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1. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet staršev 

Svet staršev se v šolskem letu 2015/16 ni sestal. 

 

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 2015/16 se je pričelo v torek 1. septembra 2015. V četrtek 17. septembra smo v 

Češminovem parku v sklopu prireditve »Veter v laseh« podelili srebrna MEPI priznanja šestim 

našim dijakom: Patriciji Tome, Anžetu Škoficu, Kristjanu Wicherju, Maticu Rutarju, Maši 

Bahovec in Primožu Kyrinovu. 

Mentorji: Metka Karlovšek, Nuša 

Fujan, Katja Dovč, Saša Kukič.   

Dijaki 1. letnika so od 23. do 25. 

septembra odpotovali na 

»spoznavni tabor« v CŠOD 

Medvedje Brdo. Žal jih je 

pričakalo slabo vreme, vendar pa 

to ni pomenilo tudi slabe volje. 

Zaposlili so se z raznimi 

aktivnostmi, med katerimi je bila 

tudi peka piškotov. 

 

 

OKTOBER 

Dijaki 2. letnika oddelka so se 5. 

oktobra srečali s predstavniki 

ameriškega veleposlaništva. Gost 

je bil g. Izaak Martin. Dijaki so 

mu zastavili številna vprašanja, 

osrednja tema pa je bila ekologija. 

Jesenske ekskurzije za dijake 1., 

2. in 3. letnika smo izvedli 14. 

oktobra, dijaki 4. letnika pa so 

jesensko ekskurzijo odpotovali od 

15.- 17. oktobra.  
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V sredo 21. oktobra smo izvedli prvi letošnji filmski maraton. Zaznamovali smo 30-letnico ene 

največjih filmskih uspešnic 80. let »Back to the Future« 

 

V petek 23. 10. 2015 so se dijaki 3. F udeležili 

tekmovanja Evrošola, ki ga je organizirala 

informacijska pisarna Evropskega parlamenta v 

Ljubljani. V konkurenci Gimnazije Jesenice, 

Srednje šole Vena Pilona Ajdovščina in 

Gimnazije Nova Gorica si niso priborili 

nagradnega potovanja v Strasbourg, vendar je 

bilo zadnji dan pouka pred jesenskimi 

počitnicami prijetno preživeti na sončnem 

Primorskem.  

 

Vsi pa med jesenskimi počitnicami niso počivali saj smo med 26. in 28. oktobrom izvedli 1. 

jesensko šolo računalništva. Odzvalo se je 14 učencev domžalskih in okoliških osnovnih šol, ki 

so pod vodstvom dveh naših 

profesorjev spoznavali 

osnovne, pa tudi že malo več 

kot osnovne skrivnosti 

računalništva.  

Kako narediti svojo spletno 

stran? Kako vzpostaviti domače 

omrežje? Kako razstaviti in po 

možnosti spet sestaviti svoj 

računalnik? To je le nekaj 

vprašanj na katera so učenci 

iskali in tudi dobili odgovore. 

Lahko rečemo, da je jesenska 

šola računalništva več kot 

uspela.  

 

NOVEMBER 

Mesec november je bil še vedno zaznamovan z »begunsko krizo« v kateri se je znašla naša 

država. Z dijaki 4. letnika smo zato izvedli tematski dan z naslovom »Begunci v Evropi«. 

Dijaka Neža Leben in  Kristjan Wicher je o dogodku napisal: 

V sredo, 4. 11. 2015, je na SŠ 

Domžale potekal tematski dan o 

beguncih in begunski krizi. Dijaki 

4. letnikov gimnazije smo imeli 

priložnost poslušati predavanje 

univerzitetnega profesorja 

Friderika Klampferja ter 

predavanje Danike Mencin, 

prostovoljke in predstavnice 

Amnesty International. Udeležili 

smo se lahko tudi različnih 

delavnic na to tematiko in imeli 

tudi možnost pogovora z 
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beguncem. Na podlagi pridobljenega znanja in informacij iz prve roke, smo si dijaki lahko 

ustvarili lastno mnenje o aktualnem problemu Slovenije in Evropske unije in se naučili, da 

moramo biti do informacij, ki nam jih podajajo različni mediji, predvsem kritični. 

