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1 UVOD 
 

S sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Šolski center Novo mesto" 

je Vlada Republike Slovenije dne, 28. 7. 2015, spojila organizacijski enoti Srednjo gradbeno 

in lesarsko šolo ter Srednjo šolo Metlika v novo organizacijsko enoto Srednjo gradbeno, 

lesarsko in vzgojiteljsko šolo – SGLVŠ. 

Letni delovni načrt šole je nastal na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

(Ur. l. RS, 79/2006) in na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB-5). Z načrtom in delom sledimo razvojnim 

usmeritvam, viziji ter strategiji šole in Šolskega centra Novo mesto. Dokument je osnova za 

načrtovanje, izvajanje in spremljanje dela vseh naših strokovnih organov in vsebuje: 

 

- program pedagoškega vodenja šole,  

- organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, 

- program dela strokovnih organov šole, 

- načrt vpisa, 

- razporeditev dijakov v letnike, oddelke in skupine, 

- izvedbo interesnih dejavnosti, 

- šolski koledar, 

- načrt strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev, 

- sodelovanje z drugimi šolami, delodajalci, zbornicami, društvi in združenji, 

- druge dejavnosti šole. 

1.1 Poslanstvo in vizija šole  

VIZIJA ŠOLE: 

Vizija Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole bo uresničena v konstruktivnem 

sodelovanju med strokovnjaki različnih področij za sožitje bolj in manj sorodnih vzgojno-

izobraževalnih programov v korist vseh udeleženih v procesu in predvsem posameznega 

dijaka. 

 

POSLANSTVO ŠOLE: 

Ustvarjati primerno šolsko okolje v prostoru in času, v katerem bodo lahko učitelji 

uresničevali lastna poslanstva – vzgojili in dobro strokovno izobrazili mlade ljudi, ki bodo v 

svojem poklicu nadaljevali in nadgrajevali naše misli in dejanja za boljši jutri. Z dodatnimi 

dejavnostmi se trudimo ustvarjati pristne odnose, da bi naredili čim več koristnega za ljudi. 

Naša osnovna naloga je, da si dijaki ob učinkovitem in kakovostnem pouku uspešno in 

temeljito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki so potrebne za opravljanje poklica in 

uspešnega življenja. To lahko dosežemo le s strokovno in pedagoško usposobljenim kadrom, 
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s sodobnimi metodami poučevanja, krepitvijo medsebojnih odnosov, ki omogočajo razvijanje 

spoštovanja, solidarnosti, zaupanja in strpnosti vseh udeležencev izobraževanja. 

Sooblikovati želimo mladega človeka, da osebnostno zraste in postaja vedno bolj celovita, 

samostojna in odgovorna oseba, ki zna živeti in delati z drugimi, zato da razvije pozitivno 

samopodobo in ponotranji občečloveške moralno-etične vrednote. 

 

2 DELAVCI IN ORGANI ŠOLE 
 

2.1 Vodstvo šole 

 

Vodstvo Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole v šolskem letu 2015/2016 

predstavljata ravnateljica, Damjana Gruden, mag., in pomočnica ravnateljice Branka Klarić, 

univ. dipl. inž.. 

V šolskem letu 2015/2016 bomo največ pozornosti namenili ustvarjanju pogojev za učenje 

vseh udeležencev, in sicer skozi naslednje naloge: 

 organizacija izvedbe pouka, 

 skrb za kvalitetno izvajanje in evalvacijo vseh izobraževalnih programov, 

 priprava dijakov na poklicno maturo in zaključni izpit, 

 priprava dijakov na različna tekmovanja iz znanja in športa, 

 organizacija in izvedba interesnih dejavnosti, projektnih tednov in tehničnih dni, 

 pomoč dijakom s posebnimi potrebami in delo z nadarjenimi dijaki, 

 spremljanje pedagoškega dela učiteljev in svetovanje, še zlasti učiteljem začetnikom, 

 vodenje, nadzor in sodelovanje z učitelji, 

 spodbujanje strokovnega in osebnega razvoja zaposlenih, 

 kakovostno vodenje elektronske dokumentacije v eAsistentu in Herkulesu, 

 sodelovanje na strokovnih srečanjih gradbenih in lesarskih šol ter šol predšolske 

vzgoje, 

 sodelovanje v različnih projektih in natečajih (Rastem s knjigo, Zdrava šola, 

eTwininng, Erasmus+ KA1), 

 predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, 

 predstavitev programov, za katere izobražujemo, po OŠ in izvedba tehničnih dni, 

 organizacija, izvedba in sodelovanje na dejavnostih, ki prispevajo k prepoznavnosti 

programov in šole, kar je namenjeno staršem in širši javnosti, 

 opremljanje učilnic in učiteljev z IKT ter opremljanje šolskih delavnic z opremo in 

učnimi pripomočki, 

 sodelovanje z drugimi šolami na Šolskem centru Novo mesto in šolami po Sloveniji, 
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 krepitev sodelovanja z delovnimi organizacijami, obrtniki in vrtci (praktično 

usposabljanje pri delodajalcu), 

 sodelovanje z drugimi institucijami. 

 

2.2 Svet staršev 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/07, 

36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF) se za organizirano uresničevanje interesa 

staršev v šoli oblikuje Svet staršev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole. Tehnično 

in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, 

da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 

sestanku oddelka. Sestal se bo v vsakem ocenjevalnem obdobju enkrat, na željo staršev tudi 

pogosteje. Prvi sklic Sveta staršev SGLVŠ opravi ravnatelj. Za konstruktivno sodelovanje sta 

zadolženi ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalni delavki. 

Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda 

ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole, 

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 

lokalno okolje, 

- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Predsednik Sveta staršev je Jože Strojinc, njegov namestnik je Igor Štrbenc. 

 

   

  Vsebina seje Termin Vabljeni Zapisnikar 

1 Konstituiranje Sveta staršev SGLVŠ, potrditev poročila za 

šolsko leto 2014/2015, predstavitev osnutka LDN, Šolski 

sklad 

16. 09. 2015 Starši -

predstavniki 

Janja 

Javoršek 

2 Analiza uspeha 1. ocenjevalnega obdobja, analiza 

informativnega dne, dejavnosti in datumi do zaključka 

šolskega leta 

9. 03. 2016  Starši -

predstavniki 

Janja 

Javoršek 

 

2.3 Strokovni delavci šole 
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Na šoli je redno zaposlenih 43 učiteljev, od tega 1 ravnateljica, 1 pomočnica ravnateljice, 1 

svetovalna delavka za programe gradbeništva in lesarstva, ki je tudi koordinatorica za dijake s 

posebnimi potrebami na celotnem šolskem centru, 1 svetovalna delavka za program 

predšolske vzgoje, ki svojo delovno obveznost dopolnjuje s poučevanjem psihologije v 

programu predšolske vzgoje, in 1 administratorka. 

2.3.1 Celotni učiteljski zbor 

Učiteljski zbor Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole bo v skladu z nalogami, ki so 

zapisane v Zakonu o organizaciji in financiranju  vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/07, 

36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF), na pedagoških konferencah obravnaval in 

odločal o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, načrtoval in 

izpeljal tekoče aktivnosti, analiziral izvajanje dejavnosti in opravljal druge naloge v skladu z 

zakonom. 

 

 

 

  

Učitelj Delovno mesto Predmet 

1 Damjana Gruden ravnateljica gradbeništvo - strokovni modul 

2 Branka Klarić pomočnica matematika, PV– strokovni modul 

3 Mirjam Žnidarčič svetovalna delavka koordinatorica DSP na Šolskem centru 

4 Janja Javoršek učiteljica, svet. delavka psihologija, PV – strokovni moduli 

5 Biljana Bahat Vovk učiteljica sociologija, družboslovje 

6 Radomir Bajić učitelj lesarstvo - PRA 

7 Slavko Barborič učitelj lesarstvo - PRA 

8 Melita Blatnik učiteljica matematika 

9 Miroslava Brinc učiteljica angleščina 

10 Darko Brišar učitelj lesarstvo – PRA 

11 Tanja Burgar učiteljica slovenščina 

12 Matej Burger učitelj predšolska vzgoja – strokovni modul 

13 Matjaž Cerkovnik laborant fizika 

14 Nevenka Cesar učiteljica gradbeništvo - strokovni moduli 

15 Goran Delajković učitelj lesarstvo - strokovni moduli 

16 Nataša Eržen učiteljica športna vzgoja 

17 Mirko Gorenc učitelj gradbeništvo - strokovni moduli 

18 Mihael Gorše učitelj lesarstvo - strokovni moduli 

19 Janja Hauptman učiteljica zgodovina, geografija, družboslovje 

20 Anton Hrastar učitelj lesarstvo - PRA 

21 Nadja Kapš učiteljica lesarstvo - strokovni moduli 

22 Maja Končar učiteljica matematika, PV – strokovni modul 

23 Saša Kralj učiteljica angleščina, slovenščina 

24 Suzana Kumelj Bračič učiteljica slovenščina 

25 Natalija Kunič učiteljica PV – strokovni moduli, org. PUD-a 

26 Aleksandra Matjašič učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

27 Lorena Mihelač učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

28 Slavko Mirtič učitelj lesarstvo – PRA, vodja PRA, org. PUD-a 

29 Mario Mohorović učitelj športna vzgoja 
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30 Nemanič Marija učiteljica slovenščina, PV – strokovni moduli 

31 Tomaž Pačnik učitelj fizika 

32 Valentin Pečaver učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

33 Nuša Pintarič učiteljica športna vzgoja, PV – strokovni modul 

34 Dina Plut učiteljica matematika 

35 Alenka Prevalšek učiteljica biologija, PV – strokovni moduli 

36 Vesna Prodanović učiteljica angleščina 

37 Franc Struna učitelj gradbeništvo - PRA, vodja PRA, org. PUD-a 

38 Jasna Tomljanović učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

39 Bojan Vukšinič učitelj zgodovina, PV – strokovni modul 

40 Gregor Zagorc učitelj predšolska vzgoja – strokovni moduli 

41 Zdenka Zorko učiteljica gradbeništvo - strokovni moduli 

42 Lili Žnidaršič učiteljica gradbeništvo - strokovni moduli 

43 Sandra Tomović administratorka  

 

2.3.2 Oddelčni učiteljski zbori 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku. Sestajali se bodo po 

potrebi. Oddelčni učiteljski zbor vodi in sklicuje razrednik. Pri delu sodelujeta tudi vodstvo 

šole in svetovalna delavka. Razrednik in svetovalna delavka bosta učiteljski zbor 

posameznega oddelka seznanila s potrebnimi informacijami o dijakih v oddelku. Naloga 

vsakega učitelja je načrtovanje strokovnega dela in uresničitev diferenciacije, da bodo učno 

manj sposobni dijaki dosegli nivo uspešnosti, nadarjeni dijaki bodo prepoznani in motivirani 

za vključevanje v različna tekmovanja in projekte, preko katerih bodo spoznavali in razvijali 

svoje sposobnosti in veščine. 

2.3.3 Predmetni aktivi 

 Ime in priimek Predmetni aktiv Vloga 

1 Suzana Kumelj Bračič slovenistični aktiv vodja 

2 Melita Blatnik naravoslovno-matematični aktiv vodja 

3 Biljana Bahat Vovk družboslovni aktiv vodja 

4 Nataša Eržen aktiv učiteljev športne vzgoje vodja 

5 Saša Kralj aktiv tujih jezikov vodja 

6 Nevenka Cesar gradbeni aktiv vodja 

7 Mihael Gorše lesarski aktiv vodja 

8 Lorena Mihelač aktiv ustvarjalnega izražanja vodja 

9 Natalija Kunič aktiv za vzgojo predšolskih otrok vodja 

 

Letni delovni načrti predmetnih aktivov se nahajajo v prilogi. 

Letni delovni načrti učiteljev so v elektronski obliki v aplikaciji Herkules. 

Letne priprave učitelja na pouk za posamezni predmet so shranjene v elektronski obliki pri 

vodji aktiva in v aplikaciji Herkules. 

 

Skupne naloge vseh aktivov zajemajo: 
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Naloga       Opis 

Priprava na pouk  Vsak učitelj pripravi letno razporeditev učne snovi na podlagi predpisanih 

učnih načrtov in katalogov znanj. Vse letne priprave na pouk so shranjene 

pri vodji aktiva in pedagoški vodji v e-obliki. 

 Sprotne učne priprave so temelj kakovostne izvedbe pouka. 

Izvajanje pouka  uporaba IKT pri pouku 

 uporaba različnih metod poučevanja 

 medpredmetno povezovanje 

Ocenjevanje 

znanja 

 priprava načrta ocenjevanja znanja 

 časovna razporeditev pisnih nalog 

 določitev načinov in kriterijev ocenjevanja 

Izpiti  priprave na poklicno maturo - POM in zaključni izpit - ZI (razen aktiv 

športnih pedagogov) 

 priprava izpitnega gradiva za ZI in POM 

 izvedba poklicne mature 

 izvedba zaključnih izpitov 

 izvedba popravnih, dopolnilnih, diferencialnih izpitov 

Dodatno delo z 

dijaki 

 priprave na različna tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja 

 delo z nadarjenimi dijaki 

 delo z dijaki s posebnimi potrebami in z manj uspešnimi dijaki 

 pogovorne ure z dijaki 

Skrb za 

materialne 

pogoje 

 priprava učil in skrb za opremo in učilnice 

 priprava gradiva za dijake v e-obliki 

Izobraževanje  stalno strokovno in pedagoško izpopolnjevanje učiteljev 

 prenos informacij z izobraževanj na člane aktiva 

 

2.3.4 Komisije 

2.3.4.1 Komisija za varstvo pravic 

 

Na podlagi 80. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 

79/2006) Svet Šolskega centra Novo mesto na predlog ravnateljice imenuje Komisijo za 

varstvo pravic dijakov, ki odloča o zahtevi za varstvo pravic dijaka. Komisija ima tri člane, od 

katerih vsaj eden ni strokovni delavec te šole. Mandat komisije traja eno leto, od 1. oktobra do 

30. septembra naslednjega leta. Ista oseba je lahko imenovana za člana komisije večkrat. 

Če je član komisije odločal o isti zadevi na prvi stopnji, se mora v postopku varstva pravic 

pred komisijo izločiti. O izločitvi člana odloči predsednik komisije, o izločitvi predsednika 

komisije pa odloči Svet Šolskega centra Novo mesto. 
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Naloge Člani 

1 Obravnava pritožbe dijakov in staršev glede 

delovanja šole, učiteljev in ostalih zaposlenih. 

Vodja: Branka Klarić 

Člani: Mirjam Žnidarčič, Vesna Badjuk Kunaver 

 

2.3.4.2 Komisija za kakovost  

Na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št, 79/2006) 

Svet Šolskega centra Novo mesto na predlog ravnatelja imenuje Komisijo za kakovost, ki 

spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik  in 

člani, imenovani izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov  delodajalcev, predstavnikov 

dijakov in predstavnikov staršev. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj pet članov. 

Priprava dobrih izhodišč, nenehno spremljanje in razvijanje, dopolnjevanje ter prilagajanje 

realnim potrebam stroke in okolja so vodila, ki nas usmerjajo k spremembam, izboljšanju 

oziroma oblikovanju  kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa.   

 Aktivnosti projektne skupine za kakovost v šolskem letu 2015/2016: 

 ohranitev dosedanjih rezultatov; 

 uvajanje elementov in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli; 

 vzgajanje in usposabljanje dijaka za vseživljenjsko učenje ter razvoj kompetenc, ki 

omogočajo visoko zaposljivost na trgu dela; 

 priprava smernic in predlogov (dijaki, učitelji ter ožje in širše okolje) za boljšo 

kakovost dela na  šoli; 

 še večji poudarek na promociji poklicev v osnovnih šolah; 

 humanitarne akcije znotraj šole in v sodelovanju z zunanjimi institucijami; 

 spodbujanje strokovnih delavcev k spremljanju novosti na področju novih tehnologij; 

 spremljanje zadovoljstva zaposlenih z namenom izboljševanja pedagoškega dela; 

 spremljanje in vrednotenje učinkov stalnega strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja; 

 spremljanje in vrednotenje delovanja na mednarodnem področju (projekti, mobilnosti, 

izobraževanja); 

 spremljanje učinkovitosti izvajanja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu; 

 spremljanje zaposlitvenega uspeha dijakov po končanem šolanju; 

 prepoznavanje potreb v delovnem okolju in njihovo apliciranje v izvedbo učnih 

vsebin; 

 večanje konkurenčnosti na področju poklicnega izobraževanja. 

 

 

   

Naloge Člani 

2 Pripravi predloge za kakovostnejše delo na šoli, primerja Vodja: Lorena Mihelač 
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učiteljevo samoevalvacijo z rezultati dijakov, spremlja in 

vrednoti zadovoljstvo zaposlenih, stalno strokovno 

usposabljanje in izpopolnjevanje, izvajanje praktičnega 

izobraževanja v delovnem procesu in  delovanje na 

mednarodnem področju. 

Člani: Aleksandra Matjašič, Nadja 

Kapš, Zdenka Zorko, Mario 

Mohorović, Biljana Bahat Vovk 

 

2.4 Razredniki 

Naloge razrednika so, da vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne 

rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, 

vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih 

ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. 

 

 Razred Razrednik 

1 LG1A Janja Hauptman 

2 PV1A Nuša Pintarič 

3 PV1B Jasna Tomljanovič 

4 L1B Nadja Kapš 

5 L1C Tomaž Pačnik 

6 L1D Biljana Bahat Vovk 

7 G1B Mario Mohorović 

8 LG2A Mirjam Žnidarčič 

9 PV2A Natalija Kunič 

10 PV2B Alenka Prevalšek 

11 L2B Valentin Pečaver 

12 L2C Miha Gorše 

13 L2K Matjaž Cerkovnik 

14 G2B Mirko Gorenc 

15 LG3A Dina Plut 

16 PV3A Maja Končar 

17 PV3B Marija Nemanič 

18 LG3C Saša Kralj 

19 G4A Nataša Eržen 

20 L4A Suzana Kumelj Bračič 

21 PV4A Janja Javoršek 

22 PV4B Aleksandra Matjašič 
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2.5 Šolska svetovalna služba 

Šolska svetovalna služba svetuje dijakom, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in 

vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-

izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje. Delo poteka v skladu z letnim 

delovnim načrtom in programskimi smernicami za svetovalno službo. 

