aleks Pirš, Tilen Peterka, Jure 
Cezar, Andraž Rape, Tadeja Kreč, Anja Oršič, Gregor Pirnat, Tomaž Pirman. 

• Regijsko tekmovanje srednješolcev je bilo izvedeno 4. 4. 2013 v Ljubljani. Ema 
Florjančič,  Lorina Marolt Vajda in Tomaž Pirman so osvojili srebrno priznanje. 

 
Mentorici: Nataša Prašnikar in Barbara Gramc  
 
Na šolskem tekmovanju iz kemije (Preglove plakete), ki je potekalo 11. 3. 2013 so dijaki 
Sandi Muheljič, Danica Rušnjak, Janez Pavel Šuštar, Patricija Vamplin in Gregor Pirnat dosegli 
bronasto priznanje. Na državnem tekmovanju nismo dosegli vidnejših uvrstitev. 
Mentorica: Alenka Lenarčič 
 
Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo nagrado sta dijakinji Nena Tomelj 
Bobnar in Petra Kreč dosegli bronasto priznanje. Na državnem tekmovanju nismo dosegli 
vidnejših uvrstitev. 
Mentorica: Alenka Kmecl 
 
Na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je bilo 12. 10. 2012 so dijaki Nena Tomelj 
Bobnar, Petra Kreč, Erik Korač in Zala Sršen dosegli bronasto priznanje. 
Mentorica: Alenka Kmecl 
 
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2012/2013 
V šolskem letu 2012/2013 so se dijaki gimnazije udeležili tekmovanja iz materinščine za 
Cankarjevo priznanje, ki je potekalo na dveh stopnjah. Šolsko tekmovanje je bilo organizirano v 
novembru 2012 v prostorih naše šole, regijsko pa v januarju 2013 v Ljubljani. regijskega 
tekmovanja so se udeležili Anja Oršič, Patricija Vamplin, Petra Kreč in Janez Pavel Šuštar. Anja 
Oršič je dosegla srebrno priznanje. Mentorica: Nina Stopar in Nuša Fujan 

 
Urška Ravnikar je sodelovala na literarnem 
natečaju za Gosarjevo nagrado za leto 2013. 
Nagrado je osvojila z esejem z naslovom 
Storimo kar moremo – s tem kar imamo in tam, 
kjer smo. 
Mentorica: Nuša Fujan 
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Nagrado na literarnem natečaju za najboljši haiku je prejela Danica Rušnjak. 
Mentorica: Nina Stopar 
  
Na šolskem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 23. 1. 2013 so dijaki Katja Vavpetič, Petra 
Kreč, Marija Medved Marjan Grilj in Luka Sajevic dosegli bronasto priznanje.  
Na državnem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 23. 3. 2013 v Novi Gorici je Petra Kreč 
osvojila zlato priznanje, ekipno pa so Petra Kreč, Marija Medved in Katja Vavpetič zasedle 9. 
mesto. 
Mentorica: Tanja Stergar 
 
Na šolskem tekmovanju iz geografije so dijaki Aleksandra Kmetič, Žiga Štiftar, Blaž Kadivec, 
Patricija Vamplin, Erik Grčar, Nina Jagrič, Erik Korač, Žan Kosmač, Anja Oršič, Zala Sršen in 
Ana Žagar osvojili bronasto priznanje. 
Na območno tekmovanje, ki je potekalo 12. 3. 2013 v Škofji Loki so se uvrstili Aleksandra 
Kmetič, Žiga Štiftar in Blaž Kadivec. Osvojili so srebrna priznanja, žal pa se niso uvrstili na 
državno tekmovanje.  
Mentorica: Petra Dovč 
 
Bralnega tekmovanja Knjižni molj (Bookworm) 2012/2013 so se udeležili dijaki od 1. do 3. 
letnika gimnazije. Vsi tekmovalci so dobili potrdila. 
Mentorja: Petra Krhlanko, Volodja Šiškovič  
 
 
Little Green Film Award je bil 
mednarodni natečaj, na katerega so 
se odzvali 4 naši dijaki: Ajda 
Sokler, Teja Bricelj, Erik Satler in 
Enes Gutić. Posneli so enominutni 
film in ga objavili na portalu 
YouTube. Zasedli so tretje mesto. 
Mentorica: Rebecca Ehalt 
 