Neža Leben, 4. e 

Profesorji so v sodelovanju z nekaterimi univerzitetnimi profesorji in strokovnjaki s tega 

področja pripravili izčrpna in zanimiva predavanja, delavnice in diskusije, dijaki pa so se lahko 

preizkusili tudi v vlogi sodniške porote. Na večino udeležencev pa je zagotovo največji vtis 

naredil pogovor z beguncem, ki nam je izdal svojo osebno zgodbo in veliko govoril o razmerah 

na slovenskih mejah, kjer vsakodnevno pomaga prebežnikom. Dijaki so imeli priložnost videti 

begunsko krizo z drugega vidika, ki se razlikuje od tistih slik, ki jih nam ves čas kažejo mediji. 

Kristjan Wicher, 4.f 

Konec meseca se je pričela nova sezona državnega prvenstva srednjih šol v košarki. Ekipa 

naših dijakov se je uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Upamo na dober rezultat. 

 

DECEMBER 

V četrtek, 3. decembra, je v 

MGC Bistrica  potekal 

literarni večer s Ferijem 

Lainščkom. Pogovor so s 

pomočjo prof. Nine Stopar 

pripravili dijaki 4. letnikov 

in varovanci MGC-ja. Na 

medgeneracijskih bralnicah 

dijaki (prostovoljci) s 

stanovalci MGC Bistrica 

skupaj prebirajo knjige, si 

izmenjujejo mnenja in 

izkušnje, ter uživajo v 

druženju. Za dijake 

medgeneracijske bralnice 

niso pomembne le, ker je 

knjiga Ločil bom peno od valov maturitetno čtivo.  Ob prebiranju odlomkov  so delili včasih 

bolj, včasih manj različne poglede na svet, prepričanja, izkušnje ter občutja.  

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 9. 

decembra. Najuspešnejši dijaki so se uvrstili v nadaljnje 

tekmovanje. 

Tako kot vsako leto, smo tudi v za konec leta 2015 pripravili 

novoletni sejem (10. 12.). Izkupiček je bil namenjen 

obogatitvi šolskega sklada. 
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JANUAR 

V januarju je bilo izvedeno regijsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, šolsko 

tekmovanje iz zgodovine in šolsko tekmovanje iz geografije. Podeljenih je bilo nekaj bronastih 

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

dijake 2. in 3. letnika organizirali predavanje z naslovom »Kvadratni svet«. Predaval je g. Dejan 

Sotirov. Ponovno smo se predstavili na sejmu Informativa 15´ (22. in 23. 1. 2016).  

V torek, 26. 1. 2016, je v športni dvorani Gimnazije Brežice potekal četrtfinalni turnir v košarki 

za dijake. Ekipa Srednje šole Domžale je z dvema zmagama osvojila prvo mesto in se tako 

uvrstila v polfinale državnega prvenstva, kjer sodeluje najboljših šest ekip v državi. 

 

FEBRUAR 

Informativna dneva sta bila 12. in 13. 

februarja. Obisk je bil na ravni iz preteklih 

let. Dijake 1. letnika smo za informativni 

dan zaposlili z OIV in sicer z delavnicami v 

izvedbi Centra za mlade Domžale o 

sprejemanju različnosti in strpnosti. Dijaki 

2. letnika so sodelovali pri predstavitvi šole, 

višji letniki pa so se udeležili informativnih 

dni na fakultetah.  

V torek 22. 2. 2016 je v Ljubljani potekal 

polfinalni turnir v košarki (državni 

prvenstvo srednjih šol). Naši 

fantje se tokrat niso prebili v 

finale (med prve štiri ekipe v 

državi), ampak so tekmovanje 

zaključili na 5. – 6. mestu.  

Po nekaj letih zatišja so dijaki 

dramskega krožka pripravili 

predstavo Plešasta pevka. Hkrati 

je bil to tudi kulturni dan za dijake 

3. in 4. letnika (23. 2. 2016).  

Končno smo dočakali začetek 

gradnje telovadnice!  

 

 

MAREC 

Marec je bil v znamenju naše druge 

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). Italijanski 

dijaki so nas obiskali v tednu od 14.- 21. 3. 