Osnovna področja dela in prioritetne naloge svetovalne službe v šolskem letu 2015/2016 so: 

 individualno svetovanje za osebni in socialni razvoj dijakov; 

 pogovorne ure za dijake; 

 pomoč in svetovanje staršem v kriznih situacijah, ki jih doživlja njihov otrok; 

 sodelovanje in svetovanje učiteljem pri reševanju problematike v razredu in pri 

individualnih težavah dijakov; 

 splošni razvojno-preventivni programi (odvisnosti, nasilje, medsebojni odnosi, 

samopodoba, komunikacija, učenje zdravega načina življenja, strpnost); 

 povezovanje in sodelovanje z drugimi institucijami (osnovne šole, centri za socialno 

delo, Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 

Posvetovalnica za otroke in starše, Zavod RS za šolstvo, Center za zdravljenje in 

preprečevanje odvisnosti, Rdeči križ, Dijaški dom, Društvo za razvoj prostovoljnega 

dela, LAS ter druge nevladne organizacije); 

 sodelovanje na dnevu odprtih vrat, informativnih dnevih, drugih pomembnih dogodkih 

šole; 

 priprava in izpeljava vpisnega postopka za novince; 

 poklicno usmerjanje dijakov zaključni letnikov ter skupinski vpis na univerze oziroma 

druge izobraževalne programe; 

 sodelovanje pri raznih projektih, ki potekajo na šoli (Projektni tedni, Lepo je deliti, 

Krvodajalska akcija, Komisija za kakovost, Promocija šole, Zdrava šola); 

 aktivno sodelovanje in udeležba na rednih mesečnih pedagoških konferencah, 

strokovnih aktivih, kratkih konferencah oddelčnih učiteljskih zborov in drugih 

sestankih skupnih služb; 

 udeležba na študijskih skupinah, v aktivu svetovalnih delavk in na rednem strokovnem 

izpopolnjevanju (seminarji); 

 uvajanje modela kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja; 

 pogovori s starši in ugotovitev njihovih potreb in morebitnih usmeritev za boljšo 

vzgojo njihovih otrok; 

 organizacija in izvedba preventivnih delavnic za dijake na razrednikovih urah na temo: 

Metode in tehnike učenja, Trening socialnih veščin, Strpnost in drugačnost, Nasilje; 

 poklicna orientacija dijakov zaključnih letnikov; 

 organizacija različnih predavanj za dijake, starše, učitelje in predstavnike Sveta 

staršev; 

 koordinacija dela za dijake z odločbo o usmerjanju na celotnem Šolskem centru Novo 

mesto in izvajanje dodatne strokovne pomoči zanje; 
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 priprava individualiziranih programov za dijake z odločbo o usmeritvi, celoletno 

spremljanje in sodelovanje z učitelji - izvajalci dodatne strokovne pomoči ter 

njihovimi razredniki in starši; 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami, kot so Zavod RS za šolstvo, Zavod za gluhe in 

naglušne Ljubljana, Zavod za slepe in slabovidne, (po)svetovalnice, CSD-ji, 

zdravstveni domovi, člani Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; 

 organizacija in celoletna koordinacija ter motivacija dijakov tujcev, ki so vključeni v 

tečaj slovenskega jezika na Šolskem centru Novo mesto. 

 Svetovalni delavki Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole sta Mirjam Žnidarčič, 

univ. dipl. soc. del. (za dijake gradbenih in lesarskih programov), in Janja Javoršek, univ. dipl. 

psih. (za dijake predšolske vzgoje). 

3 DIJAKI 
 

3.1 Struktura dijakov 

 
V šolskem  letu 2015/2016 je v programe na področju lesarstva vpisanih 175 dijakov, v 

programe na področju gradbeništva 72, v program predšolske vzgoje pa 197. 

V 1. letnikih je v vseh treh izobraževalnih programih vpisanih 132 novincev. 

3.1.1 Struktura dijakov po spolu in tujem jeziku 

 Razred Moški Ženske Skupaj AJ1 

1 LG1A 22 2 24 24 

2 L1B 13 0 13 13 

3 L1C 22 0 22 22 

4 L1D 13 0 13 13 

5 G1B 13 0 13 13 

6 LG2A 29 2 31 31 

7 L2B 15 0 15 15 

8 L2C 24 0 24 24 

9 L2K 14 0 14 14 

10 G2B 11 0 11 11 

11 LG3A 28 1 29 28 

12 LG3C 20 0 20 20 

13 L4A 17 0 17 17 

14 G4A 8 1 9 9 

15 PV1A 4 26 30 30 

16 PV1B 3 27 30 30 
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 Razred Moški Ženske Skupaj AJ1 

17 PV2A 2 19 21 21 

18 PV2B 2 21 23 23 

19 PV3A 2 24 26 26 

20 PV3B 1 24 25 25 

21 PV4A 3 12 15 15 

22 PV4B 3 24 27 27 

 

3.1.2 Struktura dijakov po občinah 

 

 Občina Vsi 1. letnik 

1 Bistrica ob Sotli 1 1 

2 Brežice  12 2 

3 Črnomelj 35 5 

4 Dolenjske Toplice 10 3 

5 Grosuplje 1 0 

6 Ivančna Gorica 11 6 

7 Kočevje 9 4 

8 Kostanjevica na Krki 3 1 

9 Krško 42 5 

10 Litija 3 2 

11 Ljubljana 2 0 

12 Metlika 27 6 

13 Mirna 4 2 

14 Mirna Peč 15 2 

15 Mokronog-Trebelno 5 1 

16 Novo mesto 111 39 

17 Radeče 3 2 

18 Radlje ob Dravi 1 1 

19 Semič 7 2 

20 Sevnica  26 6 

21 Straža 12 3 

22 Šempeter - Vrtojba 1 1 

23 Šentjernej 39 13 

24 Šentrupert 8 3 

25 Škocjan 13 3 

26 Šmarješke Toplice 13 5 

27 Trbovlje 1 0 
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 Občina Vsi 1. letnik 

28 Trebnje 22 9 

29 Žužemberk 15 5 

 

3.1.3 Struktura dijakov po programih 

V letošnjem šolskem letu smo vpisali 452 dijakov v programe nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja na 

področju gradbeništva (zidar, pečar - polagalec keramičnih oblog in gradbeni tehnik), na 

področju lesarstva (obdelovalec lesa, mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik - PTI) ter v 

program predšolske vzgoje. 

V 2. letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja združujemo v kombiniran oddelek 

dva programa, in sicer obdelovalca lesa in pomočnika v tehnoloških procesih; v 1., 2. in 3. 

letniku srednjega strokovnega izobraževanja združujemo v kombiniran oddelek lesarske in 

gradbene tehnike ter v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja združujemo v 

kombiniran oddelek mizarja in pečarja - polagalca keramičnih oblog. 

 Oddelek  Razrednik Program Št. dijakov  

1 LG1A Janja Hauptman gradbeni tehnik, lesarski tehnik 24 

2 L1B Nadja Kapš lesarski tehnik - PTI 13 

3 L1C Tomaž Pačnik mizar 22 

4 L1D Biljana Bahat Vovk obdelovalec lesa 13 

5 G1B Mario Mohorović pečar - polagalec keramičnih oblog, zidar 13 

6 LG2A Mirjam Žnidarčič gradbeni tehnik, lesarski tehnik 31 

7 L2B Valentin Pečaver lesarski tehnik - PTI 15 

8 L2C Mihael Gorše mizar 24 

9 L2K Matjaž Cerkovnik obdelovalec lesa, pomočnik v tehnoloških procesih 14 

10 G2B Mirko Gorenc pečar - polagalec keramičnih oblog 11 

11 LG3A Dina Plut lesarski tehnik, gradbeni tehnik 29 

12 LG3C Saša Kralj mizar, pečar - polagalec keramičnih oblog 20 

13 G4A Nataša Eržen gradbeni tehnik 9 

14 L4A Suzana Kumelj Bračič lesarski tehnik 17 

15 PV1A Nuša Pintarič predšolska vzgoja 30 

16 PV1B Jasna Tomljanovič predšolska vzgoja 30 

17 PV2A Natalija Kunič predšolska vzgoja 21 

18 PV2B Alenka Prevalšek predšolska vzgoja 23 

19 PV3A Maja Končar predšolska vzgoja 26 

20 PV3B Marija Nemanič predšolska vzgoja 25 

21 PV4A Janja Javoršek predšolska vzgoja 15 

22 PV4B Aleksandra Matjašič predšolska vzgoja 27 
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3.2 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok  s posebnimi potrebami bomo izvajali dodatno 

strokovno pomoč dijakom s posebnimi potrebami. Dijaki imajo z odločbo o usmerjanju 

določeno število ur dodatne strokovne pomoči. Po mnenju komisij za usmerjanje izda odločbo 

Zavod RS za šolstvo. 

Na šoli imamo trenutno 41 dijakov s posebnimi potrebami. Dijakom bomo v skladu z 

odločbami o usmeritvi nudili svetovalno storitev, učno pomoč in pomoč pri premagovanju 

ovir, primanjkljajev oziroma motenj ter dorekli vse pripomočke, ki jih v skladu s primanjkljaji 

in drugimi učnimi težavami potrebujejo, in prilagoditve, ki so podrobneje opredeljene v 

strokovnih mnenjih. 

V tem šolskem letu pričakujemo še 6 novih odločb o usmerjanju dijakov s posebnimi 

potrebami. Za vsakega dijaka pripravi koordinator dela za OPP skupaj s člani strokovne 

skupine, ki jo imenuje ravnatelj šole, individualiziran program. Dijaki s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni dijaki ter dijaki z več motnjami bi brez takšne 

oblike pomoči le stežka sledili učnemu načrtu in uspešno napredovali. Izvajalci dodatne 

strokovne pomoči dijakom so učitelji in drugi strokovni delavci šole.   

Pozornost bomo namenili tudi nadarjenim dijakom. Naša prva naloga bo, da prepoznamo 

nadarjene dijake iz OŠ, prepoznamo nadarjene dijake iz višjih letnikov na podlagi rezultatov z 

različnih tekmovanj iz preteklih let ter razvijamo različne spretnosti in veščine pri dijakih, ki 

so jih opazili učitelji pri pouku. Naredili bomo seznam dijakov, nato pa glede na njihova 

močna področja ponudili dijakom vključevanje v različna tekmovanja in projekte, kjer bodo 

razvijali svoje veščine, spretnosti in pridobili dodatna znanja. 

  Skupina dijakov Tim ali mentor 

(tutor) 

Cilji in naloge Zadolžen za 

poročilo  

Rok oddaje 

poročila 

 dijaki s posebnimi 

potrebami 

Mirjam 

Žnidarčič 

pomoč dijakom z učnimi 

težavami 

Mirjam 

Žnidarčič 

30.06.2015 

 

3.3 Načrt vpisa 

Za šolsko leto 2016/2017 predlagamo naslednji vpis: 

Program Razpis 

15/16 

Predlog 

16/17 

obdelovalec lesa 16 16 

pomočnik pri tehnologiji gradnje / 16 

mizar 26 26 

zidar 26 26 
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tesar 26 26 

pečar - polagalec keramičnih oblog 26 26 

gradbeni tehnik 28 28 

lesarski tehnik 28 28 

lesarski tehnik - PTI 28 28 

predšolska vzgoja 56 56 

izdelovalec oblačil / 26 

3.4 Dijaška skupnost 

Mentorica dijaške skupnosti je Saša Kralj. Program dela dijaške skupnosti zajema:   

Naloga        Opis 

Vključevanje dijakov v 

delo šole in širše 

 konstituiranje dijaške skupnosti 

 sodelovanje s predstavniki dijakov v Svetu Šolskega centra Novo 

mesto 

 sodelovanje s Šolskim skladom SGLVŠ ter posredovanje želja 

dijakov glede porabe sredstev Šolskega sklada 

 obveščanje dijakov o aktualnih razpisih in natečajih in tekoči 

problematiki: na sestankih ter na oglasni deski 

 pisanje in zbiranje prispevkov za šolsko glasilo 

 sodelovanje pri izvajanju hišnega reda šole 

 sodelovanje z drugimi šolami na Šolskem centru Novo mesto 

 sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih 

dobrodelnih organizacij 

 konferenc dijaške organizacije se bosta predvidoma udeležila  

predsednik in podpredsednik dijaške skupnosti ter poročala o 

aktualnih temah 

 delovanje v komisijah na nivoju ŠC Novo mesto 

Skrb za dobro delo in 

počutje dijakov na šoli 

 zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z 

vodstvom šole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo 

posredovanje vodstvu šol 

 spremljanje in izboljšanje medsebojnih odnosov na šoli 

 skrb za prometno osveščenost in varnost dijakov 

 skrb za urejeno notranjost in okolico šole 

 sodelovanje dijakov na tekmovanjih 

 skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov 

Dejavnosti dijakov na 

šoli 

 predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in 

športnih programov 

 pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih izletov 

 kvalitetna izvedba maturantskih plesov 

 obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši 

okolici 

 obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih 

Ostalo  organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti 
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 organizacija nagradnega izleta za dijake 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi zaključne prireditve 

zaključnih letnikov  

 

Predsednik dijaške skupnosti: Jurij Kovačič, GL3A 

Namestnica: Nastja Mavrin , PV3A 

Poročilo bo napisala in oddala: SAŠA KRALJ 

Rok oddaje poročila: 30. 06. 2016 

4 VI PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 

4.1 Predmetniki 

V letošnjem šolskem letu izobražujemo v naslednjih izobraževalnih programih za poklice: 

-   program nižjega poklicnega izobraževanja za poklic: obdelovalec lesa in pomočnik v 

tehnoloških procesih; 

-  program srednjega poklicnega izobraževanja za poklice: mizar, zidar, pečar – polagalec 

keramičnih oblog; 

-   program srednjega strokovnega izobraževanja za poklice: gradbeni tehnik, lesarski tehnik 

in vzgojitelj predšolskih otrok; 

-   program poklicno-tehniškega izobraževanja za poklic: lesarski tehnik. 

Vsi programi, ki jih izvajamo na šoli, ponujajo dijakom, da v sodelovanju s šolo izberejo 

izbirni predmet ter enega, dva oziroma tri izbirne strokovne module. 

Za dijake 4. letnikov programa gradbeni tehnik, 3. letnikov programa lesarski tehnik in 2. 

letnikov programa lesarski tehnik - PTI je šola glede na kadrovske pogoje izbrala predmet - 

sociologija. Število ur je v skladu s predmetniki posameznega programa. 

V programu SSI - gradbeni tehnik lahko dijaki oziroma šola izbirajo med štirimi izbirnimi 

strokovnimi moduli: projektiranje stavb, projektiranje gradbenih inženirskih objektov, 

priprava in vodenje gradbenih del ter gradbena ekonomika. Glede na kadrovske in materialne 

pogoje na šoli ter upoštevanje mnenj delodajalcev v lokalnem okolju, smo izbrali dva 

strokovna modula, in sicer projektiranje stavb ter priprava in vodenje gradbenih del. Oba 

izbirna modula izvajamo v 4. letniku. 

V programu SSI - lesarski tehnik in PTI - lesarski tehnik dijaki oziroma šola izbirajo med 

tremi izbirnimi strokovnimi moduli: ekonomika proizvodnih procesov, opremljanje interierjev 
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ter žagarstvo in sušenje. V sodelovanju z dijaki smo izbrali strokovna modula - ekonomika 

proizvodnih procesov ter opremljanje interierjev. Oba izbrana strokovna modula izvajamo v 

programu SSI v 4. letniku, v programu PTI pa v 2. letniku.  

V programu SSI - predšolska vzgoja dijaki oziroma šola izbirajo med petimi izbirnimi 

strokovnimi moduli: likovno izražanje, glasbeno izražanje, plesno izražanje, šport za otroke in 

multimediji. Šola oziroma dijak izbere en strokovni modul. Glede na število in želje dijakov 

ter glede na materialne in kadrovske pogoje smo izbrali  tri izbirne strokovne module, in sicer 

likovno izražanje, glasbeno izražanje ter šport za otroke, ki jih izvajamo v 4. letniku. 

Program SPI - mizar dijakom ne ponuja izbirnosti. 

V programu SPI - pečar - polagalec keramičnih oblog dijaki oziroma šola izbirajo med šestimi 

izbirnimi strokovnimi moduli: izolacije, ročna obdelava kamna, zidanje, ometi, upravljanje 

viličarja, pleskarska dela. Glede na materialne in kadrovske pogoje ter glede na potrebe 

lokalnega okolja smo izbrali strokovna modula - izolacije in zidanje. 

V programu SPI - zidar dijaki oziroma šola izbirajo med devetimi strokovnimi moduli: 

zemeljska dela, izolacije, ročna obdelava kamna, upravljanje lahke gradbene mehanizacije, 

lesene konstrukcije, keramične obloge, upravljanje viličarja, kritine in montažni odri. Glede 

na materialne in kadrovske pogoje ter glede na potrebe lokalnega okolja smo izbrali strokovna 

modula - izolacije in keramične obloge. 

Program NPI - obdelovalec lesa dijakom ne ponuja izbirnosti, medtem ko program NPI - 

pomočnik v tehnoloških procesih ponuja dijakom sedem izbirnih strokovnih modulov, med 

katerimi dijaki izberejo enega. Šola je dijakom izbrala izbirni strokovni modul - upravljanje 

strojev in naprav. 

Predmetniki so v prilogi LDN.  