 
 
 
 
Na šolskem tekmovanju iz nemščine (9. 1. 2013) so dijaki Erik Korač Grega Perušek in Miha 
Prešeren dosegli  bronasto priznanje. 
Mentor: Marko Majce 
 
Na srednješolskem računalniškem bralnem maratonu Pfiffikus (NEM) so priznanje dosegli 
Tadeja Kreč, Anja Omahna, Zala Seršen, in Kristjan Wicher. 
Mentor: Marko Majce  
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Športna tekmovanja 
V tem šolskem letu so se dijaki udeležili 
naslednjih tekmovanj: 
- ekipa dijakov Srednje šole Domžale se  
je uvrstila v četrtfinale v ŠKL, ekipa 
dijakinj pa v osmino finala v ŠKL-
odbojka. 
- 29.1.2013 so se lokostrelskega 
dvoranskega državnega prvenstva 
udeležila Jure Cezar, Luka Gjurin in 
Luka Arnež. Zasedli so ekipno 2. 
mesto. 
- državno prvenstvo v krosu z gorskimi 
kolesi, Mengeš (8. 6. 2013) – Berger Matej , 3. mesto, Blaž Kadivec pa je postal državni 
prvak! 
 

4. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Učiteljski zbor v šol. l. 2012/13 – GIMNAZIJA 
 
Učitelj Razrednik/opomba Predmet 
EHALT Rebecca tuja učiteljica ANG 
BAŠKARAD Sofija  FIL 
STOPAR Nina 3. e SLO, FIL 
DOVČ Petra 1. f GEO 
FUJAN Nuša 3. f SLO 
GRAMC Barbara   MAT 
JAKOVAC Vlado  FIZ 
JEMEC Viktor  INF 
KABAJ V. Miranda  TJ2-ITA 
MLAKAR Darja  SOC 
KMECL Alenka 2. f BIO 
KRHLANKO 
Petra/DREVENŠEK VRŠIČ 
Karmen 

 TJ1-ANG 

LAVRAČ-DOSTAL Lydia  TJ2-NEM, GEO 
LENARČIČ Alenka 1. e KEM, tajnica ŠMK 
KASESNIK Špela  GLA 
MAJCE Marko  TJ2-NEM 
MIŠKOVIĆ Dragan  ŠVZ 
MOTL Martina  LUM, knjižničarka 
DOVČ Katja  ŠVZ 
KRAPEŽ Mihaela  PSI  
PRAŠNIKAR Nataša 2. e MAT 

Blaž Kadivec (3E)  

je postal državni prvak  

v krosu! 

ČESTITAMO! 
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RUPNIK Andreja  KEM 
STERGAR Tanja 4. e ZGO 
STROJNIK Bojana  svetovalna delavka 
ŠIŠKOVIČ Volodja Mitko 4. f TJ1-ANG 
ŠKOFIC Primož ravnatelj KEM 

 
Dijaki  
V šolskem letu 2012/13 se je na šoli po programu splošne gimnazije redno izobraževalo 217 
dijakov (stanje 15.9.2012). Ob koncu šolskega leta so bili vpisani še 204 dijaki. Dijaki so bili 
razdeljeni v 8 oddelkov:  
 
LETNIK ŠT. DIJAKOV ŠT. ODDELKOV 

vpisani ob 
začetku šol. l. 

ob koncu šol. l.  

1. letnik 62 53 2 
2. letnik 45 43 2 
3. letnik 54 52 2 
4. letnik 56 56 2 

 
Seznam oddelkov in razredniki 
1e Alenka Lenarčič, prof 
1f Petra Dovč, prof 
2e Nataša Prašnikar, prof 
2f Alenka Kmecl, prof. 
3e Nina Stopar, prof. 
3f Nuša Fujan, prof. 
4e Tanja Stergar, prof. 
4f Volodja Šiškovič, prof. 