2016. Našim gostom smo pripravili bogat 

program s katerim smo  predstavili Domžale 
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in Slovenijo. Popeljali smo jih v Ljubljano na obisk v Državni zbor, kjer so se srečali s 

poslancem Kamalom Izidorjem Shakerjem. V Planici so si ogledali tekmo za svetovni pokal v 

smučarskih poletih. V Domžalah smo izpostavili slamnikarstvo, prava atrakcija pa je bil nastop 

skupine pevk po imenom »Mara in ljudske pevke«.   

 

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

tekmovanje iz geografije. Dijaki so se udeležili tudi EKO kviza v Celju.  

Čisto za konec (31. 3. 2016) smo v okviru spomladanskega roditeljskega sestanka organizirali 

še predavanje za starše. Ponovno je bil predavatelj g. Dejan Sotirov, ki je tokrat za starše 

izvedel predavanje »kvadratni svet« 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. Tokrat je 18 naših dijakov vrnilo obisk 

vrstnikom na Siciliji. Spremljala sta jih naša tuja učitelja Rebecca Svetina in Andrea Valenti 

(16. – 23. 4. 2016). Gostitelji so nam pripravili bogat program.  

Že drugo šolsko športno 

prvenstvo smo izvedli 6. 

aprila. Preko 400 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 3F (gimnazija) 

so postali zmagovalci in 

ponosno dvignili velik 

prehodni pokal na katerega bomo v naslednjih letih zapisali še veliko novih zmagovalcev. 

Dijaki 2. e, Nika Vodnjov, Ana Kračman, Rok Janežič, Gregor Gorjan in Miha Dimc, so na 

zaključni prireditvi tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik v petek, 15. 4. 2016, v Kinodvoru v 

Ljubljani, prejeli srebrno priznanje za film Zdravilo. Film Zdravilo je predelava in aktualizacija 

Gogoljeve novele Plašč.  

Ponovno smo se predstavili na prireditvi »Spoznajmo se, praznujmo skupaj«, ki jo ob 

občinskem praznikom pripravlja Občina Domžale (14. 4. 2016) in se 15. 4. 2016 na 

maturantskem plesu simbolično poslovili od še ene generacije dijakov (ali pa so se dijaki 

polovili od šole).  
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MAJ 

Gledališki krožek je s ponovitvijo dramske predstave Plešata pevka 5.5. 2016 v Kulturni dom 

Franca Bernika privabil kar lepo število domžalčanov. Predstava je bila namenjana širši publiki. 

Na literarnem likovnem natečaju NLB Vita ‘Vsakdo si zasluži, da se mu nekoč v življenju 

zgodi nekaj dobrega’  v okviru 

festivala mladinske književnosti 

Bralnice pod slamnikom je Ana 

Kračman, dijakinja 2. letnika, 

zmagala v kategoriji literarnih 

prispevkov srednješolcev. Podeltev 

nagrad je bila 11. 5. 2016. Dijaki 1. 

in 2. letnika so si v kulturnem 

domu Franca Bernika ogledali 

redno predstavo Tartufe (kulturni 

dan, 16. in 17. 5. 2016). 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 

teku na 400 m zasedla 1. mesto, Nina Pavlič 

Hren 2. mesto v teku na 1000 m in Mark 

Mandić 6. mesto v teku na 2000 m. V sklopu 

festivala Bralnice pod Slamnikom smo v 

četrtek, 19. 5. 2016, na šoli gostili pisatelja 

Damijana Šinigoja.  

Čisto za konec, 31. 5. 2016 so dijaki 1. in 2. 

letnika v Knjižnici Domžale pripravili recital 

renesančne poezije in s tem počastili 500 

letnico smrti angleškega dramatika Williama 

Shakespearja.  

 

JUNIJ 

V ponedeljek, 13. 6. 2016 je bil 

tradicionalen sprejem za najboljše 

učence in dijake, ki ga vsako leto 

pripravi domžalski župan. Letos so 

bili najboljši gimnazijci Tajda 

Jeras, Katarina Ocepek, Aleš 

Stražar in Janez Pavel Šuštar.  

