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1 UVOD 

 

V šolskem letu 2016/2017 je delo potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom šole. Uspešno 

smo zaključili kar nekaj projektov, bili uspešni na mnogih tekmovanjih, se predstavili na 

nekaj prireditvah in šolah ter se veliko novega naučili in še več spoznali. Organizirali smo 

srečanje srednjih šol Slovenije s programi lesarstva, tako imenovano Lesarijado. 

Pred začetkom šolskega leta 2015/2016 sta se spojili Srednja gradbena in lesarska šola ter 

Srednja šola Metlika v organizacijsko enoto Srednjo, gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo 

– SGLVŠ. Zaradi programske heterogenosti nove organizacijske enote se je tudi drugo šolsko 

leto moralo vodstvo šole, strokovni delavci in učitelji vse šolsko leto medseboj prilagajati in 

iskati najboljše rešitve za kvaliteto skupnega dela.   

 

V zadnjih letih se vpis v programe s področja gradbeništva zmanjšuje, zato smo skozi različne 

dejavnosti dijakov in celotnega učiteljskega zbora dali velik poudarek na prepoznavnosti 

poklicev, za katere izobražujemo, in sicer po osnovnih šolah, staršem na roditeljskih sestankih 

in v lokalnem okolju. Skozi celo šolsko leto smo se pripravljali na izvajanje vajeništva za 

poklic mizarja v okviru projekta Poskusno uvajanje vajeniške oblike srednjega poklicnega 

izobraževanja 2017 – 2020, ki se začne 1. septembra 2017. 

 

Za dijake, ki so se izkazali na različnih področjih, smo ob pomoči šole, staršev in sponzorjev 

organizirali nagradno ekskurzijo v Ljubljano.  

 

Uspeh dijakov ter podrobno delo učiteljev in dijakov je predstavljeno v preglednicah v 

nadaljevanju poročila in v letnem poročilu Srednje gradbene in lesarske šole. 

 

1.1 Poslanstvo in vizija šole  

1.1.1 VIZIJA ŠOLE 

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

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

izobraževalnih programov v korist vseh udeleženih v procesu in predvsem posameznega 

dijaka. 

1.1.2 POSLANSTVO ŠOLE 

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

opravičevali 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 čimveč koristnega za ljudi. 
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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, 

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 2016/2017 

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

univ. dipl. inž. 

 

V šolskem letu 2016/2017 smo 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 dni, 

 pomoč dijakom s posebnimi potrebami in delo z nadarjenimi dijaki, 

 spremljanje pedagoškega dela učiteljev in svetovanje, še zlasti učiteljev začetnikov, 

 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 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 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 

Svet staršev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole so v šolskem letu 2016/2017 

sestavljali predstavniki staršev dvaindvajsetih oddelkov. Predsednik sveta staršev je bil 

gospod Vitko Uduč, njegova namestnica pa gospa Lucija Ostanek. 

Predstavniki sveta staršev so se sestali na dveh sejah, in sicer 21. septembra 2016 in 29. marca 

2017, na katerih so: 

 predlagali in dajali soglasja za nadstandardne programe, 

 dajali mnenja k predlogu programa razvoja šole in letnega delovnega načrta, 

 razpravljali o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu, 

 sodelovali in pomagali pri navezovanju stikov z lokalnim okoljem in promociji šole, 

 predlagali morebitne izboljšave vzgojno-izobraževalnega procesa. 

  

Na sejah sveta staršev so poleg ravnateljice sodelovale še pomočnica ravnateljice ter obe 

svetovalni delavki. 

2.3 Strokovni delavci šole 

Na šoli je bilo redno zaposlenih 48 strokovnih delavcev, od tega ravnateljica, pomočnica 

ravnateljice, svetovalna delavka za programe gradbeništva in lesarstva, ki je tudi 

koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami na celotnem šolskem centru, svetovalna 

delavka za program predšolske vzgoje, ki svojo delovno obveznost dopolnjuje s poučevanjem 

psihologije v programu predšolske vzgoje, in poslovna sekretarka. 

2.3.1 Celotni učiteljski zbor 

Učiteljski zbor Srednje gradbene in lesarske šole je 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. Seznam učiteljev in strokovnih delavcev šole je predstavljen v spodnji tabeli, zaradi 

bolniških odsotnosti, pa so naslednje učiteljice nadomeščale pouk: Vesna Dolinar – ŠVZ, 

Simona Mešiček – SLO, Martin Kolar – praktični pouk v gradbeništvu in Darja Kos Strmec – 

BIO. 

 

  Učitelj Delovno mesto Predmet 

1 Damjana Gruden ravnateljica gradbeništvo – strokovni modul 

2 Branka Klarić pomočnica ravnateljice matematika, PV – strokovni modul 

3 Mirjam Žnidarčič svetovalna delavka koordinatorica DSP na Šolskem centru 
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4 Janja Javoršek svetovalna delavka, učiteljica psihologija, PV – strokovni moduli 

5 Biljana Bahat  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 moduli  

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 Jana Jović učiteljica angleščina 

22 Nadja Kapš učiteljica lesarstvo – strokovni moduli 

23 Maja Končar učiteljica matematika, PV – strokovni modul 

24 Saša Kralj učiteljica angleščina, slovenščina 

25 Suzana Kumelj Bračič učiteljica slovenščina 

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

27 Franci Lovrin učitelj lesarstvo – PRA, strokovni moduli 

28 Aleksandra Matjašič učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli  

29 Ines Medved učiteljica matematika 

30 Lorena Mihelač učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli  

31 Slavko Mirtič učitelj lesarstvo – PRA 

32 Mario Mohorović učitelj športna vzgoja 

33 Marija Nemanič učiteljica slovenščina, PV – strokovni moduli 

34 Matej Obreza učitelj športna vzgoja, PV – strokovni modul 

35 Nuša Obreza učiteljica športna vzgoja, PV – strokovni modul 

36 Tomaž Pačnik učitelj fizika 

37 Valentin Pečaver učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

38 Dina Plut učiteljica matematika 

39 Alenka Prevalšek učiteljica biologija, PV- strokovni moduli 

40 Vesna Prodanović učiteljica angleščina 

41 Franci Struna učitelj gradbeništvo – PRA 

42 Simon Širec učitelj predšolska vzgoja – strokovni moduli 

43 Jasna Tomljanovič učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

44 Bojan Vukšinič učitelj zgodovina, PV – strokovni moduli 

45 Gregor Zagorc učitelj predšolska vzgoja – strokovni moduli 

46 Zdenka Zorko učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

47 Lili Žnidaršič učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

48 Sandra Tomović poslovna sekretarka   
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2.3.2 Oddelčni učiteljski zbori 

Oddelčne učiteljske zbore so sestavljali vsi učitelji, ki so poučevali v oddelku. Sestajali so se 

po potrebi. Vodil in skliceval jih je razrednik. Pri delu so sodelovale tudi ravnateljica šole, 

pomočnica ravnateljice in svetovalni delavki. Razrednik in svetovalna delavka sta učiteljski 

zbor posameznega oddelka seznanila s potrebnimi informacijami o dijakih v oddelku. Učitelji 

so svoje delo lahko načrtovali tako, da so učno manj sposobni dijaki dosegli nivo uspešnosti, 

nadarjeni dijaki pa so bili prepoznani in motivirani za vključevanje v različna tekmovanja in 

projekte, preko katerih so spoznavali in razvijali svoje sposobnosti in veščine. 

 

2.3.3 Predmetni aktivi 

Na SGLVŠ smo bili učitelji organizirani v 9 aktivov: 

Ime in priimek Predmetni aktiv Vloga 

Suzana Kumelj Bračič slovenistični aktiv vodja 

Maja Končar naravoslovno-matematični aktiv vodja 

Biljana Bahat družboslovni aktiv vodja 

Nataša Eržen aktiv učiteljev športne vzgoje vodja 

Saša Kralj aktiv tujih jezikov vodja 

Nevenka Cesar gradbeni aktiv vodja 

Mihael Gorše lesarski aktiv vodja 

Lorena Mihelač aktiv ustvarjalnega izražanja vodja 

Natalija Kunič aktiv za vzgojo predšolskih otrok vodja 

 

Poročila posameznih aktivov se nahajajo v prilogi. Letna poročila učiteljev so shranjena v 

elektronski obliki pri pedagoški vodji in v aplikaciji Herkules. Osnovne naloge vseh članov 

aktivov so bile: 

 

Naloga Opis 

Priprava na 

pouk 

 Vsak učitelj je pripravil 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  Učitelji so pri večini predmetov uporabljali IKT tehnologijo. 

 Pri učnih urah so uporabljali različne metode poučevanja. 

 Nekaj pedagoških ur je temeljilo na medpredmetnem povezovanju. 

Ocenjevanje 

znanja 

 Vsak aktiv in učitelj je pripravil načrt ocenjevanja znanja. 

 Razporeditev pisnih nalog je bila zavedena v e-Asistentu. 

 Za vsak predmet so učitelji določili načine in kriterije ocenjevanja. 

Izpiti  Učitelji so izvedli priprave na poklicno maturo – POM in zaključni izpit – ZI 

(razen aktiva športnih pedagogov). 

 Pripravili so izpitno gradivo za ZI in POM. 

 Izvedli so poklicno maturo in zaključne izpite (pri 4. predmetu POM pri 

gradbenem tehniku je bil prisoten predstavnik delodajalcev g. Franci Bukovec). 

 Izvedli so popravne, dopolnilne in predmetne izpite. 

Dodatno delo z 

dijaki 

 Učitelji so dijake pripravljali na različna tekmovanja iz znanja in športna 

tekmovanja. 

 Opravljali so dodatne naloge za delo z nadarjenimi dijaki. 



9 

 

 Učitelji so opravljali dodatno delo z dijaki s posebnimi potrebami in manj 

uspešnimi dijaki. 

 Vsak učitelj je imel na razpolago pogovorne ure z dijaki. 

 Za dijake tujce je bil organiziran tečaj slovenskega jezika. 

 Organizirali smo preventivne dejavnosti za dijake – poročilo je v prilogi. 

Skrb za 

materialne 

pogoje 

 V vseh učilnicah je bil v tem šolskem letu zagotovljen projektor in računalnik. 

Stremimo k temu, da ima vsak učitelj svoj računalnik. 

 Učitelji so pripravljali gradiva za dijake v e-obliki. 

Izobraževanje  Učitelji so se stalno strokovno in pedagoško izpopolnjevali na različnih 

seminarjih in predavanjih, ki jih je organizirala šola ali izven šole – poročila so 

v prilogi. 

 Na konferencah in sestankih aktivov so učitelji prenesli informacije z 

izobraževanj na člane aktiva. 

2.3.4 Komisije 

2.3.4.1 Komisija za varstvo pravic 

Člani Naloge  Poročilo 

Branka Klarić – vodja 

Mirjam Žnidarčič 

Simona Pustavrh 

Obravnavanje pritožb 

dijakov in staršev glede 

delovanja šole, učiteljev in 

ostalih zaposlenih. 

Komisija letos ni obravnavala nobenega 

primera. 

2.3.4.2 Komisija za kakovost  

Člani Naloge  Poročilo 

Lorena Mihelač – vodja 

Melita Blatnik 

Miroslava Brinc 

Tanja Burgar 

Nadja Kapš 

Mario Mohorović 

Zdenka Zorko 

Sandra Tomović 

Priprava predlogov za 

kakovostnejše delo na šoli, 

primerja 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. 

Lorena Mihelač je bila članica Komisije za 

kakovost ŠC NM in vodja Komisije za 

kakovost na SGLVŠ. Poglavitne dejavnosti 

Komisije za kakovost ŠC NM so bile 

naslednje:  

1. Barometer kakovosti –  spremljanje 

kakovosti na različnih enotah ŠCNM 2. 

Opremljanje učilnic s sodobni IKT opremo  

3. Delo na mednarodnih projektih in širjenje 

kooperacije med ŠC NM in ostalimi 

evropskimi ter zunaj-evropskimi partnerji  

4. Oddaja letnega poročila (2015/2016) za 

celotno šolo  

5. Spremljanje stika s starši in kvaliteta 

stikov  

6. Spremljanje stika dijak – učitelj ter učitelj 

– učitelj  

7. Kvalitetna izvedba pouka, praktičnega 

izobraževanja, izbirnih vsebin in interesnih 

dejavnosti  

8. Dobra priprava dijakov na maturo in 

poklicno maturo  

9. Prezentacija ŠC NM na različnih javnih 

prireditvah  

10. Kvaliteta sodelovanja ŠC NM z okoljem  

11. Ponudba dodatnega izobraževanja na 

področju kakovosti za člane Komisije za 

kakovost   
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2.3.5 Šolski razvojni projekti 

Projekt Cilji in glavne naloge Poročilo 

Rastem s knjigo 

 

 

Slovenistični 

aktiv 

Spodbujanje dostopnosti 

kakovostne in izvirne slovenske 

mladinske leposlovne literature.  

 

Spodbujanje bralne kulture tako 

med osnovnošolci kot srednješolci.  

 

Promocija vrhunskih domačih 

ustvarjalcev mladinskega 

leposlovja. 

 

Spodbujanje motivacije za branje 

pri dijakih in njihovega 

obiskovanja splošnih knjižnic. 

V začetku  junija 2017 smo organizirali obisk 

Knjižnice Mirana Jarca za prve letnike 

programov SSI in PTI, kjer so v dveh šolskih 

urah v predstavitvenem filmu spoznavali 

razvoj in lepotno vlogo pisane besede ter 

splošne značilnosti slovenskega mladinskega 

leposlovja. 

 

Dijaki so bili ves čas predstavitve vključeni v 

pogovor, kjer so lahko izrazili svoje mišljenje 

o aktualni temi. Spoznali so tudi delovanje 

same knjižnice, nekateri so postali tudi njeni 

člani. 

2.4 Razredniki 

Razredniki so v tem letu vodili delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirali vzgojne in učne 

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

vajencev oziroma dijakov, sodelovali s starši in šolsko svetovalno službo, odločali o vzgojnih 

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

in izobraževanja. 

 

  Razred Razrednik Nadomestni razrednik 

1 LG1A Suzana Kumelj Bračič   

2 PV1A Miroslava Brinc  

3 PV1B Aleksandra Matjašič  

4 L1B Saša Kralj   

5 L1C Melita Blatnik   

6 L1D Matjaž Cerkovnik   

7 G1B Zdenka Zorko   

8 LG2A Janja Hauptman  

9 PV2A Janja Javoršek  

10 PV2B Jasna Tomljanovič  

11 L2B Nadja Kapš   

12 L2C Tomaž Pačnik   

13 L2D Biljana Bahat   

14 G2B Mario Mohorović Vesna Dolinar 

15 LG3A Mirjam Žnidarčič   

16 PV3A Natalija Kunič   

17 PV3B Alenka Prevalšek Darja Kos Strmec 

18 L3C Mihael Gorše   

19 G3B Mirko Gorenc   
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20 LG4A Jana Jović  

21 PV4A Maja Končar  

22 PV4B Marija Nemanič  

2.5 Šolska svetovalna služba  

V šolskem letu 2016/2017 je delo svetovalne službe večinoma potekalo po letnem delovnem 

načrtu in po programskih smernicah za svetovalno službo. Svetovalni delavki sta bili Mirjam 

Žnidarčič, za področje lesarstva in gradbeništva ter Janja Javoršek za področje predšolske 

vzgoje. 

V mesecu septembru 2016  se je zaključil vpis dijakov v 1. letnik izobraževalnih programov, 

ki jih izvaja Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola. Na podlagi tega je bilo dokončno 

oblikovanih 22 oddelkov in skupin. Janja Javoršek se je v tem mesecu udeležila izobraževanja 

Etika in zaščita podatkov. 

Za prvi šolski dan sta  razrednikom 1. letnikov pripravili navodila in smernice za izpeljavo 

prve razrednikove ure. 

Mirjam Žnidarčič je organizirala uvodni sestanek za dijake tujce, ki so se prostovoljno 

odločili, da se bodo udeležili tečaja slovenskega jezika na Šolskem centru. Zaradi velikega 

števila tujcev, smo jih v skladu z normativi in standardi razdelili v tri homogene skupine. 

Slovenski jezik so jih poučevale učiteljice slovenščine Suzana Kumelj Bračič, Marija 

Nemanič in Saša Kralj. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je poslala obvestilo 

o načinu organizacije tečaja slovenskega jezika za tujce na Šolskem centru Novo mesto. 

V prvih letnikih sta s pomočjo zunanjih sodelavcev izvedli različne preventivne delavnice, in 

sicer na temo alkoholizma, zasvojenosti, spolnosti, medvrstniškega nasilja ter metod učenja. 

Janja Javoršek je v okviru projekta Zdrava šola skozi šolsko leto za posamezne oddelke, kjer 

se je izkazala potreba, izvajala preventivne delavnice na temo zdrave samopodobe. 

V mesecu novembru sta imeli veliko razgovorov z dijaki in njihovimi starši zaradi različnih 

učnih, vedenjskih in disciplinskih težav. Potekale so tudi priprave in izvedba dneva odprtih 

vrat.  

V decembru smo v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto izvedli 

predavanje na temo krvodajalstva. Za dijake zaključnih letnikov smo organizirali tudi 

krvodajalsko akcijo v Centru za transfuzijske dejavnosti v Splošni bolnišnici Novo mesto. 

S svetovalnimi delavkami na Šolskem centru Novo mesto smo v decembru mesecu izpeljale 

dogodek »Študijska tržnica« z namenom, da bi dijaki zaključnih letnikov pridobili karseda 

največ informacij o različnih možnostih nadaljnjega študija in zaposlovanja pred 

informativnimi dnevi. Povabile smo višje in visoke šole ter fakultete, ki so se predstavili 

našim dijakom. 
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Dijake 3. letnika srednjega poklicnega izobraževanja je Mirjam Žnidarčič seznanila z 

možnostmi vpisa v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Seznanila jih je s samim 

vpisnim postopkom, pogoji za vpis, z omejitvami … Dijake, ki se izobražujejo v programu 

mizar, je seznanila o dveletnem poklicno-tehniškem izobraževanju za pridobitev naziva 

lesarski tehnik. Janja Javoršek je dijake 3. letnika v programu predšolska vzgoja ravno tako 

seznanila z možnostmi nadaljnje študijske poti na višje, visoke ter univerzitetne študije ter s 

samim vpisnim postopkom, pogoji za vpis, omejitvami, možnostmi pridobitve različnih 

štipendij. Poklicno orientacijo je izpeljala v vseh zaključnih letnikih.  

V tem mesecu je izšel tudi razpis za vpis na univerze za zaključne letnike poklicno-tehniškega 

in strokovnega izobraževanja. O razpisu sta seznanili dijake, se z njimi pogovorili o smereh 

študija, ki so jih zanimale, o vpisnih postopkih, omejitvah vpisa, merilih za izbiro … 

Januarja, pred skupnim izpolnjevanjem prijav sta se udeležili dveh seminarjev v Ljubljani, in 

sicer predstavitve študijskih programov Univerze v Ljubljani ter predstavitve strokovnih 

informacij v zvezi z vpisnimi postopki.  

Za dijake 4. letnika lesarski in gradbeni tehnik in 5. letnik lesarski tehnik – pti je bila 

organizirana strokovna ekskurzija v Ljubljano, in sicer udeležili so se predstavitve študijskih 

programov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani na Oddelku za lesarstvo in gozdarstvo, kjer so 

si lahko ogledali tudi njihove laboratorije. Po obisku fakultete so si dijaki na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani ogledali še Informativo '16, sejem izobraževanja in poklicev. Dijaki so 

lahko pridobili še druge informacije pred informativnimi dnevi o šolanju, študiju, 

zaposlovanju, štipendijah, možnostih dodatnega izobraževanja in študentskega dela.  

Udeležili sta se delovnega srečanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na temo 

novosti na področju srednješolskega izobraževanja, vpisa učencev v srednje šole in 

poklicnega usmerjanja. 

Februarja sta se intenzivno pripravljali na izpeljavo informativnega dne za učence osnovnih 

šol, njihove starše, svetovalne delavce in nekatere učitelje.  

Na informativnem dnevu sta aktivno sodelovali 10.  in 11. februarja 2017 in pripravili analizo 

obiska učencev iz osnovnih šol. 

Z dijaki zaključnih letnikov, ki so se sami udeležili informativnega dne na različnih 

fakultetah, pa še vedno niso vedeli, kam bi se želeli vpisati, sta opravili individualne 

razgovore.  

Marca sta z dijaki zaključnih letnikov v elektronski obliki izpolnjevali prijave za vpis na 

univerze in višje šole ter jih poslali na prijavno informacijske službe in s tem zaključili prvi 

del prijavnega postopka. Nadaljnje postopke v zvezi s prijavo in z vpisom so dijaki izvajali 

samostojno, razen če so želeli še kakšno svetovanje s tega področja. 
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Prijave, ki so jih devetošolci pošiljali za vpis v 1. letnik srednje šole sta vnesli v ministrsko 

aplikacijo. 

Z dijaki tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so se odločili za nadaljevanje 

šolanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, so skupaj izpolnjevali prijave za vpis 

v poklicno-tehniški program. Prav tako sta skupaj z dijaki drugega letnika nižjega poklicnega 

izobraževanja izpolnili prijavo za vpis v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja. 

V maju sta se pospešeno pripravljali na vpis novincev v naše izobraževalne programe. 

Opravili sta veliko individualnih razgovorov z dijaki in starši pri reševanju problematike 

šolskega neuspeha. Sodelovali sta na vseh oddelčnih konferencah, ki so jih sklicali razredniki 

zaradi neuspešnih dijakov. 

Junija je potekal vpis novincev v naše izobraževalne programe, vpis dijakov v višje letnike, 

vpis v poklicno-tehniško izobraževanje, razgovori in obravnave dijakov, ki ponavljajo v istem 

ali drugem programu ter vpis dijakov – zamudnikov. Na programu predšolska vzgoja je Janja 

Javoršek zaradi velikega števila vpisanih učencev izpeljala omejitveni postopek. V programu 

mizar so potekale aktivnosti in sodelovanje z lesarskim aktivom pri organizaciji dodatne 

skupine vajencev.  

Končna naloga v šolskem letu je bila ureditev dokumentacije (vpisnice, evidence prijav za 

šolsko prehrano, soglasja), ureditev baz podatkov o dijakih ter oblikovanje razredov, ureditev 

centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, priprava poročil. 

Poleg opisanega je delo potekalo po programskih smernicah za svetovalno službo, ki 

zajemajo: aktivno sodelovanje z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, učitelji, z dijaki in 

njihovimi starši ter z zunanjimi institucijami (OŠ, SŠ, CSD, OZRK, Zavod za zaposlovanje, 

Dijaški dom, Zavod za šolstvo, Posvetovalnica za otroke in starše ...), sodelovanje na svetu 

staršev šole in pri promociji poklicev po OŠ, sodelovanje v različnih šolskih projektih (»Lepo 

je deliti«, »Koraki do uspeha«). 

Mirjam Žnidarčič je poleg opisnih skupnih nalog svetovalne službe kot pooblaščena oseba  

pripravljala odločbe o priznavanju izobraževanja dijakom tujcem. Kot koordinatorica dela za 

dijake s posebnimi potrebami je celo šolsko leto usklajevala in se dogovarjala z izvajalci DSP 

glede izvajanja posameznih ur, odgovarjala na dopise Zavoda RS za šolstvo, seznanjala 

učitelje s prilagoditvami in pripomočki, ki so jih pridobili  posamezni dijaki, organizirala 

sestanke strokovnih skupin, pripravljala in spremljala izvajanje individualiziranih programov 

posameznih dijakov ter pripravljala različna poročila na to temo. Za Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šolstvo je pripravila dve poročili o realiziranih urah dodatne 

strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami (februarja in junija 2017) ter realizirane ure 

tečaja slovenskega jezika za tujce (junija 2017). 

Prav tako je koordinirala delo skupin dijakov, ki so se vključili v tečaj slovenščine na 

Šolskem centru Novo mesto. 
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Bila je predsednica Šolskega sklada in je v zvezi s tem opravljala administrativne zadeve in 

vsa poročila. 

Bila je razredničarka razreda LG3A/GL3A in opravljala razredniška dela (govorilne ure, 

roditeljski sestanki, razrednikove ure, individualne pogovorne ure z dijaki, urejanje 

dokumentacije v easistentu, spremstvo dijakov na dvodnevni strokovni ekskurziji in drugo). 

Postala je članica delovne skupine na MIZŠ za opredelitev del in nalog spremljevalcev 

gibalno oviranih in varuhov negovalcev in se je udeležila prvega srečanja. Sodelovala je pri 

organizaciji in izpeljavi raziskave PISA 2018. 

V skladu s programskimi smernicami se je strokovno izpopolnjevala. Udeležila se je 

predavanja Irene Potočar Papež na temo »Komuniciranje z ranljivimi skupinami 

prebivalcev«, posveta na MIZŠ o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole, 

predavanja Dejana Sotirova na temo »Kvadratni svet«, predavanja Petra Kapša, dr. med. na 

temo »Kako se spopasti s tesnobo« in predavanja mag. Nine Ane Jager o osnovni pravni 

podlagi za delo svetovalnega delavca v šoli.  