 
 
Realizacija pouka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred realizacija v % 
1e 100,8 
1f 101,1 
2e 102,7 
2f 103,9 
3e 103,3 
3f 104,6 
4e 96,1 
4f 94,7 
SKUPAJ 100,9 
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Realizacija obveznih izbirnih vsebin 
AKTIVNOSTI  
Obvezni enotni del  
Kulturni dan 15. 2. 2013-ogled predstave v KD FB, 1. in 2. 

letnik 
6. 5. 2012-ogled filma Smrt super heroja v KD 
FB, 1., 2. in 3. letnik 
 

Knjižnično informacijska znanja 
Junij 2013, 1e, 1f 
 

Državljanska kultura obiski tujih kulturnih centrov in parlamenta, 18. 3. 
2013, 2e,2f 
 

Športni dan spominski pohod po poteh vojne za Slovenijo (22. 
9. 2012) 
Smučanje, drsanje, plavanje (31. 1. 2013) 
Adrenalinski park  (3. 6. 2013) 

Strokovna predavanja/delavnice 
za dijake 

Učenje učenja, izvedeno za 1. letnik, 4. in 6. 2. 
2013 
Varna raba interneta, izvedeno za 2. letnik, 30. 2. 
2013 
Predstavitve fakultet, izvedeno za 3. letnik 

Strokovna ekskurzija 17.10.2012, Trst (3. letnik) 
18.10.2012, Dolenjska (1. letnik) 
18.10.2012, Gorenjska (2. letnik) 
18.-20.10.2012, Salzburg, Melk, Dunaj (4. letnik) 
11. in 12.4.2013, Bavarska, Munchen (2. letnik) 
11.4 – 13.4.2013, Toscana (3. letnik) 
3.6.2013, Benetke (1. letnik) 

5. USPEŠNOST  
 
Razred izdelalo 

(%) 
ni izdelalo 
(%) 

izpisani 

1e 25 (92,6) 2 (7,4) -4 
1f 24 (92,3) 2 (7,7) -5   
2e  21 (91,3) 2 (8,7) 0 
2f  19 (95,0) 1 (5,0)  -2 
3e 27 (96,4) 1 (3,6) -1 
3f 18 (75,0) 6 (25,0) -1 
4e 24 (82,8) 5 (17,2) 0 
4f 23 (85,2) 4 (14,8) 0 
SKUPAJ  181 (88,7) 23 (11,3) -13      
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Matura 2013 
Maturo je v spomladanskem roku 2013 opravljalo 35 dijakov, ki so ob koncu pouka uspešno 
zaključili 4. letnik gimnazije. Uspešnih je bilo vseh 35 ali 100%. Ponovno imamo zlatega 
maturanta, to je Tomaž Pirman. 
Skupno je maturo opravljalo 46 dijakov, ki so v tem šolskem letu zaključili 4. letnik. Uspešnih je 
bilo 36 ali 78,3% (v preteklem letu 90,2%). Uspeh na maturi prikazujejo tudi spodnji diagrami. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
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. Na lokaciji 
Cesta talcev 12 smo prepleskali 10 učilnic in kupili 3 nove komplete učilniškega pohištva. 
Zamenjali smo tudi 10 šolskih tabel. Za pouk v programu Tehnik računalništva smo kupili 10 
novih prenosnih računalnikov s še petimi pa smo nadomestili stare in izrabljene, ki so jih 
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uporabljali učitelji. Kupili smo tudi nekaj novih projektorjev (tudi interaktivni projektor). Glede 
na LDN 2012/13 smo izpolnili vse, nerealizirana ostaja sanacija napušča. 
 
   
7. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 2012/2013 
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). Sicer pa smo bili v preteklem letu spet nekoliko bolj uspešni pri zbiranju sponzorskih 
sredstev. Denar so prispevala naslednja podjetja: K-norma d.o.o., Gradus d.o.o., Skupina 
Počivavšek d.o.o. Stanje ob koncu šolskega leta je zato po nekaj letih spet pozitivno. 

 

Stanje na dan 1. september 2012                                                                  - 1.070,00 EUR 

Zbrana sredstva do 31. 8. 2013           2.825,00 EUR 

Porabljena sredstva do 31. 8. 2013           1.492,30 EUR 

Stanje na dan 1. september 2013          + 262,70 EUR 

 

 
Poročilo pripravil Primož Škofic, ravnatelj 
 
 
 
 
 
 
V Domžalah, 20. septembra 2013 
 
 
 