 

JULIJ 

Rezultatov splošne mature smo se 

veselili 11. 7. 2016. Veselili zato, 

ker je gimnazijo zaključila ena 

uspešnejših generacij maturantov, 

ki je dala tudi zlato maturantko 

Katarino Ocepek.  
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Tuji učitelji 
Projekt OUTJ, ki je bil v preteklih letih 

financiran iz EU sredstev se je žal iztekel. Šola 

je v šolskem letu 2015/16 (v finančnem načrtu 

za leto 2015) sama zagotovila sredstva za 

sodelovanje tujih učiteljev pri pouku. Pri 

projektu je sodeloval aktiv tujih jezikov in tuji 

učitelji Andrea Valenti (italijanščina), Rebecca 

Svetina (angleščina ) in Gerosa Lamberger 

(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. 

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

klasično gimnazijo s Sicilije (str. 5). 

 

Učenje učenja (Zavod za šolstvo RS) 

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

Petra Krhlanko in Barbara Gramc je v šolskem letu 2015/16 zaključil s triletnim projektom 

»učenje učenja«. 

V tem šolskem letu smo intenzivno uvajali strategije in načine uspešnega učenja v prve letnike 

gimnazije. Učinek uvajanja smo spremljali s testiranjem in sicer pred in po uvajanju strategij. 

Prvo testiranje smo izvedli med 28.9. in 9.10.2015. Testiranje je potekalo pri biologiji, kemiji, 

slovenščini in geografiji. Dijaki so se eno šolsko uro samostojno učili novo snov (pisni vir). 

Učenje smo spremljali z aktivnim opazovanjem, pri čemer smo bili pozorni na to kako se dijaki 

soočajo s tekstom, kakšen način predelave testa uporabljajo, skratka kako se učijo. Po 

končanem učenju so dijaki reševali  test iz te snovi, s katerim smo preverili globino 

razumevanja teksta. Po končanem testu smo z dijaki izvedli skupinski intervju z namenom, da 

ugotovimo njihov interes za ta predmet, ocenimo stopnjo motivacije… 

Po uvodnem testiranju smo tri mesece (oktober, november, december) intenzivno uvajali v 

pouk strategije uspešnega učenja. Vsak učitelj je v prvih letnikih vsaj dvakrat mesečno pri 

pouku uporabljal izbrano strategijo. Učitelji so vodili dnevnik uporabe strategij specifično za 

svoj predmet. 

Med 4. 1. in 15. 1. 2016 smo testiranje ponovili po enakem sistemu kot prvič.  Izsledki 

raziskave so pokazali, da nekateri učenci že prihajajo k nam z učinkovitimi načini učenja, pri 

nekaterih pa prevladuje učenje na pamet in ostale neučinkovite ali manj učinkovite oblike 

učenja. Za te učence pričakujemo, da je bilo trimesečno intenzivno uvajanje strategij v pouk 

vsaj do neke mere uspešno. Vsak od dijakov je imel možnost spoznati in prevzeti način učenja, 

ki bi mu odgovarjal in mu pomagal učinkovito kopičiti znanja in vsebine gimnazijskega 

programa. 
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Ekošola - Stara plastenka za nov inkubator 

V vseslovenskem projektu, je med več kot 190 vzgojno 

izobraževalnimi ustanovami, sodelovala tudi naša šola. Vsi 

skupaj smo zbrali okoli 17 ton odpadnih plastenk. Znesek od 

njihove prodaje je prejela porodnišnica Kranj za nakup 

novega inkubatorja. Največ plastenk na učenca so zbrali na 

osnovni šoli Kobilje, mi pa smo po zbranih plastenkah na 

dijaka med srednjimi šolami zasedli visoko drugo mesto.  

 

 

 

 

 

 

Simbioz@ ´15 
Tudi v tem šolskem letu smo se 

priključili velikemu 

vseslovenskemu projektu 

računalniškega opismenjevanja, ki 

ga vodi zavod Ypsilon. 

Simbioz@ ´15 je potekala v tednu 

od 18. – 22. 1. 2016. Aktivnosti v 

šoli sta vodila Tadej Trinko 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 11. 

do 13. 5. 2016 udeležilo pa se ga je 14 

dijakov. 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 drugačen način 

učili o naravi in njenih zakonitostih.  