Janja Javoršek se je v tem šolskem letu usmerila v promocijo programa predšolska vzgoja po 

osnovnih šolah. Bila je tudi koordinatorica in izvajalka delavnic v projektu »Zdrava šola«, ki 

je potekal čez celo šolsko leto. Poleg svetovalnega dela tudi poučuje predmete razvoj in 

učenje predšolskega otroka, psihologija ter veščine sporazumevanja – psihološki del. Je tudi 

ocenjevalka na ustnem in pisnem delu poklicne mature. V tem šolskem letu je bila 

razredničarka oddelku PV2A in opravljala razredniška dela (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, razrednikove ure, individualne pogovorne ure z dijaki, urejanje dokumentacije v 

easistentu in drugo). 

V skladu s programskimi smernicami se je strokovno izpopolnjevala. Udeležila se je 

predavanja Irene Potočar Papež na temo »Komuniciranje z ranljivimi skupinami 

prebivalcev«, posveta na MIZŠ o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole, 

predavanja Dejana Sotirova na temo »Kvadratni svet«, predavanja Petra Kapša, dr. med. na 

temo »Kako se spopasti s tesnobo« in predavanja mag. Nine Ane Jager o osnovni pravni 

podlagi za delo svetovalnega delavca v šoli.  

Obe svetovalni delavki sta se udeleževali  pedagoških konferenc, konferenc oddelčnih 

učiteljskih zborov, posameznih roditeljskih sestankov ter drugih sestankov na Šolskem centru 

Novo mesto. 

Pomemben del svetovalnega dela so individualni razgovori z dijaki in njihovimi starši zaradi 

šolskega neuspeha, osebnostnih težav ter drugih stisk. Skozi šolsko leto 2016/2017 sta 

izpeljali veliko razgovorov. Pri razgovorih sta izhajali iz dejstva, da je vsak posameznik 

najpomembnejši in edinstven v naši družini, ki jo imenujemo šola. Ravno ta šola je vzgojno-

izobraževalna institucija, kar pomeni, da poleg izobraževanja tudi vzgajamo, saj so dijaki 

večji del dneva ravno z nami. Kako se počutijo med nami in v odnosu z nami, je pomemben 

prispevek k zadovoljstvu teh otrok.  
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3 DIJAKI 

3.1 Struktura dijakov 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo v programe na področju lesarstva vpisanih 177 dijakov, v 

programe na področju gradbeništva 70, v program predšolske vzgoje pa 209 dijakov, skupaj 

456 dijakov. 

V 1. letnikih je bilo v vseh treh izobraževalnih programih vpisanih 142 novincev. 

3.1.1 Struktura dijakov po spolu in tujem jeziku 

 Razred Moški Ženske Skupaj AJ1 

1 LG1A 26 3 29 29 

2 L1B 8 0 8 8 

3 L1C 27 0 27 27 

4 L1D 12 0 12 12 

5 G1B 12 0 12 12 

6 LG2A 19 1 20 20 

7 L2B 12 0 12 12 

8 L2C 20 0 20 20 

9 L2D 8 0 8 8 

10 G2B 12 0 12 12 

11 LG3A 30 2 32 32 

12 G3B 8 0 8 8 

13 L3C 21 0 21 21 

14 LG4A 25 1 26 25 

15 PV1A 2 26 28 28 

16 PV1B 3 25 28 28 

17 PV2A 3 27 30 30 

18 PV2B 3 27 30 30 

19 PV3A 1 21 22 22 

20 PV3B 2 21 23 23 

21 PV4A 3 20 23 23 

22 PV4B 2 23 25 25 

 

3.1.2 Struktura dijakov po občinah 

 Občina Vsi 1. 

letnik 

1 Bistrica ob Sotli 1 0 

2 Brežice 12 5 

3 Črnomelj 32 11 

4 Dolenjske Toplice 6 1 

5 Grosuplje 1 1 
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6 Ivančna Gorica 14 5 

7 Kočevje 10 3 

8 Kostanjevica na Krki 8 5 

9 Krško 51 17 

10 Litija 5 3 

11 Ljubljana 2 0 

12 Metlika 20 4 

13 Mirna 6 4 

14 Mirna Peč 18 7 

15 Mokronog – Trebelno 3 0 

16 Novo mesto 92 24 

17 Radeče 3 1 

18 Radlje ob Dravi 1 0 

19 Ribnica 1 1 

20 Semič 7 2 

21 Sevnica 20 8 

22 Straža 15 5 

23 Šempeter – Vrtojba 1 0 

24 Šentjernej 43 11 

25 Šentrupert 9 2 

26 Škocjan 15 6 

27 Šmarješke Toplice 12 5 

28 Trebnje 22 8 

29 Žužemberk 16 4 

30 Bihać /BIH 1 0 

31 Bužim/BIH 1 0 

32 Cazin/BIH 5 0 

33 Ključ/BIH 1 1 

34 Teslić/BIH 1 0 

35 Velika Kladuša/BIH 1 0 

3.1.3 Struktura dijakov po programih 

V šolskem letu 2016/2017 smo vpisali 456 dijakov v programe nižjega in srednjega 

poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega 

izobraževanja na področju lesarstva (obdelovalec lesa, mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik 

- PTI) ter v programe na področju gradbeništva (zidar, pečar – polagalec keramičnih oblog in 

gradbeni tehnik) ter v program predšolske vzgoje. 

 Oddelek Razrednik Program Št. dijakov 

1 LG1A Suzana Kumelj Bračič gradbeni tehnik, lesarski tehnik 29 

2 L1B Saša Kralj lesarski tehnik – PTI 8 

3 L1C Melita Blatnik mizar 26 

4 L1D Matjaž Cerkovnik obdelovalec lesa 11 

5 G1B Zdenka Zorko pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar 12 

6 LG2A Janja Hauptman gradbeni tehnik, lesarski tehnik 20 
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7 L2B Nadja Kapš lesarski tehnik – PTI 12 

8 L2C Tomaž Pačnik mizar 20 

9 L2D Biljana Bahat obdelovalec lesa 8 

10 G2B Mario Mohorović pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar 12 

11 LG3A Mirjam Žnidarčič gradbeni tehnik, lesarski tehnik 32 

12 L3C Mihael Gorše mizar 21 

13 G3B Mirko Gorenc pečar – polagalec keramičnih oblog 8 

14 LG4A Jana Jovič gradbeni tehnik, lesarski tehnik 26 

15 PV1A Miroslava Brinc predšolska vzgoja 28 

16 PV1B Aleksandra Matjašič predšolska vzgoja 28 

17 PV2A Janja Javoršek predšolska vzgoja 30 

18 PV2B Jasna Tomljanovič predšolska vzgoja 31 

19 PV3A Natalija Kunič predšolska vzgoja 22 

20 PV3B Alenka Prevalšek predšolska vzgoja 23 

21 PV4A Maja Končar predšolska vzgoja 23 

22 PV4B Marija Nemanič predšolska vzgoja 25 

3.2 Analiza uspeha dijakov 

Oddelek Število 

dijakov 

0Število 

pozitivnih 

dijakov 

% 

pozitivnih 

dijakov  

Izostanki 

skupaj 

Opravičeni 

izostanki  

Neopravičeni 

izostanki 

Število 

realiziranih 

ur pouka 

Obisk 

% 

Realizacija 

pouka (%) 

G1B 12 6 50,0 2411 2220 191 1361 83,8 94,8 

G2B 12 7 58,3 1679 1582 97 1360 88,7 94,0 

G3B 7 6 85,7 337 245 92 1224 96,1 97,1 

GL1A 27 21 77,8 2149 2041 108 1203 93,4 96,2 

GL2A 20 20 100,0 1923 1903 20 1253 92,3 98,1 

GL3A 32 27 84,4 2897 2810 87 1187 92,4 96,8 

GL4A 26 18 69,2 4514 4365 149 1141 84,8 92,0 

L1B 7 3 42,9 880 866 14 1316 90,2 97,4 

L1C 26 24 92,3 1018 962 56 1284 97,0 98,1 

L1D 8 2 25,0 1056 1009 47 1196 89,9 98,6 

L2B 12 11 91,7 1027 904 123 1139 92,5 96,3 

L2C 19 19 100 963 920 43 1296 96,1 99,2 

L2D 7 3 42,9 1153 1045 108 1047 83,6 93,8 

L3C 17 13 76,5 832 753 79 1195 95,9 97,2 

PV1A 28 25 89,3 2009 1949 60 1323 94,3 99,5 

PV1B 29 23 79,3 2762 2652 110 1263 92,4 100,3 

PV2A 29 25 86,2 2698 2660 38 1257,5 92,4 99,0 

PV2B 30 29 96,7 2098 2038 60 1236 94,3 97,3 

PV3A 22 20 90,9 2838 2793 45 1288 90,0 94,9 

PV3B 23 13 56,5 4542 4491 51 1290 84,6 95,1 

PV4A 22 14 63,6 2643 2482 161 1423 90,6 99,0 

PV4B 25 24 96,0 2971 2827 144 1415 90,3 98,5 

Skupaj 440 353 75,24 45400 43517 1883 27697,5 91,16 96,96 
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3.3 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

V šolskem letu 2016/2017 je svetovalna delavka Mirjam Žnidarčič opravljala naloge 

koordinatorice dela z dijaki s posebnimi potrebami na celotnem Šolskem centru Novo mesto. 

Za 175 dijakov smo organizirali dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbami o usmerjanju 

ter strokovnim mnenjem komisije Zavoda RS za šolstvo za usmerjanje. Odločbe o usmerjanju 

smo s strani Zavoda za šolstvo prejemali tekom celega šolskega leta. Dijaki so potrebovali 

učno pomoč večinoma pri matematiki, angleščini, slovenščini in naravoslovju, redko pri 

strokovni predmetih. Za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj pa so potrebovali 

večinoma pomoč psihologa oziroma pedagoga. Trije dijaki so imeli stalnega spremljevalca za 

nudenje fizične pomoči ter možnost organiziranega prevoza v šolo in domov. V skladu z 

opredelitvijo otrok s posebnimi potrebami (2. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami) smo imeli dijake: z motnajmi v duševnem razvoju, slepega dijaka in slabovidno 

dijakinjo z okvaro vidne funkcije, enega gluhega djaka, dijake z govorno-jezikovnimi 

motnjami, tri gibalno ovirane dijake, dolgotrajno bolne, dijake s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, pet dijakov z avtističnimi motnjami ter dijake s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami ter dijaka s Tourettovim sindromom.  

V okviru del in nalog koordinatorice sem organizirala, vodila in spremljala delo izvajalcev 

dodatne strokovne pomoči, se udeleževala sestankov strokovnih skupin in pisala zapisnike 

sestankov, pripravila sklepe o imenovanju strokovnih skupin ter individualizirane programe 

za posameznega dijaka s posebnimi potrebami ter pripravila vsa potrebna poročila o izvedenih 

urah dodatne strokovne pomoči. Opravljala sem tudi razgovore z dijaki in njihovimi starši ter 

vodila ustrezne evidence. 

V šolskem letu 2016/2017 smo na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli 49 dijakom, 

ki so bili usmerjeni z odločbo Zavoda RS za šolstvo organizali dodatno strokovno pomoč v 

skladu z mnenjem komisije za usmerjanje. Za te dijake smo tekom šolskega leta organizirali 

in izvajali 61 ur učne pomoči na teden, 11 ur pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj na teden ter 38 ur svetovalne storitve na teden. Največ učne pomoči so dijaki 

potrebovali pri matematiki, angleščini, slovenščini in naravoslovju, redko pri strokovnih 

predmetih. 

3.4 Realizacija vpisa za šolsko leto 2016/2017  

V šolskem letu 2015/2016 smo načrtovali vpis za šolsko leto 2016/2017. Vpis v programe  

gradbeništva že nekaj let upada. Predlog vpisa za šolsko leto 2016/2017 nismo mogli v celoti 

realizirati. Nismo vpisali v programa tesar in izvajalec suhomontažne gradnje, ker se v ta dva 

programa ni vpisal nihče. V kombinirana oddelka smo združili programa zidar in pečar – 

polagalec keramičnih oblog ter lesarski in gradbeni tehnik. V programe mizar, lesarski tehnik 

– PTI, pečar – polagalec keramičnih oblog smo vpisali po načrtu, v programu predšolska 

vzgoja pa smo imeli  omejitev vpisa.  
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Program Razpis 

2016/2017 

Vpis 

2016/2017 

obdelovalec lesa 16 11 

Mizar 26 26 

Zidar 26 3 

Tesar 0 0 

izvajalec suhomontažne gradnje 0 0 

pečar – polagalec keramičnih oblog 26 9 

gradbeni tehnik 28 12 

lesarski tehnik 28 17 

lesarski tehnik – PTI 28 8 

predšolska vzgoja 56 56 

izdelovalec oblačil 0 0 

3.5  Dijaška skupnost 

Na šoli ima dijaška skupnost že dolgo tradicijo. Dijaško skupnost  Srednje gradbene,  lesarske 

in vzgojiteljske šole, v katero so vključeni vsi dijaki šole, sestavljajo predstavniki vseh 

razredov. Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem 

pa mu pomaga še podpredsednik.  

V šolskem letu 2016/2017 so odbor dijaške skupnosti SGLVŠ sestavljali:  

 predsednik dijaške skupnosti: Jurij Kovačič, LG4A 

 namestnica predsednika: Kristina Stepan, PV3A 

 mentorica: Saša Kralj.  

Na sestankih  so se  srečevali  predsedniki razredov, ki so zastopali interese dijakov, 

posredovali njihova mnenja, želje, pripombe, težave …  

Naloga Opis Poročilo o opravljenem delu 

Vključevanje 

dijakov v delo 

šole in širše 

 Sodelovanje pri izvajanju hišnega 

reda šole. 

 Sodelovanje, povezanost in 

srečanja z drugimi šolami. 

 Sodelovanje pri izvedbi 

solidarnostnih akcij RK in drugih 

dobrodelnih organizacij. 

 Potrditev predsednika, 

podpredsednika in mentorice Šolske 

dijaške skupnost. 

 Aktivno sodelovanje z vodstvom šole 

na dijaških konferencah in drugih 

sestankih ter pri podajanju pripomb in 

predlogov. 

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 

 Sodelovanje s Šolskim skladom 

SGLVŠ ter posredovanje želja dijakov 

glede porabe  sredstev Šolskega 

sklada. 

 Skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno 

prehrano dijakov – sodelovanje pri 

anketi o zadovoljstvu dijakov in 

dijakinj s šolsko prehrano, ki jo je 

pripravila Srednja zdravstvena in 
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varnost dijakov. 

 Skrb za urejeno notranjost in 

okolico šole. 

 Sodelovanje dijakov na 

tekmovanjih. 

 Skrb za čim bolj zdravo in 

kvalitetno prehrano dijakov. 

kemijska šola. Pripombe in pohvale so 

bile posredovane direktorju, ki je nato 

sklical sestanek z izvajalci prehrane. 

 Obveščanje dijakov o aktualnih 

razpisih in natečajih in tekoči 

problematiki: na sestankih ter na 

oglasni deski. 

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. 

 Organizacija maturantskih plesov  pod 

okriljem plesnih šol, za katero so se 

odločili dijaki zaključnih letnikov. 

 Organizacija in izvedba fotografiranja 

razrednih skupnosti, izbrana je bila 

fotografska hiša Asja. 

 Organizacija nagradnega izleta v 

Ljubljano (maj 2017). 

 Sodelovanje pri organizaciji in 

izvedbi zaključne prireditve 

zaključnih letnikov (maj 2017). 

 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

4.1 Predmetniki 

V vseh programih smo izvedli pouk po predpisanih predmetnikih. 

V programih NPI, SPI, SSI in PTI je bil na voljo tudi odprti del predmetnika, ki ga je šola 

skupaj z dijaki in socialnimi partnerji oblikovala glede na želje in potrebe lokalnega 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 

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 
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Lesarski tehnik SSI – LG1A, LG2A, LG3A 
        

  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 

Biologija iz OK (BIO OK)       1,0 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 7,0 212,0 10,0 35,0 317,0 
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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 

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 

 

 



23 

 

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 

 

    

4.2 Praktično usposabljanje dijakov z delom 

V tem šolskem letu so naloge organizatorjev PUD-a opravljali Natalija Kunič v predšolski 

vzgoji, Nevenka Cesar (Franc Struna odsoten) v gradbeništvu in Slavko Mirtič v lesarstvu. 

Cilj praktičnega usposabljanja za vse programe je bil, da so udeleženci usposabljanja spoznali 

delovne organizacije ter vrtce in ustanove, različna delavna okolja ter različne pogoje  dela. 

Spoznali so nevarnosti in težave s katerimi se srečujejo njihovi trenutni delodajalci. Vpeljani 

so bili v delovne procese, organiziranost podjetij in ustanov ter pridobili pravilen odnos do 

dela in kolektivnega sodelovanja. Utrdili  in obogatili so znanja, ki so jih pridobili v prostorih 

šole in delavnic, ter so dopolnili  ročne spretnosti pri izvajanju različnih opravil ter hkrati 

pridobili nove praktične izkušnje s poudarkom na spoznavanju najnovejših tehnologij. 

Seznanili se s požarno varnostjo in  varstvom pri delu ter pomenom ocene tveganja. Morali so 

sodelovati pri delih in nalogah, na katerih je delovna organizacija oz. obrtnik ali ustanova, 

trenutno izvajala dela. Ker delovne organizacije, obrtniki in vrtci, sledijo povpraševanju na 

trgu, ter razvijajo nove pristope, nove tehnologije in drugačne postope dela, so imeli 

udeleženci usposabljanja velike možnosti, da so spoznali  novostmi, ki so prišle na  trg ter  še 

niso dosegle šolskih programov in si s tem  tudi obogatili in nadgradili  svoje  znanje, kakor 

tudi znanje svojih sošolcev. 

Praktično usposabljanje z delom so dijaki in dijakinje opravljali pri delodajalcih s katerimi 

imamo sklenjeno kolektivno ali pa individualno učno pogodbo. Dijaki ter dijakinje so pred 

odhodom na PUD-opravili usposabljanje iz varstva pri delu in požarne varnosti, dijaki 

gradbene in lesarske smeri, pa imajo opravljen tudi zdravniški pregled. Pri delodajalcih na 

področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Kočevskega, osrednje Slovenije ter Nove Gorice 

so dijaki in dijakinje, nadgradili svoje znanje iz področja gradbeništva, lesarstva in predšolske 

vzgoje, ki so ga pridobili v šoli. Dijaki, ki  PUD-a niso opravili do zaključka usposabljanja, so 

bili  odsotni zaradi zdravstvenih razlogov. Kar precej dijakov, ki so PUD opravili, pa so bili 

od strani delodajalcev pohvaljeni kot vestni in marljivi dijaki. V šolskem letu 2016/2017se je 

PUD-a u deležilo 322 dijakov in dijakinj Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole. 

Po končanem usposabljanju so dijaki in dijakinje ter vajenci napisali delovna poročila, jih 

oddali v podpis mentorju v podjetju in ga skupaj s potrdilom o uspešno opravljenem 

usposabljanju dostavili v pogled organizatorju praktičnega usposabljanja na šoli.    
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Oddelki Št. dijakov Program Smer Začetek Konec Trajanje Poročilo 

L1D 8 NPI obdelovalec lesa 
05. 06. 

2017 

16. 06. 

2017 
76 ur/2 tedna 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

L2D 7 NPI obdelovalec lesa 
03. 02. 

2017 

17. 02. 

2017 
76 ur/2 tedna 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

G1B 12 SPI 

zidar/pečar-

polagalec 

keramičnih oblog 

29. 05. 

2017 

16. 06. 

2017 
114 ur/3 tedne 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

G2B 9 SPI 

zidar/pečar-

polagalec 

keramičnih oblog 

29. 05. 

2017 

16. 06. 

2017 
114 ur/3 tedne 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

G3B 12 SPI 
pečar – polagalec 

keramičnih oblog 

02. 09. 

2016 

13. 01. 

2017 
684 ur/18 tednov 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

L1C 23 SPI mizar 
22. 05. 

2017 

16. 06. 

2017 
152 ur/4 tedne 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

L2C 8 SPI mizar 
24. 04. 

2017 

16. 06. 

2017 
304 ur/8 tednov 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

L3C  SPI mizar 
13. 02. 

2017 

16. 05. 

2017 
456 ur/12 tednov 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

L1B 12 PTI lesarski tehnik 
27. 02. 

2017 

10. 03. 

2017 
76 ur/2 tedna 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

LG2A 31 SSI 
gradbeni tehnik/ 

lesarski tehnik 

06. 06. 

2017 

16. 06. 

2017 
76 ur/2 tedna 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 
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LG3A 27 SSI 
gradbeni tehnik/ 

lesarski tehnik 

17. 10 

2016 

28. 10. 

2016 
76 ur/2 tedna 

Dijaki in dijakinje, so se PUD-a udeležili po učnem načrtu. Pred pričetkom so opravili 

preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so opravljali pri delodajalcih na širšem področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Notranjske. PUD so uspešno opravili. O poteku 

usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

PV2A 30 SSI predšolska vzgoja 
06. 03. 

2017 

17. 03. 

2017 
76 ur/2 tedna 

Dijaki in dijakinje so se udeležili PUD-a po učnem načrtu. PUD so opravljali pri delodajalcih 

na področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Osrednje Slovenije O poteku usposabljanja so 

vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem.. 

PV2B 30 SSI predšolska vzgoja 
06. 03. 

2017 

17. 03. 

2017 
76 ur/2 tedna 

Dijaki in dijakinje so se udeležili PUD-a po učnem načrtu. PUD so opravljali pri delodajalcih 

na področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Osrednje Slovenije. O poteku usposabljanja so 

vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

PV3A 26 SSI predšolska vzgoja 
03. 10. 

2016 

21. 10. 

2016 
114 ur/3 tedne 

Dijaki in dijakinje so se udeležili PUD-a po učnem načrtu. PUD so opravljali pri delodajalcih 

na področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Osrednje Slovenije O poteku usposabljanja so 

vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem.. 

PV3B 25 SSI predšolska vzgoja 
03. 10. 

2016 

21. 10. 

2016 
114 ur/3 tedne 

Dijaki in dijakinje so se udeležili PUD-a po učnem načrtu. PUD so opravljali pri delodajalcih 

na področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Osrednje Slovenije. O poteku usposabljanja so 

vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

PV4A 15 SSI predšolska vzgoja 
03. 10. 

2016 

24. 04. 

2017 

190 ur/vsak 

ponedeljek 

Dijaki in dijakinje so se udeležili PUD-a po učnem načrtu. PUD so opravljali pri delodajalcih 

na področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Osrednje Slovenije. O poteku usposabljanja so 

vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

PV4B 27 SSI predšolska vzgoja 
03. 10. 

2016 

24. 04. 

2017 

190 ur/vsak 

ponedeljek 

Dijaki in dijakinje so se udeležili PUD-a po učnem načrtu. PUD so opravljali pri delodajalcih 

na področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Osrednje Slovenije. O poteku usposabljanja so 

vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili mentorjem. 

 

4.3 Interesne dejavnosti (obvezne) 

Oddelek Izvajalec Aktivnost Vrsta aktivnosti 
Glavne 

kompetence 

Število 

ur 
Poročilo        

L1D, L2D, G1B, L1C, 

G2B, L2C, LG1A, 

GL1A, PV1A, PV1B, 

LG2A, GL2A, PV2A, 

PV2B 

NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan atletika timsko delo,  

fair play 

6 

Dijaki in dijakinje so se 7. 9. 2016 pomerili v atletiki. Vsi so tekmovali 

v vseh disciplinah, in sicer: teku na 100m, skoku v daljino, suvanju 

krogle in teku na 800m (dekleta) in 1000m (fantje). 
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G1B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

projektni 

teden 

navodila za 

praktični pouk, 

voden ogled 

Novega mesta 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 

Dijakom so mentorji v okviru projektnega tedna, 5. 9. 2016, predstavili 

navodila za izvajanje praktičnega pouka v šolskih delavnicah in pri 

delodajalcu. Poslušali so predavanje o varstvenih ukrepih, ki jih 

moramo izvajati v delavnicah in na deloviščih, spoznali potrebna osebna 

varovalna sredstva in njihovo uporabo. Prejeli so navodila za delo, 

pravila obnašanja ... kot uvod pred začetkom dela v delavnicah. 

G1B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

projektni 

teden 

gozdna učna pot – 

Mirna gora 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 
Dijaki so v okviru projektnega tedna, 6. 9. 2016, šli na pohod na Mirno 

goro in si na poti ogledali gozdno učno pot. Spoznali so drevesne vrste, 

njihove lastnosti in uporabo v lesni in gradbeni industriji. 

G1B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled gradbišča – 

most v Šmihelu, 

ogled sejma Dom 

v Ljubljani 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

0 

Dijaki so si v spremstvu ogledali gradbišče – most v Šmihelu: polaganje 

armature, betonska in armirano betonska dela, polaganje robnikov, 

izvedba hidroizolacije, organizacijo gradbišča, itd. 23. 9.2016, 3. in 4. 

šolsko uro. Dijaki so si ogledali različne proizvode, tehnologije, usluge 

... s področja gradbeništva na sejmu Dom v Ljubljani, 8.marec 2017, 6 

ur.  

G1B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom 

v Ljubljani 
aktivnosti s 

področja stroke  
6 glej poročilo 

G1B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan 

športni dan po 

izbiri 
timsko delo,  

fair play 

6 Športnega dneva nismo izpeljali. 