V vseh programih je na voljo tudi odprti del kurikula, ki ga oblikujemo v sodelovanju s 

socialnimi partnerji in potrebami okolja.  Razporeditev ur odprtega kurikula je prikazana v 

spodnji tabeli:  

  Gradbeni tehnik SSI 
 

  
 

  
    

  

  1. letnik   2. letnik   3. letnik 
 

4. letnik 
 

SKUPNO 

P R E D M E T I / M O D U L I št. ur na   št. ur na   št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur. v 

  teden leto teden leto teden leto teden leto programu 

Poslovanje in organizacija (PIO) 
 

  1,0 33,0 2,0 66,0 
  

99,0 

Mehanika  (MEH) 
 

  
 

  1,0 33,0 3,0 102,0 135,0 

Nizkoenergijska in lesena gradnja 

(FVG)  
  

 
  2,0 66,0 3,0 102,0 168,0 

Matematika v gradbeništvu (MATg) 
 

  
 

  
  

1,0 34,0 34,0 
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Železnice in mostovi  (ZEM) 
 

  
 

  
  

3,0 102,0 102,0 

Projektna naloga (PRN) 
 

  
 

  
  

2,0 68,0 68,0 

Skupaj E 
 

  1,0 33,0 5,0 165,0 12,0 408,0 606,0 

 

 Lesarski tehnik SSI  - LG1A,LG2A 

 in L3A 
                  

  1. letnik   2. letnik   3. letnik   4. letnik   SKUPNO 

P R E D M E T I / M O D U L I št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur. v 

  teden leto teden leto teden leto teden leto programu 

Gibanje in zdravje  (GIZ) 
  

2,0 66,0     66,0 

Računalniško konstruiranje (RKO) 
  

4,0 132,0     132,0 

Fizika v lesarstvu (FIL) 
    

1,0 33,0   33,0 

Nelesni materiali (NMA) 
    

1,0 33,0   33,0 

Matematika v lesarstvu (MATl) 
      

2,0 68,0 68,0 

Vodenje proizvodnih procesov (VPP) 
      

2,0 68,0 68,0 

Primarna obdelava lesa (POL) 
      

2,0 68,0 68,0 

CNC tehnologija v lesarstvu (CNC) 
      

4,0 136,0 136,0 

Skupaj E 0,0 0,0 6,0 198,0 2,0 66,0 10,0 340,0 606,0 

 

Lesarski tehnik SSI - L4A                   

  1. letnik   2. letnik   3. letnik   4. letnik   SKUPNO 

P R E D M E T I / MO D U L I št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur. v 

  teden leto teden leto teden leto teden leto programu 

Nelesni materiali  (NMA) 1,0 35,0       35,0 

Gibanje in zdravje  (GIZ)   2,0 66,0     66 

Računalniško konstruiranje (RKO)   4,0 132,0     132,0 

Fizika v lesarstvu (FIL)     1,0 33,0   33,0 

Matematika v lesarstvu (MATl)       2,0 68,0 68,0 

Vodenje proizvodnih procesov (VPP)       2,0 68,0 68,0 

Primarna obdelava lesa (POL)       2,0 68,0 68,0 

CNC tehnologija v lesarstvu (CNC)       4,0 136,0 136,0 

Skupaj E 1,0 35,0 6,0 198,0 1,0 33,0 10,0 340,0 606,0 

 

Predšolska vzgoja SSI                    

  1. letnik   2. letnik   3. letnik   4. letnik   SKUPNO 

P R E D M E T I / MO D U L I št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur na 
 

št. ur. v 

  teden leto teden leto teden leto teden leto programu 

Pevski zbor (PVZ)      1,5 40,0         40,0 
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Biologija iz OK (BIO OK)            1  35,0 35,0 

Geografija iz OK (GEO OK)         1,0 35,0     35,0 

Zgodovina iz OK (ZGO OK)     1,0 35,0   35,0 

Ljudsko izročilo - glasbeno (LJU GLA)         1,0 22,0   22,0 

Ljudsko izročilo - likovno (LJU LIK)         1,0 22,0   22,0 

Lutkarstvo (LUT)     1,0 30,0 1,0 30,0   60,0 

Ustvarjanje v tekstilu (UST))         2,0 68,0   68,0 

Skupaj E 0,0 0,0 2,5 70,0 2,0 212,0 1,0 35,0 317,0 

 
Lesarski tehnik PTI           

  1. letnik   2. letnik   SKUPNO 

P R E D M E T I / M O D U L I št. ur na   št. ur na   št. ur. v 

  teden leto teden leto ted. predm. 

Površinska zaščita lesa (PZL) 1,0 35,0     35,0 

Strojno kopiranje in rezbarjenje (REZ) 2,0 70,0     70,0 

Obnova stilnega pohištva (OSP)     2,0 68,0 68,0 

Primarna obdelava lesa (POL)     2,0 68,0 68,0 

Skupaj E 3,0 105,0 4,0 136,0 241,0 

 
Mizar SPI - L1C, L2C   

  1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO 

P R E D M E T I / M O D U L I št.ur na   št.ur na   št.ur na št. ur. v 

  teden leto teden leto teden leto programu 

Konstruiranje v lesarstvu (KLE) 4,0 128,0     128,0 

Preoblikovanje lesa z odrezovanjem (PLO) 2,0 64,0     64,0 

Računalniško konstruiranje v lesarstvu (RKL)   2,0 56,0 2,0 44,0 100,0 

Konstruiranje pohištva (KOP)   4,0 112,0   112,0 

Lepila in lesne plošče (LLP)   2,0 56,0   56,0 

Notranje pohištvo in kakovost (NPK)     3,0 66,0 66,0 

Površinska obdelava lesa (POL)     2,0 44,0 44,0 

Skupaj E 6,0 192,0 8,0 224,0 7,0 154,0 570,0 

  
Mizar SPI - LG3C   

  1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO 

P R E D M E T I / M O D U L I št. ur 

na 

  št. ur 

na 

  št. ur na št. ur. v 

  teden leto teden leto teden leto programu 

Konstruiranje v lesarstvu (KLE) 4,0 132,0         132,0 

Preoblikovanje lesa z odrezovanjem (PLO) 3,0 99,0         99,0 

Računalniško konstruiranje v lesarstvu 

(RKL) 

    2,0 66,0 2,0 32,0 98,0 

Konstruiranje pohištva (KOP)     3,0 99,0     99,0 

Primarna predelava lesa (PPL)     2,0 66,0     66,0 

Notranje pohištvo in kakovost (NPK)         3,0 48,0 48,0 
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Površinska obdelava lesa (POL)         2,0 32,0 32,0 

Skupaj E 7,0 231,0 7,0 231,0 7,0 112,0 574,0 

  
Zidar in pečar - polagalec keramičnih oblog SPI     

  1.letnik   2.letnik   3. letnik SKUPNO 

P R E D M E T I / M O D U L I št. ur na   št. ur na   št. ur na št. ur. v 

  teden leto teden leto teden leto programu 

Osnove ACAD-a (CAD) 0,0 0,0 1,0 33,0 2,0 32,0 65,0 

Gradbene konstrukcije (GRK) 3,0 99,0 4,0 132,0 3,0 48,0 279,0 

Nizkoenergijska in pasivna gradnja (NPG) 1,0 33 4,0 132,0 2,0 32,0 197,0 

Skupaj E 4,0 132,0 9,0 297,0 7,0 112,0 541,0 

 
Obdelovalec lesa NPI 

  1. letnik   2. letnik   SKUPNO     

M O D U L I št. ur na   št. ur na   št. ur. v     

  teden leto teden leto programu     

Praktične veščine (PRV) 7 238  4,0  128 366     

Furniranje plošč (FPL)      2,0 64 64     

  

4.1.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom 

V tem šolskem letu naloge organizatorja PUD-a opravljajo Franc Struna za gradbeništvo,  

Slavko Mirtič za lesarstvo in Natalija Kunič za program predšolske vzgoje. 

Praktičnega usposabljanja pri delodajalcih se bodo po programu udeležili dijaki in dijakinje 

ali vajenci  nižjega poklicnega izobraževanja, ki se izobražujejo v programu obdelovalca lesa, 

srednje poklicnega izobraževanja, ki se v šolskem letu 2015/2016 izobražujejo za poklic 

mizarja, zidarja, pečarja - polagalca keramičnih oblog, ter dijaki in dijakinje, ki se 

izobražujejo za poklic gradbenega tehnika, lesarskega tehnika in vzgojitelja/vzgojiteljice 

predšolskih otrok. Usposabljanje bo potekalo v delovnih organizacijah ali pri obrtnikih ter v 

vrtcih v širši okolici Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Notranjske, v okolici Ivančne Gorice in 

Kočevja. Zaželeno je, da si dijaki ali dijakinje oziroma vajenci sami  poiščejo delodajalca, pri 

katerem bi želeli opravljati  praktično usposabljanje. 

Cilj praktičnega usposabljanja za vse programe je, da udeleženci usposabljanja spoznajo 

delovne organizacije, spoznajo različna okolja in delovne pogoje, spoznajo nevarnosti in 

težave, s katerimi se srečujejo njihovi trenutni delodajalci. Spoznajo delovne procese, 

organiziranost podjetij ter pridobijo pravilen odnos do dela in kolektivnega sodelovanja. 

Utrdijo in obogatijo znanja, ki so jih pridobili v prostorih šole, razvijajo ročne spretnosti pri 

različnih opravilih in hkrati pridobivajo nove praktične izkušnje ter spoznavajo najnovejšo 

tehnologijo. Seznanijo se s požarno varnostjo in varstvom pri delu ter s pomenom ocene 

tveganja. Sodelovati bodo morali pri delih in nalogah, kjer delovna organizacija oziroma 

obrtnik trenutno izvaja dela. Ker delovne organizacije in obrtniki sledijo povpraševanju na 
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trgu ter razvijajo nove tehnologije in drugačne pristope k delu, imajo udeleženci usposabljanja 

velike možnosti, da se srečajo z novostmi na trgu, ki še niso dosegle šolskih programov in s 

tem tudi obogatijo svoje  znanje in  znanje svojih sošolcev.   

Pred pričetkom praktičnega usposabljanja pri delodajalcih bodo dijaki seznanjeni s predpisi iz 

varstva  pri delu, varovanja okolja, o požarni varnosti ter o varovanju zdravja na delovnem 

mestu pred poklicnimi poškodbami in obolenji. Zaradi tega bo za vse dijake organizirano 

usposabljanje s končnim preverjanjem. 

Omenjeno usposabljanje je za  dijake obvezno, saj se na usposabljanju pridobi potrdilo, brez 

katerega se PUD-a ni mogoče udeležiti. 

Pred pričetkom usposabljanja si morajo dijaki in dijakinje pridobiti zdravniško potrdilo, da iz 

zdravstvenih razlogov ne obstajajo omejitve glede šolanja za poklic, ki so si ga 

izbrali.                                                                   

Po končanem usposabljanju morajo udeleženci usposabljanja napisati delovna poročila, jih 

oddati v podpis mentorju v podjetju in ga skupaj s potrdilom o opravljenem usposabljanju  

dostaviti v pogled organizatorju praktičnega usposabljanja v šoli. 

Koledar PUD-a 

 

 Odd. Št. 

dijakov 

Program Smer Začetek Konec Trajanje 

1 L1D  13 NPI obdelovalec lesa 06.06. 2016 17.06. 2016 76 ur/ 2 tedna 

2 L2K  14 NPI obdelovalec lesa 09.02. 2016 20.02. 2016 76 ur/ 2 tedna 

3 G1B  13 SPI zidar, pečar - polagalec 

keramičnih oblog 

30.05. 2016 17.06. 2016 114 ur/ 3 tedne 

4 G2B  11 SPI pečar - polagalec keramičnih 

oblog 

30.05. 2016 17.06. 2016 114 ur/ 3 tedne 

5 LG3C  20 SPI mizar, pečar - polagalec 

keramičnih oblog 

02.09. 2015 15.01. 2016 684 ur/18 

tednov 

6 L1C  22 SPI mizar 23.05. 2016 17.06. 2016 152 ur/ 4 tedne 

7 L2C  24 SPI mizar 25.04. 2016 17.06. 2016 304 ur/ 8 

tednov 

8 L1B  13 PTI lesarski tehnik 29.02. 2016 12.03. 2016 76 ur/ 2 tedna  

9 LG2A  31 SSI gradbeni tehnik, lesarski tehnik 06.06. 2016 17.06. 2016 76 ur/ 2 tedna 

10 LG3A  29 SSI gradbeni tehnik 01.06. 2015 12.06. 2016 76 ur/ 2 tedna 

11 PV2A  21 SSI  predšolska vzgoja 14.03. 2016 25.03. 2016 76 ur/ 2 tedna 

12 PV2B  23 SSI predšolska vzgoja 14.03. 2016 25.03. 2016 76 ur/ 2 tedna 

13 PV3A  26 SSI predšolska vzgoja 05.10. 2015 23.10. 2015 114 ur/ 3 tedne 

14 PV3B  25 SSI predšolska vzgoja 05.10. 2015 23.10. 2015 114 ur/ 3 tedne 

15 PV4A  15 SSI predšolska vzgoja 05.10. 2015 25.04. 2016 190 ur/ vsak 
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 Odd. Št. 

dijakov 

Program Smer Začetek Konec Trajanje 

ponedeljek 

16 PV4B  27 SSI  predšolska vzgoja 05.10. 2015 25.04. 2016 190 ur/ vsak 

ponedeljek 

 

 

 

Poročilo bodo napisali in oddali Franc Struna za gradbeništvo, Slavko Mirtič za lesarstvo 

ter Natalija Kunič za program predšolske vzgoje.  

Rok oddaje poročila je 30. 6. 2016. 
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4.2 Obvezne izbirne vsebine 

V šolskem letu 2015/2016 imamo predvidenih kar nekaj dejavnosti s področja stroke, kulture, športa in preventivnih dejavnosti. 

Plan je okviren in ga bomo v primeru potreb prilagodili dijakom in njihovemu socialnemu statusu. 

 

  Oddelek Aktivnost Vrsta aktivnosti Št.ur Predvideni termin izvedbe Poročilo 

1 L1D,L2K strokovna ekskurzija ogled sejma Dom, ogled Mestnega muzeja Emonci 6 13.03.2015 Nadja Kapš 

2 L1K strokovno predavanje predavanje iz stroke 2 23.12.2014 Nadja Kapš 

3 L2K,L1B strokovna ekskurzija Sejem Dom, razstava Emonci v Mestnem muzeju 6 18.03.2015 Nadja Kapš 

4 LG3A strokovno predavanje predavanje KLP 2 28.09.2015 Nadja Kapš 

5 L1C strokovna ekskurzija Gozdna učna pot Planina - Mirna gora 6 04.09.2015 Nadja Kapš 

6 L1C strokovna ekskurzija ogled podjetja Podgorje in Adria mobil 6 16.03.2016 Nadja Kapš 

7 L2C strokovna ekskurzija ogled podjetja Podgorje in Adria mobil 6 12.03.2015 Nadja Kapš 

8 L2C strokovna ekskurzija ogled podjetja Novinec in reciklažnega centra 6 03.03.2016 Nadja Kapš 

9 LG2C-lesarji strokovno predavanje predavanje iz stroke 4 22.12.2014 Nadja Kapš 

10 LG3C-lesarji,L2B strokovna ekskurzija Obrtni sejem v Celju 6 22.09.2014 Nadja Kapš 

11 LG3C-lesarji strokovno predavanje predavanje Blažič trakovi 2 27.01.2016 Nadja Kapš 

12 LG1A-lesarji strokovno predavanje strokovno predavanje 6 20.04.2015 Nadja Kapš 

13 LG2A-lesarji strokovna ekskurzija Mizarstvo Bobič in Aico trade 6 17.02.2016 Nadja Kapš 

14 LG2A-lesarji strokovno predavanje strokovno predavanje 6 22.12.2014 Nadja Kapš 

15 L3A strokovna ekskurzija ogled podjetja Podgorje in muzeja na prostem - 

Pleterje 

6 24.02.2015 Nadja Kapš 

16 L3A,L4A,LG2A-

lesarji,L1C 

strokovna ekskurzija ogled pohištvenega sejma 6 28.10.2014 Nadja Kapš 

17 L3A strokovno predavanje strokovno predavanje 6 09.02.2015 Nadja Kapš 

18 L4A strokovna ekskurzija obisk sejma lesne obrti in ogled Salzburga 12 08.10.2015 Nadja Kapš 

19 L4A strokovno predavanje strokovno predavanje KLP 2 28.09.2015 Nadja Kapš 
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  Oddelek Aktivnost Vrsta aktivnosti Št.ur Predvideni termin izvedbe Poročilo 

20 L4a strokovna ekskurzija Informativa in ogled Oddelka za lesarstvo 6 22.01.2016 Nadja Kapš 

21 Lesarski oddelki strokovna ekskurzija ekskurzija po izbiri 6 15.06.2015 Nadja Kapš 

22 Vsi oddelki športni dan športni dan po izbiri 6 15.06.2015 Nataša Eržen 

23 VSI ODDELKI kulturni dan ogled filmske predstave 3 02.10.2015 Kralj Saša 

24 L1D,L2K,L2C,G2B kulturni dan gledališka predstava - gledališka ura 3 03.11.2015 Kralj Saša 

25 VSI ODDELKI kulturni dan ogled filmske predstave 3 24.12.2015 Kralj Saša 

26 VSI ODDELKI kulturni dan proslava ob kulturnem prazniku 2 05.02.2016 Kralj Saša 

27 LG1A,LG2a,LG3A,G4A, 

L4A,L1B,L2B,L1C,G1B 

kulturni dan gledališka predstava - Jaz Batman 3 25.11.2015 Kralj Saša 

28 LG1A,L1D,L2K,L1C, 

G1B,L2C,G2B,LG3C 

kulturni dan gledališka predstava - TAK, SI 3 12.01.2016 Kralj Saša 

29 VSI ODDELKI kulturni dan proslava ob slovesu zaključnih letnikov 2 19.05.2016 Kralj Saša 

30 LG2A,LG3A,G4A,L4A, 

L1B,L2B,LG3C 

kulturni dan gledališka predstava - Sedem let skomin 3 19.11.2014 Kralj Saša 

31 G1B projektni teden navodila za praktični pouk, voden ogled Novega 

mesta 

6 02.09.2015 Lili Žnidaršič 

32 G1B projektni teden gozdna učna pot - Mirna gora 6 04.09.2015 Lili Žnidaršič 

33 G2B strokovna ekskurzija ogled sejma Dom in muzeja v Lj 6 08.03.2016 Lili Žnidaršič 

34 G2B strokovna ekskurzija ogled gradbišča v Novem mestu 4 07.04.2016 Lili Žnidaršič 

35 G2B strokovno predavanje udeležba na strokovnem predavanju 2 16.03.2016 Lili Žnidaršič 

36 LG3C strokovna ekskurzija ogled sejma Dom in muzeja v Lj 6 08.03.2016 Lili Žnidaršič 

37 LG3C strokovna predavanja udeležba na strokovnem predavanju 2 24.03.2016 Lili Žnidaršič 

38 LG1A projektni dan ogled in delavnice - Muzej kozolcev Šentrupert 6 22.10.2015 Lili Žnidaršič 

39 LG1A strokovna ekskurzija ogled sejma Dom in muzeja v Lj 6 08.03.2016 Lili Žnidaršič 

40 LG1A strokovna ekskurzija ogled znamenitosti - Zagreb (CŠOD) 6 09.05.2016 Lili Žnidaršič 

41 LG2A projektni dnevi dejavnosti v Planici (CŠOD) 12 02.09.2015 Lili Žnidaršič 
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  Oddelek Aktivnost Vrsta aktivnosti Št.ur Predvideni termin izvedbe Poročilo 