 

 

 

3. TEKMOVANJA 
 

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

 Logika: Šolsko tekmovanje smo izvedli septembra 2015. Bronasto priznanje so osvojili 

Mihaela Šuštar, Blaž Bulić, Katja Stražiščar, Luka Opravš, Mitja Košir, Barbara Pavlič  

(1. letnik), Nika Vodnjov, Manca Zupanc, Sara Jamšek, Maja Kosmač (2. letnik), Matic 
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Skok, Kristjan Sever, Anže Farkaš (3. letnik), Janez Pavel Šuštar in Luka Avbelj (4. 

letnik).  

 Mednarodno matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije: Šolsko tekmovanje 

smo izvedli marca 2016. Bronasto priznanje so osvojili Blaž Bulić (1. letnik), Sara 

Jamšek, Marija Novak (2. letnik), Matic Skok, Tina Opravš, Blaž Markovič, Laura 

Tönig (3. letnik) in Aleks Pirš (4. letnik).  

 

Maja Kosmač in Matic Skok sta se uvrstila na državno tekmovanje in osvojila srebrno 

priznanje. 

Mentorici: Nataša Prašnikar in Barbara Gramc  

 

Na šolskem tekmovanju iz kemije (Preglove plakete), ki je potekalo marca 2016 so dijaki 

Mihaela Šuštar, Jure Salkič in Katja Stražiščar (vsi 1. letnik) dosegli bronasto priznanje in se 

uvrstili na državno tekmovanje. Na državno tekmovanje so se uvrstili še Kaja Ručigaj (2. 

letnik), Tina Opravš (3. letnik), Janez Pavel Šuštar (4. letnik), vendar niso dosegli vidnejših 

rezulatatov.  

Mentorica: Alenka Lenarčič 

 

Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo nagrado so Luka Opravš, Katja 

Stražiščar (1. letnik) in Ana Kračman (2. letnik) dosegli bronasto priznanje. Luka Opravš in 

Ana Kračman sta se udeležila tudi državnega tekmovanja. Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, je tekmovalo 9 dijakov. Bronasto priznanje je 

dosegla Ravnikar Anja in se uvrstila na državno tekmovanje. 

Mentorica: Alenka Kmecl 

 

Na tekmovanju iz fizike za srednješolce je Mihaela Šuštar osvojila bronasto priznanje. 

 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2015/2016 

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 2015 v prostorih naše šole, regijsko pa v januarju 2016 v Ljubljani. Bronasto 

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

stopnji (3. in 4. letnik) so bronasto priznanje osvojili Neža Leben, Tina Opravš in Anja 

Ravnikar. Na regijskem tekmovanju žal nismo osvojili priznanja. 

Mentorici: Nina Stopar in Nuša Fujan 

 

Na šolskem tekmovanju iz zgodovine, ki je bilo 20. 1. 2016, je sodelovalo 28 dijakov. 

Bronasto priznanje so osvojili Neža Leben, Katarina Ocepek, Klavdija Resnik in Aleš Stražar. 

Omenjene tri dijakinje so se udeležile tudi državnega tekmovanja, vendar niso osvojile 

priznanj. 

 

Šolsko tekmovanju iz geografije je bilo 19. 1. 2016. Udeležilo se ga je 18 dijakov od tega jih 

je 6 osvojilo bronasto priznanje (Mihaela Šuštar 1.e, Laura Tönig 3.f, Ana Kračman 2.e, Luka 

Avbelj 4.f, Tina Opravš 3.e in Gašper Šoln 4.e). Dve dijakinji (Mihaela Šuštar 1.e, Laura Tönig 

3.f, ) sta se udeležili območnega tekmovanja na Gimnaziji Bežigrad 8. 3. 2016. 

 

 

 



 11 

Na šolskem tekmovanju iz nemščine, ki je potekalo januarja 2016 so dijaki Jan Gajšek, Ana 

Mesar, Kaja Ručigaj in Laura Tönig dosegli  bronasto priznanje. Anja Rvnikar je prejela 

pohvalo. 