G2B 

 

ogled Peči 

Keramika 

d.o.o. Novo 

mesto 

OIV 
strokovne 

kompetence 
2 

Dijaki, ki se izobražujejo za poklic zidar in pečar – polagalec keramike 

so si v torek, 29. 11. 2016 vodeno ogledali proizvodnjo lončenih pečnic 

od idejne zasnove, do izdelave, sušenja, ročne obdelave ter pripravo 

pečnic za plasiranje do končnega potrošnika.  
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G2B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 
ogled sejma Dom 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 glej poročilo 

G2B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

predavanja 

udeležba na 

strokovnem 

predavanju 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

2 

Dijaki so se udeležili predavanja, ki so ga izvedli predavatelji iz podjetja 

Cinkarna. Predstavili so jim različne gradbene proizvode (za izdelavo 

ometov, estrihov ...) s poudarkom na keramiki. Strokovno predavanje je 

bilo 22. 3. 2017, 2. in 3. šolsko uro. 

G2B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

strokovni 

ogledi:gradbišča, 

proizvodni obrati, 

ustanove ...  

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

8 

Dijaki so si ogledali proizvodnjo peči Keramika Novo mesto (3 ure) in 

vodeno ogledali gradbišče - stanovanjski bloki na Brodu – GP Tehnika, 

17. 5. 2017 (4 ure). 

G3B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

predavanja 

udeležba na 

strokovnem 

predavanju 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

8 

Dijaki so se udeležili strokovnega predavanja z različnimi gradbenimi 

temami s poudarkom na keramiki, ometih in estrihih, ki je trajalo dve 

uri. Zatem pa so imeli v šolskih delavnicah demonstracijo različnih 

tehnologij in tehnik z istimi temami, ki so jih izvedli inštruktorji 

podjetja Cinkarna. 

G3B 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

predavanje in 

delavnica-

keramika in 

gradbeni 

proizvodi 

Cinkarna 

IND 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 

Dijaki so poslušali dve šolski uri predavanje o keramiki in drugih 

gradbenih proizvodih, polaganju keramike in različnih gradbenih 

tehnologijah (izvedbe ometov, estrihov ...). Zatem so imeli v gradbeni 

delavnici demonstracijo inštruktorjev in podjetja Cinakrna – podlage, 

polaganje keramike, izmenjavo izkušenj, s poudarkom na posebnostih. 

G3B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan PAINT BALL timsko delo,  

fair play 

6 
26. 4. 2017 so se dijaki udeležili športnega dneva. V svojih manevrskih 

in taktičnih sposobnostih so zelo uživali. 
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G4A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled Informative 

in BF – oddelek 

za lesarstvo 

aktivnosti s 

področja stroke ... 
6 

Dijaki so bili na sejmu Informativa, kjer so predstavili različne študijske 

možnosti in poslovne poti in bili na vodenem obisku na BF – na oddelku 

za lesarstvo, 27. 1. 2017 

G4A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

predavanja 

udeležba na 

strokovnih 

predavanjih na 

temo les, 

energijska 

učinkovitost ... 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

2 

Dijaki so se udeležili predavanja o lesenih montažnih hišah podjetja 

Lumar, ki je bilo na visokem nivoju. Predavanja so se udeležili tudi 

študenti višje šole in nekaj članov društva gradbenih inženirjev in 

tehnikov. Predavanje smo izvedli 1. 3. 2017 

GL1A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

gozdna učna pot 

Gorjanci 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 
Namesto te planirane dejavnosti so dijaki imeli 12 urno strokovno 

ekskurzijo na Primorsko (glej poročilo).  

GL1A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 
projektni dan 

obisk Mizarstvo 

Kos 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 

Dijaki prvega letnika – gradbeni in lesarski tehnik, so bili 18. 1. 2016 na 

obisku v podjetju Mizarstvo Kos. Program dejavnosti je bil zelo pester 

in zanimiv. Predavanje o tem, kako uresničiti podjetniške ideje je v 

dijakih vzbudil mnogo misli o njihovi poslovni prihodnosti. Po 

predavanju so si dijaki vodeno ogledali vrsto zanimivih razstav z 

različnimi temami: drevesne vrste, piščali, leseni izdelki okoli hiš, 

zunanje ureditve itd. Podjetje uspešno sodeluje z dijaki, študenti in 

mnogimi drugimi akterji, vse za čim večjo proizvodnjo, trženje in 

uporabo končnih izdelkov iz lesa iz slovenskih gozdov. Po teoretičnem 

delu so imeli delavnice, ki so se jih dijaki najbolj razveselili. Najprej so 

narisali idejno rešitev zunanje ureditve, zatem pa poskušali izdelati 

izdelek po lastnem navdihu. Delo je bilo ustvarjalno, druženje pa 

zabavno. Obisk v podjetju je bil za vse navdihujoč in zanimiv, zato se 

zahvaljujemo podjetju Mizarstvo Kos za sprejem in izvedbo, pa tudi 

vsem udeležencem za sodelovanje. 
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GL1A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovno 

predavanje 
IND 

aktivnosti s 

področja stroke 
2 glej poročila: 1. predavanje Lumar, 1. 3. 2017, 2 uri  

GL1A, LG1A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 
ogled sejma Dom  

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 
Dijaki so si na sejmu Dom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 8. 

3. 2017 ogledali nove materiale in tehnologije predvsem s področja 

gradbeništva, lesarstva, strojništva in podjetništva. 

GL2A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled 

pohištvenega 

sejma v Lj 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 

Dijaki so obiskali podjetje KGN na Dvoru, kjer so jim predstavili kratko 

zgodovino podjetja nato pa so si ogledali še manjši muzej. Na GR v 

Ljubljani so si dijaki ogledali sejem Ambient. 

GL2A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

projektni dan 

Primorska 

aktivnosti s 

področja stroke ... 
12 

Dijaki so imeli strokovno ekskurzijo na Primorsko, kjer so spoznavali in 

osvojili nova znanja s področja: geografije (nastanek Luke Koper ...), 

zgodovine (politične razmere, gospodarske razmere v različnih 

zgodovinskih obdobjih), naravoslovje (nacionalni park Škocjanski 

zatok), gradbeništva (gradnja s kamnom – Tonina hiša, lesene 

konstrukcije – vse stavbe v Škocjanskem zatoku), lesarstva, etnologije 

(avtohton način bivanja iz prejšnjih časov – Tonina hiša) itd. Ekskurzija 

je potekala po planiranem programu. Preživeli smo lep in sončen dan. 

GL3A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

strokovni ogledi 

in predavanja: 

gradbišča, proizv. 

obrati, ustanove ... 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

12 glej priloge: 1. predavanje Lumar, 1. 3. 2017, 2 uri 

GL3A, LG3A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

projektni dan 

Gorenjska 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

12 
planirana strokovna ekskurzija se nadomesti z dvodnevno strokovno 

ekskurzijo v Italijo 
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GL4A, LG4A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled gradbeno – 

inženirskih 

objektov na 

Dolenjskem 

aktivnosti s 

področja stroke 

zajemajo skoraj 

vse kompetence 

3 

Dijaki iz GL4A so obiskali podjetje Komunala Novo mesto, kjer so jim 

predstavili kratko zgodovino vodovoda, vodovodno omrežje in kakovost 

vode. Zatem so si ogledali vodohran Sveti Rok. 

GL4A, LG4A 
LILI 

ŽNIDARŠIČ 

udeležba na 

Dnevu odprtih 

vrat FGG v 

Lj, 20. 10. 

2016 

strokovne 

ekskurzije 

poklicno 

usmerjanje, 

strokovno 

izobraževanje 

6 

Na dnevu odprtih vrat Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze 

v Ljubljani so predavatelji, mentorji in študentje našim dijakom z 

interaktivnimi eksperimenti predstavili programe za različne študijske 

smeri: gradbeništvo, geodezija, prostorsko načrtovanje, okoljsko 

gradbeništvo in stavbarstvo.  

L1C 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

gozdna učna pot 

Planina, Mirna 

gora 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetenece 

6 

Dijaki so se sprehodili skozi gozdno učno pot: Planina Mirna gora. 

Vodil jih je vodja Zavoda za gozdove Novo mesto KE Semič – Metlika 

g. Sandi Šolar. Predstavil je zgodovino kraja (o ljudeh, gospodarjenju z 

lesom in gozdom), o gozdu danes, pravilnem sonaravnem ravnanju in 

izzivih za prihodnost. Sledil je še pohod z ogledom gozda od Planine do 

planinskega doma na Mirni gori. Tudi z vremenom so imeli srečo. Z 

vodenjem in ogledom smo bili vsi zadovoljni. 

L1C 
NADJA 

KAPŠ 

strokovno 

predavanje 
predavanje 

aktivnosti s 

področja stoke 
2 

Dijakom L1C je podjetje Majo predstavilo profesionalno mizarsko 

orodje Festool.  

L1C 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Podgorje in Adria 

mobil 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 

Dijaki so si ogledali podjetje Adria mobil in Podgorje v Šentjerneju. 

Najprej so si ogledali kratek film o zgodovini podjetja in njihovem 

proizvodnem programu, nato pa so si z strokovnim vodenjem ogledali 

proizvodnjo. 

L1C, G2B, LG1A, 

GL1A, LG3A 

NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan plavanje timsko delo,  

fair play 

6 

Dijaki so v času informativnega dneva, 10. 2. 2017, imeli športni dan v 

Vodnem parku Atlantis. Žal smo na športni dan odpeljali manj dijakov 

kakor je bilo predvideno prvotno, saj so nekateri razredi ostali na šoli in 

sodelovali na informativnem dnevu  
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L1C,LG3A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Adia mobil 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

4 
Oddelek LG3A si je namesto ogleda Adrie ogledal Sejem Dom v 

Ljubljani. Dijaki L1C so si podjetje Adria mobil ogledali! 

L1D, L1C, LG1A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 
ogled sejma Dom 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 
Dijaki so si ogledali sejem Dom v Ljubljani. Bili so prvič na takšnem 

sejmu, ki se jim je zdel zelo zanimiv, saj so si ogledali različne 

materiale za izdelavo oken, vrat, talnih oblog in montažnih hiš.  

L1D, L2D, L1C, G1B, 

L2C, G2B 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

kulturna 

dejavnost 

Od tišine do 

glasbe 

aktivnosti s 

področja kulture 
0 

Predstavo so si ogledali vsi dijaki nižje poklicnega in poklicnega 

izobraževanja. 

L2B 
NATAŠA 

ERŽEN 
Športni dan Paint ball 

 

6 
Dijaki so 4. 10. 2016 imeli športni dan Paint ball na vadbišču v bližini 

Novega mesta kamor smo odšli peš. 

L2C 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Novinec in 

reciklažnega 

centra 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 Namesto te ekskurzije je bil organiziran ogled podjetja Stilles v Sevnici. 

L2C, L1B, LG2A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

sejem Ambient in 

ogled podjetja 

KGN Dvor 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 

Dijaki so obiskali podjetje KGN na Dvoru, kjer so jim predstavili kratko 

zgodovino podjetja nato pa so si ogledali še manjši muzej. Na GR v 

Ljubljani so si dijaki ogledali sejem Ambient. 

L2C, LG2A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Podgorje in Lipa 

Kostanjevica 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 
Dijaki so imeli voden strokovni ogled v podjetju Podgorje in Lipa 

Kostanjevica. 
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L2D, L3C, L2B 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma MOS 

v Celju 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 

Z dijaki smo si v sredo, 14. 9. 2016 ogledali Mednarodni obrtni sejem v 

Celju. Je najpomembnejši poslovni sejem v Sloveniji in regiji za 

poslovno priložnost, iskanje pravih partnerjev, novih idej in izdelkov. 

Obsega največji pregled domače in tuje ponudbe izdelkov in storitev, 

novosti in ugodnosti.Tudi za našo lesarsko stroko je bilo nekaj novosti, 

predvsem CNC strojev, ki so bili predstavljeni v hali D. Dijaki so z 

zanimanjem prisluhnili predstavniku podjetja Totus, ki je predstavil 

"vakume" za CNC stroj. Dijaki so bili na splošno z obiskom sejma zelo 

zadovoljni. 

L3C,L1B 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Florjančič v Straži 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

2 

Za dijake oddelka L3C in L1B smo 1. 12. 2016, organizirali ogled 

podjetja Mizarstvo Florjančič v Straži. Dijaki so si lahko ogledali 

tehnološki postopek izdelave polizdelkov in izdelkov iz masivnega lesa. 

L4A, L2B, GL4A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

Informativa in 

ogled Oddelka za 

lesarstvo 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 

Dijakom so na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo predstavili 

študijske programe Lesarstvo in Lesarsko inženirstvo, nato pa so rotirali 

po treh delavnicah v okviru lesarske stroke (les in zvok, trdnost lesa in 

les pod mikroskopom). Po končanih delavnicah na BF so dijaki na 

stojnicah sejma Informativa izbirali med številnimi študijskimi 

programi. 

LG1A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

projektni dan v 

Mizarstvo Kos 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 

Dijaki prvega letnika – gradbeni in lesarski tehnik, so bili 18. 1. 2016 na 

obisku v podjetju Mizarstvo Kos. Program dejavnosti je bil zelo pester 

in zanimiv. Predavanje o tem, kako uresničiti podjetniške ideje je v 

dijakih vzbudil mnogo misli o njihovi poslovni prihodnosti. Po 

predavanju so si dijaki vodeno ogledali vrsto zanimivih razstav z 

različnimi temami: drevesne vrste, piščali, leseni izdelki okoli hiš, 

zunanje ureditve itd. Podjetje uspešno sodeluje z dijaki, študenti in 

mnogimi drugimi akterji, vse za čim večjo proizvodnjo, trženje in 

uporabo končnih izdelkov iz lesa iz slovenskih gozdov. Po teoretičnem 
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delu so imeli delavnice, ki so se jih dijaki najbolj razveselili. Najprej so 

narisali idejno rešitev zunanje ureditve, zatem pa poskušali izdelati 

izdelek po lastnem navdihu. Delo je bilo ustvarjalno, druženje pa 

zabavno. Obisk v podjetju je bil za vse navdihujoč in zanimiv, zato se 

zahvaljujemo podjetju Mizarstvo Kos za sprejem in izvedbo. 

LG1A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled gozdne učne 

poti Planina, 

Mirna gora 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

8 

Za dijake smo namesto napisane aktivnosti organizirali celodnevno 

ekskurzijo na Primorsko, kjer so si ogledali gozdno učno pot v 

Ankaranu, ogled Škocjanskega zatoka, Pirana ... 

LG1A, GL1A 
JANJA 

HAUPTMAN 

Obisk 

Dolenjskega 

muzeja 

interesna 

dejavnost 

odnos do kulturne 

dediščine in 

poznavanje 

lokalne zgodovine  

2 

Dijaki Oddelka LG1A/GL1A so 16. 3. 2017 obiskali Dolenjski muzej. 

Ogledali so si stalno arheološko zbirko ter dve občasni razstavi . Prva je 

razstava o opekarstvu na Dolenjskem z naslovom V opeko vtisnjen čas 

in druga je razstava o geodeziji z naslovom Geodetski instrumenti in 

oprema na Slovenskem. 

LG1A, L1B 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

Ogled podjetja 

Bobič in Aico 

trade na Cikavi 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

4 

Dijaki LG1A so namesto ogleda podjetja Bobič in Aica odšli na ogled 

Adrie mobil. Dijaki L1b pa so si ogledali oba podjetja skupaj z 

oddelkom LG4A. 

LG1A, GL1A, LG2A, 

GL2A 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

kulturna 

dejavnost 
Tarzan 

aktivnosti s 

področja kulture 
3 

Predstavo so si ogledali dijaki prvih in drugih letnikov gradbenih in 

lesarskih tehnikov. 

LG1A, GL1A, LG2A, 

GL2A, LG3A, GL3A, 

LG4A, GL4A, L1B, 

L2B, L1C, G1B, L2C, 

G2B, L3C, G3B 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

kulturna 

dejavnost 
Cvetje v jeseni 

aktivnosti s 

področja kulture 
4 

Predstavo so si ogledali dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika gradbenih in 

lesarskih tehnikov ter 1. in 2. letnik PTI. Dijaki poklicnega 

izobraževanja si predstave niso ogledali, ker je bila popoldne. 
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LG2A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

projektni dan 

Primorska 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

12 

Za dijake smo organizirali celodnevno ekskurzijo na Primorsko, kjer so 

si ogledali gozdno učno pot v Ankaranu, ogled Škocjanskega zatoka in 

Pirana. 

LG2A, GL2A 
NATAŠA 

ERŽEN 
Športni dan Paint ball 

 

6 
Dijaki so se 23. 5. 2017 odpravili peš do vadbišča za paint ball na 

Potoku. Dijaki so se razdelili v dve skupini in se pomerili v svojih 

taktičnih in manevrskih sposobnostih. 

LG3A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

projektni dan 

Gorenjska 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 

Zaradi logističnih težav gradbene stroke, žal projektni dan Gorenjska ni 

bil izveden. Dijaki lesarskega dela so si namesto tega ogledali sejem 

Dom v Ljubljani. 

LG3A, L2B 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

obisk 

pohištvenega 

sejma v Milanu  

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

12 

Dijake smo peljali na ogled Milanskega pohištvenega sejma v Italijo. 

Drugi dan so si ogledali center Milana, utrip mesta in kulturne 

znamenitosti. 

LG3A, LG1A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovno 

predavanje 

strokovno 

predavanje 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

2 
Dijakom LG1A je podjetje Majo predstavilo profesionalno mizarsko 

orodje Festool. 

LG3A,GL3A 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan sup in kajak timsko delo,  

fair play 

6 

Dijaki so 9. 9. 2016 odšli na Loko, kjer so se podali na Krko. Razred se 

je razdelil v dve skupini. Ena skupina je najprej supala, druga se vozila s 

kajaki.Po polovici vožnje sta se skupini zamenjali. Dijaki so na 

športnem dnevu zelo uživali. 

LG3A,GL3A 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan PAINT BALL timsko delo,  

fair play 

6 
Športnega dneva nismo izpeljali, ker so bili dijaki na športnem dnevu v 

Atlantisu. 
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LG3A,GL3A,LG4A,GL

4A,L1B,L2B 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

kulturna 

dejavnost 

Draga Sergeja 

Jelenova 

aktivnosti s 

področja kulture 
3 Predstavo so so ogledali vsi predvideni razredi. 

LG4A 
NADJA 

KAPŠ 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Esol in Kolpa 

Metlika 

aktivnosti s 

področja stoke 

deloma zajemajo 

vse kompetence 

6 

Dijaki so si ogledali podjetje Kolpa v Metliki, proizvodnjo izdelave 

kalupov in kerrocka. V podjetju Esol Črnomelj so si ogledali tehnično 

sušenje lesa. Ogled obeh podjetij se jim je zdel zanimiv in poučen. 

LG4A,GL4A 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan pustolovski park timsko delo,  

fair play 

6 

Športnega dneva žal nismo uspeli izpeljati saj smo ga kar dvakrat morali 

prestaviti zaradi slabega vremena, potem pa so dijaki že zaključili 

šolanje. 

LG4A,GL4A, L1B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan spust s kajaki timsko delo,  

fair play 

6 

Dijaki oddelkov LG4A, GL4A in L1B so 14. 9. 2016 bili na športnem 

dnevu. Dijaki so najprej odšli na izvir Krke in si ogledali Krško jamo, 

Nato pa so se odpravili na začetek spusta, kjer so se pripravili za spust. 

Spust je trajal od Les do Zagradca. V spustu so premagali 6 skokov in 

neizmerno uživali. 

PV1A IN PV1B 
NATAŠA 

ERŽEN 

Športni dan 

vodena vadba 
športni dan 

 

6 

Dijakinje 1. letnikov so impel športni dan vodena vadba v Športnem 

studiu Piramida. Do športnega studia smo odšli peš, kjer smo ob 

vodenju strokovnjaka preikušali našo gibljivost in delali vaje za moč. 

Dijaki PV1A so se vadbe udeležili 22. 5. 2017, dijaki PV1B pa 26. 

5.2017. 

PV1A,PV1B 
NATAŠA 

ERŽEN 

tečaj s 

področja 

športa 

orientacija timsko delo,  

fair play 

6 

Dijaki so se 21. 6. 2017, preizkušali v orientacij. Dobili smo se v šoli, 

kjer so dobili vsa potrebna navodila in se razdelili v skupine po 5. 

Skupine so odhajale na pot s 5 minutnim razmakom. V šolo so se 

postopno vračali po približno dveh urah. 
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PV1A,PV1B 
NATAŠA 

ERŽEN 

tečaj s 

področja 

športa 

rolanje timsko delo,  

fair play 

12 

Dijaki prvih letnikov PV so s področja TČŠ imeli 3 dni rolanje, kjer so 

se učili metodologije in postopnosti učenja rolanja pri otrocih. Osvojili 

so tako teoretične kot praktične vsebine. Tečaj je potekal od 5. 6. do 7. 

6. 2017 na šolskih igriščih. 

PV1A,PV1B 
JANJA 

HAUPTMAN 

strokovna 

ekskurzija 

spoznavanje 

kulturnih in 

zgodovinskih 

znamenitosti 

okolice šole 

Družboslovne 

dejavnosti 
6 

Dijaki so si ogledali Kapiteljsko cerkev, v Dolenjskem muzeju so si 

ogledali razstavo o jantarju ter stalno arheološko razstavo in si na 

delavnici izdelali jantarjev gumbek. Naslednja dejavnost je bila vožnja 

po reki Krki z Rudolfovim splavom. Na splavu nas je skozi zgodovino 

Novega mesta popeljala Primičeva Julija in zabavne zgodbe nam je 

povedala perica Pepca. 

PV1A,PV1B 
NATALIJA 

KUNIČ 

poklicno 

področje 

strokovno 

predavanje 
prostovoljstvo, 

človekove pravice  

4 
Dijakom PV1A in PV1B je gospa Sabina Dogelnik iz Posvetovalnice za 

otroke in starše predstavila prostovoljstvo in možnosti za sodelovanje v 

območju Novega mesta. 

PV1A,PV1B 
NATALIJA 

KUNIČ 

strokovno 

predavanje 
metode učenja Učenje učenja 4 Izvaja svetovalna delavka 

PV1A, PV1B 
NATAŠA 

ERŽEN 

tečaj s 

področja 

športa 

drsanje timsko delo,  

fair play 

6 

Dijaki so imeli TČŠ – drsanje v Ljubljani, 30. 1. 2017 pod okriljem 

Lucky Luka. Na drsanju so osvajali začetne prvine in metodologijo 

poučevanja otrok. Kljub izredno mrzlemu vremenu so se dijaki 

neizmerno zabavali. 

PV1A, PV1B 
NATAŠA 

ERŽEN 

tečaj s 

področja 

športa 

tek na smučeh timsko delo,  

fair play 

12 

Tek na smučeh smo izpeljali v času informativnega dneva v Ratečah. 

Dijaki so se razdelili v dve skupini, kjer je ena skupina tekla, druga 

skupina pa se je odpravila peš do Planice, kjer so si ogledali Nordijski 

center in skakalnice. 

PV1A,PV1B 
MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

ogled predstave – 

Rokova modrina 

gledališka 

umetnost 
0 

V januarju smo si s prvimi letniki v KCJT ogledali predstavo Rokova 

modrina. 
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PV1A,PV1B 
DARJA KOS 

STRMEC 

naravoslovno 

ekološka 

dejavnost 

ogled botaničnega 

vrta z delavnico 

vsebine s 

področja zdravja 

in stroke 

6 

 

PV1A,PV1B,PV2A,PV2

B, PV3A, PV3B 

MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

kulturni dan v 

Ljubljani 

aktivnosti s 

področja kulture 
8 

13. 4. 2017 smo imeli KD v LJ. V dveh terminih smo si ogledali 

predstavo Micka v Šentjakobskem gledališču. Dodane destinacije za 

posamezne letnike pa so bile: delavnice v Narodni galeriji LJ za prve 

letnike, sprehod na Ljubljanski grad za druge letnike in obisk Muzeja 

iluzij za tretje letnike.  

PV1A,PV1B,PV2A,PV2

B,PV3A,PV3B,PV4A,P

V4B 

MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

proslave (dan 

samostojnosti, 

Prešernov dan,  

dan državnosti 

aktivnosti s 

področja kulture 
2 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali na proslavi za dan 

samostojnosti, in sicer s pevskimi in instrumentalnimi točkami v 

decembru ter kratko igrico za Prešernov dan v Domu starejših občanov 

v Metliki. 

PV1A,PV1B,PV4A,PV4

B 

MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

ogled predstave-

Cvetje v jeseni 

aktivnosti s 

področja kulture 
0 

Predstavo – muzikal Cvetje v jeseni smo si ogledali v KCJT v Novem 

mestu. 

PV2A IN PV2B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan 

gimnastika in 

zvočna kopel 
 

6 

Dijaki 2. letnikov PV so 10. 5. 2017 v šoli imeli športni dan gimnastika 

in zvočna kopel. Dijaki so se razdelili v dve skupini. Ena skupina je 

pričela z gimnastiko v gimnastični dvorani, drugi razred pa je pričel z 

zvočno kopeljo.  

PV2A,PV2B 
MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

ogled predstave – 

Kaj pa če 

aktivnosti s 

področja kulture 
0 

Predstavo s področja jezikovnega izražanja in iger za otroke smo si 

ogledali v KCJT V Novem mestu. 