42 LG2A strokovna ekskurzija ogled pohištvenega sejma v Lj 6 23.03.2016 Nadja Kapš 

43 LG3A strokovna ekskurzija obisk sejma lesne obrti in ogled Salzburga 12 08.10.2015 Nadja Kapš 

44 LG3A strokovna ekskurzija ogled - Mizarstvo Sora - energijsko učinkovito 

stavbno pohištvo 

6 30.03.2016 Nadja Kapš 

45 G4A strokovna ekskurzija ogled gradbeno-inženirskih objektov na 

Dolenjskem 

6 19.10.2015 Lili Žnidaršič 

46 G4A strokovna predavanja udeležba na strokovnih predavanjih na temo les, 

energijska učinkovitost 

6 31.03.2016 Lili Žnidaršič 

47 G4A strokovna predavanja ogled gradbene fakultete 6 13.10.2015 Mirjam Žnidarčič 

48 L1B strokovna ekskurzija pohištveni sejem in KGN Dvor 6 17.11.2015 Nadja Kapš 

49 L1B strokovna ekskurzija ogled MSora, Intercet 6 26.10.2015 Nadja Kapš 

50 L2B strokovna predavanja predavanje KLP 2 28.09.2015 Nadja Kapš 

51 L2B strokovna ekskurzija Poganci, Esol, Kolpa 6 28.10.2015 Nadja Kapš 

52 L2B strokovna ekskurzija Informativa, ogled BF Oddelka za lesarstvo 6 22.01.2016 Mirjam Žnidarčič 

53 L1D,L1C,G1B,L2K,L2C, 

G2B,LG1A,PV1A, 

PV1B,LG2A,PV2A,PV2B 

športni dan atletika 6 24.09.2015 Nataša Eržen 

54 VSI ODDELKI športni dan športne igre 6 14.10.2015 Nataša Eržen 

55 L1D športni dan pohod 6 22.06.2016 Nataša Eržen 

56 L1C,G1B športni dan plavanje 6 04.09.2015 Nataša Eržen 

57 L1C športni dan športni dan po izbiri 6 22.06.2016 Nataša Eržen 

58 G1B športni dan športni dan po izbiri 6 22.06.2016 Nataša Eržen 

59 L2C,G2B,LG1A,PV1A, 

PV1B,LG2A,PV2A,PV2B 

športni dan plavanje Atlantis 6 12.02.2016 Nataša Eržen 

60 L2C športni dan športni dan po izbiri 6 22.06.2016 Nataša Eržen 

61 G2B športni dan športni dan po izbiri 6 22.06.2016 Nataša Eržen 
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  Oddelek Aktivnost Vrsta aktivnosti Št.ur Predvideni termin izvedbe Poročilo 

62 LG3C športni dan pohod 6+2 16.03.2016 Nataša Eržen 

63 LG3A,PV3A,PV3B,G4A, 

L4A,PV4A,PV4B 

športni dan sup in kajak 6 23.09.2015 Nataša Eržen 

64 LG3A,PV3A,PV3B,G4A, 

L4A,PV4A,PV4B,L1B 

športni dan pustolovski park 6 23.09.2015 Nataša Eržen 

65 LG3A, L4A športni dan pohod – dvodnevna ekskurzija 6 21.10.2015 Nataša Eržen 

66 PV3A,PV3B,G4A, 

PV4A,PV4B 

športni dan pohod 6 23.03.2016 Nataša Eržen 

67 PV3A,PV3B tečaj s področja športa plavanje  14.09.2015 Nuša Pintarič 

68 PV2A,PV2B tečaj s področja športa smučanje 4 22.02.2016 Nataša Eržen 

69 PV1A,PV1B tečaj s področja športa rolanje  22.06.2016 Nuša Pintarič 

70 PV1A,PV1B tečaj s področja športa drsanje  24.02.2016 Nataša Eržen 

71 PV1A,PV1B tečaj s področja športa tek na smučeh  24.02.2016 Nataša Eržen 

72 PV1A,PV1B, 

PV2A,PV2B 

kulturna dejavnost ogled muzikala Cvetje v jeseni 3 18.09.2015 Marija Nemanič 

73 PV1A,PV1B, 

PV2A,PV2B 

kulturna dejavnost ogled predstave Tarzan, Šolski muzej 7+2 26.02.2016 Marija Nemanič 

74 PV1A,PV1B kulturna dejavnost ogled predstave Tartuffe, KCJT NM 3 22.02.2016 Marija Nemanič 

75 PV1A,PV1B,PV2A,PV2B, 

PV3A,PV3B,PV4A,PV4B 

kulturna dejavnost proslave (dan samostojnosti, Prešernov dan, dan 

državnosti 

3 23.06.2016 Marija Nemanič 

76 PV1A,PV1B,PV2A,PV2B kulturna dejavnost muzikoterapija z gongi 2 11.05.2016 Marija Nemanič 

77 PV3A,PV3B,PV4A,PV4B kulturna dejavnost ogled predstave Faust, Drama LJ, druge kulturne 

vsebine 

7 10.11.2015 Marija Nemanič 

78 PV3A,PV3B kulturna dejavnost Galerija Božidarja Jakca 4 18.05.2016 Marija Nemanič 

79 PV3A,PV3B,PV2A,PV2B kulturna dejavnost ogled razstave A. Rodina, Zagreb, druge kulturne 

vsebine 

7+2 18.09.2015 Marija Nemanič 
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  Oddelek Aktivnost Vrsta aktivnosti Št.ur Predvideni termin izvedbe Poročilo 

80 PV4A,PV4B strokovna ekskurzija Zamejska Slovenija 7+2 16.10.2015 Marija Nemanič 

81 PV4A,PV4B kulturna dejavnost ogled predstave Prevzetnost in pristranost, APT 

NM 

3 09.09.2015 Marija Nemanič 

82 PV1A,PV1B strokovno predavanje metode učenja 4 25.12.2015 Natalija Kunič 

83 PV2A,PV2B kulturna dejavnost ogled komorne opere Krst pri Savici 3 01.12.2015 Marija Nemanič 

84 PV4A,PV4B, 

PV3A,PV3B 

poklicno usmerjanje študijska tržnica 2 15.01.2016 Natalija Kunič 

85 PV4A,PV4B poklicno usmerjanje vpis 2 15.02.2016 Natalija Kunič 

86 PV1A,PV1B strokovna ekskurzija Bela krajina 12 16.06.2016 Bojan Vukšinič 

87 PV3A,PV3B naravoslovni dan vrtec Metlika 4+4 22.04.2016 Alenka Prevalšek 

88 PV4A,PV4B naravoslovna dejavnost učna pot Gorjanci 6 27.10.2015 Alenka Prevalšek 

89 PV2A,PV2B zdravstvena vzgoja strokovne delavnice 13+4 23.06.2016 Alenka Prevalšek 

90 PV3A,PV3B zdravstvena vzgoja strokovne delavnice 7 23.06.2016 Alenka Prevalšek 

91 PV1A,PV1B poklicno področje strokovno predavanje 4 29.10.2015 Natalija Kunič 

 

 

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali nagradno ekskurzijo za dijake, ki s svojim delom in uspehi prispevajo k prepoznavnosti 

izobraževalnih programov in šole v okolju, nadstandardni športni dan – smučanje ter nadstandardno strokovno ekskurzijo v organizaciji 

družboslovnega aktiva. 

 

 Udeleženci Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Predvideni 

termin izvedbe 

Poročilo 

1 izbrani dijaki iz 

vseh oddelkov 

nagradna ekskurzija Za najboljše dijake na šoli, ki bodo na različne načine 

pomagali pri promociji šole, bodo uspešni na različnih 

tekmovanjih in bodo dosegli dobre učne rezultate, bomo 

organizirali nagradno ekskurzijo na izbrano destinacijo. 

5. 5. 2016 Mirjam Žnidarčič 
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 Udeleženci Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Predvideni 

termin izvedbe 

Poročilo 

2 prijavljeni dijaki   nadstandardni športni dan Predvideno je smučanje v Kranjski Gori januar 2016 Mirjam Žnidarčič 

3 1. in 2. letniki  nadstandardna strokovna ekskurzija Predvidena je enodnevna ekskurzija po Sloveniji  junij 2016 Biljana Bahat Vovk 

 

Na šoli bomo v letošnjem šolskem letu izvedli preventivne dejavnosti (predavanja in delavnice) za vse dijake 1. letnikov, in sicer na temo »Pasti 

odraščanja« (izvajalec je Toni Kočevar, rok izvedbe: december 2015), »O2 za vsakega«, delavnice o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega 

kajenja (izvajalec je Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, rok izvedbe: april 2015), Krvodajalstvo (izvajalci so predstavniki Rdečega križa 

iz območne enote Novo mesto, rok izvedbe: december 2015) ter Medvrstniško nasilje (izvajalci so predstavniki Policijske uprave Novo mesto, 

rok izvedbe: od oktobra do novembra 2015). 

Z letošnjim letom smo ponovno vključeni v projekt Zdrava šola, v okviru katerega bomo skozi šolsko leto organizirali nekaj aktivnosti na temo 

duševnega zdravja. 

 Oddelek Aktivnost Št. ur 

aktivnosti 

Opis aktivnosti Predvideni 

termin izvedbe 

Poročilo 

1 G4A, L4A, L2B, 

PV4A, PV4B 

Poklicna orientacija 1 Dijakom zaključnih letnikov bosta svetovalni delavki Mirjam 

Žnidarčič in Janja Javoršek posredovali osnovne informacije o 

načinu, možnostih, postopku in pogojih vpisa na fakultete, visoke in 

višje šole. 

19. 10. 2015 Mirjam 

Žnidarčič, 

Janja 

Javoršek 

2 L1D Preventivne delavnice 1 Predavanje in delavnice na temo Medvrstniško nasilje. Izvajalci 

delavnic bodo predstavniki iz Policijske uprave Novo mesto. 

28. 9. 2015 Mirjam 

Žnidarčič 

3 LG1A, PV1A, 

PV1B 

Preventivne delavnice 1 Predavanje in delavnice na temo Medvrstniško nasilje. Izvajalci 

delavnic bodo predstavniki Policijske uprave Novo mesto. 

29. 9. 2015 Mirjam 

Žnidarčič 

4 G4A, L4A, L2B, 

PV4A, PV4B 

Predavanje 1 Za dijake zaključnih letnikov bomo pripravili predavanje na temo 

krvodajalstva. Predaval bo predstavnik, prostovoljec Območnega 

4. 12. 2015 Mirjam 

Žnidarčič 
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 Oddelek Aktivnost Št. ur 

aktivnosti 

Opis aktivnosti Predvideni 

termin izvedbe 

Poročilo 

združenja Rdečega križa v Novem mestu. 

5  G4A, L4A, L2B, 

PV4A, PV4B 

Krvodajalska akcija za 

dijake in učitelje 

2 Za dijake zaključnih letnikov bomo v sodelovanju z Območnim 

združenjem Rdečega križa v Novem mestu organizirali krvodajalsko 

akcijo na Transfuzijskem centru v Splošni bolnišnici v Novem mestu. 

14. 12. 2015 Mirjam 

Žnidarčič 

6 LG1A, PV1A, 

PV1B, L1D, 

L1C, G1B,  

Preventivne delavnice 2 Za dijake prvih letnikov bomo pripravili preventivne delavnice na 

temo škodljivosti kajenja in vpliv kajenja na zdravje ljudi. Delavnice 

bodo vodili predstavniki Mladinske zveze Slovenije brez izgovora. 

22. 4. 2016 Mirjam 

Žnidarčič 

7  LG1A, PV1A, 

PV1B, L1D, 

L1C, G1B, 

Preventivne delavnice-

"Pasti odraščanja" 

2 Za dijake prvih letnikov bomo organizirali preventivne delavnice na 

temo "Pasti odraščanja". Povabili bomo našega zunanjega sodelavca 

gospoda Tonija Kočevarja, ki bo dijakom predaval o alkoholu, drogah 

in drugih nevarnostih, s katerimi se mladostniki srečujejo na poti 

odraščanja. 

28. 10. 15 Mirjam 

Žnidarčič 

8  G1B, L1C Preventivne delavnice 1 Predavanje in delavnice na temo Medvrstniško nasilje. Izvajalci 

delavnic bodo predstavniki iz Policijske uprave Novo mesto. 

30. 9. 2015 Mirjam 

Žnidarčič 

9  PV1A, PV1B Preventivne delavnice 1 Predavanje in delavnice na temo Medvrstniško nasilje. Izvajalci 

delavnic bodo predstavniki iz Policijske uprave Novo mesto. 

1. 10. 2015 Janja 

Javoršek 
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4.3 Ocenjevanje znanja 

Ocenjevanje poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, 

št. 60/2010) in v skladu s Šolskimi pravili o ocenjevanju Srednje gradbene, lesarske in 

vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto.  

Ocenjevanje pri posameznih predmetih je pisno in ustno, ocenjujejo se tudi izdelki 

(seminarske naloge, vaje, praktični izdelki).  Kriteriji ocenjevanja so zapisani in usklajeni v 

strokovnih aktivih, ocene vpisujemo v e-redovalnico. Pisna ocenjevanja in praviloma tudi 

ustna so napovedana vnaprej. Razporeditev vseh pisnih ocenjevanj je razvidno v eAsistentu. 

4.4 Izpiti ob koncu izobraževanja 

Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja končajo izobraževanje z zaključnim izpitom in s 

tem pridobijo poklic. Dijaki srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja 

zaključijo izobraževanje s poklicno maturo. Z opravljeno poklicno maturo dijaki pridobijo 

srednjo strokovno izobrazbo. 

4.4.1 Vsebina zaključnega izpita 

 

Zaključni izpit obsega za: 

 nižje poklicno izobraževanje: obdelovalec lesa, pomočnik v tehnoloških procesih 

-   izdelek oziroma storitev in zagovor 

 srednje poklicno izobraževanje: zidar, pečar - polagalec keramičnih oblog 

-   slovenščina (pisno in ustno) 

-   izdelek oziroma storitev in zagovor 

 srednje poklicno izobraževanje: mizar 

-   slovenščina (pisno in ustno) 

-   izdelek in zagovor 

  

V šolskem letu 2015/2016 se na zaključek izobraževanja pripravljajo; 6 obdelovalcev lesa, 8 

pomočnikov v tehnoloških procesih, 11 mizarjev, 8 zidarjev, pečar - polagalec keramičnih 

oblog. 

Skupaj je to 33 dijakov. 

  

Za izvedbo zaključnih izpitov v šolskem letu 2015/2016 je bil imenovan izpitni odbor (v 

nadaljevanju IO) v sestavi: 

  

Damjana Gruden   predsednica izpitnega odbora 

Melita Blatnik    tajnica IO za ZI, namestnica predsednice 

Franci Struna    član, izpraševalec 2. predmeta 

Suzana Kumelj Bračič  članica, izpraševalka 1. predmeta 
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Darko Brišar    član, izpraševalec 2. predmeta  

  

Mandat šolske komisije traja eno šolsko leto. 

  

Okvirni koledar zaključnega izpita v šolskem letu 2015/2016 

zimski rok 

09. 2. 2016                 pisni izpit iz slovenščine 

spomladanski rok 

06. 6. 2016                 pisni izpit iz slovenščine 

jesenski rok 

22. 8. 2016                 pisni izpit iz slovenščine 

 

 

  Program Predmeti Način 

opravljanja 

1 srednje poklicno izobraževanje: mizar slovenščina pisno in ustno 

2 srednje poklicno izobraževanje: mizar zaključno delo izdelava izdelka in 

zagovor 

3 srednje poklicno izobraževanje: poklici v gradbeništvu 

(pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar) 

slovenščina pisno in ustno 

4 srednje poklicno izobraževanje: poklici v gradbeništvu 

(pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar) 

izdelek oz. storitev 

in zagovor 

izdelava izdelka in 

zagovor 

5 nižje poklicno izobraževanje: poklici v gradbeništvu 

(obdelovalec lesa, pomočnik v tehnoloških procesih) 

izdelek oz. storitev 

in zagovor 

izdelava izdelka in 

zagovor 

 

Poročilo bo napisala in oddala: Melita Blatnik. Rok oddaje poročila: 31.8.2016. 

4.4.2 Poklicna matura 

Vsebina poklicne mature 

Poklicna matura v skladu z izobraževalnim programom obsega obvezni del in izbirni del. 

  

Obvezni del obsega prvo in drugo izpitno enoto, in sicer: 

-   prva izpitna enota je pisni in ustni izpit iz slovenščine; 

-   druga izpitna enota: 

 je pisni in ustni izpit iz »graditev objektov«, ki zajema pomembnejše vsebine, cilje in 

kompetence iz modulov (stavbarstvo, gradbena mehanika, gradbeno inženirski 

objekti),  ki omogočajo povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja - za 

dijake G4A 

 je pisni in ustni izpit iz lesarstva, ki zajema pomembnejše vsebine, cilje in kompetence 

iz modulov (tvoriva, tehnologija obdelave lesa, konstruiranje lesnih izdelkov, stroji za 

obdelavo lesa, proizvodna tehnika), ki omogočajo povezovanje splošnega, 

strokovnega in praktičnega znanja, za dijake L4A in L2B – PTI. 
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 je pisni in ustni izpit iz predmeta »vzgoja predšolskega otroka«, ki zajema 

pomembnejše vsebine, cilje in kompetence iz modulov: 

 pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju 

 razvoj in učenje predšolskega otroka 

 kurikulum oddelka v vrtcu 

 varno in zdravo okolje 

 za dijake PV4A in PV4B 

Izbirni del obsega tretjo in četrto izpitno enoto: 

 tretja izpitna enota je ustni in pisni izpit iz matematike ali tujega jezika, po izbiri 

kandidata; 

 četrta izpitna enota je izdelek in zagovor oziroma izpitni nastop in zagovor za program 

SSI  vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok 

  

V šolskem letu 2015/2016 se pripravlja na zaključek izobraževanja 9 gradbenih tehnikov, 31 

lesarskih tehnikov ter 42 dijakov programa predšolske vzgoje. Skupaj je to 82 dijakov. Dijaki 

lahko opravljajo poleg poklicne mature še maturitetni predmet. 

  

Za izvedbo poklicne mature v šolskem letu 2015/2016 je bila imenovana šolska maturitetna 

komisija v sestavi: 

  

Damjana Gruden predsednica šolske maturitetne komisije 

Vesna Prodanović tajnica poklicne mature, ocenjevalka in izpraševalka 3.  predmeta 

Nevenka Cesar namestnica predsednice, ocenjevalka in izpraševalka 2. in 4. predmeta 

Mihael Gorše  član, ocenjevalec in izpraševalec 2. in 4. predmeta 

Alenka Prevalšek članica, ocenjevalka in izpraševalka 2. predmeta 

  

Komisija je imenovana za čas od 01.11.2015 do 31.10.2016. 

 

Okvirni koledar poklicne mature v šolskem letu 2015/2016 

zimski rok 

1. 2. 2016                   začetek poklicne mature 

4. 3. 2016                   seznanitev z uspehom pri poklicni maturi 

 spomladanski rok 

28. 5. 2016                 začetek poklicne mature 

  4. 7. 2016                 seznanitev z uspehom pri poklicni maturi 

 jesenski rok 

24. 8. 2016                 začetek poklicne mature v jesenskem roku 

  8. 9. 2016                 seznanitev z uspehom pri poklicni maturi 
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4.5  Dejavnosti 

V tem šolskem letu bomo na šoli ustvarjali in oblikovali šolsko glasilo e-časopis pod 

vodstvom mentorice Suzane Kumelj Bračič ter izvajali gledališki in bralni krožek pod 

vodstvom mentorice Tanje Burgar.  

Aktiv Krožek Cilj krožka Aktivnost dijakov Aktivnost 

učitelja 

Mentor/Datum 

poročila 

Slovenistični 

aktiv  

 

novinarski 

krožek 

poglobljeno razvijanje 

zmožnosti pogovarjanja, 

poslušanja/gledanja in branja 

raznih besedil/dogajanj ter 

zmožnosti pisnega sporočanja, 

poglabljanje razmišljujočega in 

kritičnega sprejemanja 

stvarnosti, poglobljeno 

razvijanje estetske zmožnosti, 

poglobljeno razumevanje širših 

družbenih pojavov in duševnih 

procesov pri posamezniku –

samopodoba, zmožnost 

empatije, moralni in socialni 

čut … , pisanje različnih nov. 