Mentor: Marko Majce, Lydia Lavrač Dostal 

 

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

pohvalo dosegla Aleš Stražar in Ana Mesar. 

Mentor: Marko Majce, Lydia Lavrač Dostal  
 

Športna tekmovanja 

 

V srednješolskem državnem prvenstvu v 

košarki je ekipa dijakov zasedla končno 5.-6. 

mesto ( stran 5). 

Na področnem atletskem tekmovanju v 

Kranju so Agata Zupin (tek 400 m), Nina 

Pavlič Hren (tek 1000 m), Tea Podbevšek 

(skok v daljino) dosegle prvo mesto. Na 

istem tekmovanju so homar Tilen(skok v 

višino), Mandić Mark( 2000 m) in Petkičić 

Stefan (skok v daljino) dosegli 2. mesto.    

Na finale v Domžale, 18. 5. 2016  so se 

uvrstili Agata Zupin, Nina Pavlič Hren, Tea 

Podbevšek in Mark Mandić. V teku na 400 m je Agata Zupin zasedla 1. mesto, Nina Pavlič 

Hreni je v teko na 1000 m zasedla 2. mesto, Mark Mandić pa v teku na 2000 m 6. mesto. 

Mentor: Katja Dovč, Saša Kukič, Tomaž kališnik 

4. ORGANIZACIJA IN OBSEG VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Učiteljski zbor v šol. l. 2015/16 – GIMNAZIJA  

Učitelj Razrednik/opomba Predmet 

BAŠKARAD Sofija  FIL 

DOVČ Katja  ŠVZ 

DOVČ Petra 4. f GEO 

SVETINA Rebecca  tuja učiteljica ANG 

FUJAN Nuša 1. f SLO 

GRAMC Barbara   MAT 

ŠUHEL Boštjan  INF 

KABAJ V. Miranda 3. e TJ2-ITA, LUM 

LAPAJNE Maja/MLAKAR 

Darja 
 SOC, SOCM 

LAMBRŠEK STARBEK Jana  GLA 

KMECL Alenka  BIO 

KRAPEŽ Mihaela  PSI  

KRHLANKO Petra  TJ1-ANG 

LAMBERGER Gerosa tuja učiteljica NEM 

LAVRAČ-DOSTAL Lydia  TJ2-NEM, GEO 

LENARČIČ Alenka 4. e KEM, tajnica ŠMK 
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MAJCE Marko 3. f TJ2-NEM 

MEDVED Nataša 1. e FIZ 

KALIŠNIK Tomaž  ŠVZ 

MOTL Martina  LUM, bibliotekarka 

PRAŠNIKAR Nataša  MAT 

STERGAR Tanja 2. f ZGO 

STOPAR Nina  SLO, FIL 

STROJNIK Bojana  svetovalna delavka 

ŠIŠKOVIČ Volodja Mitko 2. e TJ1-ANG, SOC 

ŠKOFIC Primož ravnatelj KEM 

VALNENTI Andrea tuji učitelj ITA 

 

Dijaki  
V šolskem letu 2015/16 se je na šoli po programu splošne gimnazije redno izobraževalo 176 

dijakov (stanje 15.9.2015). 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 49 40 2 

2. letnik 37 36 2 

3. letnik 41 40 2 

4. letnik 49 47 2 

Seznam oddelkov in razredniki 

1e Nataša Medved 

1f Nuša Fujan 

2e Volodja Šiškovič 

2f Tanja Stergar 

3e Miranda Kabaj Vončina, prof. 

3f Marko Majce, prof. 

4e Alenka Lenarčič, prof 

4f Petra Dovč, prof 

 

Realizacija pouka 

Razred realizacija v % 

1e 100,5 

1f 100,1 

2e 103,4 

2f 103,1 

3e 103,0 

3f 103,3 

4e 91,0 

4f 91,4 

SKUPAJ 99,5 
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Realizacija obveznih izbirnih vsebin 

AKTIVNOSTI  

Obvezni enotni del  

Kulturni dan 23. 2. 2016 predstava Plešasta pevka šolskega 

dramskega krožka v KD FB, 3. in 4. letnik) 