PV2A,PV2B 
DARJA KOS 

STRMEC 

naravoslovno 

ekološka 

dejavnost 

ogled botaničnega 

vrta z delavnico 

vsebine s 

področja zdravja 

in stroke 

6 
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PV2A,PV2B 
NATAŠA 

ERŽEN 

tečaj s 

področja 

športa 

smučanje 

timsko delo,  

fair play,  

ekološke 

dejavnosti 

35 

Dijaki 2. letnikov PV imajo v učnem načrtu TČŠ – smučanje. Smučanje 

smo izvedli od 27. 2. do 3. 3. 2017 na smučišču Trije Kralji. Prvi dan 

smo se nastanili v hotelu in po kosilu odšli na smučišču, kjer smo 

preverili znanje smučanja dijakov in jih razporedili v homogene 

skupine. Dijaki so cel teden pod mentorstvom profesorjev urili tehnike 

smučanja. V popoldanskem času smo izvajali tudi druge dejavnosti: 

pohod, pustno rajanje, ustvarjalne dejavnosti ... Zadnji dan pa smo 

izpeljali še tekmovanje v veleslalomu. Tečaj so opravili vsi dijaki. 

PV3A, PV3B 
MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

ogled predstave – 

Hlapci 

aktivnosti s 

področja kulture 
0 Predstava bo v maju. 

PV3A, PV3B 
JANJA 

HAUPTMAN 

strokovna 

dejavnost 

ekskurzija po 

Sloveniji 

družboslovne 

dejavnosti 
12 

Za dijake oddelkov PV3A in PV3B je bila organizirana celodnevna 

strokovna ekskurzija na slovensko obalo. Dijaki so na vožnji z ladjico 

spoznali slovensko obalo z morske strani. V Krajinskem parku 

sečoveljske soline so si vodeno ogledali največje delujoče slovenske 

soline. V popoldanskih urah so si še v Škocjanske zatoku ogledali 

naravni obmorski rezervat. 

PV3A, PV3B 
MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

ogled predstave – 

Dogodek v mestu 

Gogi 

kulturna 

dejavnost – drama 
3 

V KCJT smo si z dijaki tretjih letnikov programa PV ogledali sodobno 

dramo Dogodek v mestu Gogi. 

PV3A,PV3B 
DARJA KOS 

STRMEC 

naravoslovni 

dan 

naravoslovno 

ekološke 

delavnice za 

otroke 

naravoslovne 

dejavnosti in 

aktivnosti s 

področja stroke 

6 

 

PV3A,PV3B 
NATAŠA 

ERŽEN 

tečaj s 

področja 

športa 

plavanje timsko delo, 

fair play 

35 

Dijaki 3. letnikov PV so od 29. 5. do 2. 6. 2017 imeli TČŠ –plavanje. 

Vsak dan smo ob 8.00 odhajali v Čateške Toplice, kjer smo dijake 1. 

dan razdelili v homogene skupine. Dijaki so pod mentorstvom 

profesorjem osvajali začetke prilagajanja na vodo in tehnike treh 
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plavalnih tehnik. Ob zaključku tečaja so morali demonstrirati vsaj dve 

tehniki plavanja, potop v globino in vzdržljivostno plavanje 10 min. Vsi 

prisotni dijaki so tečaj uspešno zaključili. 

PV3A,PV3B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan HIP HOP timsko delo,  

fair play 

6 

Z dijaki smo se zadnje šolske dni, 20. 6. 2017, odpravili peš do Plesnega 

studia Novo mesto, kjer smo se ob vodenju Andraža Grulja predajali 

ritmom Hip hopa. 

PV3A,PV3B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan sup in ples timsko delo,  

fair play 

6 

Dijakinje 3. letnika programa predšolske vzgoje so 6. 9. 2016 imele 

športni dan. Na športnem dnevu je ena skupina supala, druga pa se je 

predajala plesnim ritmom hip hopa.. Po uri in pol sta se skupini 

zamenjali. 

PV3A,PV3B,PV2A, 

PV2B 

MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

Kulturni dan v 

Zagrebu, likovne 

vsebine, kulturne 

vsebine in HNK 

(Romeo in Julija)  

aktivnosti s 

področja likovne 

umetnosti in 

glasbe,ekologija  

0 
KD v Zagrebu je zaradi odpovedane predstave v HNK odpadel. 

Kulturne vsebine smo nadomestili s kulturnim dnem v LJ. 

PV4A,PV4B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan 

pustolovski park 

ali zimski športni 

dan 

timsko delo,  

fair play 

6 

PV4A je bil v Pustolovskem parku 5. 4. 2017, PV4B pa 8. 5. 2017. Z 

dijaki smo odšli peš od Šmarjeških Toplic do Otočca, kjer so se oblekli 

v plezalne pasove, dobila uvodna navodila in odšli v vrhove dreves 

premagovati ovire in strah. 

PV4A,PV4B 
NATALIJA 

KUNIČ 

poklicno 

usmerjanje 
vpis 

aktivnosti s 

področja stroke 
2 Izvaja svetovalna delavka 

PV4A,PV4B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan spust s kajaki timsko delo,  

fair play 

6 

Dijakinje in dijaki 4. letnika predšolske vzgoje so se 12. 9. 2016 

odpravili na športni dan. En razred je odšel na pripravo za spust in spust, 

drugi razred pa je odšel na izvir Krke in si ogledal Krško jamo. Po 

končani dejavnosti sta se razreda zamenjala. Dijaki so na spustu imeli 6 
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skokov, kjer so zelo uživali. 

PV4A,PV4B 
NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan 

Planinski pohod – 

Debela peč 
timsko delo,  

fair play 

12 

Dijaki 4. letnikov predšolske vzgoje so se 7. 10. 2016 odpravili na 

planinski pohod na Debelo Peč. Kljub hladnemu in nekoliko 

vetrovnemu dnevu so vsi uspeli osvojiti vrh, ki je nad 2000 metri. 

Čestitamo. 

PV4A,PV4B 
BOJAN 

VUKŠINIČ 

strokovna 

ekskurzija 

Zamejska 

Slovenija 

aktivnosti s 

področja stroke, 

kulture 

12 

Dijaki četrtih letnikov predšolske vzgoje so imeli dvodnevno ekskurzijo 

(28. 10. 2016 in 29. 10. 2016) po zamejski Sloveniji. Obiskali so 

Slovence v Avstriji in Italiji in se seznanili z njihovo kulturo in 

zgodovino. Več o programu ekskurzije v priponki. 

PV4A, PV4B 
MARIJA 

NEMANIČ 

kulturna 

dejavnost 

ogled predstave-

Draga Jelena 

Sergejevna 

aktivnosti s 

področja kulture 

in stroke 

0 

Predstavo smo z letošnjimi maturanti obiskali že 17. 1. 2017. Glavno 

sporočilo predstave se skriva v večnem vprašanju, kje so meje med 

dobrim in zlim v našem neoliberalizmu. 

VSI ODDELKI 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

kulturna 

dejavnost 
filmska predstava 

aktivnosti s 

področja kulture 
0 

Filmske predstave nismo organizirali, ker je bila predvidena pred 

novoletnimi počitnicami, vendar je bila namesto tega organizirana 

predstava v sklopu ŠC NM. 

VSI ODDELKI 

GRADBENE IN 

LESNE SMERI 

RAZEN L2B 

NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan športne igre timsko delo,  

fair play 

6 

Dijaki gradbene in lesarske smeri so se 4. 10. 2016 pomerili v športnih 

igrah, in sicer v odbojki, košarki, hokeju in seveda v najbolj množično 

obiskani disciplini nogometu. Dijaki L2B so ta dan odšli na PAINT 

BALL saj jim pripada samo en športni dan in so izbrali slednjega. 

VSI ODDELKI 

PREDŠOLSKE 

VZGOJE 

NATAŠA 

ERŽEN 
športni dan športne igre 

timsko delo,  

fair play 
6 

Dijakinje in dijaki programa predšolske vzgoje so se 26. 9. 2016 

pomerili v igrah z žogo. Tekmovali so v odbojki, košarki, hokeju in 

nogometu. Kljub hladnemu vremenu so dijaki neizmerno uživali. 
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4.4 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 

Oddelek Aktivnosti Število ur 

aktivnosti 

Izvajalec Razvoj katerih kompetenc? Predviden 

datum 

izvedbe 

Poročilo 

dijaki Nagradna 

ekskurzija 

12 MIRJAM 

ŽNIDARČIČ 

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. 

04. 05. 2017 Za dijake Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, ki so 

dosegli vidne učne uspehe, dobre rezultate na različnih regijskih, 

državnih in mednarodnih tekmovanjih ter dijake, ki so na različne 

načine pomagali in pripomogli k promociji šole in poklicev, smo 9. 

5. 2017 organizirali nagradno ekskurzijo. Dijaki so si ogledali 

muzej in proizvodnjo piva ter brezalkoholnih pijač v podjetju Union 

d.d. ter se preizkusili v vožnji z eko gokarti v ljubljanskem BTC-ju. 

Stroške nagradne ekskurzije smo v celoti pokrili iz Šolskega sklada. 

L1C, 

G1B 

preventivne 

delavnice 

2 MIRJAM 

ŽNIDARČIČ 

V razredu L1C in G1B bo v okviru 

projektnega tedna izvedel 

preventivne delavnice na temo "Če ne 

veš?", kjer bo predavatelj Dejan 

Sotirov skupaj z dijaki razreševal 

dileme in vprašanja o mladostništvu 

in njegovih pasteh. 

02. 09. 2016 Dijaki 1. letnikov srednjega poklicnega izobraževanja so bili 

aktivno soudeleženi pri predavanju in odprti razpravi na različne 

teme: zasvojenosti, varna spolnost, alkohol in kajenje. Predavatelj 

Dejan Sotirov je omenjene teme nazorno opisal in predstavil preko 

izkustvenih primerov. 

LG1A, 

L1C, 

G1B, 

L1D, 

PV1A in 

PV1B 

Preventivne 

delavnice-

"Pasti 

odraščanja" 

2 MIRJAM 

ŽNIDARČIČ 

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. 

14. 11. 2016 Za dijake prvih letnikov smo v okviru preventivnih delavnic 

organizirali in izpeljali delavnice Tonija Kočevarja na temo "Pasti 

odraščanja". V dveurnih delavnicah so imeli dijaki aktivno vlogo in 

možnost odprte debate na teme: alkoholizem in druge vrste 

zasvojenosti ter druge težave, ki pestijo mlade v obdobju 

adolescence. 
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LG1A, 

L1C, 

G1B, 

L1D, 

PV1A in 

PV1B 

Preventivne 

delavnice 

1 MIRJAM 

ŽNIDARČIČ 

Predavanje in delavnice na temo 

Medvrstniško nasilje. Izvajalci 

delavnic bodo predstavniki iz 

Policijske uprave Novo mesto. 

10. 10. 2016 Za dijake 1. letnikov smo izvedli preventivne delavnice na temo 

Medvrstniško nasilje. Predavanje je izvedel policist in vodja 

policijskega okoliša gospod Ladilsav Marentič iz Policijske postaje 

Novo mesto. 

LG2A, 

L2C, 

G2B, 

PV2A in 

PV2B 

preventivne 

delavnice 

2 JANJA 

JAVORŠEK 

Za dijake 2. letnikov bodo 

predstavniki iz Zdravstvenega doma 

Novo mesto izvedli preventivno 

predavanje na temo Zdrav način 

prehranjevanja. 

08. 03. 2017 Za dijake 2. letnikov je predstavnica iz Zdravstvenega doma Novo 

mesto izpeljala preventivno predavanje na temo Zdrav način 

prehranjevanja. 

LG3A, 

L3C, 

G3B, 

PV3A  

PV3B 

preventivne 

delavnice 

6 JANJA 

JAVORŠEK 

Za dijake 3. letnikov bomo skupaj s 

strokovnjaki zagotovili različne 

delavnice in predavanja o prometni 

varnosti in varni mobilnosti. 

16. 03. 2017 Za dijake 3. letnikov smo s strokovnjaki zagotovili različne 

delavnice in predavanja o prometni varnosti in varni mobilnosti. 

LG4A in 

GL4A, 

L2B, 

PV4A, 

PV4B 

Krvodajalska 

akcija za 

dijake in 

učitelje 

2 MIRJAM 

ŽNIDARČIČ 

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. 

19. 12. 2016 Za dijake zaključnih letnikov, ki so se prostovoljno odločili za 

sodelovanje, smo 19. 12. 2016,  30. 1. 2017 in 14. 2.2017 v 

sodelovanju z OZRK Novo mesto in Transfuzijskim centrom v 

Novem mestu organizirali krvodajalsko akcijo, katere so se 

udeležili tudi nekateri učitelji šole. 

LG4A in 

GL4A, 

L2B, 

PV4A, 

PV4B 

Poklicna 

orientacija 

1 MIRJAM 

ŽNIDARČIČ 

Dijakom zaključnih letnikom bosta 

svetovalni delavki Mirjam Žnidarčič 

in Janja Javoršek posredovali 

osnovne informacije o načinu, 

možnostih, postopku in pogojih vpisa 

na fakultete, visoke in višje šole. 

17. 10. 2016 Dijake zaključnih letnikov sva svetovalni delavki Mirjam Žnidarčič 

in Janja Javoršek seznanili z informacijami, postopki, merili ter 

drugimi pogoji za vpis na višje, visoke šole in fakultete. Skupaj z 

dijaki smo izpeljali tudi elektronsko prijavljanje na šole. 
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LG4A in 

GL4A, 

L2B, 

PV4A, 

PV4B 

Predavanje 1 MIRJAM 

ŽNIDARČIČ 

Za dijake zaključnih letnikov bomo 

pripravili predavanje na temo 

krvodajalstva. Predaval bo 

predstavnik, prostovoljec Območnega 

združenja Rdečega križa v Novem 

mestu. 

05. 12. 2016 Za dijake zaključnih letnikov smo organizirali predavanje na temo 

krvodajalstva. Zunanja sodelavca iz Območnega združenja Novo 

mesto gospod Boštjan Novak in gospa Mateja Šlajkovec sta 

dijakom predstavila pomen krvodajalstva v Sloveniji in dijake 

povabila na krvodajalsko akcijo v januarju in februarju 2017. 
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4.5 Ocenjevanje znanja 

Ocenjevanje je potekalo 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 bilo pisno in ustno, ocenjevali so se tudi izdelki (seminarske naloge, vaje, praktični izdelki, nastopi, 

...). Podrobnejša razporeditev pisnih ocenjevanj je razvidna v eAsistentu. Kriteriji ocenjevanja so zapisani in usklajeni v strokovnih aktivih, 

ocene vpisujemo v e-redovalnico.  

 

Neuspešni dijaki so na koncu šolskega leta opravljali popravne izpite, dijaki zaključnih letnikov pa izpite zaključnega izpita, poklicne mature in 

splošne mature v razpisanih rokih.  

4.5.1   Zaključni izpit 

Šolsko komisijo za zaključni izpit je sestavljal izpitni odbor: 

 Damjana Gruden   predsednica   

 Melita Blatnik    tajnica IO za ZI, namestnica predsednice 

 Franci Struna    član, izpraševalec 2. predmeta 

 Tanja Burgar    članica, izpraševalka 1. predmeta 

 Darko Brišar    član, izpraševalec 2. predmeta  

 

L2D (NPI) prijavljenih uspešni neuspešni uspeh 

obdelovalec lesa 6 6 0 100% 

 

L3C (SPI) prijavljenih uspešni neuspešni uspeh 

mizar 17 15 2 88,2% 
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G3B (SPI) prijavljenih uspešni neuspešni uspeh 

pečar – polagalec keramičnih oblog 7 7 0 100 % 

4.5.2 Poklicna matura 

Za izvedbo poklicne mature v šolskem letu 2016/2017 je bila imenovana šolska maturitetna komisija za čas od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 v sestavi:  

 Damjana Gruden predsednica šolske maturitetne komsije 

 Nadja Kapš tajnica poklicne mature, izpraševalka 4. predmeta                                     

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

 Mihael Gorše član, izpraševalec 2. in 4. predmeta 

 Alenka Prevalšek članica, izpraševalka 2. predmeta 

 Natalija Kunič* članica, izpraševalka 2. in 4. predmeta 

* imenovana od 25. 5. 2017 dalje 

V letošnjem šolskem letu smo imeli pet zaključnih letnikov, kateri dijaki so opravljali poklicno maturo. Mature se je v spomladanskem roku 

udeležilo 65 od 85 kandidatov. Od 65 je kandidatov zaključni letnik srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja uspešno 

zaključilo 58 kandidatov. Slovenščina, vzgoja predšolskega otroka, matematika in angleščina so predmeti, ki so se enotno pisali po vsej 

Sloveniji, izpitne pole za strokovna predmeta Lesarstvo in Graditev objektov so pripravili učitelji strokovnih aktivov na šoli. Dva dijaka in štiri 

dijakinje so opravljali peti predmet na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, in sicer matematiko, psihologijo in zgodovino. V sredo, 5. 7. 

2017, je potekala svečana podelitev spričeval poklicne mature. Dva kandidata v izobraževalnem programu gradbeni tehnik in predšolska vzgoja 

sta se z uspehom 22 točk uvrstila med zlate maturante. Na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji so v ponedeljek, 10. julija 2017, razglasili 

rezultate splošne mature. Dva dijaka izmed šestih kandidatov naše šole sta bila uspešna. V obeh izpitnih rokih (spomladanskem in jesenskem) je 

69 dijakov zaključnih letnikov od 85 dijakov uspešno opravilo poklicno maturo. Uspeh je bil 81,18%. 
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Oddelek Št. 

dijakov 

Št. kandidatov, 

ki so opravljali 

POM 

Št. 

uspešnih 

Št. neuspešnih Uspeh 

(%) 

GL4A 12 6 6 0 100 

LG4A 14 12 8 4  

L2B - PTI 12 11 10 1  

PV4A 22 14 13 1  

PV4B 25 22 21 1  

SKUPAJ 85 65 58 7 89,2 
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4.6  Dejavnosti 

Na šoli smo organizirali več dejavnosti in krožkov. Izvajali so jih učitelji na šoli in zunanji izvajalci.  

4.6.1 Dejavnosti v izvedbi notranjih izvajalcev 

Krožek Mentor Cilji Aktivnosti Poročilo 

Novinarski 

krožek in 

šolsko glasilo 

Cicilegra 

 

Suzana 

Kumelj 

Bračič 

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, izbiranje in oblikovanje 

vsebine ter zunanje podobe 

šolskega spletnega glasila 

Cici-legra 

 

Se ni izvajal. 

Gledališki klub Marija  

Nemanič 

scena in nastop na odru, igrane 

pravljice otrokom v vrtcu 

priprava scene, rekvizitov 

učenje dramskega besedila 

nastop pisanje besedil, 

slikanje, fotografiranje, 

risanje 
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4.6.2 Dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev 

4.6.2.1 Priprava na študij arhitekture 

 

Zainteresiranim dijakom naše šole je študent arhitekture izvedel tečaj risanja in priprav za 

sprejemne izpite na Fakulteti za arhitekturo. 

4.6.2.2 Plesni tečaji 

 

Zaključnim letnikom so različne plesne šole ponudile izvedbo plesnega tečaja  za maturantske 

plese. Dijaki so si v letošnjem letu izbrali Plesni center Dolenjske in Plesni studio Novo 

mesto. 

4.6.3 Tekmovanja in projekti dijakov 

V šolskem letu 2016/2017 smo se udeležili številnih tekmovanj in se vključevali v različne 

projekte. Podrobna poročila iz tekmovanj so prikazana v sklopu poročil posameznega 

strokovnega aktiva ali pa kot priloga poročilu aktiva. 
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Datum IZVAJALEC Aktivnosti Zlato Srebro Bron Poročilo 

   
13 23 54 

 

14. 11. 2016 
MAJA 

KONČAR 
Boberček – šolsko 0 0 1 

Računalniško tekmovanje Bober je potekalo od 7. 11. 2016 do 11. 11. 2016. Udeležili so se 

ga Patricija Lah PV1A, Luka Lobe PV1A, Klara Uduč PV1A in Primož Zore LG2A. 

12. 11. 2016 

MAJA 

KONČAR 
Logika – državno 0 0 3 

Državnega tekmovanja so se udeležili 3 dijaki (Marko Jakše LG4A, Primož Zore LG2A, 

Patricija Lah PV1A). 

18. 11. 2016 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

ROKOMET – 

OBČINSKO – F 
0 0 0 

Letos smo imeli dobro ekipo. Nastopilo je 12 igralcev. Z Ekonomsko šolo smo igrali 11:12. 

Z Tehniško gimnazijo pa 7:14. Na koncu smo delili 5. - 7. mesto. Ker imamo mlado ekipo 

bomo naslednje leto konkurenčni za uvrstitev na področno prvenstvo. 

19. 11. 2016 
ALENKA 

PREVALŠEK 

Sladkorna bolezen – 

državno 
0 2 0 

Dijakinji Kaja Stančin, PV1B in Patricija Lah, PV1A; obe dijakinji sta prejeli srebrno 

priznanje. 

27. 09. 2016 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

JESENSKI KROS – 

OBČINSKO 
1 1 1 

Na krosu je nastopilo 15 dijakov in 2 dijakinji SGLVŠ in smo tako bili najštevilčnejša 

srednja šola. Anton Gerkšič, Ambrož Bregar in Adrijana Gornik so se uvrstili na prva 3 

mesta in bodo lahko zastopali občino Novo mesto na državnem krosu na Ravnah na 

Koroškem. 

17. 10. 2016 
ALENKA 

PREVALŠEK 

Sladkorna bolezen – 

šolsko 
0 0 4 

Tekmovanja se je udeležilo 7 dijakinj. 4 so zbrale dovolj točk za bronasto priznanje: Patricija 

Lah PV1A, Kaja Stančin PV1B, Nika Blažič PV1A in Sara Mravlja Stegenšek PV3B. Prvi 

dve se uvrstita na državno tekmovanje. 

20. 10. 2016 
BRANKA 

KLARIĆ 
Vzgojiteljada 0 0 0 

13 dijakov oz. dijakinj skupaj s spremljevalci se je udeležilo srečanja šol s programom 

predšolska vzgoja imenovanega VZGOJITELJADA, ki ga je organizirala Gimnazija-Center 

Celje. Sodelovali so v naslednjih delavnicah: sprostimo se ob zvokih zvezdnega prahu, 

zvezde dežele celjske, živalski čvek, ZZZvoškošmot, "zakaji" v laboratoriju in na vrtu, 

tujejezična dežela celjska, renesančni posvetni plesi, delavnica jezikovnega izražanja otrok 

in literarna delavnica.  
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20. 09. 2016 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

ATLETIKA – EKIPNO 

– PODROČNO fantje 
0 0 0 

17 dijakov SGLVŠ je nastopilo na področnem prvenstvu v atletiki. Na koncu smo zasedli 9. 

mesto. Naš dijak Melvin Sadiković se je poškodoval v teku na 2000m in smo zato ostali brez 

velikega števila točk.  

28. 11. 2016 
MELITA 

BLATNIK 

Razvedrilna matematika 

– državno 
0 0 0 Nismo ne prijavili termina niti se udeležili. 

29. 11. 2016 
LORENA 

MIHELAČ 

Računalništvo-BOBER – 

državno 
0 0 0 

Tekmovanje Bobrček je tako kot vsako leto potekalo v novembru, in sicer od 11. – 14. 11. 

2016. Tekmovanje za 4 dijake iz SGLVŠ (3 dijaka iz 1. letnika PV in 1 dijak iz 2. letnika, 

Lesarji) je bilo izpeljano 14. 11. 2016. Glede na višino točk, nobeden od kandidatov ni 

pridobil priznanje. Tekmovanje je bilo bistveno bolj zahtevno kot prejšnja leta, predvsem 

nekoliko preveč zahtevno za 1. letnike. 

30. 11. 2016 
LORENA 

MIHELAČ 

Računalništvo – BOBER 

– regijsko 
0 0 0 izvedli smo samo šolsko tekmovanje. Nobene uvrstitve na državno 

14. 12. 2016 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

ROKOMET – 

PODROČNO-F 
0 0 0 Na tekmovanje se nismo uvrstili 

04. 01. 2017 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

Proslava ob novem letu 0 0 0 Predstave so se udeležili vsi dijaki naše šole. 

27. 01. 2017 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

MALI NOGOMET – 

OBČINSKO – F 
0 0 0 

Na tekmovanju so dijaki odigrali 2 tekmi. V prvi so igrali neodločeno z Ekonomsko šolo. Po 

sedemmetrovkah so izgubili tekmo 3:4. V drugi jih je premagala ekipa Gimnazije Novo 

mesto 3:0. Na koncu tekmovanja je ekipa SGLVŠ delila 5. do 7. mesto. 

30. 01. 2017 
ALENKA 

PREVALŠEK 
Biologija – šolsko 0 0 0 Ni bilo prijav. 

09. 02. 2017 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

MALI NOGOMET –

PODROČNO-F 
0 0 0 Naša šola se ni uvrstila na to tekmovanje. 
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10. 02. 2017 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

Proslava ob Kulturen 

prazniku 
0 0 0 Predstave so se udeležili vsi dijaki naše šole. 

14. 01. 2017 
MAJA 

KONČAR 
Boberček – državno 0 0 0 Noben dijak SGLVŠ se ni udeležil državnega tekmovanja. 