žanrov ter ostalih besedilnih 

vrst, oblikovanje spletnega 

časopisa  

spremljanje 

dogajanja na šoli, 

po potrebi 

udeleževali srečanj, 

na katerih bomo 

med drugim izbrali 

in oblikovali 

vsebino ter zunanjo 

podobo šolskega 

spletnega glasila 

usmerjanje 

dijakov 

Suzana Kumelj 

Bračič 

30.  6. 2016 

Slovenistični 

aktiv 

gledališki 

klub 

scena in nastop na odru, igrane 

pravljice otrokom v vrtcu 

priprava scene, 

rekvizitov učenje 

dramskega besedila 

nastop pisanje 

besedil, slikanje, 

fotografiranje, 

risanje 

organizacija in 

mentorstvo 

Marija Nemanič 

30. 6. 2016 

Gradbeni 

aktiv 

 

krožek 

mehanike 

spodbujati zanimanje dijakov 

za  mehaniko, nadarjene dijake 

pripraviti na šolsko in državno 

tekmovanje 

reševanje nalog iz 

preteklih tekmovanj 

priprava nalog, 

usmerjanje 

dijakov 

Nevenka Cesar 

30. 6. 2016 

 

 

4.5.1 Dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev 

Priprava na študij arhitekture 

 

Zainteresiranim dijakom naše šole študent arhitekture izvede tečaj risanja in priprav za 

sprejemne izpite na Fakulteti za arhitekturo. 
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Plesni tečaji 

 

Zaključnim letnikom različne plesne šole ponudijo izvedbo plesnega tečaja za maturantske 

plese.        

4.5.2 Tekmovanja in projekti dijakov 

V šolskem letu 2015/2016 se bomo udeležili naslednjih tekmovanj: 

 

    

Tekmovanje Organizator na 

šoli 

Izvajalci Datum 

izvedbe 

GRADBENIADA - MEDNARODNO Nevenka Cesar Nevenka Cesar, Nataša Eržen, 

Franci Struna, Rado Bajič 

13.04.2016 

ATLETIKA – EKIPNO - PODROČNO 

fantje 

Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović, Nataša Eržen 06.10.2015 

ATLETIKA – POSAMIČNO - PODROČNO Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović 25.05.2016 

KOŠARKA – OBČINSKO - F Nataša Eržen Nataša Eržen, Mario Mohorović 27.11.2015 

KOŠARKA - PODROČNO - F Nataša Eržen Nataša Eržen, Mario Mohorović 10.12.2015 

SPOMLADANSKI KROS - OBČINSKO Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović, Nataša Eržen 27.04.2015 

JESENSKI KROS - OBČINSKO Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović, Nataša Eržen 06.10.2015 

MALI NOGOMET – OBČINSKO - F Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović 27.01.2016 

MALI NOGOMET – PODROČNO - F Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović 09.02.2016 

ODBOJKA – OBČINSKO - F Nataša Eržen Nataša Eržen 24.11.2015 

ODBOJKA - PODROČNO - F Nataša Eržen Mario Mohorović, Nataša Eržen 27.11.2015 

ROKOMET - OBČINSKO - F Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović 18.11.2015 

ROKOMET – PODROČNO - F Mario 

Mohorović 

Mario Mohorović 27.11.2015 

VELESLALOM - PODROČNO Nataša Eržen Nataša Eržen 02.03.2016 

BADMINTON - PODROČNO Nataša Eržen Nataša Eržen, Mario Mohorović 29.12.2015 

BADMINTON - DRŽAVNO Nataša Eržen učitelji ŠVZ 20.01.2016 

KOŠARKA – OBČINSKO - D Nuša Pintarič učitelji ŠVZ 25.11.2015 

KOŠARKA – PODROČNO - D Nuša Pintarič učitelji ŠVZ 15.12.2015 

MALI NOGOMET - OBČINSKO - D Mario 

Mohorović 

učitelji ŠVZ 05.01.2016 

MALI NOGOMET - PODROČNO - D Mario 

Mohorović 

učitelji ŠVZ 10.02.2016 
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Tekmovanje Organizator na 

šoli 

Izvajalci Datum 

izvedbe 

ATLETIKA – EKIPNO – PODROČNO -

DEKLETA 

Nuša Pintarič učitelji ŠVZ 08.10.2015 

ODBOJKA – PODROČNO - D Nuša Pintarič učitelji ŠVZ 30.11.2015 

ROKOMET – OBČINSKO - D Nuša Pintarič učitelji ŠVZ 19.11.2015 

ODBOJKA – OBČINSKO - D Nuša Pintarič učitelji ŠVZ 25.11.2015 

ROKOMET – PODROČNO - D Nuša Pintarič učitelji ŠVZ 27.11.2015 

ZGODOVINA - ŠOLSKO Janja Hauptman Janja Hauptman 15.01.2016 

ZGODOVINA - DRŽAVNO Janja Hauptman Janja Hauptman 24.03.2016 

SLOVENŠČINA - CANKARJEVO 

PRIZNANJE - šolsko tekmovanje 

Marija Nemanič Marija Nemanič 09.12.2015 

KENGURU – MATEMATIKA - ŠOLSKO Melita Blatnik učielji matematike 17.03.2016 

VEGOVO – MATEMATIKA - REGIJSKO Melita Blatnik učitelji matematike 15.04.2016 

MATEMATIKA - DRŽAVNO Melita Blatnik učitelji matematike 11.05.2016 

ANGLEŠČINA - BRALNA ZNAČKA Vesna 

Prodanović 

učitelji angleščine 17.05.2016 

MEHANIKA - ŠOLSKO Nevenka Cesar Nevenka Cesar 21.04.2016 

MEHANIKA - DRŽAVNO Nevenka Cesar Nevenka Cesar 18.05.2016 

MEGRA - TEKMOVANJE 

KERAMIČARJEV - DRŽAVNO 

Franc Struna Franc Struna 12.04.2016 

ACAD - ŠOLSKO Mirko Gorenc Mirko Gorenc 13.04.2016 

ACAD - MEDNARODNO Mirko Gorenc Mirko Gorenc 14.06.2016 

ACAD - DRŽAVNO Mirko Gorenc Mirko Gorenc 11.05.2016 

OPISNA GEOMETRIJA - ŠOLSKO Zorko Zdenka Zdenka Zorko 28.04.2016 

LESARIJADA - DRŽAVNO Gorše Mihael učitelji lesarstva in učitelji športne 

vzgoje 

30.04.2015 

EUROSKILLS - MEDNARODNO Gorše Mihael učitelji lesarstva 31.10.2014 

FIZIKA - ŠOLSKO Tomaž Pačnik učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

02.03.2016 

FIZIKA - REGIJSKO Tomaž Pačnik učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

18.03.2016 

FIZIKA - DRŽAVNO Tomaž Pačnik učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

11.04.2016 

SLOVENŠČINA - CANKARJEVO 

PRIZNANJE - področno tekmovanje 

Marija Nemanič Marija Nemanič 21.01.2016 

IATEFL-regijsko Kralj Saša Kralj Saša 25.02.2016 

IATEFL - državno Kralj Saša Kralj Saša 16.03.2016 

RAČUNALNŠTVO – BOBER - ŠOLSKO Lorena Mihelač učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

09.11.2015 

RAČUNALNIŠTVO – BOBER -DRŽAVNO Lorena Mihelač učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

15.01.2016 

RAČUNALNŠTVO – BOBER - REGIJSKO Lorena Mihelač učitelji naravoslovna- 18.03.2016 
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Tekmovanje Organizator na 

šoli 

Izvajalci Datum 

izvedbe 

matematičnega aktiva 

BIOLOGIJA - ŠOLSKO Alenka 

Prevalšek 

Alenka Prevalšek 28.01.2016 

BIOLOGIJA - DRŽAVNO Alenka 

Prevalšek 

Alenka Prevalšek 18.03.2016 

SLADKORNA BOLEZEN - ŠOLSKO Alenka 

Prevalšek 

Alenka Prevalšek 16.10.2015 

SLADKORNA BOLEZEN - DRŽAVNO Alenka 

Prevalšek 

Alenka Prevalšek 31.12.2015 

ETWINNING - DRŽAVNO Lorena Mihelač Lorena Mihelač 14.10.2015 

GLAS MLADIH - DRŽAVNO Matej Burger Matej Burger 31.03.2016 

ETWINNING - EVROPSKO Lorena Mihelač Lorena Mihelač 17.02.2016 

PIKA POKA POD GORO - TEKMOVANJE 

LJUDSKO IZROČILO 

Lorena Mihelač Lorena Mihelač 18.05.2016 

 

 

Projekti Organizator na šoli Izvajalci Datum 

izvedbe 

RASTEM S KNJIGO Tanja Burgar učitelji in dijaki 22.06.2016 

ZDRAVA ŠOLA Janja Javoršek, 

Biljana Bahat Vovk  

učitelji in dijaki 24. 06. 2016 

DIJAŠKA TRŽNICA Melita Blatnik učitelji in dijaki 11. 1. 2015 

20. 1. 2016 

LEPO JE DELITI  Slavko Mirtič učitelji lesarstva in 

dijaki  

11.05.2016 

PROGRAM SPODBUJANJA PODJETNOSTI V VIZ 

Z NAMENOM RAZVOJA PODJETNIŠTVA MED 

MLADIMI – lesarstvo, gradbeništvo, PV 

Goran Delajković, 

Mirko Gorenc, 

Natalija Kunič 

Goran Delajković 

in 2 dijaka 

18.05.2016 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  Slavko Mirtič učitelji stroke 31.05.2016 

 

 

Proslave Organizator na šoli Izvajalci Datum izvedbe 

Proslava ob Kulturem prazniku  Saša Kralj vsi učitelji 09.02.2016 

Proslava ob koncu šolskega leta  Saša Kralj vsi učitelji 31.05.2016 

 

5 ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA PROCESA 

Pedagoški proces je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih. Šolsko leto se začne s poukom 

1. 9. 2015 in traja do 23. 5. 2016 za dijake zaključnih letnikov in do 24. 6. 2016 za dijake 

nižjih letnikov. Pouk je organiziran v dopoldanski  izmeni.  Praktični pouk za gradbene 
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poklice poteka v gradbenih delavnicah samo dopoldan, za lesarske poklice poteka v novih 

delavnicah MIC-a, prav tako dopoldan. V skladu z možnostmi kvalitetnega doseganja ciljev 

pri posameznih predmetih oziroma modulih potekajo določene vaje za posamezne poklice v 

realnem okolju v različnih organizacijah. Zaradi zasedenosti specialnih učilnic in nekaterih 

delavnic lahko nekatere vaje in dejavnosti potekajo izven predvidenega koledarja in urnika. 

 Pri sestavi urnika smo upoštevali, da imajo dijaki eno uro prosto za malico, drugih  prostih ur 

v urniku pa nimajo.  

 Za vodenje elektronskega dnevnika in redovalnice uporabljamo aplikacijo e-Asistent. 

5.1  Šolski koledar 

Šolski koledar se nahaja na spletni strani Šolskega centra Novo mesto na povezavi  

file:///D:/Users/Administrator/Downloads/KOLEDAR_15_16.pdf 

6 IZOBRAŽEVANJA 
 

Strokovni delavci šole se bomo izobraževali in usposabljali na notranjih in zunanjih 

izobraževanjih ter se samoizobraževali. Poudarek izobraževanja kadra je na različnih 

strokovnih in pedagoških področjih in je v skladu z razvojnimi prioritetami in cilji šole. Načrt 

izobraževanja še ni dokončen, saj so možne naknadne dopolnitve in spremembe. 

6.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole 

Na šoli bomo izvajali tudi notranje izobraževanje. Učitelji, ki se bodo udeležili različnih 

seminarjev, bodo vsebine seminarja predstavili kolegom iz aktiva in tudi ostalim. Po potrebi 

bomo organizirali usposabljanje za aplikaciji eAsistent in Herkules ter kratka predavanja in 

delavnice v izvedbi naših učiteljev. 

 

Poročilo bo napisala in oddala: BRANKA KLARIČ. Rok oddaje poročila: 30. 6. 2016 
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6.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Ime in 

priimek 

Naslov izobraževanja Izvajalec 

izobraževanja 

Termin Razvojna prioriteta 

/ kompetenca 

Kraj 

izobraževanja 

Biljana 

Bahat Vovk 

Trema in aksioznost 

pri učencih in učiteljih 

Filozofska fakulteta 14.01.2016 spoznati tehnike, 

pojme, strategije 

Ljubljana 

Biljana 

Bahat Vovk 

Evropa in islam skozi 

zgodovino 

ZRSŠ Ljubljana 24.03.2016 nastanek, 

značilnosti,vloge,zgo

dovinski viri 

Ljubljana 

Biljana 

Bahat Vovk 

Strategije razvijanja 

čustvene inteligence 

ZRSŠ Ljubljana 06.10.2015 Spoznati koncept, 

ozaveščati lastne 

prevladujoče  

Ljubljana 

Slavko 

Barborič 

Projektno delo - Od 

ideje do izdelka 

ZPTU Slovenije  23.09.2016   Portorož, 

Slavko 

Barborič 

17 mednarodni posvet ZPTU Slovenije 21.01.2016   Portorož 

Melita 

Blatnik 

Matematika v šoli in 

na POM 

ZRSŠ 16.11.2015   Ljubljana 

Tanja 

Burgar 

Slovenščina na POM 

in ZI 

Zavod RS za 

šolstvo 

29.01.2016 Objektivnost in 

veljavnost 

ocenjevanja  

Ljubljana 

Tanja 

Burgar 

Pouk slovenščine z e-

učbenikom 

Zavod RS za 

šolstvo 

17.10.2015 uporaba e-gradiva Naklo 

Nataša 

Eržen 

Ples v sodobni šoli –  

1. triletje 

Fakulteta za šport 21.01.2016 Trendi in novosti na 

področju poučevanja 

plesa 

Ljubljana 

Gorše 

Mihael 

Mednarodni posvet: 

Od ideje do izdelka 

ZPTU Slovenije 15.04.2016 Od ideje do izdelka Portorož 

Kralj Saša Nevrolingvistično 

programiranje 

Osebna odličnost, 

Marjetka Perme 

23.10.2015 psihologija, socialne 

veščine, javno 

nastopanje 

Ljubljana 

Suzana 

Kumelj 

Bračič 

Slovenščina na POM 

in ZI 

Zavod RS za 

šolstvo, Poljanska 

28, 1000 LJubljana 

29.01.2016   Ljubljana 

Suzana 

Kumelj 

Bračič 

Pouk slo z e-

učbenikom 

Zavod RS za 

šolstvo, Poljanska 

28, 1000 Ljubljana 

17.10.2015   Naklo 

Slavko 

Mirtič 

13. mednarodna 

konferenca projektno 

delo 

Združenje 

pedagogov za 

tehnično 

ustvarjalnost Slov 

25.09.2015 Predstavljeni bodo 

uspešno izvedeni 

projekti 

medpredmetnega 

povezovanja 

Portorož 

Slavko 

Mirtič 

17. Mednarodni 

znanstveni posvet 

Združenje 

pedagogov za 

tehnično 

ustvarjalnost Slov 

21.04.2016 Posvet je namenjen 

učiteljem in 

vzgojiteljem 

Portorož 
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Ime in 

priimek 

Naslov izobraževanja Izvajalec 

izobraževanja 

Termin Razvojna prioriteta 

/ kompetenca 

Kraj 

izobraževanja 

Vesna 

Prodanović 

Posvet tajnikov ŠMK Državni izpitni 

center 

17.03.2016   Ljubljana 

Vesna 

Prodanović 

OUP konferenca Oxford University 

Press in Mladinska 

knjiga 

04.12.2015   Ljubljana 

Zorko 

Zdenka 

Ogled dveh malih he 

na reki prači 

DGIT NM 11.09.2015 strokovno 

izobraževanje 

Bih-Travnik, 

Jahorina 

Zorko 

Zdenka 

3d modeliranje s 

programom Sketchup 

(začetni) 

Univerza v 

Mariboru, Fakulteta 

za naravoslovje in  

07.03.2016 razviti digitalno 

kompetenco 

Maribor 

Mirjam 

Žnidarčič 

Pristopi pri delu z 

otroci z Asperger. 

sindromom 

dr. Marta Macedoni 

Lukšič 

11.09.2015 Aspergerjev sindrom Šolski center 

Novo mesto 

Lili 

Žnidaršič 

3D modeliranje s 

programom 

SKETCHUP 

Univerza v 

Mariboru, Fakul. za 

naravosl. in mat. 