16. 5. 2016 predstava Tartufe v KD FB, 1. letnik 

17. 5. 2016 predstava Tartufe v KD FB, 2. letnik 

Državljanska kultura 6. 10. 2015 obisk predstavnika ameriškega 

veleposlaništva Izaaka Martina, 2. letnik 

28. 1. 2016 in 10. 6. 2016 delavnica Politična 

participacija in mladi v okviru projekta Razvoj 

aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES), 

3. letnik 

Športni dan 6. 4. 2016 šolsko športno prvenstvo 

18. 5. 2016 finale državnega atletskega 

tekmovanja 

 

Strokovna predavanja/delavnice 

za dijake 

15. 1. 2015 predavanje Dejan Sotirov, Kvadratni 

svet, 2. in 3. letnik 

12. 2. 2016, delavnice Centra za mlade Domžale, 

Strpnost in sprejemanje različnosti 

 

Strokovna ekskurzija 
14.10.2015, Dolenjska (1. letnik) 

14.10.2015, Gorenjska (2. letnik)  

14.10.2015, Krško, Zagreb (3. letnik) 

15.-17.10.2015, Salzburg, Melk, Dunaj (4. letnik) 

21. – 22.4.2016, Praga (2. in 3. letnik) 

30.5.2016, Benetke (1. letnik) 

 

5. USPEŠNOST  

 

 

 

Razred izdelalo 

(%) 

ni izdelalo 

(%) 

izpisani 

1e 17 (100) 0 (0) -6 

1f 18 (78,3) 5 (21,7) -3   

2e  19 (100) 0 (0) 0 

2f  15 (88,2) 2 (11,8) -1 

3e 18 (90,0) 2 (10,0) -1 

3f 18 (90,0) 2 (10,0) 0 

4e 23 (100,0) 0(0,0) -1 

4f 22 (91,7) 2 (8,3) -1 

SKUPAJ  150 (92,0) 13 (8,0) -13     
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Matura 2016 

Maturo je v spomladanskem roku 2016 opravljalo 41 dijakov, ki so ob koncu pouka uspešno 

zaključili 4. letnik gimnazije. Uspešnih je bilo 39 ali 95,12%. 

Skupno je maturo opravljalo 45 dijakov, ki so v tem šolskem letu zaključili 4. letnik. Uspešnih 

je bilo 42 ali 93,3% (v preteklem letu 91,4%). 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. V letu 2016 je bil po dolgem času ponovno 

objavljen razpis za pridobitev sredstev za 

investicijsko vzdrževanje (maja 2016). Uspešna 

prijava na razpis nam je prinesla sredstva s 

katerimi smo sanirali streho na objektu učnih 

delavnic (objekt KD) na Ljubljanski cesti. Dela 

so bila končana septembra 2016.  Uspešni smo 

bili tudi pri iskanju najugodnejše ponudbe za šolski kombi. Že v mesecu maju je bil naročen 

kombi Renault Trafic Passenger. Zaradi dolgega dobavnega roka, pričakujemo dobavo v 

novembru 2016. 

Smo pa za redno 

vzdrževanje in 

nakup opreme v 

finančnem načrtu 

za leto 2016 

ponovno namenili 

nekaj sredstev, ki 

smo jih 

privarčevali v 

preteklih letih.  

Kupili smo 28 

novih prenosnih 

računalnikov, ki 

so namenjeni 
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učiteljem (zadnji večji nakup 

prenosnih računalnikov za učitelje je 

bil v letu 2011). Kupili smo tudi pet 

novih projektorjev. 

Smo pa v februarju pričeli z gradnjo 

naše nove telovadnice. Investicijo 

vodi Ministrstvo za izobraževanje 

znanost in šport. Glede na terminski 

načrt predvidevamo, da bi jo lahko 

začeli uporabljati že 1. aprila 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. POROČILO O POSLOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 2015/2016 

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 2016 (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 2015                                                                     1.458,88 EUR 

Zbrana sredstva do 31. 8. 2016           2.042,57 EUR 

Porabljena sredstva do 31. 8. 2016           1.524,70 EUR 

Stanje na dan 1. september 2016                                 1.976,75 EUR

            

 

Poročilo pripravil Primož Škofic, ravnatelj    V Domžalah, 19. septembra 2016 

 