20. 01. 2017 
JANJA 

HAUPTMAN 

ZGODOVINA – 

ŠOLSKO 
0 0 0 Tekmovanje je bilo izvedeno. Podeljeno ni bilo nobeno priznanje. 

20. 01. 2017 
NATAŠA 

ERŽEN 

BADMINTON –  

DRŽAVNO 
0 0 0 

Državno prvenstvo se je odvijalo v Medvodah, 25. 1. 2017. Žal se ga naš dijak Jani Peršič ni 

uspel udeležiti. 

17. 03. 2017 
MELITA 

BLATNIK 

KENGURU – 

MATEMATIKA – 

ŠOLSKO 

0 0 6 C-skupina SPI – programi: prijavljenih tekmovalcev 11, tekmovalo 11. 

07. 04. 2017 
TOMAŽ 

PAČNIK 
FIZIKA – DRŽAVNO 0 0 0 Ni bilo prijavljenih kandidatov. 

19. 04. 2017 
FRANC 

STRUNA 

MEGRA – 

TEKMOVANJE 

KERAMIČARJEV – 

DRŽAVNO 

0 0 0 V šol. letu 2016/2017 omenjenega tekmovanja ni bilo 

21. 04. 2017 
MELITA 

BLATNIK 
DIJAŠKA TRŽNICA 0 0 0 

izvedeno v dveh terminih (vabili v odosu in spletnih straneh); evidenca prostovoljnih 

prispevkov je v računovodstvu ŠC 

21. 04. 2017 
NEVENKA 

CESAR 

MEHANIKA – 

ŠOLSKO 
0 0 0 

Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 12. 4. 2017. Udeležili so se ga 3. dijaki iz GL3a. Na 

državno tekmovanje sta se uvrstila Andrej in Nastja Saje. 

24. 04. 2017 
MELITA 

BLATNIK 

KENGURU – 

MATEMATIKA – 

REGIJSKO 

2 2 6 
regijsko tekmovanje je črtano oz. izbirni del je pri šolskem tekmovanju (Kenguru), 

nadaljevanje pa na državnem tekmovanju 
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27. 04. 2017 
GORŠE 

MIHAEL 

EUROSKILLS – 

MEDNARODNO 
0 0 0 

Euroskills 2016, Gothenburg, Švedska: tekmovalna disciplina »Stavbni mizar«, tekmovalec 

Nejc Zupančič, diplomant VŠ Lesarstvo, mentor: Darko Brišar, sodnik: Mihael Gorše 

27. 04. 2017 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

SPOMLADANSKI 

KROS – OBČINSKO 
0 0 0 Dijaki niso nastopili na krosu. 

27. 04. 2017 
NEVENKA 

CESAR 

GRADBENIADA-

MEDNARODNO 
1 1 1 

Državno, oziroma mednarodno tekmovanje gradbenih šol v stroki in športu. Uvrstitve: 1. 

mesto: namizni tenis, 2. mesto: gradbeni tehnik, 3. mesto: pečar – polagalec keramičnih 

oblog, skupno: 4. mesto. 

28. 04. 2017 
GORŠE 

MIHAEL 

LESARIJADA – 

DRŽAVNO 
0 0 0 Vabilo in razpis na Lesarijado 2017 

15. 05. 2017 
MELITA 

BLATNIK 

MATEMATIKA – 

DRŽAVNO 
2 2 0 

4 (štirje) dijaki uvrščeni na državno tekmovanje in vsi štirje prejemniki priznanj (2 zlati, 2 

srebrni); poimensko v poročilu v arhivu šole 

23. 03. 2017 
MIROSLAVA 

BRINC 
IATEFL – državno 0 0 0 Nobeden dijak se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

24. 03. 2017 
JANJA 

HAUPTMAN 

ZGODOVINA – 

DRŽAVNO 
0 0 0 

Tekmovanje se nismo udeležili, ker na šolskem tekmovanju noben tekmovalec ni dosegel 

dovolj točk za udeležbo na državnem tekmovanju. 

28. 03. 2017 
ALENKA 

PREVALŠEK 
Biologija – državno 0 0 0 Ni bilo uvrstitve na državno tekmovanje. 

28. 03. 2017 
MATEJ 

BURGER 
Glas mladih – državno 0 0 0 

Tekmovanja Glas mladih so se udeležili 3 dijaki. Gašper Kavšek, Sandi Krhin in Kaja Gorše. 

Dijaki so opravili nastop korektno. Na tekmovanju je bilo veliko kandidatov, ki obiskujejo 

program petja na glasbenih šolah, zato je bila konkurenca zelo velika. 

29. 03. 2017 
ZORKO 

ZDENKA 

OPISNA GEOMETRIJA 

– ŠOLSKO 
0 0 0 

Dijaki GL1A Tramte, Kirm, Stare, Krivic, Horvat, Jurečič in Tršinar so sodelovali na 

internem tekmovanju v okviru modula OPR-OGE iz projekcij in kotiranja. Na šolsko 

tekmovanje so se uvrstili: Tramte, Kirm, Stare, Krivic in Jurečič, a vidnejših rezultatov niso 

dosegli. 
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29. 03. 2017 
LORENA 

MIHELAČ 
Evropa v šoli – regijsko 0 0 0 

Dijaki so se pripravljali za tekmovanje, vendar zaradi nepredvidenih okoliščin (bolezen v 

ekipi) niso dokončali izdelka (video posnetek). 

18. 05. 2017 
NEVENKA 

CESAR 

MEHANIKA – 

DRŽAVNO 
1 1 0 

Državno tekmovanje je bilo na FGG v Ljubljani. Nanj sta se uvrstila Andrej in Nastja Saje. 

Andrej Saje je zasedel 1. mesto v kategoriji gradbenih tehnikov za 3. letnik in s tem osvojil 

zlato priznanje, Nastja Saje je z uvrstitvijo na državno tekmovanje osvojila srebrno 

priznanje. 

19. 05. 2017 
MIRKO 

GORENC 
ACAD – DRŽAVNO 0 0 0 

19. 4. 2017 je v Ljubljani potekalo tekmovanje v delu z računalniškim programom 

AutoCAD, ki so se ga udeležili naši dijaki Miha Gramc, Primož Zore in Aleks Plevnik. Na 

tekmovanju je zmagal Primož Zore in tako postal državni prvak. Primož se bo udeležil finala 

mednarodnega tekmovanja v italijanskem Roveretu.  

22. 05. 2017 
TANJA 

BURGAR 
RASTEM S KNJIGO 0 0 0 

Zaradi daljše bolniške odsotnosti (od začetka oktobra do sredine maja) je bil načrtovani 

projekt dokončno realiziran v začetku junija 2017, in sicer 2. 6. za PV1A, 7. 6. za PV1B, 8. 

6. za LG1A in L1B. Dijaki so bili s predstavitvijo in knjižnim darilom zadovoljni. 

24. 05. 2017 
MIRKO 

GORENC 
ACAD – ŠOLSKO 0 0 0 

10. 4. 2017 je potekalo šolsko tekmovanje v delu z računalniškim programom AutoCAD, ki 

se ga je udeležilo 14 dijakov programov gradbeni in lesarski tehnik. Rezultati: 1. mesto: 

Miha Gramc, GL3A, 2. mesto: Primož Zore, LG2A, 3. mesto: Aleks Plevnik, GL2A. 

Najboljši trije tekmovalci se bodo udeležili državnega tekmovanja v Ljubljani. 

25. 05. 2017 
MARIO 

MOHOROVIĆ 

ATLETIKA – 

POSAMIČNO – 

PODROČNO 

1 0 0 Dijak Mitja Kolenc je zasedel 1. mesto v skoku v daljino z rezultatom 663 cm. 

26. 05. 2017 
MIRKO 

GORENC 

ACAD – 

MEDNARODNO 
0 0 0 

10. 4. 2017 je potekalo šolsko tekmovanje v delu z računalniškim programom AutoCAD, ki 

se ga je udeležilo 14 dijakov programov gradbeni in lesarski tehnik . Rezultati: 1. mesto: 

Miha Gramc, GL3A, 2. mesto: Primož Zore, LG2A, 3. mesto: Aleks Plevnik, GL2A. 

Najboljši trije se udeležijo državnega tekmovanja v Ljubljani. 

30. 05. 2017 
BILJANA 

BAHAT  

INOVACIJSKI 

PROJEKT –  

Oblikovanje novih učnih 

0 0 0 Namen in cilj projekta je krepiti in razvijati OLV pri dijakih s pomočjo različnih metod dela. 
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pristopov ter podpora in 

moč pri učenju 

31. 05. 2017 
JANJA 

JAVORŠEK 
ZDRAVA ŠOLA 0 0 0 

V okviru Zdrave šole je bilo skozi celo leto opravljenih: 29 ur delavnic samopodobe, dan 

zdrave šole, 8 ur team-buildinga, likovne delavnice z namenom promocije zdravega sloga 

življenja. Delavnice samopodobe in spoznavanja samega sebe smo izvedli v 1. letnikih ter 

razredih, kjer se je tekom leta pojavila vzgojna problematika. Team-building smo izpeljali v 

razredih s slabšo razredno klimo, z namenom krepitve medosebnih razrednih odnosov, 

samozavesti in krepitev sposobnosti reševanja fizičnih in psihičnih izzivov. Dan Zdrave šole 

je bil namenjen dijakom predšolske vzgoje. Dijaki so poslušali predavanje ge. Petric na temo 

samopodobe, po predavanju pa so si v kinu ogledali filmsko predstavo. Dijaki 1. letnika 

predšolske vzgoje pa so v okviru likovnih delavnic izdelovali reklamne plakate za promocijo 

zdravega sloga življenja.  

31. 05. 2017 

SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

Proslava ob koncu 

šolskega leta 
0 0 0 Prireditve ni bilo. 

12. 06. 2017 
LORENA 

MIHELAČ 
Etwinning-evropsko 0 0 0 

Opomba: nismo se udeležili evropskega tekmovanja, zaradi neaktivnosti ostalih partnerjev 

pridruženih v tem projektu!  

16. 03. 2017 
MAJA 

KONČAR 

Tekmovanje v znanju 

matematike Kenguru B 
0 1 9 

V šolskem letu 2016/2017 smo se udeležili tekmovanja dijakov srednjih tehniških in 

strokovnih šol v znanju matematike (Kenguru). 
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Datum IZVAJALEC Aktivnosti Zlato Srebro Bron Poročilo 

12. 05. 2017 KRALJ SAŠA 
 

0 0 0 
Projekt Teden vseživljenjskega učenja je trajal od 12. 5. do 30. 6. 2017. Izvedenih je bilo pet 

akcij. 

20. 06. 2017 
LORENA 

MIHELAČ 

eTwinning – music 

therapy in kindergarten 
0 0 0 

V šolskem letu 2016/2017, so bile izvedene predpriprave za izvajanje eTwinning projekta 

"Music therapy in kindergarten", in sicer: 1. izbira ustreznega partnerja (OŠ D. Kette, NM, 

SLO; AIJU – Španija, Mehmetmuratpaša – Turčija ter 4 vrtci: Pedenjped – SLO, vrtec pri 

splošni gimnaziji, Nereta – Latvija, 2 češka vrtca iz Trebiča – Češka), 2. izbira ustrezne 

glasbeno terapevtske aktivnosti (vaje za dodatno izgovorjavo – Downov sindrom: glasbene 

aktivnosti za otroke z avtizmom), 3. priprava materialov, 4. priprava za delo dijakov Projekt 

bo začel delovati aktivno v septembru 2017/2018 

24. 05. 2017 
LORENA 

MIHELAČ 
Etwinning – državno 0 0 0 

Projekt "Megavet" je zaključen po skoraj dveletnem delu s tujimi partnerji iz Španije, Grčije, 

Turčije in Italije. Tematika: igrifikacija/gamification, pridobitev: certifikat kakovosti (vse 

države), velika odzivnost dijakov in uporabnost igrifikacije na različnih področjih življenja 

(gospodarstvo, šolstvo, medicina ...)  

25. 05. 2017 
GORAN 

DELAJKOVIĆ 
ZVOČNOST LESA 0 0 0 

Projekt je bil predstavljen na mednarodni konferenci v organizaciji Fakultete za zdravstvene 

vede. Delavnice izvedene po terminskem programu v obliki predstavitve teoretičnega dela ter 

praktičnih delavnic skozi prezentacijo zgradbe inštrumenta ter meritev na biološko tehnološki 

fakulteti oddelka za lesarstvo. Projekt se nadaljuje v naslednjem šolskem letu in se razširi na 

področje mednarodnega sodelovanju v okvirju programa Erazmus. 

25. 05. 2017 
SLAVKO 

MIRTIČ 

MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE 
0 0 0 

V sklopu medgeneracijskega sodelovanja z DSO Novo mesto smo v tem šolskem letu izvedli 

dve delavnici na temo servietne tehnike, pripravili dve kulturni prireditvi ob novem letu in 

8.februarju. Sodelovali smo tudi v projektu Rastoča knjiga in izdelali znak doma ter babico, ki 

simbolizira projekt Rastoče knjige ter sodelovali pri kulturnem programu na prireditvi ob 

predstavitvi projekta.  

17. 03. 2017 
SLAVKO 

MIRTIČ 
LEPO JE DELITI 0 0 0 

Z dijaki smo v tem šolskem letu izdelali in predali družini en komplet pisarniške mize s 

predalnikom in stol. Pohištvo smo predali družini iz okolice Šmihela pri Žužemberku na 

predlog organizacije KO RK Šmihel pri Žužemberku. Drugi družini smo predali rabljen 

računalnik s pripadajočo opremo, katerega so poklonila Srednja elektro šola in tehnična 

gimnazija.  
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Datum IZVAJALEC Aktivnosti Zlato Srebro Bron Poročilo 

29. 09. 2016 
MAJA 

KONČAR 
Logika – šolsko 0 0 3 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 16 dijakov. Dijaki Patricija Lah (mentorica Branka 

Klarić) ter Primož Zore in Marko Jakše (mentorica Ines Medved) so se udeležili državnega 

tekmovanja. 

17. 03. 2017 
TOMAŽ 

PAČNIK 
FIZIKA – REGIJSKO 0 0 0 Ni bilo prijav. 

09. 12. 2016 
MARIJA 

NEMANIČ 

SLOVENŠČINA –  

CANKARJEVO 

PRIZNANJE, šolsko 

tekmovanje  

0 0 5 

Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno na šoli. Komisija v sestavi Marije Nemanič, Suzane 

Kumelj Bračič in Branke Klarić je dorekla rezultate tekmovanja. DMFA je zapisal prejemnice 

bronastih priznanj: Maja Pavkovič, Kaja Stančin, Maja Prešern iz 1. letnikov in Anja Obrekar 

ter Sara Mravlja Stegenšek iz 3. letnika. 

19. 04. 2017 NADJA KAPŠ Piko 1 0 4 

Sodelovala sem kot mentorica petim dijakom – lesarski tehniki na šolskem tekmovanju PIKO 

srednjih strojnih šol v Novem mestu, marec 2017. Trije dijaki so dobili bronasto priznanje v 

znanju iz risanja in kotiranja. Sodelovala sem kot mentorica dvema dijakoma – lesarski tehniki 

na tekmovanju PIKO srednjih strojnih šol v Krškem, april 2017. En dijak je dobil zlato, drugi 

bronasto priznanje v znanju iz risanja in kotiranja. 

09. 03. 2017 
MIROSLAVA 

BRINC 

ANGLEŠČINA – 

BRALNA ZNAČKA 
3 7 0 

EPI Reading Badge Tekmovalo je 10 dijakinj (Pavlina Gorenc, Patricija Lah, Katja Brcar, 

PV1A – 3 srebrna priznanja; Anja Šušmelj, PV2B – srebrno priznanje; Sara Kostanjevec, 

Katarina Cindrič, Tanja Matkovič, PV3A – 3 srebrna priznanja; Sara Stegenšek Mravlja, 

Katarina Lakner, Ksenija Zelić, PV3B – 3 zlata priznanja). 

12. 01. 2017 
MATEJ 

OBREZA 

MALI NOGOMET – 

PODROČNO – D 
0 0 0 Dijakinje se niso uvrstile na področno tekmovanje. 

13. 02. 2017 
MIROSLAVA 

BRINC 
IATEFL – regijsko 0 0 0 

Regijskega tekmovanja so se udeležili dijaki 3. letnikov: Miha Mlakar (GL3A), Miha Bobnar 

(GL3A), Gloria Gačić (PV3A), Lucija Luna Zorko Cvelbar (PV3B), Sara Stegenšek Mravlja 

(PV3B), Anja Obrekar (PV3B), Katarina Lakner (PV3B) in Anamarija Rupar (PV3B). 
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02. 03. 2017 
NATAŠA 

ERŽEN 

VELESLALOM – 

PODROČNO 
0 0 0 

Tekmovanja v veleslalomu so se udeležile 4 dijakinje. Tekmovanje je bilo v Kranjski Gori, 6. 

2. 2017. Kljub dežju so se dijakinje potrudile po svojih najboljših močeh vendar niso dosegle 

vidnejših uvrstitev. V zgodnjih popoldanskih urah smo vsi premočeni odšli proti Novemu 

mestu. 

08. 03. 2017 
TOMAŽ 

PAČNIK 
FIZIKA – ŠOLSKO 0 0 1 

Na šolsko tekmovanje je bilo prijavljenih 5 dijakov, udeležili so se ga štirje. Bronasto 

priznanje je dosegel dijak Alexander Simić LG1A. 

13. 03. 2017 
MARIJA 

NEMANIČ 

SLOVENŠČINA – 

CANKARJEVO 

PRIZNANJE – državno 

tekmovanje 

1 3 5 

Na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je dijakinja Anja Obrekar iz PV3B 

uresničila napoved in iz Ljubljane prinesla ZLATO. Sara Mravlja Stegenšek iz PV3B je 

prejela srebrno priznanje, enako tudi Maja Pavkovič iz PV1A, ki je že v Novem mestu 

usvojila srebrno Cankarjevo priznanje. Mentorica Marija Nemanič, prof.  

04. 01. 2017 
NATAŠA 

ERŽEN 

BADMINTON – 

PODROČNO 
0 0 0 

Področno tekmovanja je bilo 22. 12. 2016. Tekmovanja so se udeležile 4 dijakinje in dva 

dijaka. Dijak Jani Peršič se je uvrstil na državno tekmovanje. 

12. 01. 2017 
MATEJ 

OBREZA 

MALI NOGOMET – 

OBČINSKO – D 
0 0 0 

Dijakinje so uspešno zastopale šolo. S porazom proti ekonomski šoli z 1:0 ter remijem proti 

splošni gimnaziji so napovedale borbo v naslednji sezoni. 

19. 12. 2016 
NATAŠA 

ERŽEN 

KOŠARKA – 

PODROČNO – D 
0 0 0 Letos nismo imeli ženske ekipe v košarki, zato se tekmovanja nismo udeležili. 

30. 11. 2016 
MATEJ 

OBREZA 

KOŠARKA – 

OBČINSKO – F 
0 0 0 Tekmovanja smo se udeležili in s srčno borbo so si dijaki priigrali 3. mesto. 

14. 12. 2016 
MATEJ 

OBREZA 

KOŠARKA – 

PODROČNO – F 
0 0 0 Dijaki se niso uvrstili na področno tekmovanje, zato se tekmovanja nismo udeležili. 

25. 01. 2017 
MARIJA 

NEMANIČ 

SLOVENŠČINA, 

CANKARJEVO 

PRIZNANJE – območno 

tekmovanje 

0 3 5 

Območnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje se je udeležilo 6 dijakinj, ki so prejele 

bronasto Cankarjevo priznanje (razen Teje Sinrajh), 9. 12. 2016; Maja Pavkovič, Kaja Stančin, 

Maja Prešern in Teja Sinrajh iz 1. letnikov ter Sara Mravlja Stegenšek in Anja Obrekar iz 3. 

letnika. Maja Pavkovič iz PV1A je dosegla 39 točk in prejme srebrno Cankarjevo priznanje, 

vendar ni uvrščena na državno tekmovanje. Anja Obrekar (47 točk) in Sara Mravlja Stegenšek 

(46 točk) sta obe prejemnici srebrnega Cankarjevega priznanja in sta obe uvrščeni na državno 

tekmovanje. 
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29. 11. 2016 
NATAŠA 

ERŽEN 

ODBOJKA – 

PODROČNO – D 
0 0 0 Na področno prvenstvo se dekleta niso udeležila. 

19. 10. 2016 
MATEJ 

OBREZA 

ROKOMET – 

PODROČNO – D 
0 0 0 Dijakinje se niso uvrstile na področno tekmovanje. 

07. 10. 2016 
MELITA 

BLATNIK 

Razvedrilna matematika 

– šolsko 
0 0 0 Nikoli ne izvajamo tega tekmovanja. Od kod prijava? Z mojega naslova ne. 

07. 10. 2016 
NATAŠA 

ERŽEN 

ATLETIKA – EKIPNO 

– PODROČNO – 

DEKLETA 

0 0 0 

Z dekleti sem se udeležila področnega prvenstva v atletiki na stadionu Portoval. Dekleta so 

športno zastopala našo šolo in se uvrstile na končno 6. mesto.Žal se na državno prvenstvo niso 

uvrstile. 

16. 11. 2016 
NATAŠA 

ERŽEN 

ODBOJKA – 

OBČINSKO – D 
0 0 0 

V tem šolskem letu smo imeli odlično ekipo deklet za odbojko Sicer so dekleta večinoma iz 1. 

letnikov in jim je zmanjkalo malo uigranosti za boljše rezultate. 

08. 11. 2016 
MATEJ 

OBREZA 

ODBOJKA – 

OBČINSKO – F 
0 0 0 

Dijaki so se udeležili tekmovanja, kjer so se srčno borili vendar je bila konkurenca premočna, 

da bi naredili kakšen bolj viden rezultat. Zasedli smo 8. mesto. 

22. 11. 2016 
MATEJ 

OBREZA 

ODBOJKA – 

PODROČNO – F 
0 0 0 Dijaki se niso uvrstili na področno tekmovanje. 

05. 10. 2016 
MATEJ 

OBREZA 

ROKOMET – 

OBČINSKO – D 
0 0 0 

Letos se je šola SGLVŠ prvič udeležila rokometnega tekmovanja za dekleta. 10 deklet je 

uspešno prestalo krstno tekmo in pogumno odigrala obe tekmi kljub manjšemu tehničnemu in 

taktičnemu znanju od nasprotnic. Odigrali smo dve tekmi in sicer: GIMNAZIJA : ŠC NM - 

SGLVŠ 12 : 4 ter ŠC NM - SGLVŠ : ŠC - NM SEŠTG 4 : 14.  

06. 12. 2016 
NATAŠA 

ERŽEN 

KOŠARKA – 

OBČINSKO – D 
0 0 0 Zaradi premajhnega interesa dijakinj se tekmovanja nismo udeležili. 

   

5 13 23 
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4.6.4 PROJEKTI    

14. 11. 2016 MELITA 

BLATNIK 

DIJAŠKA TRŽNICA Dijaki in dijakinje so se predstavili z izdelki, ki so jih skupaj z mentorji  izdelali v 

sklopu pouka v šolskih delavnicah. Gre za praktične izdelke, kot so pručke, stolčki, 

kozolci, svečniki, zabojčki, vaze, mozaiki, voščilnice … Namen tržnice je bil, da dijaki 

in dijakinje spoznajo  sodelovanje in timsko delo ter z izdelki, ki so jih izdelali sami, 

dodajo svoj humanitarni prispevek v Šolski sklad, s katerim skrbimo za financiranje in 

podporo nadstandardnih programov šole ter pomagamo dijakom, ki izhajajo iz socialno 

ogroženih družin in si zaradi slabega materialnega stanja ne morejo kupiti osnovnih 

potrebščin za pouk ter plačevati stroškov različnih dejavnosti, ki so obvezne v skladu z 

učnim načrtom.  

11. 05. 2017 SLAVKO 

MIRTIČ 

LEPO JE DELITI V projektu "Lepo je deliti" smo v okviru praktičnega pouka z dijaki izdelali tri 

komplete pisalnih miz s predalnikom. En komplet pohištva smo oddali dijaku Šolskega 

centra Novo mesto, en komplet študentu Višje šole iz Šolskega centra Novo mesto in en 

komplet skupaj z Območnim združenjem RK Novo mesto družini v Novem mestu. 

maj, junij 2017 SUZANA 

KUMELJ 

BRAČIČ 

RASTEM S KNJIGO Dijaki so v Študijski knjižnici Mirana Jarca prisluhnili uro oz. uro in pol dolgemu 

programu, namenjenemu predstavitvi nacionalnega projekta »Rastem s knjigo«. 

27. 05. 2017 SLAVKO 

MIRTIČ 

LEPO JE DELITI V projektu " Lepo je deliti" smo v sodelovanju z Občinskim združenjem RK Novo 

mesto v delavnicah izdelali tri komplete pisalnih miz z predalčnikom. En komplet smo 

oddali dijaku, en komplet pa študentu Višje šole iz Šolskega centra Novo mesto , ki so 

potrebovali pomoč. Predajo družini v Novem mestu smo opravili skupaj s sodelavci in 

združenjem RK Novo mesto. 
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5 ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA PROCESA 

 

Pedagoški proces smo organizirali v skladu z zakonodajo in navodili MIZŠ. 