01.03.2016 računalniško 

načrtovanje 

Maribor 

Branka 

Klarić 

Mag. štud. program 

Informatika v sodobni 

družbi 

Fakulteta za 

informacijske 

študije 

30.06.2016 pridobitev ustrezne 

smeri izobrazbe 

Novo mesto 

Miroslava 

Brinc 

Strokovna ekskurzija 

na Češko 

ŠCNM 01.04.2016     

Maja 

Končar 

FMF seminar za 

učitelje matematike 

FMF 25.09.2015   Ljubljana 

Maja 

Končar 

Učinkovito in 

smiselno izrabimo e-

vsebine 

Zavod RS za 

šolstvo 

08.01.2016   Ljubljana 

Natalija 

Kunič 

strokovna ekskurzija 

na Češko 

ŠCNM 01.04.2016     

Natalija 

Kunič 

Študijska skupina 

VPO 

CPI 04.11.2015     

Aleksandra 

Matjašič 

Strokovna ekskurzija 

na Češko 

ŠCNM 01.04.2016     

Lorena 

Mihelač 

Lego mind storms Univerza za 

računalništvo - 

Ljubljana 

18.11.2015 informatizacija 

pouka, računalniška 

spretnost 

Ljubljana 

Lorena 

Mihelač 

Kontaktni seminar Nacionalna agencija 

za Erasmus+ 

13.10.2015 povezava 

gospodarstvo in 

poklicno 

izobraževanje 

Dubrovnik, 

Hrvaška 

Marija 

Nemanič 

Strokovna ekskurzija 

na Češko 

ŠCNM 01.04.2016 obisk otroških vrtcev   

Janja 

Javoršek 

Formativno 

spremljanje 

učenčevega napredka 

Zavod za šolstvo 21.08.2015   Ljubljana 
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Ime in 

priimek 

Naslov izobraževanja Izvajalec 

izobraževanja 

Termin Razvojna prioriteta 

/ kompetenca 

Kraj 

izobraževanja 

Janja 

Javoršek 

Etika in zaščita 

podatkov 

Društvo psihologov 

Slovenije 

12.09.2015 ščitenje zaupnih 

podatkov 

Ljubljana 

Janja 

Javoršek 

Strokovno srečanje za 

svet. delavce-

pripravnike 

Zavod za šolstvo 10.03.2016   Ljubljana 

Janja 

Javoršek 

Supervizija 1 Zavod za šolstvo 05.10.2015   Ljubljana in 

Postojna 

Janja 

Javoršek 

Varstvo pri delu Šolski center Novo 

mesto 

08.09.2015   Novo mesto 

Janja 

Javoršek 

Projekt Zdrava šola Nacionalni inštitut 

za javno zdravje 

19.10.2015   Novo mesto 

Alenka 

Prevalšek 

Naravoslovna 

konferenca 

Zavod za šolstvo 20.08.2015 naravoslovna 

pismenost 

Laško 

Alenka 

Prevalšek 

Naravoslovna 

konferenca 

Zavod za šolstvo 

RS 

21.08.2015 naravoslovna 

pismenost 

Laško 

Alenka 

Prevalšek 

Študijska skupina 

Vzgoja predšolskega 

otroka 

CPI 09.11.2015   Ljubljana, Zreče 

(2 dni) 

Nuša 

Pintarič 

Joga v šoli doc. dr. Meta 

Zagorc 

03.03.2016 razvijanje gibljivosti 

in sproščanje pri švz 

Ljubljana 

Jasna 

Tomljanovič 

Zvoki gongov in 

himalajskih posod v 

šolah & vrtcih 

Žiško Andreja 08.01.2016 glasbena terapija v 

razredu ali vrtcu 

Ljubljana 

Tomaž 

Pačnik 

Energetska pismenost Univerza v 

Mariboru, 

pedagoška fakulteta 

08.04.2016 povezava šolskega 

znanja s projekti v 

Sloveniji 

Maribor 

Tomaž 

Pačnik 

Vloga eksperimenta 

pri naravoslovju 

Zavod RS za 

šolstvo 

09.11.2015   Ljubljana 

 

7 SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

7.1 Sodelovanje z okoljem 

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali sodelovanje s podjetji in obrtniki v širši okolici 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Notranjske, Kočevja in Ivančne Gorice. S podjetji 

sodelujeta organizatorja delovne prakse oziroma organizatorja praktičnega usposabljanja z 

delom, Franc Struna za področje gradbeništva in Slavko Mirtič za področje lesarstva, ter 

učitelji praktičnega pouka z obeh strokovnih področij. Izkazalo se je, da osebni obisk pri 

delodajalcu pomeni največ v smislu izmenjave mnenj in določanju vsebin odprtega kurikula, 

spremljanju dela dijakov, zato bomo s takim načinom v tem šolskem letu nadaljevali. V 



43 

 

obiske pri delodajalcih bomo v tem šolskem letu vključili tudi učitelje PRA, ki so bili 

posameznim dijakom mentorji. 

Letošnja novost je, da bomo v celotni regiji sodelovali tudi z vrtci zaradi izvedbe dela 

predmetnika programa predšolske vzgoje ter s srednjimi vzgojiteljskimi šolami Slovenije v 

Skupnosti šol predšolske vzgoje. 

Pri spremljavi zaključnih izpitov pri 2. izpitni enoti in spremljavi poklicne mature pri 4. 

izpitni bomo sodelovali z Obrtno zbornico Slovenije, OE Novo mesto in CPI - Centrom za 

poklicno usposabljanje in vrtci.  Na ta način dobimo povratno informacijo, ali so zaključne 

naloge dovolj zahtevne in izpeljane na primernem nivoju. Prav tako sodelujemo z 

Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, kjer bomo nadaljevali sodelovanje v smislu 

povezovanja z osnovnimi šolami ter pri prepoznavnosti poklicev.  

V šolske klopi želimo pripeljati predstavnike podjetij iz neposrednega okolja in širše 

Slovenije, saj se zavedamo, da bogata praksa in dejavnost pomagata pri uresničevanju naših 

vzgojno-izobraževalnih ciljev.  

S povezovanjem z OZRK NM (Območno združenje Rdečega Križa Novo mesto) želimo pri 

mladini krepiti socialni čut in čut za pomoč sočloveku v stiski. 

V okviru kulturnih dejavnosti in projektnega tedna sodelujemo s Kulturnim centrom 

Janeza Trdine, knjižnico Mirana Jarca, Dolenjskim muzejem, Študijsko knjižnico, Kapitljem, 

knjižnico v Frančiškanskem samostanu in njihovo cerkvijo, policijo, z radiem Krka, vojsko. 

Prav tako sodelujemo s centri za socialno delo, zavodom za zaposlovanje, Zdravstvenim 

domom Novo mesto, kjer opravljajo sistematske preglede za naše dijake. 

Dobro sodelujemo tudi z ZRSŠ, najtesneje z OE Novo mesto. Udeleževali se bomo njihovih 

organiziranih srečanj in akcij. 

7.2 Promocija šole 

V šolskem letu 2015/16 bomo nadaljevali s promocijo Srednje gradbene, lesarske in 

vzgojiteljske šole, in sicer s predstavitvami poklicev v razredih in na roditeljskih sestankih, z 

udeležbo in promocijo na sejemskih predstavitvah po osnovnih šolah ter z organizacijo in 

izvedbo tehniških dni po osnovnih šolah in na naši šoli. 

Dejavnosti glede promocije šole bodo potekale od septembra do maja. 

Koordinator promocije poklicev in tehničnih dni po osnovnih šolah je v tem šolskem letu 

Zdenka Zorko, v izvedbo pa bodo vključeni vsi učitelji splošnih in strokovnih predmetov. 

Vključili bomo še nove oblike promocije, kot so okrogle mize, tiskovne konference, 

vključevanje delodajalcev, problemske konference, Razvojna agencija Novo mesto. 
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Junija bomo organizirali poletne kreativne delavnice in k sodelovanju povabili učence od 7. 

do 9. razreda. Nekajdnevne delavnice bodo potekale na Šolskem centru Novo mesto, izvajali 

jih bodo učitelji gradbene in lesarske stroke. 

 

Zadolžena na šoli Aktivnost Rok izvedbe 

Zdenka Zorko koordinatorica 30. 06. 2016 

7.3 Mednarodno sodelovanje 

V šolskem letu 2015/16 se planirajo naslednje mednarodne dejavnosti: 

 Erasmus+ KA1 – obisk nemških učiteljev, 

 Erasmus+ KA2 – strateški projekt; dveletno delo – izdelava računalniških aplikacij, ki 

je projekt celotnega Šolskega centra Novo mesto, 

 Priprava mobilnosti – dijaki (opravljanje prakse v Češki Republiki in v Nemčiji), 

 Job-shadowing – obisk čeških učiteljev (spremljanje informatiziranosti različnih 

predmetov na ŠC NM), 

 eTwinning projekt »Help me to express myself«. 

Glavna koordinatorka mednarodnega sodelovanja je Lorena Mihelač. 

7.4 Sodelovanje s starši 

Naloga Cilj Poročilo 

Sodelovanje s 

starši 

 

Vodja 

Mirjam 

Žnidarčič 

 

Sodelujoči 

vsi učitelji 

povezovanje, 

obveščanje, 

dogovarjanje s starši 

 na govorilnih urah enkrat tedensko v dopoldanskem 

času, v popoldanskem času pa po šolskem koledarju  

 na roditeljskih sestankih, ki so načrtovani s šolskim 

koledarjem  

 na svetu staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev 

vseh oddelkov  

 preko telefonskega obveščanja, e-pošte - obveščanje 

staršev preko e-Asistenta (glede na vrsto paketa, ki so 

ga starši naročili pri ponudniku)  

 na individualnih razgovorih pri ravnateljici in 

svetovalni delavki. 
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8 MATERIALNI POGOJI 
 

Pouk poteka v urejenih učilnicah in šolskih delavnicah. Učilnice in hodnike bomo opremljali 

z različnimi didaktičnimi pripomočki (plakati, izdelki). Večina učiteljev ima za svoje delo na 

voljo prenosne šolske računalnike. 

Prostor Opis 

učilnice Nekatere so opremljene s projektorji, več učilnic pa ima interaktivno tablo. V 

bližnji prihodnosti želimo opremiti z IKT opremo še več učilnic. Zaradi prostorske 

stiske si učilnice izmenjujemo z ostalimi šolami na ŠC. 

V letošnjem letu pričakujemo 8 novih učilnic, ko bo dokončana gradnja nad 

lesarskimi delavnicami za potrebe programa predšolske vzgoje. 

računalniške 

učilnice 

Šola razpolaga s tremi računalniškimi učilnicami, ki so opremljene s po 16 

računalniki za dijake, projektorjem in računalnikom za učitelja. Ena od teh učilnic 

razpolaga s 24 računalniki in računalnikom za učitelja. Ta učilnica ima tudi 

interaktivno tablo. V letošnjem letu je predvidena še ena računalniška učilnica, ko 

bodo dograjeni prostori nad lesarskimi učilnicami za potrebe predšolske vzgoje. 

specialne 

učilnice 

Pouk glasbe v programu predšolska vzgoja izvajamo v specialni učilnici, ki je 

opremljena z glasbili in jo uporabljajo tudi vse ostale šole na Šolskem centru. Vaje 

instrumenta (klavir, kitara) izvajamo v ustrezno opremljenih kabinetih. 

športna dvorana 

in športna 

igrišča 

Športna vzgoja se izvaja na zunanjih igriščih in na atletskem stadionu s 300-

metrsko stezo iz umetne mase ter v notranjih prostorih v okviru Športne dvorane 

Leona Štuklja, kjer je na razpolago 9 vadbenih enot (2 enoti na galeriji, 3 enote 

dvorane, fitnes, plesna dvorana, dvorana za namizni tenis, gimnastična dvorana – 

dekleta). 

šolske delavnice V šolskih delavnicah izvajamo pouk praktičnega pouka. Na voljo sta 2 delavnici za 

pouk gradbeništva in 5 za pouk lesarstva. Vse delavnice so opremljene z vso 

potrebno opremo za izvajanje praktičnega pouka po učnem načrtu. 

knjižnica Knjižnica je sodobno opremljena z velikim številom učbenikov, knjig in drugim 

gradivom. Dijaki lahko prebirajo gradivo tudi v čitalnici. 

jedilnica Dijaki imajo možnost malicati v šolski jedilnici. Hrano pripravlja Dijaški dom 

Novo mesto. 

kabineti in 

zbornica 

Učitelji se zbirajo v zbornici ali v kabinetih za posamezna predmetna področja, ki 

so bila v preteklem šolskem letu vsa obnovljena. 

 

8.1 Šolski sklad 

Besedilo k poglavju: 

Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 

(Ur.  list RS št.  36/08 ) in v skladu s 135. členom ZOFVI je  Svet Šolskega centra Novo 

mesto, Šegova ulica 112, Novo mesto, na svoji seji 1.   julija 2008   sprejel SKLEP o 

ustanovitvi Šolskega sklada Šolskega centra Novo mesto, ki za dijake organizacijsko deluje 

Upravni odbor šteje sedem  članov, in sicer: 
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-           3 člani izmed predstavnikov staršev v svetu staršev 

-           3 člani izmed predstavnikov strokovnih delavcev šole 

-           1 član izmed predstavnikov dijakov. 

  

Namen ustanovitve šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih 

fizičnih in pravnih oseb, donacij, daril in drugih virov za financiranje naslednjih dejavnosti: 

- nakup nadstandardne opreme, 

- razvojne in raziskovalne dejavnosti, 

- pomoč socialno šibkim dijakom, 

- izdajanje publikacije šole, 

- dejavnosti posameznega letnika ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega 

programa in se ne financirajo iz javnih sredstev. 

  

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za točno določen namen po sprejetem programu. 

V šolskem letu 2015/2016 bomo k donatorstvu povabili občine na območju dolenjske regije, 

obrtnike in druga obrtna in storitvena podjetja v Novem mestu in okolici, starše in učitelje. 

Novembra in januarja načrtujemo organizacijo in izvedbo dveh dijaških tržnic, kjer bodo naši 

dijaki zbirali prispevke za izdelke, ki jih bodo izdelali v šolskih delavnicah. 

Pričakujemo tudi prispevke staršev v višini 10 € na leto, in sicer po  položnici.  Starši bodo o 

tem podrobno obveščeni na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru. 

Na svoji 1. seji, ki bo septembra 2015,  bo Upravni odbor Šolskega sklada obravnaval predlog 

programa dela šolskega sklada, ki je osnova za pridobivanje sredstev. 

 

9 SPREMLJANJE IN EVALVIRANJE IZVAJANJA LDN 
 

Izvajanje LDN-ja bomo spremljali in evalvirali na rednih konferencah celotnega učiteljskega 

zbora, na sestankih strokovnih aktivov, organizatorjev različnih dejavnosti, organizatorjev 

PUD-a in tudi preko aplikacije Herkules. 

 

Poročilo bo napisala in oddala: Damjana Gruden. Rok oddaje poročila: 30. 8. 2016 
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10 PRILOGE 
 

10.1 Letni delovni načrt – družboslovni aktiv 

PREDMETI: ZGO, ZGO OK, GEO, SOC, DRU 

VODJA AKTIVA: Biljana Bahat Vovk 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Bojan Vukšinič ZGO, ZGO OK, DRU ZGO PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B 9,77 

Biljana Bahat Vovk DRU, SOC G1B,L1C, LG2c, L1D, L2K, G4A, L2B, L3A, 1TA  

Janja Hauptman GEO, ZGO LG1A, L1B,L2B, 1.aS, PV1A, PV1B, PV2A,PV2B, PV3A, PV3B 23,6287 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   
                                   

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji šole Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Rok 

predstavitev šole in izobraževalnih programov in  

zagotoviti večji vpis dijakov  

dan odprtih vrat 

informativni dan 

predstavitev šole in 

izobraževalnih programov 

vsi člani od 1.9. 2015 do 

31.8.2016 

zbiranje sredstev za šolski sklad bazar  Biljana Bahat 

Vovk 

november 

razvijati pri dijakih socialne veščine in ozaveščanje 

preventive- vključevanje vsebin k uram pouka 

predavanja za dijake s področja 

preventive in socialnih veščin 

 Biljana Bahat  

Vovk 

celo leto 
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IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

Učitelji v aktivu si izberejo merljivi cilj. Na kratko opišite, kako boste spremljali napredek merljivega cilja. V pomoč naj bo spodnji primer. 

Možnosti merljivih ciljev so npr.:  

- povprečna ocena na koncu leta 

- uspeh na maturi (povprečna ocena, pozitivnost na maturi) 

- zvišanje % uporabe računalnika pri pouku 

- sodelovanje v projektih 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

tekmovanje, natečaj projekt datum, kraj nivo tekmovanja odgovorni na šoli 

šolsko zgodovinsko tekmovanje  šolsko tekmovanje Janja Hauptman 

državno šolsko tekmovanje  državno tekmovanje Janja Hauptman 

udeleževanje na natečajih in tekmovanjih, ki bodo razpisani tekom šolskega leta   vsi člani 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci 

nadarjeni dijaki motivacija z dodatnimi nalogami. 

Spodbujanje za sodelovanje na različnih tekmovanjih. 

Mentorstvo dijakom v okviru projekta Migracije Slovencev v državah nekdanje Jugoslavije. 

vsi člani aktiva 

Janja Hauptman 

dijaki s posebnimi potrebami Prilagojeno delo in naloge, glasno govorjenje, ponavljanje, individualno prilagojene naloge. vsi člani aktiva 

dijaki športniki Individualni dogovor o terminih sodelovanja. vsi člani aktiva 
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dijaki kulturniki Individualni dogovor o terminih sodelovanja ter sodelovanje pri gledališkem in nov. krožku. vsi člani aktiva 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci 

Splošnoizobraževalna strokovna ekskurzija Biljana Bahat Vovk, Janja Hauptman 

Brezplačna predavanja zunanjih predavateljev Biljana Bahat Vovk 

Občasen potek pouka na terenu (muzej, institucije, ogledi) Biljana Bahat Vovk, Janja Hauptman 

Medpredmetna povezava vsi člani aktiva 

Sodelovanje pri izpeljavi strokovnih ekskurzij, projektnih dnevov vsi člani  aktiva 

Sodelovanje pri inventuri vsi člani aktiva 

Vodenje šolske kronike Janja Hauptman 

Sodelovanje pri projektu Zdrava šola Biljana Bahat Vovk 

CŠOD Planica Janja Hauptman 

Izlet po Sloveniji Biljana Bahat Vovk 

Izlet po zamejstvu Bojan Vukšinič 

Vodenje šolske kronike Janja Hauptman 

Izlet v Zagreb Janja Hauptman 
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10.2 Letni delovni načrt – slovenistični aktiv 

PREDMETI:  SLOVENŠČINA 

VODJA AKTIVA: SUZANA KUMELJ BRAČIČ 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

TANJA BURGAR SLOVENŠČINA GL1A, GL2A, G2B,L2C, L2K, GL3A, L1B, L2B 22,857 

MARIJA NEMANIČ SLOVENŠČINA PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 22,657 

SUZANA KUMELJ BRAČIČ SLOVENŠČINA PV1A, PV1B, PV2A, GL3C, L1D, G4A, L4A 22,571 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

 

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji šole Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Rok 

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v okolju (promocija) in 

zagotoviti večji vpis dijakov. 

pomoč pri organizaciji inf. 

dneva 

gledališka igra 

 

Suzana Kumelj 

Bračič 

februar 

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v okolju (promocija) in 

zagotoviti večji vpis dijakov. 

pomoč pri organizaciji dneva 

odprtih dni 

po potrebi članice aktiva oktober 

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v okolju (promocija) in 

zagotoviti večji vpis dijakov. 

sodelovanje pri predstavitvah 

na OŠ 

predstavitev šole in splošnih 

predmetov 

članice aktiva celo 

leto 

 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

Merljivi cilji.:  

- povprečna ocena na koncu leta 

- uspeh na maturi (povprečna ocena, pozitivnost na maturi) 

- sodelovanje v projektih 
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- sodelovanje pri različnih tekmovanjih, dejavnostih 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 
 

tekmovanje, natečaj projekt  Datum odgovorni na šoli 

Cankarjevo priznanje Šolsko tekmovanje 

Področno tekmovanje  

Državno tekmovanje  

9. 12. 2015 

21. 1. 2016 

12. 3. 2016 

Marija Nemanič 

projekt Rastem s knjigo   Tanja Burgar 

 

KROŽKI 
 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja 

gledališki klub - spoznati dramske vsebine na drugačen način 

- razvoj sporazumevalnih zmožnosti 

- spodbuditi zanimanje za gledališke predstave 

- sprejemanje in vrednotenje gledaliških predstav 

- bralna in gledališka kultura 

pisanje scenarija in igranje v 

igri  

spremljanje in usmerjanje 

dijakov 

novinarski krožek – E-časopis Spoznati različne nov. žanre, spodbuditi 

zanimanje za pisanje teh besedil. 

pisanje člankov ter 

oblikovanje spletnega 

časopisa 

spremljanje in usmerjanje 

dijakov 

bralni klub - razvoj sporazumevalnih zmožnosti 

- spodbuditi zanimanje za branje 

- bralna kultura 

spodbujanja branja in 

razmišljanja 

spremljanje in usmerjanje 

dijakov 
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DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci 

nadarjeni dijaki Motivacija z dodatnimi nalogami. 