 

Svoje delo smo izvajali v skladu s šolskim koledarjem. 

 

Pri sestavi urnika smo upoštevali, da imajo dijaki eno uro prosto za malico, drugih prostih ur v urniku nimajo. Pouk je v šolskem letu 2016/2017 

potekal samo v dopoldanskem času. 

 

V tem šolskem letu smo nadaljevali z uporabo programa e-Asistent za vodenje elektronskega dnevnika in redovalnice ter načrtovanje in 

spremljanje dela s pomočjo aplikacije Herkules. 

6 IZOBRAŽEVANJE 

 

Strokovni delavci šole smo se izobraževali in usposabljali na notranjih in zunanjih izobraževanjih. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev je praviloma podpiralo razvojne prioritete šole in strateške cilje šole in Šolskega centra. 
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6.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo izvedeno izobraževanje za celotni učiteljski zbor: 

 

Naslov izobraževanja 
Izvajalec 

izobraževanja 
Kraj Datum Poročilo 

Seminar I-tabla Smart 
Pustavrh 

Simona 
ŠCNM 

26. 10. 

2016 

Pustavrh Simona je izvedla seminar I-tabla Smart. Udeleženci smo spoznali osnove 

I-table. Tisti, ki smo imeli že nekaj izkušenj z uporabo I-table pri pouku, smo si 

izmenjali dobre ideje in poskušali poiskati odgovore na vprašanja, ki so nastala pri 

pripravi na pouk. 

Kvadratni svet Dejan Sotirov ŠCNM 
30. 11. 

2016 

Predavatelj nam je predstavil svoje izkušnje s področja vzgoje in izobraževanja 

otrok in najstnikov. 

6.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

 

Udeleženec Izobraževanje Izvajalec izobraževanja Kraj Datum Poročilo 

Aleksandra 

Matjašič 
kvadratni svet Dejan Sotirov ŠCNM 01. 06. 2017 

Predavatelj nam je predstavil "svet" najstnikov v današnjem 

času. 

Aleksandra 

Matjašič 
KOMUNIKACIJA Gregor Jenko ŠCNM 01. 06. 2017 Izobraževanje ni bilo izvedeno. 
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Alenka 

Prevalšek 

Študijska skupina Vzgoja 

predšolskega otroka 
CPI Ljubljana 08. 09. 2016 

Izobraževanje je bilo iz dveh delov. V začetnem delu smo 

pregledali PIK za 2. in 4. predmet POM in se seznanili s 

spremembami. V drugem delu pa smo poslušali predavanje o 

novih odkritjih na področju nevroznanosti (vplivi na 

pomenjene, uspešni načini podajanja snovi ...).  

Alenka 

Prevalšek 
Kvadratni svet Dejan Sotirov ŠCNM 30. 11. 2016 

Gospod Dejan Sotirov nam je predstavil svet avtističnih 

otrok. 

Alenka 

Prevalšek 

Uporaba interaktivnih določevalnih 

ključev pri pou 
ZRSŠ Ljubljana 16. 05. 2017 Bolniška odsotnost 

Alenka 

Prevalšek 
Komunikacija Gregor Jenko ŠCNM 30. 08. 2017 Bolniška odsotnost 

Branka 

Klarić 
Sirikt 2016 Zavod RS za šolstvo 

Kranjska 

Gora 
06. 10. 2016 Izobraževanja se nisem udeležila. 

Branka 

Klarić 

Eduvision – mednarodna 

znanstvena konferenca 
 

Ljubljana 01. 12. 2016 Nisem se udeležila. 

Ines Medved 
UČENJE MATEMATIKE SKOZI 

IGRO NA RAZREDNI STOPNJI 

UNIVERZA V 

MARIBORU, 

PEDAGOŠKA 

FAKULTETA 

Maribor 12. 05. 2017 
Seznanili smo se z predvidenimi spremembami poklicne 

mature. 
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Jana Jovič Oxford konferenca Mladinska knjiga Ljubljana 09. 12. 2016 

Na mednarodni Oxford konferenci smo bili učitelji 

angleškega jezika seznanjeni s koristnimi načini uporabe 

video gradiva in zgodb pri poučevanju, pojasnili so nam, 

kako učinkovito vključiti v učno uro vse dijake z različnimi 

sposobnostmi in zakaj je profesionalni razvoj in nenehno 

izobraževanje učitelja tako zelo pomembno.  

Jana Jovič Angleščina na poklicni maturi Zavod RS za šolstvo Ljubljana 01. 03. 2017 
Izobraževanja se nisem udeležila zaradi zasedenosti prijavnih 

mest. 

Jana Jovič IATEFL konferenca IATEFL Slovenija 
Terme 

Topolšica 
09. 03. 2017 

Na štiridnevni mednarodni IATEFL konferenci so nas 

seznanili z novostmi poučevanja angleščine kot drugega 

tujega jezika, predstavili kar nekaj učinkovitih metod 

poučevanja, pokazali novo gradivo, imeli smo priložnost 

izmenjevati izkušnje z učitelji iz drugih držav in primerjati 

šolske sisteme ter njihovo učinkovitost.  

Janja 

Javoršek 

Poklicna matura in sodobna 

spoznanja v nevroznanos 
CPI Ljubljana 08. 09. 2016 

 

Janja 

Javoršek 

Kakovostna izvedba zaključevanja 

v poklicnem in st 

Center Slovenije za 

poklicno izobraževanje 
Izola 25. 11. 2016 Pripravljali smo izpitna vprašanja za ustni izpit 2. predmeta  

Janja 

Javoršek 

Kakovostna izvedba zaključevanja 

v poklicnem in st 
 

Izola 26. 11. 2016 
Pripravljali smo izpitna vprašanja za ustni izpit 2. predmeta – 

modul 2 

Janja 

Javoršek 
Kvadratni svet Dejan Sotirov ŠCNM 30. 11. 2016 Udeležila sem se omenjenega izobraževanja. 
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Janja 

Javoršek 
Kakovostna izvedba zaključevanja CPI – Modul 3 Ljubljana 01. 06. 2017 

Priprava strukturiranih izpitnih vprašanj za ustni izpit v 

skladu s PIK PM Priprava navodil za točkovanje.  

Kralj Saša OUP konferenca Oxford Slovenija Ljubljana 02. 12. 2016 

Na mednarodni Oxford konferenci smo bili učitelji 

angleščine seznanjeni s koristnimi načini uporabe video 

gradiva in zgodb pri poučevanju. Pojasnili so nam, kako 

učinkovito vključiti v učno uro dijake z različnimi 

sposobnostmi in zakaj je profesionalni razvoj in nenehno 

izobraževanje učitelja tako zelo pomembno.  

Kralj Saša Angleščina na poklicni maturi Zavod RS za šolstvo 

 

11. 03. 2017 
Zaradi prevelikega števila prijav se izobraževanja nisem 

mogla udeležiti. 

Kralj Saša IATEFL konferenca IATEFL Slovenija Topolšica 17. 03. 2017 

Na štiridnevni mednarodni IATEFL konferenci so nas 

seznanili z novostmi poučevanja angleščine kot drugega 

tujega jezika, predstavili kar nekaj učinkovitih metod 

poučevanja, pokazali novo gradivo, imeli smo priložnost 

izmenjevati izkušnje z učitelji iz drugih držav in primerjati 

šolske sisteme ter njihovo učinkovitost.  

Lili 

Žnidaršič 

strokovno izobraževanje – ogled 

HE Brežice 

DGIT - društvo gradbenih 

inženirjev in tehnikov Nm 

gradbišče od 

Krškega do 

Brežic 

13. 09. 2016 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov je organiziralo 

strokovno ekskurzijo – ogled HE Brežice. Ogled je vodil 

g.Iztok Urbanč, zaposlen pri HSE Invest, MB (in s ponosom 

ugotavljam naš bivši dijak kot gradbeni tehnik). Ogledali 

smo si konstrukcijo jezovne stavbe, organizacijo gradbišča in 

potek del na območju bodočega akumulacijskega bazena – 

visokovodni nasipi, zaščita brežin ... Poučno in zanimivo. 
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Lili 

Žnidaršič 

ogled gradnje DŽAMIJE,hotela 

INTERCONTINENTAL ... 

Društvo gradbenih 

inženirjev in tehnikov 
Ljubljana 20. 10. 2016 

Strokovna ekskurzija v organizaciji DGIT, Nm je obsegala 

ogled gradbišča džamije (posebnosti: beli beton, fasadni 

paneli, konstrukcija paličja na fasadi), ogled gradbišča hotela 

Intercontinental (posebnosti: gradbena jama, zaščita brežin, 

organizacija gradbišča, visoka tlačna trdnost betonov, 

uporaba vešalk, prednapete plošče ...) in ogled prenovljene 

Narodne galerije. Ogledi so bili odlično organizirani in zelo 

poučni. 

Lili 

Žnidaršič 

RAZISKAVE,PLANIRANJE,GRA

DITEV 

Društvo gradbenih 

inženirjev in tehnikov 

Terme Krka 

– Hotel 

Šport 

Otočec 

17. 03. 2017 

DGIT je organiziralo strokovno izobraževanje s temami: 

zapore na cestah, eksperimentalno preizkušanje ab stebrov, 

energetska prenova stavb, računalniško modeliranje, 

urbanistična strategija občine Novo mesto, most čez Savo v 

Žadovinku, zavarovanje v gradbeništvu, veriga HE na reki 

Savi in skupščina društva. S predstavljenimi vsebinami smo 

bili več kot zadovoljni. Vsa pohvala društvu. izobraževanje 

je bilo v obsegu 6 ur. 

Lili 

Žnidaršič 
ogled Prage 

Društvo gradbenih 

inženirjev in tehnikov 

Praga, 

Češka 
12. 05. 2017 

S člani DGIT Nm sem si od 11. 5. do 14. 5. 2017 ogledala 

Prago po priloženem programu. Sprehodili smo se po starem 

mestnem jedru, po Karlovem mostu in si ogledali Plečnikovo 

cerkev Sv. Srca Jezusovega. Naslednji dan smo z ladjico 

pluli po reki Vltavi in si ogledali Prago z rečne strani. Na 

Hradčanih smo znova občudovali Plečnikove stvaritve: 

obnovljeni trg, stopnice v prostorih predsedniške rezidence, 

zunanje vrtove, itd. Organizacija in vodenje ekskurzije sta 

bili odlični, prav tako vzdušje in druženje s sedanjimi in 

bivšimi sodelavci, dijaki in kolegi iz gradbene stroke. Hvala 

Šolskemu centru Novo mesto, da mi je omogočil to 

strokovno ekskurzijo. 
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Lorena 

Mihelač 
EDUVISION  

EDUvision – Stanislav 

Jurjevčič s.p. 
Ljubljana 01. 12. 2016 Ni povzetka, ker dogodka še ni bilo! 

Maja Končar 
IZBOLJŠANJE UČENJA IN 

PROCESA SAMOEVALVACIJE  
Zavod za šolstvo RS Maribor 07. 04. 2017 

Na seminarju Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije 

na podlagi podatkov eksternih preverjanj znanja - 

Matematika v šoli in poklicni maturi so nas seznanili z 

novostmi in z uporabo tehnologije pri pouku in na poklicni 

maturi. 

Maja Končar 
Izkoristimo didaktični potencial i-

table 
Zavod za šolstvo RS Ljubljana 30. 04. 2017 Zaradi premajhnega števila prijavljenih je seminar odpadel. 

Marija 

Nemanič 
Komunikacija Gregor Jenko Novo mesto 29. 09. 2016 Seminar je bil izveden na šoli. 

Marija 

Nemanič 
Slovenščina v 1. in 2. VIO OŠ Zavod RS za šolstvo Ljubljana 20. 01. 2017 Seminar ni bil izveden. 

Melita 

Blatnik 
matematika zrss ljubljana 17. 11. 2016 x 

Mirjam 

Žnidarčič 

Komuniciranje z ranljivimi 

skupinami prebivalcev 

DRPD NM in RIC Novo 

mesto 

Novo mesto, 

Podjetniški 

inkubator 

Podbreznik 

21. 09. 2016 

Predavateljica Irena Potočar Papež je predstavila 

najpomembnejše komunikacijske veščine in osnovna načela 

komuniciranja, poslovni bonton pri medkulturnem dialogu 

ter besedno in nebesedno sporazumevanje. 

Mirjam 

Žnidarčič 
Kvadratni svet Dejan Sotirov 

Šolski 

center Novo 

mesto 

30. 11. 2016 

Predavanje nam je pomagalo razumeti kakšni so današnji 

otroci-dijaki, kakšno je njihovo življenje v "kvadratu" (TV, 

mobitel, računalnik, tablica ...) in zakaj so novodobni otroci 

drugačni. 
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Mirjam 

Žnidarčič 

Osnovne pravne podlage za delo 

svet. delavca 

mag. Nina Ana Jager, 

pravnica in mediatorka 

Ekonomska 

šola NM 
04. 05. 2017 

Predavanje je temeljilo na osnovnih pravni podlagah za delo 

svetovalnega delavca v šoli in analizi primerov iz prakse. 

Glavni namen je bil priprava svetovalnega delavca na 

reševanje zapletenih situacij, okrepiti njegovo delovno 

samozavest in učinkovitost, vse z namenom varovanja pred 

njegovo subjektivno krivdno odgovornostjo. 

Mirjam 

Žnidarčič 

Posvet o jezikovnem vključevanju 

priseljencev  
MIZŠ Ljubljana 23. 09. 2017 

Na posvetu o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce 

in šole je bil glavni namen ozaveščanje o trenutnih praksah in 

izzivih v zvezi z vključevanjem neslovensko govorečih 

prebivalcev v družbo, zlasti v vzgojno-izobraževalni sistem. 

Poudarek je bil na jezikovnih vidikih kot so spodbujanje 

učenja slovenščine ter izmenjava izkušenj pri poučevanju 

drugih maternih jezikov. 

Mirjam 

Žnidarčič 
Kako se spopadati s tesnobo 

Društvo Ozara in 

Humanitarni center OZRK 

Novo mesto 

Novo mesto, 

Humanitarni 

center 

OZRK 

20. 10. 2017 

Predavanje je zajemalo temeljna znanja preventive in 

krepitve duševnega zdravja z namenom prepoznavanja in 

preprečevanja duševnih stisk otrok in mladostnikov ter 

odraslih. 

Miroslava 

Brinc 
Angleščina na POM ZRSŠ 

 

31. 03. 2017 
Izobraževanje ni bilo izpeljano za tiste, ki se ga zaradi 

prevelikega števila prijavljenih nismo mogli udeležiti prvič. 

Miroslava 

Brinc 
Komunikacija Gregor Jenko 

 

01. 06. 2017 izobraževanje ni bilo izpeljano 

Natalija 

Kunič 
Komunikacija Gregor Jenko ŠC NM 29. 07. 2016 Izobraževanje ni bilo izvedeno 
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Natalija 

Kunič 
Študijaska skupina CPI Ljubljana 08. 09. 2016 

2. in 4. predmet poklicne mature. Predavanje ddr Dušana 

Rutarja o nevroznanosti. 

Natalija 

Kunič 
študijsko srečanje CPI Ljubljana 08. 09. 2016 

2. in 4. predmet poklicne mature. Predavanje Dušana Rutarja: 

Nevroznanost 

Natalija 

Kunič 
Srečanje ŠS za organizatorje PUD CPI Ljubljena 08. 11. 2016 

Poročilo in ugotovitve z regijskih posvetov. Predstavitev 

programa priprave dijakov na PUD. Analiza primerov 

obstoječih dokumentacij šol. 

Natalija 

Kunič 
Modul 1 CPI Izola 25. 11. 2016 

Analiza uspeha za 2.predmet POM, pregled PIKa, priprava 

strukturiranih izpitnih vprašanj. 

Natalija 

Kunič 
Mouul 2 CPI Izola 26. 11. 2016 

Priprava strukturiranih izpitnih vprašanj v skladu s PIK PM 

za program PV 

Natalija 

Kunič 
Kvadratni svet Dejan Sotirov ŠC NM 30. 11. 2016 

Predavatelj nam je predstavil svoje izkušnje s področja 

vzgoje in izobraževanja otrok in najstnikov. 

Natalija 

Kunič 

Regijsko delovno srečanje 

organizatorjev PUD-a in  
CPI Ljubljana 31. 01. 2017 

Izkušnje in izzivi pri PUD-u. Odgovori pravnika na vprašanja 

in dileme. 

Natalija 

Kunič 
Modul 3 CPI Ljubljana 01. 06. 2017 

Izdelava ustnih kombinacij za 2. predmet POM v programu 

PV 

Nataša Eržen 
UČITELJ ALPSKEGA 

SMUČANJA U1, 1. DEL 
FAKULTETA ZA ŠPORT ROGLA 07. 12. 2016 Žal se seminarja nisem udeležila, ker je prvi rok odpadel. 
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SLAVKO 

BARBORIČ 

Projektno delo – Od ideje do 

izdelka 
ZPTU SLOVENIJE  Portorož 23. 09. 2016 Nisem se udeležil. 

Slavko 

Mirtič 
Od ideje do izdelka ZPTU Slovenije Portorož 23. 09. 2016 

Na posvetu sem sodeloval pri sami organizaciji, pripravi in 

sprejemu udeležencev. 

Slavko 

Mirtič 
19. Mednarodni znanstveni posvet ZPTU Slovenije Portorož 11. 11. 2016 Seminarja se nisem udeležil! 

Slavko 

Mirtič 
20. Mednarodni znanstveni posvet 

Združenje pedagogov za 

tehnično ustvarjalnost Slov 
Portorož 14. 04. 2017 Nisem se udeležil seminarja! 

Suzana 

Kumelj 

Bračič 

Pouk slovenščine z e-učbenikom Zavod RS za šolstvo Naklo 10. 12. 2016 Seminarja se nisem udeležila zaradi časovne stiske. 

Tanja Burgar Pouk slovenščine z e-učbenikom Zavod RS za šolstvo Naklo 10. 12. 2016 
Zaradi daljše bolniške odsotnosti se izobraževanja nisem 

mogla udeležiti. 

Tomaž 

Pačnik 

UČENJE, POUČEVANJE IN 

DOŽIVLJANJE FIZIKE 

UNI – LJ, FAKULTETA 

ZA MATEMATIKO IN 

FIZIKO 

Ljubljana 

(FMF) 
12. 10. 2016 

Stalnega strokovnega spopolnevanja sem se udeleževal skozi 

celo leto (24 ur). Program je bil zelo bogat, od zanimivih 

predavanj do odličnih delavnic in eksperimentov. 

Tomaž 

Pačnik 

NOVI UČNI PRISTOPI IN 

EKSPERIMENTALNO DELO PRI 

FIZ 

UNIVERZA V 

LJUBLJANI, 

PEDAGOŠKA 

FAKULTETA 

Ljubljana 

(PeF) 
01. 11. 2016 Zaradi premalo prijav je izobraževanje odpadlo. 
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Zorko 

Zdenka 

strokovna ekskurzija in 

izobraževanje – ogled HE Bre 
DGIT novo mesto 

HE Brežice 

v izgradnji 
13. 09. 2016 

DGIT NM je organiziralo strokovno predavanje o gradnji HE 

(g. HAUPTMAN in g. URBANČ iz HSE Investa MB) in 

strokovni ogled gradbišča, ki ga je opravil naš bivši dijak 

Istok Urbanč. Ogledali smo si dela na jezovni zgradbi, 

organizacijo gradbišča, zaščito brežin, visoke nasipe in potek 

del na območju bodočega akumulacijskega bazena. 

Zorko 

Zdenka 

ogled gradnje džamije in hotela 

Intercontinental 
DGIT Novo mesto ljubljana 20. 10. 2016 

pri gradnji Džamije smo si ogledali posebnosti(beli beton, 

visoke trdnosti betona, fasadni paneli, paličja ...). Posebnosti 

gradnje hotela (organizacija gradnje, ki je zahtevna zaradi 

pozicije, gradbena jama, visoka tlačna trdnost betona, hitrost 

gradnje s prednapetimi ploščami in uporabo vešalk ...). 

Zaključili smo z ogledom prenove Narodne galerije. 

Strokovna ekskurzija je bila izvrstno organizirana. 

Zorko 

Zdenka 
Globoko in plitvo temeljenje CPI – študijska skupina Ljubljana 11. 11. 2016 

Študijska skupina je za CPI pripravila strokovno 

izobraževanje. Izobraževanje so opravili predavatelji 

fakultete. Bilo je zelo dobro pripravljeno in razumljivo. 

Zorko 

Zdenka 

RAZISKAVE, PLANIRANJE, 

GRADITEV  
DGIT Novo mesto Otočec 17. 03. 2017 

strokovno izobraževanje s predavatelji iz gradbene prakse - 

vsebina je v priloženem vabilu. Zelo strokovno izvedeno. 

Zorko 

Zdenka 
Plečnikova Praga DGIT Novo mesto 

Praga, 

Češka 
12.05.2017 

Strokovna ekskurzija je potekala od 11. 5. do 14. 5. 2017. 

Program je obsegal predvsem strokovno vodstvo po 

"Plečnikovi Pragi" (cerkev sv. Srca Jezusovega, Hradčani, 

itd.) z zgodovinsko noto in današnjimi spremembami.  
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7 SODELOVANJE Z OKOLJE 

7.1 Sodelovanje z okoljem 

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali sodelovanje s podjetji in obrtniki, v programu 

predšolske vzgoje pa z otroškimi vrtci v širši okolici Dolenjske, Bele krajine, Posavja, 

Notranjske, Kočevja in Ivančne Gorice. S podjetji sodelujeta organizatorja delovne 

prakse  oziroma organizatorja praktičnega usposabljanja z delom, Nevenka Cesar za področje 

gradbeništva in Slavko Mirtič za področje lesarstva, ter učitelji praktičnega pouka iz obeh 

strokovnih področij, z otroškimi vrtci pa organizatorica praktičnega usposabljanja na področju 

predšolske vzgoje, Natalija Kunič. Izkazalo se je, da osebni obisk pri delodajalcu pomeni 

največ v smislu izmenjave mnenj in določanju vsebin odprtega kurikula, spremljanja dela 

dijakov, zato bomo s takim načinom dela nadaljevali tudi v bodoče.  

 

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

izpitni enoti sodelovali z Obrtno zbornico Slovenije, OE Novo mesto in CPI. Na ta način smo 

dobili 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 

prepoznavnosti poklicev. 

 

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

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

 

V okviru kulturnih dejavnosti in projektnega tedna smo sodelovali 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 smo sodelovali 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.  

 

7.2 Promocija šole 

V šolskem letu 2016/2017 smo 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. 

 

Dejavnosti glede promocije šole so potekale od septembra do maja. V izvedbo so bili 

vključeni vsi učitelji splošnih in strokovnih predmetov ter dijaki. 
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Promocija Vodja Poročilo 

Koordinacija 

promocije poklicev 

in tehničnih dni po 

OŠ 

Zdenka 

Zorko 

V šolskem letu 2016/2017 smo sodelovali s 25 osnovnimi šolami 

dolenjsko-posavske regije, ki smo jim predstavljali naše 

izobraževalne programe in izvedli tehnične dneve.Izvedli smo 34 

predstavitev šole in programov. Evalvacija izvedenih predstavitev in 

tehničnih dni je pokazala, da so bili učenci navdušeni predvsem pri 

izdelovanju izdelkov iz lesa in opremljanju stanovanj z 

računalniškimi programi. Še posebej pa so se razveselili, ko so 

posamezne izdelke lahko odnesli domov.  

Organizirali smo predstavitve naših izobraževalnih programov, 

organizacijo in izpeljavo tehničnih dni na Šolskem centru NM, 

oziroma na posamezni osnovni šoli za učence 7., 8. in 9. že takoj po 

začetku šolskega leta v mesecu septembru. Poskušali smo pripraviti 

tudi predstavitve poklicev zainteresiranim učencem, ki bi obiskali  

delavnice na naši šoli. Marca smo predstavili pouk in programe tudi 

mednarodnim partnerjem. 

Dejavnosti promocije šole so potekale od septembra do konca meseca 

aprila. V izvedbo so bili praktično vključeni vsi učitelji na Srednji 

gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli. 

Informativni dan Zorko 

Zdenka 

INFORMATIVNI DAN 2017 smo na Srednji gradbeni, lesarski in 

vzgojiteljski šoli izvedli 10. in 11. februarja 2017. Predstavili smo 

programe s področja gradbeništva (SSI in SPI), lesarstva (NPI, SSI, 

SPI in PTI) in s področja predšolske vzgoje (SSI). Vabilu k udeležbi 

pri predstavitvi poklicev so se odzvali predstavniki gospodarstva 

lastnik podjetja Keragrad – g. Franci Bukovec, iz podjetja Adria 

Mobil, d.o.o. – ga. Branka Dajčman in vodja kadrovske službe v 

podjetju Podgorje, d.o.o., Šentjernej – ga. Majda Kranjc, ki 

poudarjajo veliko potrebo gospodarstva po poklicih, za katere 

izobražujemo na naši šoli. Za samo pripravo smo imeli 3 sestanke na 

naši šoli in tri na nivoju Šolskega centra Novo mesto. Promocijo 

programov in poklicev smo opravili strokovno. Več v prilogah. 

 

7.3 Mednarodno sodelovanje 

V šolskem letu 2016/2017 sem bila koordinatorica oz. subkoordinatorica v naslednjih 

mednarodnih projektih: 

1. Koordinatorstvo KA1 – praksa Čeških študentk od 14. 5. do 28. 5. 2017 v 

Bolnišnici Novo mesto: 

- monitoring Čeških študentk,  

- skrb za dokumentacijo,  

- logistika (transport, bivanje in hrana), 

- definiranje vsebine prakse skupaj z Bolnišnico Novo mesto. 
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2. Koordinatorstvo KA1 – job shadowing turških učiteljic angleškega jezika na 

Šolskem centru Novo mesto (april 2017 – en teden):  

- organizacija job shadowinga,  

- skrb za dokumentacijo,  

- logistika (transport, bivanje in hrana). 

 

3. Subkoordinatorstvo KA1 – mobilnost in praksa dijakinj iz SGLVŠ (program 

predšolska vzgoja), Kristine Stepan in Vide Bačar:  

- monitoring dijakinj, 

- skrb za dokumentacijo, 

- definiranje vsebine prakse skupaj z vrtci v Trebiču, Češka Republika, 

- logistika potovanja, 

- sestanek s starši, glavno koordinatorico, 

- priprava certifikatov za opravljeno prakso, 

- logistika (transport, bivanje in hrana). 

 

4. Koordinatorstvo projekta KA2 – ISHOT (smart tehnologije): 

- management projekta, 

- logistika potovanj osebja in dijakov iz SEŠTG (bivanje, potovanje, transport, 

zavarovanje, hrana za Antalija/Turčija in Stara Zagora/Bolgarija…), 

- vodenje dokumentacije, 

- finančna, vsebinska in ostala poročila za projekt, 

- vodenje sestankov s skupino, ki je vključena v projekt, 

- izpeljava transnacionalnega srečanja s tujimi partnerji v Sloveniji (3 dni). 

 

5. Koordinatorstvo projekta KA2 – MEGAVET: 

- management projekta, 

- logistika potovanj osebja in dijakov iz SEŠTG (bivanje, potovanje, transport, 

zavarovanje, hrana za Alcoi/Španija  2x in Atene/Grčija …), 

- vodenje dokumentacije, 

- dodatne zadolžitve (vodenje srečanja za SLO ekipo) na srečanju v Atenah (5 dni * 8 

ur=40 ur), 

- finančna, vsebinska in ostala poročila za projekt, 

- vodenje sestankov s skupino, ki je vključena v projekt, 

- izpeljava diseminacijskega nacionalnega dogodka (1 dan) – MULTIPLIER EVENT, 

- uredništvo, prevod, recenzija, objava knjige MEGAVET BOOK,  

- izpeljava intelektualnih izdelkov IO1 (knjiga), IO2 (izdelava strateškega načrta za 

mednarodno usposabljanje ekspertov na področju elektrotehnike in računalništva), 

IO3 (delo na platformi na igro), IO4 (delo na aplikaciji). 

 

6. Koordinatorstvo projekta KA2 – DIGI4SOCIAL: 

- management projekta, 

- logistika potovanj osebja iz SEŠTG (bivanje, potovanje, transport, zavarovanje, hrana 

za Alcoi/Španija …), 



74 

 

- priprava potovanja na naslednje srečanje (usposabljanje osebja) v Alcoiu/Španija, 

- vodenje dokumentacije, 

- dodatne zadolžitve na srečanju v Španiji (2 dni * 9 ur=18 ur), 

- finančna, vsebinska in ostala poročila za projekt, 

- vodenje sestankov s skupino, ki je vključena v projekt, 

- izpeljava 2. transnacionalnega srečanja s tujimi partnerji v Sloveniji (2 dni). 

 

7. Ostalo delo na projektih: 

- priprava KA3 projekta skupaj s Tomažem Pintaričem -  EACEA 41/2016, 

- prevajanje na predstavitvi projekta »Learning by Doing« (program Interreg 

Podonavje). 

7.4 Sodelovanje s starši 

Naloga Cilj Poročilo 

Sodelovanje s 

starši 

 

Vodja 

Mirjam 

Žnidarčič 

 

Sodelujoči 

vsi učitelji 

povezovanje, 

obveščanje, 

dogovarjanje s starši 

Sodelovanje s starši je v šolskem letu 2016/2017 potekalo:  

- 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 strokovnem predavanju za starše dijakov 1. letnikov, ki 

smo ga imeli za starše januarja 2017 na temo »Kako 

pomagati mladim do samostojnosti in odgovornosti«,  

- na svetu staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev 

vsakega oddelka,  

- preko telefonskega obveščanja, e-pošte, eAsistenta (glede 

na vrsto paketa, ki so ga starši naročili pri ponudniku),  

- na individualnih razgovorih pri ravnateljici in svetovalni 

delavki. 

8 MATERIALNI POGOJI 

 

Da pouk poteka v urejenih učilnicah in drugih prostorih, smo poleg snažilk skrbeli tudi 

učitelji in dijaki. Učilnice in hodnike smo opremljali z različnimi didaktičnimi pripomočki 

(plakati, izdelki …). Večina učiteljev ima na voljo za svoje delo prenosni šolski računalnik. 

 

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. 

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 
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učitelja. Ta učilnica ima tudi interaktivno tablo.  

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 

Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli imamo od leta 2008 dalje ustanovljen Šolski 

sklad, ki zelo dejaven in aktiven pri pridobivanju finančnih sredstev. 

 

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članov, in sicer imenovali smo: 

- iz vrst učiteljev: Natalija Kunič, Branka Klarić in Mirjam Žnidarčič kot predsednica, 

- predstavnik dijakov: Jurij Kovačič, ki je bil tudi predsednik dijaške skupnosti, 

- tri predstavnike staršev: Vitko Uduč, Lucija Ostanek in Marinka Škarja. 

 

V šolskem letu 2016/2017 smo pridobili 2.081,13 EUR denarnih sredstev, in sicer iz različnih 

virov: prispevki staršev, učiteljev, s prispevki Dijaške tržnice.  

 

Sredstva smo porabili in namenili kritju različnih stroškov za šolske obveznosti za dijake 

(delno plačilo tečaja smučanja enemu dijaku in plačilo drugih šolskih dejavnosti), za nakup 

vozne karte in delavniškega kovčka socialno ogroženemu dijaku, plačilo ogledov in 

aktivnosti, ki so jih imeli dijaki v okviru nagradne ekskurzije.  

 

S prenosom sredstev iz preteklega šolskega leta in zbranimi sredstvi v letošnjem šolskem letu 

smo zbrali skupaj 5.443,53 EUR. Novo stanje na računu je 1.967,25 EUR. Ta denar bomo 

prenesli v šolsko leto 2017/2018 in bomo sredstva porabili v skladu z načrtom, ki ga bomo 

sprejeli na upravnem odboru na 1. seji, ki bo predvidoma septembra 2017. 
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9 SPREMLJANJE IN EVALVIRANJE IZVAJANJA LDN 

 

Izvajanje LDN smo spremljali in evalvirali na kolegijih ravnateljice, rednih konferencah 

celotnega učiteljskega zbora, na sestankih strokovnih aktivov, organizatorjev različnih 

dejavnosti, organizatorjev PUD. Na koncu šolskega leta smo vsa poročila zbrali v končnem 

poročilu šole. Podrobna poročila so shranjena v arhivu spletne aplikacije Herkules. 

 

Za naslednje šolsko leto priporočamo, da se z uporabo e-Asistenta nadaljuje, saj nam 

omogoča hitrejši pregled nad podatki in tudi sama administrativna dela se zmanjšajo. Prav 

tako bi bilo dobro nadaljevati z uporabo Herkulesa, saj daje enkraten vpogled v izvedbo 

posameznih dejavnosti in sprotnega pisanja kratkih poročil. Hkrati je na enem mestu  arhiv 

vseh obvestil, vabil, zapisnikov,  kar daje možnost takojšnjega vpogleda v zapisnike in ostale 

dejavnosti.
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10 PRILOGA 1: POROČILA STROKOVNIH AKTIVOV 

 

 
AKTIV ŠPORTNE VZGOJE 

PREDMETI:  športna vzgoja, športna vzgoja – ples, šport za otroke, gibanje in zdravje 

VODJA AKTIVA: Nataša Eržen 

ČLANI AKTIVA  

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število 

ur/realizirano 

Nataša Eržen ŠVZ, ŠVZ – PLES,  

USI – PLES 

PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B, L3C 869/ 802 

Mario Mohorović ŠVZ, GIZ GL1A, GL2A, G2B, L2C, L2D, GL3A, PV3B, GL4A, L1B, L2B 780 

Matej Obreza ŠVZ, ŠPORT ZA 

OTROKE 

PV1A, PV1B, PV2A, G1B, L1C, G3B, L1D, PV3A, PV3B, 

PV4A 
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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 Kratko poročilo (do 50 besed) 

Šport za vse dijake Organizacija in 

priprava športnih 

dni 

Športni dnevi Nataša Eržen, Matej 

Obreza in Mario 

Mohorović, dijaki  

Sodelovanje 

vseh dijakov 

Junij 2017 V tem šolskem letu smo izpeljali 

vse športne dneve razen za 

oddelek LG4A/GL4A, saj so 

imeli predviden pustolovski park, 
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katerega smo morali dvakrat 

odpovedati zaradi slabega 

vremena.Nekaj športnih dnevov 

smo tudi ptilagodili razmeram in 

jih spremenili. 

Udejstvovanje 

dijakov v ekipah za 

šolska tekmovanja 

Udeležba na 

šolskih 

tekmovanjih 

Šolska 

tekmovanja 

Nataša Eržen, Matej 

Obreza, Mario 

Mohorović, izbrani 

dijak 

 Junij 2017 Vseh predvidenih šolskih 

tekmovanj smo se udeležili. Vsak 

učitelj je poskrbel za disciplino 

za katero je bil zadolžen. 

Vidnejših rezultatov letos nismo 

dosegali. 

Dijaki so se letos udeležili tudi 

gradbeniade in lesariade. 

Sodelovanje 

dijakovna 

medrazrednem 

tekmovanju iz 

nogometa 

Udeležba dijakov Medrazredno 

tekmovanje v 

nogometu 

Mario Mohorović in 

dijaki 

Fair play December 2016 Medrazrednega tekmovanja v 

tem šolskem letu nismo izpeljali 

saj je bil Mario Mohorović na 

daljši bolniški zaradi prometne 

nesreče. 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

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, Matej 

Obreza 

Občinskih in področnih 

tekmovanj smo se udeleževali 

redno po programu. 
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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, 

oddelek, 

skupina 

Tema, 

vsebina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci 

(oseba ali tim) 

aktivnosti 

Samoocena izvajalca 

ni uspelo – delno uspelo – uspelo  in 

opisna ocena (do 30 besed):  kratek opis, 

kaj bi lahko izboljšali, spremenili 

Šport za 

vse dijake 

Motiviranje 

dijakov za 

vadbo 

Sodelovanje vseh 

dijakov pri urah 

Vsi 

oddelki 

 Celo 

šolsko 

leto 

učitelji ŠVZ Delno uspelo 

Žal so nekateri dijaki še vedno zelo 

nemotivirani za delo pri športni vzgoji. 

V naslednjem šolskem letu se bomo še 

trudili in individualno vzpodbujali dijake k 

delu. 

 

PREDMET: gibanje in zdravje 

Razvojna 

prioriteta 

šole 

Strategije za 

doseganje 

prioritete 

Cilji učne ure, 

enote ali sklopa 

Razred,  

oddelek, 

skupina 

Tema,  

vsebina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci 

(oseba ali tim) 

aktivnosti 

Samoocena izvajalca 

ni uspelo – delno uspelo – uspelo  in 

opisna ocena (do 30 besed):  kratek opis, 

kaj bi lahko izboljšali, spremenili 

Pomembnost  

gibanja in 

zdravja 

Motiviranje 

dijakov za 

razvoj 

gibalnih 

vrednot 

Zdrav način 

življenja dijakov 

LG2a Aerobno 

gibanje 

Celo 

šolsko 

leto 

Mario 

Mohorović 
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PREDMET: ustvarjalno izražanje - ples 

Razvojna 

prioriteta 

šole 

Strategije za 

doseganje 

priritete 

Cilji učne ure, 

enote ali sklopa 

Razred,  

oddelek, 

skupina 

Tema,  

vsebina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci 

(oseba ali 

tim) 

aktivnosti 

Didaktična 

gradiva, 

literatura 

Samoocena izvajalca 

ni uspelo – delno uspelo – 

uspelo  in opisna ocena (do 30 

besed):  kratek opis, kaj bi lahko 

izboljšali, spremenili 

Plesno 

ustvarjanje 

Motiviranje 

dijakov za 

vadbo in za 

samostojno 

ustvarjanje 

Sodelovanje vseh 

dijakov pri urah 

Vsi 

oddelki 

predšolske 

vzgoje 

 Celo 

šolsko 

leto 

Nataša 

Eržen  

Uporabljala 

sem 

učbenik – 

Ustvarjalno 

izražanje v 

plesu, 

knjigi Ples, 

ustvarjanje 

z ritmom in 

gibom, Ples 

v sodobni 

šoli, 

Tibetančki, 

Sproščanje 

za otroke in 

podobno. 

Uspelo. 

Letos sem imela drugo leto USI-

ples v katerega sem se vživela. 

Letos sem nekaj stvari 

nadgradila in zato so ure že 

potekale tekoče. V naslednjem 

letu bom dodala še nekaj vsebin. 

 

 

KROŽKI 

Krožkov zaradi prostorske stiske in vozačev nimamo. Pred tekmovanji se z ekipami nekajkrat srečamo na treningih. 
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DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren inizvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Spodbujanje najboljših dijakov Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Matej Obreza 

Vsi smo spodbujali boljše dijake k še 

boljši vadbi. 

Dijaki s posebnimi potrebami Usklajevanje dela z šolsko svetovalno službo 

pri pomoči dijakom s posebnimi potrebami na 

njihovih šibkih učnih in socialnih področjih 

Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Matej Obreza 

Po potrebi smo sodelovali s svetovalno 

službo. 

Dijaki športniki Spodbujanje dijakov športnikov za 

vključevanje v šolsko ekipo 

Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Matej Obreza 

Ko smo se z dijaki pripravljali na 

šolska tekmovanja smo seveda iskali 

dijake za vključevanje v ekipe in 

sodelovanje na tekmovanjih. 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Priprava tečajev s področja športa za Predšolsko vzgojo Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Matej Obreza 

Kot vodja aktiva sem organizirala in 

pripravila vse tečaje s področja športa. 

Učitelji ŠVZ so sktivno sodelovali pri 

izvedbi le teh. 

Planinski pohod za dijake 4. letnikov PV Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Matej Obreza 

Izpeljano v jesenskem času. 
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PLAN IN REALIZACIJA ŠPORTNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

Nižje poklicno izobraževanje 

 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 

Obdelovalec lesa L1D 

18 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE  

POHOD 

September 

Oktober 

Junij 

07.09.2016 

04.10.2016 

ni izvedeno 

Obdelovalec lesa L2D 
12 ur 

ATLETIKA   

ŠPORTNE IGRE   

September 

Oktober 

07.09.2016 

04.10.2016 

 

 

Srednje poklicno izobraževanje 

 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 

Poklici s področja 

gradbeništva 

 

G1B 

18 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE  

ATLANTIS (izveden PAINT BALL) 

September 

Oktober 

Februar – informativni dan 

07.09.2016 

04.10.2016 

26.04.2017 

Mizar L1C 

18 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE  

ATLANTIS 

September 

Oktober 

Februar – informativni dan 

07.09.2016 

04.10.2016 

10.02.2017 
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Poklici s področja 

gradbeništva 

 

G2B 

 18 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE 

ATLANTIS  

September 

Oktober 

Februar – informativni dan 

07.09.2016 

04.10.2016 

10.02.2017 

Mizar L2C 

18 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE 

ATLANTIS (izveden PAINT BALL) 

September 

Oktober 

Februar – informativni dan 

07.09.2016 

04.10.2016 

12.04.2017 

Poklici s področja 

gradbeništva 

G3B 
8 ur 

PAINT BALL Marec – april 

 

26.04.2017 

Mizar L3C 
8 ur 

ŠPORTNE IGRE Oktober 04.10.2016 

 

 

 

 

Srednje strokovno izobraževanje 

 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 

Gradbeni tehnik 

Lesarski tehnik 

 

LG1A  

 

24 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE  

ATLANTIS  

September 

Oktober 

Februar –  informativni dan 

07.09.2016 

04.10.2016 

10.02.2017 
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Predšolska vzgoja PV1A 

PV1B 

 
18 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE  

ATLANTIS (izvedena VODENA 

VADBA) 

September 

Oktober 

Februar – informativni dan 

07.09.2016 

26.09.2016 

PV1A - 23.05.2017 

PV1B - 26.05.2017 

Gradbeni tehnik 

Lesarski tehnik 

 

LG2A 

24 ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE  

ATLANTIS (izveden PAINT BALL) 

September 

Oktober 

Februar –  informativni dan 

07.09.2016 

04.10.2016 

23.05.2017 

Predšolska vzgoja PV2A 

PV2B 
18ur 

ATLETIKA  

ŠPORTNE IGRE  

ATLANTIS (izvedeno GIMNASTIKA 

in ZVOČNA KOPEL) 

September 

Oktober 

Februar – informativni dan 

07.09.2016 

26.09.2016 

10.05.2017 

Gradbeni tehnik 

Lesarski tehnik 

 

LG3A 

 
 

24 ur 

SUP IN KAJAK  

ŠPORTNE IGRE  

PAINT BALL (izvedeno ATLANTIS) 

September 

Oktober 

April 

07.09.2016 

04.10.2016 

10.02.2017 

Predšolska vzgoja PV3A 

PV3B 

 
18 ur 

SUP IN PLES 

ŠPORTNE IGRE 

PUSTOLOVSKI PARK – ZIMSKI 

ŠPORTNI DAN (izvedeno HIP HOP) 

September 

Oktober 

April – Februar 

130.9.2016 

26.09.2016 

20.06.2017 
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Gradbeni tehnik 

Lesarski tehnik 

 

G4A  

L4A  

 

24 ur 

SPUST S KAJAKI  

ŠPORTNE IGRE  

PUSTOLOVSKI PARK  

September 

Oktober 

April 

04.09.2016 

04.10.2016 

ni izvedeno 

Predšolska vzgoja PV4A 

PV4B 

18 ur + 12 ur 

SPUST S KAJAKI 

ŠPORTNE IGRE 

PUSTOLOVSKI PARK – ZIMSKI 

ŠPORTNI DAN 

PLANINSKI POHOD 

September 

Oktober 

April – Februar 

 

September 

12.09.2016 

26.09.2016 

05.04.2017 – PV4A 

08.05.2017 – PV4B 

07.10.2016 

 

 

Poklicno-tehniško izobraževanje 

 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Realizirano 

Lesarski tehnik L1B 

 12ur 

ŠPORTNE IGRE  

PUSTOLOVSKI PARK  (izvedeno 

KAJAK) 

Oktober 

April 

04.10.2016 

14.09.2017 

Lesarski tehnik L2B  
6ur 

ŠPORTNE IGRE (izvedeno PAINT 

BALL) 

Oktober 04.10.2016 

 

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

 

V zimskem času smo organizirali nadstandardni športni dan SMUČANJE, za vse dijake in dijakinje, ki so se prijavili. Športni dan je bil 20.1.2017. 
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TEČAJI IZ PODROČJA ŠPORTA, so bili izvedeni vsi! 

1. letnik – ROLANJE: 3 dni 5.6.2017 - 7.6.2017, DRSANJE (30.1.2017), TEK NA SMUČEH (10.2.2017) in ORIENTACIJA (21.6.2017) 

2. letnik – SMUČANJE:  5 dni - 27.2.2017 - 3.3.2017-  (hotel Jakec, Trije Kralji) 

3. letnik – PLAVANJE: 5 dni - 29.5.2017 - 2.6.2017 - ČATEŠKE TOPLICE 

NARAVOSLOVNI-MATEMATIČNI AKTIV 

PREDMETI:  

 matematika (MAT) 

 matematika v gradbeništvu/lesarstvu (MATg, MATl) 

 matematika za otroke (MOT) 

 fizika (FIZ, FIZlab), fizika v lesarstvu (FIL) 

 naravoslovje (NAR, NARlab) 

 naravoslovje za otroke (NARo) 

 informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT, IKTv) 

 biologija (BIO, BIOv) 

 biologija iz odprtega kurikuluma (BIO OK) 

 kemija (KEM, KEMv) 

 

VODJA AKTIVA: Maja Končar 

ČLANI AKTIVA  

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Maja Končar MAT, MOT, IKT, IKTv PV1A, PV1B, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 827 

Branka Klarić MAT PV1A, PV1B 210 
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Melita Blatnik MAT GL1A, L1C, G2B, L2C, G3B, L3C, L2D, L1B-PTI, L2B 708 

Ines Medved, 

nadomešča Dino Plut 

MAT, MATg, MATl GL2A, PV2A, G1B, L1D, GL3A, GL4A, LG4A 707 

Tomaž Pačnik FIZ, FIZv, NAR, FIL GL1A, PV1A, PV1B, GL2A, G1B, L1C, G2B, L2C, L2D, LG3A, 

L1B-PTI 

731 

Darja Kos Strmec, 

nadomešča Alenko 

Prevalšek 

BIO, BIOv, NARo, BIO 

OK 

PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 526 

Matjaž Cerkovnik NAR, NARlab, FIZlab GL1A, PV1A, PV1B, GL2A, G1B, L1C, G2B, L2C, L1D, L1D, L2D, 

L1B-PTI 

204,6 

Petra Štritof Šiško KEM, KEMv PV1A, PV1B, GL2A, L1B-PTI 262 

 

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 Kratko poročilo (do 50 besed) 

Predstavitev šole in 

izobraževalnih 

programov in zagotoviti 

večji vpis dijakov. 

 Pomoč pri organizaciji 

dneva odprtih vrat,  

informativnega dneva 

in sodelovanje pri 

predstavitvah na OŠ. 

Člani aktiva in 

dijaki. 

 Šolsko 

leto 

2016/2017 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. Vrtec Pedenjped se je ob 

Dnevu voda udeležil naravoslovne 

delavnice, ki sta jo pripravila 

Darja Kos Strmec in Tomaž 

Pačnik. 
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Uspešna priprava dijakov 

na maturo. 

 Seznanjanje dijakov s 

potekom mature, 

dodatne ure priprav na 

maturo, individualno 

svetovanje. 

Člani aktiva, ki 

so izpraševalci 

na PM. 

 Šolsko 

leto 

2016/2017 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. 

Dvigniti nivo znanja 

dijakov. 

 Kvalitetno delo pri 

pouku. Medpredmetno 

povezovanje. 

Člani aktiva in 

učitelji 

predmetov, s 

katerimi se 

bomo povezali. 

 Šolsko 

leto 

2016/2017 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu.  

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj 

projekt 

Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

Tekmovanje v znanju 

matematike (Kenguru) 

16. 03. 2017 

22. 04.l 2017 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Maja Končar, Branka 

Klarić, Melita Blatnik, 

Ines Medved 

V B kategoriji je 9 dijakov prejelo bronasto 

priznanje, 1 dijakinja srebrno. V C kategoriji je 6 

dijakov prejelo bronasto priznanje, 2 dijaka 

srebrno  in 2 zlato. 

Logika 29. 09. 2016 

12. 11. 2016 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Maja Končar 17 dijakov se je udeležilo šolskega tekmovanja, 3 

dijaki so prejeli bronasto priznanje in se uvrstili na 

državno tekmovanje. 

Tekmovanje v znanju 

fizike 

08. 03. 2017 

17. 03. 2017 

08. 04. 2017 

Šolsko tekmovanje 

Regijsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Tomaž Pačnik 4 dijaki so se udeležili šolskega tekmovanja, 1 

dijak je prejel bronasto priznanje. Noben dijak se 

ni uvrstil na državno tekmovanje. 
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Tekmovanje v znanju o 

sladkorni bolezni 

14. 10. 2016 

19. 11. 2016 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Alenka Prevalšek 2 dijakinji sta prejeli srebrno priznanje. Noben 

dijak se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

Biološko tekmovanje 26. 01. 2017 

18. 03. 2017 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Alenka Prevalšek Ni bilo prijav. 

 

KROŽKI – niso se izvajali 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki  Motivacija z dodatnimi nalogami. Člani aktiva Dijaki so dobili dodatne naloge. 

Dijaki s posebnimi 

potrebami 

Izpeljava individualnih ur, reševanje 

dodatnih nalog. 

Člani aktiva Dijaki so individualne ure obiskovali v času malice 

in pogosteje pred ocenjevanjem znanja. 

Dijaki športniki in kulturniki Individualni dogovor o terminih 

sodelovanja, prilagojeno ocenjevanje 

znanja. 

Člani aktiva Z dijaki je bil pripravljen program ustnega 

ocenjevanja znanja. 

  

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Dopolnilni pouk  Člani aktiva Dijaki so obiskovali dopolnilni pouk v času malice. 