Spodbujanje za sodelovanje na različnih tekmovanjih, nov. ter gledališkem krožku. 

članice aktiva 

dijaki s posebnimi potrebami Prilagojeno delo in naloge, glasno govorjenje, ponavljanje, individualno prilagojene naloge. članice aktiva 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 
 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci 

lektoriranje člankov za spletno stran šole in medije članice aktiva 

objava prispevkov v medijih Suzana Kumelj Bračič 

pomoč pri organizacij in izvedbi prireditve dijakov zaključnih letnikov (SSI in PTI) Marija Nemanič 

organizacija in izvedba prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku članice aktiva 

 

 

10.3 Letni delovni načrt – naravoslovno-matematični aktiv 

VODJA AKTIVA: Melita Blatnik 

PROGRAMSKE ENOTE: 

MATEMATIKA (MAT), MATEMATIKA V GRADBENIŠTVU/LESARSTVU (MATg, MATl) 
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MATEMATIKA ZA OTROKE (MOT) 

FIZIKA (FIZ), FIZIKA V LESARSTVU (FIL) 

NARAVOSLOVJE (NAR), NARAVOSLOVJE OTROKA (NARo) 

INFORMACIJSKA KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT, IKTv) 

BIOLOGIJA (BIO) 

VARNO IN ZDRAVO OKOLJE (VZO) 

 

Učitelj  Programska enota Oddelki Skupno število ur  

Branka Klarič MAT PV1A, PV1B 210 

Melita Blatnik MAT, MATl G1B, L1D, L2B, L2C, G2B, LG3C, L4A, L1B 714 

Lorena Mihelač IKT, IKTv PV1A, PV1B 240 

Dina Plut MAT, MATg LG1A, L1C, LG2A, LG3A, G4A 534 

Matjaž Cerkovnik FIZv, MAT, NAR L2K, L1d 222 

Alenka Prevalšek BIO,  NARo, VZO PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV3A, PV4A, PV4B 718 

Maja Končar MAT, MOT PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 692 

Tomaž Pačnik FIZ, FIZv, FIL, 

NAR 

LG1A, LG2A, LG3A, G1B, L1B, L1C, L1D, G2B, L2C, L2K, 

PV1A, PV1B 

712 

 

Člani aktiva se bomo sestajali predvidoma enkrat mesečno oz. po potrebah, ki jih bodo narekovale šolske obveznosti. 

Podrobnejši učni načrti po posameznih predmetih so shranjeni v arhivu šole in pri vodji aktiva. 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji šole Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Spremljava in 

kazalniki  

Rok 
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Predstavitev šole in izobraževalnih programov in  

zagotoviti večji vpis dijakov. 

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v okolju. 

Strokovno znanje prenesti na dijake. 

Prenos osvojenega znanja v življenje in delo. 

Stalno strokovno izobraževanje. 

Kvalitetno  pedagoško delo. 

Odgovorno delo z dijaki. 

Sodelovanje  

Tekmovanja 

Projekti 

Interesne dejavnosti 

Izpiti 

Priprava dijakov na 

vseživljenjsko znanje in 

kompleksno 

razmišljanje, 

navajanje dijakov na 

procesiranje informacij, 

komuniciranja, 

spoštovanja, 

sodelovanja,  

ustvarjalnosti, kritičnega 

mišljenja, iskanje in 

rabe virov, 

 

odvisno od 

populacije 

dijakov, 

znanja, 

sposobnosti, 

programa 

vsi člani aktiva 

in dijaki, starši, 

razredniki 

učni uspeh, 

malo število 

negativnih ocen, 

obisk pouka, 

pohvale in 

pripombe, 

komunikacija 

celo šolsko 

leto 

 

 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

 
 MAT MOT FIZ NAR IKT BIO VZO  

Povprečna 

ocena 

        

Anketiranje dijakov o zadovoljstvu s poukom – dvig povprečne ocene zadovoljstva. 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

Tekmovanje, natečaj 

projekt 

Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli 
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Tekmovanje v znanju 

biologije 

28.01.2016 

19.3.2016 

šolsko 

državno 

Prevalšek;  ostali člani aktiva, ravnateljica 

Tekmovanje v znanju 

fizike 

02.3.2016 

18.3.2016 

09.4.2016 

šolsko 

regijsko 

državno 

Pačnik; ostali člani aktiva, ravnateljica 

Tekmovanje v znanju 

matematike  

17.3.2016; ŠC NM 

16.4.2016;  

??? 

šolsko Kenguru 

regijsko 

državno 

Klarič, Blatnik, Plut, Končar, Cerkovnik, ostali 

člani aktiva, ravnateljica 

Tekmovanje v znanju 

informatike 

16.01.2016 

19.3.2016 

Bobrček Mihelač; ostali člani aktiva, ravnateljica 

 

Računalništvo  09.11.2015 

16.01.2016 

Bober Mihelač; ostali člani aktiva, ravnateljica 

Tekmovanje iz znanja 

sladkorne bolezni 

16.10.2015, NM 

21.11.2016 

šolsko 

državno 

Prevalšek;  ostali člani aktiva, ravnateljica 

Projekti - Etvinny sodelovanje članov aktiva na vseh 

področjih, ki so določeni z LDN šole 

celo leto Mihelač; ostali člani aktiva, ravnateljica 

 
 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja 

 Redno in vestno opravljanje 

delovne obveze,razvijanje 

učinkovitega in dinamičnega 

skupinskega dela dijakov. 

Razvijanje kompetenc v 

naravoslovju. 

vsi, celo leto organizira 

usmerja 

odpravlja napake 

prisluhne dijaku 

matematični  krožek ; Klarič, Blatnik, Plut, Končar 

fizikalna krožek; Pačnik, Cerkovnik 

naravoslovni krožek; Prevalšek, Cerkovnik 

informatika; Mihelač 
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Povezava med programiranjem, 

informatiko in glasbenimi 

inštrumenti. 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci 

nadarjeni dijaki  

dijaki s posebnimi potrebami 

dijaki športniki 

dijaki kulturniki 

dopolnilni pouk 

priprava dodatnih ali prilagojenih nalog, 

odvisno od populacije dijakov 

in oddelkov oz. programa 

 

dijaki, člani aktiva, razredniki, svetovalna 

delavka, ravnateljica 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci 

pridobitev-ureditev učilnice  vsi člani aktiva, dijaki, vodstvo šole 

fleksibilnost pouka dijakom,različnosti  

delo aktiva vsi člani 
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10.4 Letni delovni načrt – aktiv športne vzgoje 

PREDMETI:  športna vzgoja, gibanje in zdravje 

VODJA AKTIVA: Nataša Eržen 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Nataša Eržen ŠVZ, ŠVZ-PLES, USI-PLES PV1A,PV1B,PV2A,PV2B,PV3A,PV3B, G4A, PV4A,PV4B, T4C 868 

Mario Mohorović ŠVZ, GIZ GL1A, GL2A, G1B, L1C, GL3C, L1D, GL3A, PV3B 789 

Nuša Pintarič ŠVZ,ŠPORT ZA OTROKE PV1A,PV2A,PV2B,PV3A,PV4A,PV4B,L2K,G2B,L2C 898 

 

Sestajali se bomo po potrebi, da se bomo dogovarjali za športne dneve in ostale aktivnosti. 

Podrobnejše letne priprave na pouk za posamezen predmet so priloga LDN. 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Spremljava in kazalniki  Rok 

šport za vse dijake organizacija in 

priprava športnih 

dni 

 športni dnevi Nataša Eržen, Nuša Pintarić 

in Mario Mohorović, dijaki  

sodelovanje vseh dijakov junij 2016 

udejstvovanje 

dijakov v ekipah za 

šolska tekmovanja 

udeležba na 

šolskih 

tekmovanjih 

šolska tekmovanja Nataša Eržen, Nuša 

Pintarič, Mario Mohorović, 

izbrani dijaki 

 junij 2016 

sodelovanje dijakov 

na medrazrednem 

tekmovanju iz 

nogometa 

udeležba dijakov medrazredno 

tekmovanje v 

nogometu 

Mario Mohorović in dijaki fair play december 2015 
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IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

 

Učitelji v aktivu si izberejo merljivi cilj. Na kratko opišite, kako boste spremljali napredek merljivega cilja.  

Možnosti merljivih ciljev so npr.:  

- sodelovanje dijakov pri pouku 

- uporaba športne opreme pri pouku 

- rezultati 

- pomoč pri pripravi rekvizitov 

 

POSODOBITVENI NAČRT PREDMETOV PO UČNEM NAČRTU – pregled aktivnosti za vsak predmet posebej 

 

PREDMET: športna vzgoja 
 

Razvojna prioriteta 

šole 

Strategije za doseganje 

prioritete 

Cilji učne ure, enote ali 

sklopa 

Razred 

 

Čas izvedbe Izvajalci (oseba ali tim) aktivnosti 

šport za vse dijake motiviranje dijakov za vadbo sodelovanje vseh dijakov pri 

urah 

vsi 

oddelki 

celo šolsko 

leto 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, Nuša 

Pintarič 

 

 

PREDMET: gibanje in zdravje 
 

Razvojna prioriteta šole Strategije za doseganje prioritete Cilji učne ure, enote 

ali sklopa 

Razred 

 

tema, 

vsebina 

Čas izvedbe Izvajalci (oseba ali tim) 

aktivnosti 

pomembnost  gibanja in motiviranje dijakov za razvoj zdrav način življenja LG2A – aerobno celo šolsko Mario Mohorović 



 

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola 

 

1_LDN SGLVŠ_2015_2016_lektoriran 

zdravja gibalnih vrednot dijakov lesarji gibanje leto 

 

PREDMET: ustvarjalno izražanje - ples 
 

Razvojna 

prioriteta 

šole 

Strategije za doseganje prioritete Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred,  

Oddelek, Skupina 

Čas izvedbe Izvajalci (oseba ali tim) aktivnosti 

plesno 

ustvarjanje 

motiviranje dijakov za vadbo in za 

samostojno ustvarjanje 

sodelovanje vseh dijakov pri urah vsi oddelki 

predšolske vzgoje 

celo šolsko leto Nataša Eržen  

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli 

šolska tekmovanja, ki jih razpiše Agencija za šport 

Novo mesto 

celo šolsko leto v Novem mestu 

in okolici 

občinska in področna 

tekmovanja 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Nuša Pintarič 

 

KROŽKI 

Krožkov zaradi prostorske stiske in vozačev nimamo. Pred tekmovanji se z ekipami nekajkrat srečamo na treningih. 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci 

nadarjeni dijaki spodbujanje najboljših dijakov Nataša Eržen, Mario Mohorović, 
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Nuša Pintarič 

dijaki s posebnimi 

potrebami 

usklajevanje dela s šolsko svetovalno službo pri pomoči dijakom s posebnimi potrebami na 

njihovih šibkih učnih in socialnih področjih 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Nuša Pintarič 

dijaki športniki spodbujanje dijakov športnikov za vključevanje v šolsko ekipo Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Nuša Pintarič 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 
 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci 

priprava tečajev s področja športa za Predšolsko vzgojo Nataša Eržen, Mario Mohorović, Nuša Pintarič 

 

PLAN ŠPORTNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

- Nižje poklicno izobraževanje 
 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 

obdelovalec lesa, 

pomočnik v tehn. 

procesu 

L1D 

12+6* ur 

ATLETIKA (6ur) 

ŠPORTNE IGRE (6ur)  

*POHOD ( 6ur)      

september 

april 

junij 

 

obdelovalec lesa, 

pomočnik v tehn. 

procesu 

L2K  

 12 ur 

ATLETIKA (6ur)   

ŠPORTNE IGRE (6ur)    

september 

april 

 

 

 

- Srednje poklicno izobraževanje 
 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 
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poklici s podr. gradb. 

mizar 

L1C 

G1B 
18+6* ur 

PLAVANJE DOL.TOPLICE 

ATLETIKA (6ur) 

ŠPORTNE IGRE (6ur) 

*ŠP.DAN PO IZBIRI (6 ur) 

september- proj. teden 

september 

oktober 

*junij 

 

poklici s podr. gradb. 

mizar 

L2C 

G2B 

 18+6* ur 

ATLETIKA (6ur) 

ŠPORTNE IGRE (6ur) 

ATLANTIS (6ur) 

*šp.dan po izbiri 

september 

oktober 

februar 

*junij 

 

mizar, zidar 

polagalec ker. ploščic 

LG3C 
6+2* ur 

POHOD (6ur)  

PO IZBIRI (2uri) 

marec 

po dogovoru 

 

 
 
 
 

- Srednje strokovno izobraževanje 
 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

predšolska vzgoja 

LG1A  

PV1A-d 

PV1B-d 

 

18 ur 

 

ATLETIKA (6ur) 

ŠPORTNE IGRE (6ur) 

ATLANTIS (6ur) 

september 

oktober 

februar (inf. dan) 

 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

predšolska vzgoja 

LG2A 

PV2A-d 

PV2B-d 
18ur 

 

ATLETIKA (6ur) 

ŠPORTNE IGRE (6ur) 

ATLANTIS (6ur) 

 

september 

oktober 

februar (inf. dan) 

 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

predšolska vzgoja 

LG3A 

PV3A-d 

PV3B-d 

 

18+6*+6' ur 

SUP IN KAJAK (6ur) 

ŠPORTNE IGRE (6ur) 

PUSTOLOVSKI PARK (6ur) 

POHOD-dvodnevna eksk. (LG3A) 

september 

oktober 

april 

junij 
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POHOD-dekleta 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

predšolska vzgoja 

G4A  

L4A  

PV4A-d 

PV4B-d 

18+6*+6' ur 

SUP IN KAJAK (6ur) 

ŠPORTNE IGRE (6ur) 

PUSTOLOVSKI PARK (6ur) 

POHOD - dvodnevna eksk. (L4A) 

POHOD – dekleta in G4A 

september 

oktober 

april 

oktober 

marec 

 

 
 

- Poklicno-tehniško izobraževanje 
 

Program Razred Število 

ur 

Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 

lesarski tehnik L1B 

 
12ur 

ŠPORTNE IGRE (6ur) 

PUSTOLOVSKI PARK (6 ur) 

oktober 

april 

 

lesarski tehnik L2B  
6ur 

ŠPORTNE IGRE (6ur) oktober  

 

- Ure označene z * bomo izvedli v zadnjem tednu pouka, ko bo potrebno prazniti šolo zaradi mature. 

- Ure označene z ' se realizirajo v sklopu dvodnevne ekskurzije. 

- Športne dneve lahko prilagodimo glede na vremenske pogoje in finančne možnosti dijakov. 

- V zimskem času bomo organizirali nadstandardni športni dan SMUČANJE, za vse dijake in dijakinje, ki se bodo prijavili. 

 

TEČAJI IZ PODROČJA ŠPORTA  

1. letnik – ROLANJE: 3 dni v mesecu juniju + DRSANJE – 1. teden decembra, TEK NA SMUČEH – februar. 

2. letnik – SMUČANJE: februar teden pred zimskih počitnicah (15.-19.2.2016) - ŽE REZERVIRANO (hotel Jakec, Trije Kralji) 

3. letnik – PLAVANJE: 2. teden v septembru Čateške Toplice 
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10.5 Letni delovni načrt – aktiv tujega jezika 

PREDMETI: angleščina 

VODJA AKTIVA: Saša Kralj, prof. 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Saša Kralj angleščina LG3c, G1b, L2c, L2b, L4a, Z1b, Z1d, B2a, B3a, B1a 818 (od tega na SZKŠ 426 ur) 

Vesna Prodanović angleščina LG1a, LG2a, L1c, G2b, LG3a, G4a, L1b 681 

Miroslava Brinc angleščina PV1a, PV1b, PV2a, PV2b, PV3a, PV3b, PV4a, PV4b 624 

 

Članice aktiva se bomo sestajale mesečno oz. po potrebi. Podrobnejše letne priprave na pouk za posamezen predmet so priloga LDN. 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji šole Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in izvajalci 

 Predstavitev šole in izobraževalnih programov 

in  zagotoviti večji vpis dijakov. 

 predstavitev šole na OŠ   

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v okolju.  predstavitev šole na OŠ  

DOV predstavitev naših 

poklicev, povečati vpis 

 Saša Kralj, Vesna Prodanović, 

Miroslava Brinc 
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informativni dan   Saša Kralj, Vesna Prodanović, 

Miroslava Brinc 

matura  priprava dijakov, mentorstvo, ocenjevanje 

na ustnem in pisnem delu izpita 

Saša Kralj, Vesna Prodanović, 

Miroslava Brinc 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli 

IATEFL  tekmovanje za 3. letnike SSI naknadno šolsko, državno Vesna Prodanović, Miroslava Brinc 

Bralna značka celo šolsko leto  Vesna Prodanović, Miroslava Brinc 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
 

Skupina dijakov Aktivnosti 

nadarjeni dijaki dodatno delo, diferenciran pouk 

dijaki s posebnimi potrebami glede na odločbo 

dijaki športniki upoštevanje statusa 

dijaki kulturniki upoštevanje statusa 
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10.6 Letni delovni načrt – gradbeni aktiv 

PREDMETI: STROKOVNI GRADBENI PREDMETI  

VODJA AKTIVA: NEVENKA CESAR 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno 

število ur 

Nevenka Cesar GME ,GMEv, MEH, MEHv, GIO, GIOv, ZEM, TZL GL2a, L1d, GL3a, G4a 686 

Mirko Gorenc OPR, OPRv, NPG, OGT, DTR, CADv, GRK, ROL, KAL, KALp, 

NLGv, PRSp, PRNp 

GL2a, G1b, G2b, GL3c, L1d, GL3a, G4a 779 

Damjana Gruden GIO GL3a 99 

Zdenka Zorko OPR, OPRp, KAL, KALp, PIO, GRA, STR, SOL2, GED. GEDp, GIO, 

ZEMp, PVDp 

GL1a, GL2a, G1b, GL3c, GL3a, G4a 768 

Lili Žnidaršič STA,GRK,OGT,PII,STA,NLG,STA LG1a,G1b,LG2c,LG3c,L2K,G3a,G4a,LG2a 730 

Franci Struna STA, OGT, GRK, PII, NLG GL1a, GL2a, G1b, L2k, GL3a, G4a 715 

 

Člani aktiva se bomo sestajali mesečno oziroma po potrebi. 

Podrobnejše letne priprave na pouk za posamezen predmet so spravljene v aplikaciji Herkules. 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji 

šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Rok 

 Ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju (promocija) in zagotoviti večji 

vpis dijakov. 

 izvedba tehničnih dni in 

udeležba na roditeljskih 

sestankih in tržnicah po OŠ 

koordinator bo Zdenka Zorko za celotno 

šolo, sodelovali bomo vsi člani aktiva  
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DOV   Franci Struna in Mirko Gorenc 18. nov. 

2015 

informativni dan   koordinatorica bo Zdenka Zorko, 

sodelujemo vsi člani aktiva 

februar 2016 

sejem MEGRA  udeležimo se samo 

tekmovanja, in sicer v primeru, 

če bo tekmovanje v poklicu, ki 

ga izobražujemo na naši šoli 

Franci Struna in Radomir Bajić april 2016 

mednarodna gradbeniada za dijake   po dogovoru po razpisu  April 2016 

tekmovanja ACAD   Mirko Gorenc (šolsko, državno bo v 

Celju, mednarodno pa v Italiji) 

 

tekmovanje  Gradbena mehanika   Nevenka Cesar  

matura  priprava pisnih pol in vprašanj, 

priprava dijakov,mentorstvo 4. 

izpitni enoti, ocenjevanje 

izpitov, ustni del 

Nevenka Cesar, Lili Žnidaršič, Zdenka 

Zorko, Mirko Gorenc 

 

zaključni izpit   Franci Struna, Mirko Gorenc   

projektni dnevi za G3a povezava teorije in 

prakse 

 Mirko Gorenc, Franci Struna,  Nevenka 

Cesar, Lili Žnidaršič, Zdenka Zorko 

(odvisno od same naloge) 

 

strokovne ekskurzije    Lili Žnidaršič  

razstave   Lili Žnidaršič, Zdenka Zorko, Nevenka 

Cesar, Mirko Gorenc, Franci Struna  

 

projektni teden G1b  spoznavanje NM in poklica, 

gozdna učna pot, plavanje 

Radomir Bajić, Franci Struna 2. do 4. 

september 

2015 

Gradbeniada Trst   Vsi člani aktiva 2. in 3. 
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oktober 2015 

  

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli 

gradbeniada za dijake  državno vsi člani aktiva, odgovorni za posamezne naloge se 

določijo kasneje 

tekmovanja ACAD  državno, mednarodno Mirko Gorenc 

tekmovanje v tehničnem risanju  šolsko, na nivoju šolskega centra Zdenka Zorko 

tekmovanje  Gradbena mehanika  državno Nevenka Cesar 

Megra - tekmovanje   državno  Franci Struna, Radomir Bajić 

poletne kreativne delavnice za 

osnovnošolce po koncu poka (3 dni) 

  člani aktiva 

 

KROŽKI 

 

Krožek in mentor Cilji krožka 

MEHANIKA 

Nevenka Cesar 

delo z nadarjenimi 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
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Skupina dijakov Aktivnosti 

nadarjeni dijaki diferenciran pouk v razredu 

dijaki s posebnimi potrebami delo po odločbi za dijaka 

dijaki športniki upoštevanje statusa 

dijaki kulturniki upoštevanje statusa 

 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci 

sodelovanje z DGIT NM vsi člani aktiva 

 

10.7 Letni delovni načrt – lesarski aktiv 

PREDMETI:  

VODJA AKTIVA: Mihael Gorše, dipl. inž. 

Učitelj Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Radomir Bajić PIIp, SOLp, ROLp, PRVp, FPLp L1D, L2K 1024 

Delajković 

Goran 
PPD, MAL, PRO, EPR, VPP, POL L1B, LG2A, L2B, LG3A, LG4A 831 
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Gorše Mihael KLS, PZL, LLP, POL, KPO, TPL, CNC, LES, NPK LG1A, L1B, LG3A, L2B, L2C, LG4A 750 

Kapš Nadja KLI, NPK, RKL, TKR, KLI, RKO, OPI, KOP, SNI 
L1C, LG3C, LG1A, L1B, LG2A, L2B, L2C, LG3A, 

LG4A 
759 

Pečaver Valentin POL, LEL, OLE, PLO, SOL, MOL, LOS, PRT, TOL LG3C, LG1A, L1B, LG3A, L2B, LG3A 743 

Barborič Slavko TOVp, OLEp, BIPp, TOLp, SKRp, PROp, OSPp, PROp LG2A, L2C, LG3C, L2B, L2B, L1C 957 

Brišar Darko OLPp, STPp, BIPp, SNIp, TOLp, KOPp, PROp, TOVp L2C, LG3C, LG1A, L2B, LG3A, L1B 747 

Hrastar Anton 
OLEp, BIPp, TOLp, SKRp, PROp, OSPp, PROp, OLPp, 

STPp 
LG2A, L1C, LG2C, L1B, L2B, LG3C 942 

Mirtič Slavko OLEp, POLp,  KOPp, KOPp L2C, LG3A, LG4A, L2B, L1B 
650 + vodja 

delavnic 

 

Sestanki aktiva bodo vsak mesec enkrat po tematskih področjih ali po potrebi. 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

 

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Spremljava in 

kazalniki  

Rok 

IZVAJANJE 

AKTIVNOSTI 

VISOKE KVALITETE 

kakovost priprav in 

izvedbe učnih načrtov, 

organizacija in izvedba 

motivacija dijakov, dinamika 

pouka in organizacija ur 

animacija dijakov  

vsi evalvacija doseganja 

ciljev in ocena 

motivacije dijakov 

permanentno 
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POUKA učne ure 

RAZVOJ IN 

UVAJANJE 

SODOBNIH METOD 

DELA IN SREDSTEV 

razvoj metodologije 

dela in prilagajanje 

potrebam sodobnega 

pouka 

izobraževanje in 

samoizobraževanje, prenos 

izkušenj in znanja, timski pristop 

vodja aktiva, nosilci 

aktivnosti, vodstvo 

obvladovanje 

metodologije, evalvacija 

rezultatov, opredelitev 

evalvacijskh faktorjev in 

metod 

permanentno 

IZOBRAŽEVANJE 

UČITELJEV 

strokovno 

izobraževanje, 

izboljšanje in 

posodabljanje znanja 

izobraževanje na področju 

software-a 

Maestro Xilog 

MasterCam 

MegaCad 

Megatischler 

STEARCOM ter Projektiranje 

lesnih hiš. 

- dobavitelj 

MasterCam 

- VŠ Novo mesto 

- VŠ Novo mesto 

- Interni 

predavatelji 

- Organizacija 

izobraževanja- 

Delajković 

uporaba in 

implementacija 

software-a 

oktober 2015 

januar 2016 

februar- junij 

2015 

SODELOVANJE S 

SOCIALNIMI 

PARTNERJI TER 

PROMOCIJA 

povezovanje šole na 

področju odprtega 

kurikuluma  

promocijske aktivnosti 

v medijih. 

sodelovanje z Gospodarsko in 

obrtno zbornico, večji obrtniki in 

podjetja 

strokovno srečanje s predstavniki 

lesno predelovalnih podjetij s 

področja Dolenjske, Posavja in 

Bele Krajine  

vodja Aktiva in PUD-a 

ravnateljica Damjana 

Gruden ter vodja aktiva 

Mihael Gorše 

programi, evalvacija 

rezultatov izobraževanja 

in korekture 

permanentno 

 
 

POSODOBITVENI NAČRT PREDMETOV PO UČNEM NAČRTU – pregled aktivnosti za vsak predmet posebej 

PREDMET: 
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Razvojna prioriteta 

šole 

Strategije za doseganje 

prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred  

 

Tema,  

vsebina 

Čas izvedbe Izvajalci  

SSI lesarski tehnik 

konstruiranje lesnih 

sklopov (KLS) 

 

predstavitev predmeta,  

usklajevanje z drugimi 

predmeti (strokovni) 

povezava z izvedbo 

praktičnega pouka - 

struktura izdelkov 

1,2 vezi, sklopi, izdelek 1 leto Gorše M. 

Brišar 

 

projektiranje (PRO) 

 

oblikovanje projektov in 

strukture v tretjem 

leetniku 

pravočasna priprava nalog 

pred začetkom izvajanja 

predmeta 

3,4 priprava projekta, določitev 

robnih pogojev, metodologija in 

dinamika izvedbe 

opredelitev ciljev 

1 leto 

( marec, 

april,maj 

Delajković 

EKONOMIKA (SSI 

in PTI) 

Posodobitev programske 

opreme 

uporaba profesionalnih 

programov na področju 

vodenja podjetja 

(finančna dokumentacija) 

4,2 vodenje ekonomske 

dokumentacije po zakonodaji 

R.Slovenije, knjigovodstvo, 

računosvodstvo, glavna knjiga in 

bilanca uspeha 

1 leto Goran 

Delajković 

FURNIRANJE 

PLOŠČ 

(NPI) 

Dodatni modul izkvote 

odprtega kurikuluma 

Vsklajevanje z drugimi 

predmeti ( strokovni) 

povezava z izvedbo 

praktičnega pouka - 

struktura izdelkov 

2 vezi, sklopi, izdelek 1 leto Bajić 

koordinacija: 

Gorše M. 

 

 
 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli 

SloveniaSKILLS januar  2015 visok, državno 

prvenstvo 

Gorše, Mirtič, Brišar, 

ravnateljica 
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Lesariada april  2016 visok, državno Gorše Mihael 

PIKO pomlad 2016 državni Nadja Kapš 

projekt:  Lepo je deliti (sodelovanje z rdečim Križem OOZRK Dolenjske in 

Bele Krajne 

september–junij 

2016 

srednje visok Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Gorše 

 

 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja 

oblikovanje lesa – Delajković 

(natečaj za reprezentančni izdelek) 

inovativni pristop oblikovanja izdelkov iz lesa ideja, priprava in realizacija mentorski pristop 

projektiranje izdelkov- Delajković postopki projektnega dela in timsko delo oblikovanje, oblikovanje tima, timsko delo mentorstvo 

projektne naloge    

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci 

nadarjeni dijaki dodatna izobraževanja, strukturiranje nalog vsi 

dijaki s posebnimi potrebami v dogovoru s strokovno službo vsi 

dijaki športniki status  

dijaki kulturniki status  

dijaki, ki smo jim tutorji status  

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 
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Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci 

evalvacija in predlogi prenovljenega programa lesarski tehnik SSI aktiv 

evalvacija in predlogi prenovljenega programa mizar aktiv 

prenova strukture izdelkov vodja aktiva in učitelji prakse 

uvajanje nove tehnologije in izobraževanje Delajković, Mirtič, Gorše 

 

 

10.8 Letni delovni načrt – aktiv ustvarjalnega izražanja 

PREDMETI:   USIgla, USIins, USIlik, USIple, PVZ, GLI, UMEgla, UMElik, LJU GLA, LJU LIK, LUT   

VODJA AKTIVA: dr. Lorena Mihelač 

ČLANI AKTIVA  
 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število 

ur 

Lorena Mihelač GLI, USIins, USIgla, UMEgla, LJU 

GLA 

PV1A,PV1B,PV2A,PV2B,PV3A,PV3B,PV4A,PV4B  

Gregor Zagorc UMEgla, USIins GL1A, L3A, PV1A,PV3A,PV4A,PV3B,PV4B,PV1B,  

Jasna Tomljanovič UMEgla,USIins PV1B,PV1B,PV3A,PV2A,PV1A,PV4B,PV3B,PV3B,PV2B  

Matej Burger USIins PV2A,PV3B,PV1A,PV2B,PV2A,PV1B  

Aleksandra Matjašič USIlik, UMElik, LJU LIK, LIZ, LUT PVA1A,PVA1B,PV2A,PV2B,PV3A,PV3B,PV4A,PV4B,  
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Nataša Eržen ŠVZ,ŠVZple,USIple PV1A,PV1B,PV2A,PV2B,PV3A,PV3B,PV4A,PV4B, 

G4A,T3C 

 

 

 

 

SESTAJANJE ČLANOV AKTIVA GLASBENIKOV 

 Člani aktiva se bodo srečevale enkrat mesečno. Pregledale se bodo vse zadeve, ki so se dogajale v tem obdobju in dogovorile se bodo 

tekoče zadeve za vnaprej. 

 Po potrebi bodo izredni sestanki po dogovoru med člani aktiva. 

 Redna (dnevna) komunikacija bo potekala po elektronski pošti in telefonu oziroma "v živo" na ŠC NM.  

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

Cilji iz 

razvojnega 

načrta ali cilji 

šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Rok 

Zagotoviti 

večjo 

prepoznavnost 

 

in zagotoviti 

večji vpis 

dijakov. 

 

Zagotoviti 

večjo 

sodelovanje pri OIV 

 

sodelovanje pri kulturnih dnevih  

 

sodelovanje/priprava različnih 

nastopov, prireditev 

 

sodelovanje pri tekmovanjih/natečajih 

 

popravni izpiti, diferencialni izpiti 

pevski zbor (Darjan Božič: Rdeča kapica – glasbena 

pravljica za vrtce) 

Matej Burger december 2015 
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mednarodno 

prepoznavnost

. 

  

Zagotoviti 

večjo kvaliteto 

dela. 

 

izdelava skript za predmet klavir in 

kitara 

sodelovanje pri glasbenih projektih 

 

sodelovanje pri mednarodnih projektih 

 

sodelovanje pri likovnih projektih 

 

sodelovanje pri plesnih projektih 

 

  sodelovanje pri vzgojiteljadi, dva člana 

aktiva 

oktober 2015 

  Likovni in fotografski natečaji Matjašič datum ni 

določen 

  EXTEMPORE Matjašič datum ni 

določen 

  orkester: 

Dejavnost je namenjena dijakom vseh letnikov, ki 

imajo končano nižjo glasbeno šolo ali večletne 

izkušnje pri igranju instrumenta.  

 

Dijaki bodo imeli možnost igranja v različnih šolskih 

orkestrih (godalni, koncertni orkester in big band). 

 

Orkestrske vaje bodo potekale enkrat ali večkrat 

tedensko (pred nastopi). 

 

Orkestrske vaje bodo potekale v učilnici 144 ali v 

novi jedilnici ŠCNM. 

Zagorc 2015/16 
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Namen dejavnosti je navajanje na skupinsko 

muziciranje, razvijanje skupnega pulza in ritmično 

prilagajanje, razvijanje odnosa do različnih notnih 

zapisov, slogovnih opredelitev in glasbenih zvrsti, 

nastopi na morebitnih tekmovanjih šolskih orkestrov 

ter na šolskih prireditvah. 

  informativni dan Matjašič, 

Eržen, Zagorc, 

Tomljanovič, 

Burger 

februar, 2016 

  sodelovanje v projektu Evropa v šoli Mihelač, 

Matjašič 

februar 2016 

  predstavitev pravljic v vrtcih  Eržen, Burger, 

Zagorc, 

Mihelač, 

Tomljanovič, 

Matjašič 

marec-maj 2016 

  priprava in izvedba job shadowing Češki partner  oktober/novemb

er 2015 

  priprava projektov   2015/2016 

  objava člankov  2015/2016 

  medpredmetno sodelovanje  2015/2016 

  sodelovanje na različnih seminarjih 

 

Mihelač, 

Eržen, 

Matjašič, 

Tomljanovič 

2015/2016 
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  Dopolnilno/obvezno izobraževanje vsi člani aktiva 2015/2016 

 

 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 
  

 

oktober 2015 januar 2016 junij 2016 

uporaba PPT pri pouku 

Mihelač Mihelač Mihelač 

uporaba projektorja pri pouku Mihelač Mihelač Mihelač 

uporaba spletnih straneh pri pouku Mihelač Mihelač Mihelač 

uporaba socialnih medijev pri pouku (Youtube, 

Twitter, Facebook, TED.com ...) 

Vsi učitelji iz Aktiva  Vsi učitelji iz Aktiva  Vsi učitelji iz Aktiva  

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli 

Job shadowing – obisk češkega partnerja  oktober/november 2015 mednarodni Mihelač 

Erasmus+ KA1 – obisk nemškega partnerja predvidoma 2. semester mednarodni Mihelač 

Kontaktni seminar – KA1 KA2 - Dubrovnik oktober 2015 mednarodni Mihelač 

Evropa v šoli - videonatečaj in raziskava februar 2016 nacionalni Mihelač, Matjašič  

 

KROŽKI 
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Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti 

dijakov 

Aktivnosti 

učitelja 

LEGO MIND STORMS (Mihelač) izdelava robotkov ter ohišja za robotka iz materiala prijaznem okolju   

eTwinning projekt »Help me to 

express myself« (Mihelač) 

sodelovanje s turškim partnerjem – razvoj strategije – obvladanje stresa, razvoj 

samozavesti, odrski nastopi, tehnike prevladovanja treme 

  

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci 

nadarjeni dijaki predvideva se delo s posebno nadarjenimi 

dijaki (področje glasbe – igranje 

glasbila/petje)  

glasbeni del aktiva  

dijaki s posebnimi potrebami   

dijaki športniki   

dijaki kulturniki   

dijaki, ki smo jim tutorji   

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci 

evalvacija dela vsi člani aktiva 

diseminacija rezultatov vsi člani aktiva 

izdelava načinov in kriterijev ocenjevanja vsi člani aktiva 
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10.9 Letni delovni načrt – aktiv vzgoje predšolskega otroka 

VODJA AKTIVA: NATALIJA KUNIČ 

ČLANI AKTIVA  

 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Natalija Kunič PPO, KOV, VES-PED, IGO, PUD PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 18 

Janja Javoršek PSI, VES-PSI, RUP PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 14 

Alenka Prevalšek VZO PV1A, PV1B, PV3A, PV3B 8 

 

Člani se bodo v šolskem letu 2015/16 srečali trikrat oziroma po potrebi večkrat.  

Podrobnejše letne priprave na pouk za posamezen predmet so priloga LDN. 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

                            

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji 

šole 

Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Spremljava in kazalniki  Rok 

Predstavitev šole in izobraževalnih 

programov in  zagotoviti večji vpis 

dijakov.  

    

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju. 

Sodelovanje z vrtci, zdrava šola, 

informativni dan, dan odprtih vrat.  

članice aktiva pojavljanje v medijih, 

dober vpis dijakov v 

naslednjem šolskem letu 

31. 8. 2016 

Uspešna priprava dijakov na maturo. seznanjanje dijakov s potekom 

mature, dodatne ure priprav na 

 rezultati na maturi 31. 8. 2016 
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maturo, individualno svetovanje 

Dvigniti nivo znanja dijakov pri ožjih 

strokovnih modulih. 

kvalitetno delo pri pouku profesorice učni uspeh 31. 8. 2016 

Uporaba strokovnega znanja dijakov v 

praksi (PUD v vrtcih). 

kvalitetno delo pri pouku mentorice v vrtcu uspeh pri 4. predmetu POM 31. 8. 2016 

 

1. IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

- povprečna ocena na koncu leta 

- uspeh na maturi (povprečna ocena, pozitivnost na maturi) 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci 

nadarjeni dijaki   

dijaki s posebnimi potrebami upoštevamo predpisane posebne potrebe posameznika vsi učitelji 

dijaki športniki   

dijaki kulturniki   

dijaki, ki smo jim tutorji   

 

 