Večji obisk je bil pred pisnim ocenjevanjem znanja.  
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SLOVENISTIČNI AKTIV 

PREDMETI:  SLOVENŠČINA 

VODJA AKTIVA: Suzana Kumelj Bračič 

ČLANICE AKTIVA  

Učitelj  Predmeti Oddelki  Skupno število ur 

TANJA BURGAR SLOVENŠČINA GL2A, G2B, G3B, L3C, L1D, GL3A, LG3A, 

GL4A, LG4A, L2B 

21 

MARIJA NEMANIČ SLOVENŠČINA, JIZ PV1A,  PV1B,  PV2A,  PV2B,  PV3A, PV3B,  

PV3B,  PV4A, PV4B 

22,714 

SUZANA KUMELJ BRAČIČ SLOVENŠČINA, VES JEZ GL1A, PV2A, PV2B, L2C, L2D, PV3A, L1B-PTI, 

PV4A, PV4B 

22,371 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)                                   

Cilji iz razvojnega načrta 

ali cilji šole 

Cilj iz LDN  

šole 

Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Rok Kratko poročilo (do 50 besed) 

Ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v okolju 

(promocija) in zagotoviti 

večji vpis dijakov 

Pomoč pri 

organizaciji 

informativnega 

dneva 

 Suzana Kumelj Bračič, 

Marija Nemanič 

februar Na inf. dnevu smo sodelovale z igrama v 

uvodnem delu ter organizacijo in izvedbo 

uvodnega dela za gradbene in lesarske 

poklice. 

Ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v okolju 

(promocija) in zagotoviti 

večji vpis dijakov 

Pomoč pri 

organizaciji 

dneva odprtih 

dni 

Po potrebi Članice aktiva  Nismo sodelovale. 
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Ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v okolju 

(promocija) in zagotoviti 

večji vpis dijakov 

Sodelovanje pri 

predstavitvah na 

OŠ 

Predstavitev 

šole in splošnih 

predmetov 

Članice aktiva  Nismo sodelovale. 

 

 

  TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj 

projekt 

Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na 

šoli 

Kratko poročilo (do 50 besed) 

Cankarjevo priznanje Šolsko tekmovanje   

Področno tekmovanje   

Državno tekmovanje  

 Marija Nemanič Tekmovanja: šolsko (9.  12. 2016), območno (25. 1. 2017) 

in državno (11. 3. 2017).  Na šolskem je prejelo 5 dijakinj 

bronasto Cankarjevo priznanje: Maja Pavkovič, Kaja 

Stančin, Maja Prešeren, Sara Mravlja Stegenšek in Anja 

Obrekar. 

Na območnem tekmovanju, ki se ga je udeležilo 6 dijakinj 

– poleg prejemnic brona še Teja Sinrajh, so 3 prejele 

srebrno Cankarjevo priznanje: Anja Obrekar, Sara 

Mravlja Stegenšek in Maja Pavkovič. Anja Obrekar je na 

državnem tekmovanju v Ljubljani usvojila še zlato. 

 

Projekt Rastem s knjigo   Tanja Burgar V projektu so sodelovali dijaki in dijakinje  prvih letnikov 

SSI in PTI. 
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KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Kratko poročilo (do 50 besed) 

Novinarski krožek – E-časopis Spoznati različne nov. 

žanre, spodbuditi 

zanimanje za pisanje 

teh besedil 

Pisanje člankov ter 

oblikovanje 

spletnega časopisa 

Spremljanje in usmerjanje 

dijakov 

Delno izvedeno. Dijaki in dijakinje so 

napisali nekaj prispevkov, vendar jih 

letos nismo objavili. Z aktivnostmi 

bomo nadaljevali septembra. 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Motivacija z dodatnimi nalogami. 

Spodbujanje za sodelovanje na različnih 

tekmovanjih, nov. ter gledališkem krožku. 

Članice aktiva Dijake in dijakinje smo motivirale z 

dodatnimi nalogami. Nekateri so 

sodelovali pri izvedbi igric na 

informativnem dnevu. Nadarjenim 

dijakom smo pripravljale tudi dodatne 

naloge. Prav tako smo jih vključile v 

projekte. 

Dijaki s posebnimi potrebami Prilagojeno delo in naloge, glasno govorjenje, 

ponavljanje, individualno prilagojene naloge. 

Članice aktiva Dijakom smo pripravljale prilagojene 

naloge, jim dajale dodatne naloge ter jim 

nudile dodatno pomoč pri reševanju le-

teh. Dodatno smo z njimi delale na 

dopolnilnem pouku. 
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 OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Lektoriranje člankov za spletno stran šole in medije Članice aktiva Članice smo skozi celo leto lektorirale 

prispevke dijakov in učiteljev, ki smo 

jih objavili na spletni strani šole, v 

medijih ali v tisku. 

Objava prispevkov v medijih Suzana Kumelj Bračič V medijih smo objavljale aktualne 

dogodke o dogajanju na šoli. 

Pomoč pri organizacij in izvedbi prireditve dijakov 

zaključnih letnikov (SSI in PTI) 

Članice aktiva Nismo sodelovale. 

Organizacija in izvedba prireditve ob slovenskem 

kulturnem prazniku 

Članice aktiva Sodelovale smo pri organizaciji 

prireditve. 

Organizacija in izvedba novoletne prireditve  Članice aktiva Sodelovale smo pri organizaciji 

prireditve. 
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GRADBENI AKTIV 

PREDMETI: STROKOVNI GRADBENI PREDMETI  

VODJA AKTIVA: Nevenka Cesar 

ČLANI AKTIVA 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Nevenka Cesar GME ,GMEv, MEH, MEHv, MEHp, GIO, GIOv, 

ZEM, TZL 

GL2A, L1D, GL3A, GL4A 686 

Mirko Gorenc  OPRv, NPG, OGT, CADv, GRK, ROL, KAL, 

KALp, NLGv, PRSp, PRNp,PIO, STR 

GL2A,  G2B, G3B, L1D, GL3A, 

GL4A 

815 

Damjana Gruden GIO GL3A 99 

Zdenka Zorko OPR, OPRp, KAL, KALv, PIO, GRA, STR, SOL2, 

GED. GEDp, GIO, ZEMp, NPG 

GL1A, G1B, G2B, G3B, GL3A, GL4A 766 

Lili Žnidaršič STA,GRK,OGT,PII,STA,NLG,STA GL1A, G1B, L2D , GL3A, GL4A, 

GL2A 

715 

Franci Struna STAp, GRAp, PKOp,  GRKp, IZOp, NPGp GL1A, G1B, G2B, G3B 954 

 

 

 

 

 



95 

 

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 Kratko poročilo (do 50 besed) 

Ustvariti večjo 

prepoznavnost šolei 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  

 Celo 

šolsko 

leto 

Poročilo Zdenke Zorko 

DOV   Franci Struna in 

Mirko Gorenc 

 23. 11. 

2016 

Izvedeno v enaki obliki kot prejšnja 

šolska leta. Koordinator je bil Mirko 

Gorenc 

Informativni dan   Koordinatorica bo 

Zdenka Zorko, 

sodelujemo vsi 

člani aktiva 

 Februar 

2017 

Izvedli vsi člani aktiva 10. in 11. 2. 

2017. Obisk je bil slabši, oziroma 

slaba polovica obiskovalcev je bila 

osmošolcev in so kandidati za vpis 

prihodnje šolsko leto. 

Sejem v Gornji 

Radgoni 

 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 

2017 

Srednje šole niso sodelovale 

Mednarodna 

gradbeniada za dijake 

  Po dogovoru po 

razpisu  

 April 

2017 

Gradbeniada je bila 13. 4. 2017 v 

Kranju. Zidarjem in keramičarjem je 

bil mentor Radomir Bajić, gradbenim 

tehnikom pa Lili Žnidaršič in Mirko 

Gorenc. 
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Tekmovanja ACAD   Mirko 

Gorenc(šolsko, 

državno in 

mednarodno bo po 

dogovoru) 

  Šolsko tekmovanje je bilo aprila, na 

državno tekmovanje 19. 4. 2017 v 

Ljubljani , 29. in 30. 5 pa ACAD 

olimpiada v Roveretu v Italiji.  

Tekmovanje  

Gradbena mehanika 

  Nevenka Cesar   12. 4. 2017 smo imeli šolsko 

tekmovanje. Na državno tekmovanje 

17. 5. 2017 sta se uvrstila Nastja in 

Andrej Saje iz GL3a.  

matura  Priprava pisnih pol in 

vprašanj, priprava 

dijakov,mentorstvo 4. 

izpitni enoti, ocenjevanje 

izpitov, ustni del 

Nevenka Cesar, Lili 

Žnidaršič, Zdenka 

Zorko, Mirko 

Gorenc 

  Spomladanski rok smo uspešno 

izvedli. 

Poročilo Nadje Kapš. 

V pripravi so nova vprašanja za 

graditev objektov (Lili Žnidaršič, 

Nevenka Cesar). 

Zaključni izpit   Franci Struna, 

Mirko Gorenc  

  Izveden. Poročilo Melite Blatnik 

Projektni dnevi za G3a Povezava 

teorije in 

prakse 

 Mirko Gorenc, 

Franci Struna,  

Nevenka Cesar, Lili 

Žnidaršič, Zdenka 

Zorko (odvisno od 

same naloge) 

  Projektni dnevi so bili izvedeni od 6. 

do 8. 2. 2017 pod mentorstvom 

Mirka Gorenca in Lili Žnidaršič 

Strokovne ekskurzije    Lili Žnidaršič   Poročilo Lili Žnidaršič 
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Razstave   Lili Žnidaršič, 

Zdenka Zorko, 

Nevenka Cesar, 

Mirko Gorenc, 

Franci Struna  

  Uredili smo hodnike pred 

govorilnimi urami, IND in postavili 

razstavo zakljjučnih nalog GL4a 

Projektni teden G1B  Spoznavanje NM in 

poklica, gozdna učna pot, 

plavanje 

Radomir Bajić  5. 9. 2016 Izvedeno 

Gradbeniada učiteljev 

– Ljubljana 

  Vsi člani aktiva   Udeležili smo se gradbeniade v 

Ljubljani, kjer smo izmenjali mnenja  

s profesorji drugih šol in tekmovali v 

športnih disciplinah.  

Študijska skupina  11. 11. 2016,  

20. 4. 2017  

v Ljubljani 

Zdenka Zorko, 

Nevenka Cesar 

  Študijski skupini sta bili namenjeni 

izobraževanju. Novembra je bila 

tema potres in POM, aprila pa 

horizontalni pritiski in podporne 

stene. 

Lesariada  22. 4. 2017 Lili Žnidaršič   Dijak Gašper Jurečič je pod vodstvo 

Lili Žnidaršič fotografiral na 

tekmovanju lesarskih šol. 
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TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

Gradbeniada za dijake  državno Vsi člani aktiva, odgovorni 

za posamezne naloge se 

določijo kasneje 

Gradbeniada je bila 13. 4. 2017 v 

Kranju. Naši dijaki so bili 1. v 

namiznem tenisu, 2. so bili zidarji in 

gradbeni tehniki in 3. keramičarji,  

skupno pa četrti.  

Tekmovanja ACAD  Šolsko,državno, 

mednarodno 

Mirko Gorenc Šolsko tekmovanje je bilo --------, na 

državno tekmovanje 19. 4. 2017 v 

Ljubljani sta se uvrstila Aleks Plevnik iz 

GL2a in Primož Zore iz LG2a, ki je 

zmagal in se uvrstil na ACAD olimpiado 

29. in 30. 5. 2017 v Roveretu, kjer je 

zasedel odlično 2. mesto.  

Tekmovanje v tehničnem risanju  Šolsko, na nivoju 

šolskega centra 

Zdenka Zorko 22. 3. 2017 je bilo tekmovanje na ŠC 

NM. Naši dijaki se niso uvrstili naprej. 

Tekmovanje  Gradbena mehanika  Šolsko, državno Nevenka Cesar 12. 4. 2017 smo imeli šolsko 

tekmovanje. Na državno tekmovanje 17. 

5. 2017 sta se uvrstila Nastja in Andrej 

Saje iz GL3a, ki je zmagal v kategoriji 

gradbenih tehnikov in s tem osvojil zlato 

priznanje, Nastja Saje je z uvrstitvijo na 

državno tekmovanje osvojila srebrno 

priznanje. 

Fotografski natečaj Roletarstva  

Medle OKNO V SVET 

  Lili Žnidaršič Natečaj je bil oktobra 2016. Gašper 

Jurečič iz GL1a je osvojil 2. nagrado. 
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Megra – tekmovanje   državno Franci Struna, Radomir 

Bajić 

Ga ni bilo 

Poletne kreativne delavnice za 

osnovnošolce po koncu poka (3 dni) 

  Člani aktiva Nismo izvedli 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Kratko poročilo (do 50 besed) 

MEHANIKA Delo z 

nadarjenimi 

  Izvedeno 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Diferenciran pouk v razredu  Izvedeno 

Dijaki s posebnimi potrebami Delo po odločbi za dijaka  Izvedeno 

Dijaki športniki Upoštevanje statusa  Upoštevali status 

Dijaki kulturniki Upoštevanje statusa  Jih ni bilo 
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OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Sodelovanje z DGIT NM Vsi člani aktiva Udeležili smo se strokovnega 

predavanja na Otočcu, strokovne 

ekskurzije HE Brežice, strokovne 

ekskurzije v Prago in organizirali 

predavanje za dijake podjetja Lumar, 

katerega so se udeležili tu člani društva 

GGIT Novo mesto in študentje višje šole 
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LESARSKI AKTIV 

 

VODJA AKTIVA: Mihael Gorše 

 

ČLANI AKTIVA 

Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

L2C Obdelava lesnih plošč lesp OLPp 196 5,6 7 7 BARBORIČ 

L2C Stavbno pohištvo lesp STPp 154 4,4 6 6 BARBORIČ 

L3C Bivalno pohištvo lesp BIPp 154 4,4 7 7 BARBORIČ 

L3C Snovanje izdelka lesp SNIp 132 3,7714 6 6 BARBORIČ 

L2D Furnirjanje plošč (OK) lesp FPLp 64 1,8286 0 8 BARBORIČ 

LG3A Konstruiranje pohištva lesp KOPp 140 4 8 0 BARBORIČ 

LG4A Projektiranje (restavriranje, pohištvo) lesp PROp 136 3,8857 0 8 BARBORIČ 

 

Skupaj 

  

976 27,8857 

   LG1A Tehn. obdelave z varstvom pri delu lesp TOVp 140 4 8 0 BRIŠAR 

LG2A Mehanska obdelava lesa lesp MOLp 150 4,2857 8 0 BRIŠAR 

L1C Obdelava lesa – PAZI lesp OLEp 192 5,4857 6 6 BRIŠAR 

L3C Bivalno pohištvo lesp BIPp 154 4,4 7 7 BRIŠAR 

L3C Snovanje izdelka lesp SNIp 61,5 1,7571 6 6 BRIŠAR 
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LG4A Projektiranje (restavriranje, pohištvo) lesp PROp 136 3,8857 0 8 BRIŠAR 

L2B Projektiranje – izdelek lesp PROp 85 2,4286 0 6 BRIŠAR 

 

Skupaj 

  

918,5 26,2428 

   LG3A Podjetje in priprava dela les PPD 66 1,8857 2 2 DELAJKOVIĆ 

LG3A Podjetje in priprava dela les PPDv 33 0,9429 1 1 DELAJKOVIĆ 

LG3A Podjetje in priprava dela les PPDv 33 0,9429 1 1 DELAJKOVIĆ 

LG4A Projektiranje (restavriranje, pohištvo) les PRO 51 1,4571 3 0 DELAJKOVIĆ 

LG4A Projektiranje (restavriranje, pohištvo) les PROv 34 0,9714 2 0 DELAJKOVIĆ 

LG4A Ekonomika proizvodnih procesov les EPR 34 0,9714 0 2 DELAJKOVIĆ 

LG4A Ekonomika proizvodnih procesov les EPRv 34 0,9714 0 2 DELAJKOVIĆ 

LG4A Vodenje proizvodnih procesov (OK) les VPP 68 1,9429 4 0 DELAJKOVIĆ 

L1B-PTI Podjetje in priprava dela les PPD 70 2 2 2 DELAJKOVIĆ 

L1B-PTI Podjetje in priprava dela les PPDv 35 1 1 1 DELAJKOVIĆ 

L2B Projektiranje les PRO 102 2,9143 3 3 DELAJKOVIĆ 

L2B Projektiranje les PROv 34 0,9714 1 1 DELAJKOVIĆ 

L2B Ekonomika proizvodnih procesov les EPR 34 0,9714 2 0 DELAJKOVIĆ 

L2B Ekonomika proizvodnih procesov les EPRv 34 0,9714 2 0 DELAJKOVIĆ 

 

Skupaj 

  

662 18,9142 
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Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

LG1A Konstruiranje lesnih sklopov les KLS 35 1 0 2 GORŠE 

LG1A Konstruiranje lesnih sklopov les KLSv 35 1 0 2 GORŠE 

L1C Osnove lesarstva les LES 128 3,6571 4 4 GORŠE 

L2C Konstruiranje pohištva(OK) les KPO 112 3,2 4 4 GORŠE 

L2C Lepila in lesne plošče(OK) les LLP 56 1,6 2 2 GORŠE 

L3C Notranje pohištvo in kakovost(OK) les NPK 66 1,8857 3 3 GORŠE 

LG3A Tehnološki procesi v lesarstvu les TPL 90 2,5714 2 3 GORŠE 

LG4A CNC tehnologija v lesarstvu (OK) les CNC 68 1,9429 2 2 GORŠE 

LG4A CNC tehnologija v lesarstvu (OK) les CNCv 68 1,9429 2 2 GORŠE 

LG4A CNC tehnologija v lesarstvu (OK) les CNCv 68 1,9429 2 2 GORŠE 

L2B Primarna obdelava lesa (OK) les POL 68 1,9429 2 2 GORŠE 

 

Skupaj 

  

794 22,6858 
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Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

L2C Obdelava lesnih plošč lesp OLPp 196 5,6 7 7 HRASTAR 

L2C Stavbno pohištvo lesp STPp 154 4,4 6 6 HRASTAR 

L3C Bivalno pohištvo lesp BIPp 154 4,4 7 7 HRASTAR 

L3C Snovanje izdelka lesp SNIp 132 3,7714 6 6 HRASTAR 

LG3A Konstruiranje pohištva lesp KOPp 140 4 8 0 HRASTAR 

L1B-PTI Strojno kopiranje in rezbarjenje (OK) lesp SKRp 70 2 0 7 HRASTAR 

L2B Obnova stilnega pohištva (OK) lesp OSPp 68 1,9429 0 4 HRASTAR 

 

Skupaj 

  

914 26,1143 

    

Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

LG1A Tehnično komun. in upor. račun. les TKR 35 1 1 1 KAPŠ 

LG1A Tehnično komun. in upor. račun. les TKRv 70 2 2 2 KAPŠ 

LG2A Računalniško konstruiranje (OK) les RKO 66 1,8857 2 2 KAPŠ 

LG2A Računalniško konstruiranje (OK) les RKOv 66 1,8857 2 2 KAPŠ 

L2C Računalniško konstr. v lesarstvu(OK) les RKLv 56 1,6 2 2 KAPŠ 

L2C Računalniško konstr. v lesarstvu(OK) les RKLv 56 1,6 2 2 KAPŠ 
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L3C Računalniško konstruiraje v les.(OK) les RKLv 44 1,2571 2 2 KAPŠ 

L3C Računalniško konstruiraje v les.(OK) les RKLv 44 1,2571 2 2 KAPŠ 

LG3A Konstruiranje pohištva les KOP 33 0,9429 1 1 KAPŠ 

LG3A Konstruiranje pohištva les KOPv 33 0,9429 1 1 KAPŠ 

LG3A Konstruiranje pohištva les KOPv 33 0,9429 1 1 KAPŠ 

LG4A Opremljanje interjerjev les OPI 34 0,9714 2 0 KAPŠ 

LG4A Opremljanje interjerjev les OPIv 34 0,9714 2 0 KAPŠ 

L1B-PTI Konstruiranje lesnih izdelkov les KLI 70 2 2 2 KAPŠ 

L1B-PTI Konstruiranje lesnih izdelkov les KLIv 35 1 1 1 KAPŠ 

L2B Opremljanje interjerjev les OPI 34 0,9714 2 0 KAPŠ 

L2B Opremljanje interjerjev les OPIv 34 0,9714 2 0 KAPŠ 

 

Skupaj 

  

777 22,1999 
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Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

LG2A Materiali v lesarstvu les MAL 99 2,8286 2 4 LOVRIN 

L1C Obdelava lesa – PAZI lesp OLEp 192 5,4857 6 6 LOVRIN 

L1C Konstruiranje v lesarstvu(OK) les KLE 128 3,6571 4 4 LOVRIN 

L3C Bivalno pohištvo les BIP 22 0,6286 1 1 LOVRIN 

L3C Snovanje izdelka les SNI 44 1,2571 2 2 LOVRIN 

L1B-PTI Površinska zaščita lesa (OK) les PZL 35 1 0 2 LOVRIN 

 

Skupaj 

  

520 14,8571 

    

Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

LG2A Mehanska obdelava lesa lesp MOLp 150 4,2857 8 0 MIRTIČ 

L1C Obdelava lesa – PAZI lesp OLEp 96 2,7429 0 6 MIRTIČ 

LG3A Konstruiranje pohištva lesp KOPp 140 4 8 0 MIRTIČ 

L1B-PTI Tehnologija obdelave lesa lesp TOLp 93 2,6571 6 0 MIRTIČ 

L2B Projektiranje – CNC lesp PROp 85 2,4286 0 6 MIRTIČ 

L2B Obnova stilnega pohištva (OK) lesp OSPp  68 1,9429 0 4 MIRTIČ 

 

Skupaj 

  

632 18,0572 
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Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

L1D Temeljna znanja lesarstva lesp TZLp 153 4,3714 4 5 BAJIĆ 

L1D Ročna obdelava lesa lesp ROLp 153 4,3714 5 4 BAJIĆ 

L1D Praktične veščine (OK) lesp PRVp 238 6,8 7 7 BAJIĆ 

L2D Strojna obdelava lesa lesp SOL2p 144 4,1143 4 4 BAJIĆ 

L2D Priprava in izdelava izdelka lesp PIIp 144 4,1143 4 4 BAJIĆ 

L2D Praktične veščine (OK) lesp PRVp  128 3,6571 6 6 BAJIĆ 

 

Skupaj 

  

960 27,4285 

    

Razred Združevanje   Predmet Ur/leto Ur/teden 1. 2. Učitelj 

LG1A Les in lastnosti  lesa les LEL 70 2 2 2 PEČAVER 

LG1A Les in lastnosti  lesa les LELv 35 1 0 2 PEČAVER 

LG2A Mehanska obdelava lesa les MOL 33 0,9429 0 2 PEČAVER 

LG2A Mehanska obdelava lesa les MOLv 33 0,9429 0 2 PEČAVER 

LG2A Lesnoobdelovalni stroji les LOS 132 3,7714 4 4 PEČAVER 

L1C Obdelava lesa les OLE 64 1,8286 2 2 PEČAVER 

L1C Preoblikovanje lesa z odrezovanjem (OK) les PLO 64 1,8286 2 2 PEČAVER 
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L3C Površinska  obdelava lesa(OK) les POL 44 1,2571 2 2 PEČAVER 

LG3A Proizvodna tehnika les PRT 90 2,5714 2 3 PEČAVER 

LG4A Primarna obdelava lesa (OK) les POL  68 1,9429 2 2 PEČAVER 

L1B – PTI Tvoriva les TVO 35 1 2 0 PEČAVER 

L1B – PTI Tehnologija obdelave lesa les TOL 35 1 2 0 PEČAVER 

L1B – PTI Stroji za obdelavo lesa les SOL 70 2 2 2 PEČAVER 

L2B Proizvodna tehnika les PRT 51 1,4571 2 1 PEČAVER 

L2B Proizvodna tehnika les PRTv 34 0,9714 1 1 PEČAVER 

 

Skupaj 

  

858 24,5143 
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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 Kratko poročilo (do 

50 besed) 

IZVAJANJE 

AKTIVNOSTI 

VISOKE 

KVALITETE 

POUKA 

Kakovost priprav in 

izvedbe učnih načrtov, 

organizacija in izvedba 

učne ure 

Motivacija dijakov, 

dinamika pouka in 

organizacija ur. 

Animacija dijakov  

vsi Evalvacija doseganja 

ciljev in ocena 

motivacije dijakov 

permanentno Medpredmetno 

povezovanje med 

strokami v lesarstvu 

predvsem v 

maturitetnih razredih 

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 Izboljšali smo 

delovne pogoje pri 

izvajanju praktičnega 

pouka v šoli z 

nabavo nove strojne 

opreme 

IZOBRAŽEVANJE 

UČITELJEV 

Strokovno 

izobraževanje,izboljšanje 

in posodabljanje znanja 

- Izobraževanje na 

področju 

software-

aMaestro Xilog 

- MasterCam 

- MegaCad 

- Megatischler 

- STEARCOM ter 

Projektiranje 

lesnih hiš. 

- Dobavitelj 

MasterCam 

- VŠ Novo 

mesto 

- VŠ Novo 

mesto 

- Interni 

predavatelji 

- Organizacija 

izobraževanja- 

Delajković 

Uporaba in 

inplementacija 

software-a 

Oktober 

2016 

Januar 2017 

Februar –  

junij 2016 

Ni bilo relizirano 

SODELOVANJE Z 

SOCIALNIMI 

PARTNERJI TER 

Povezovanje šole na 

področju odprtega 

kurikuluma . 

Sodelovanje z 

Gospodarsko in 

obrtno zbornico, večji 

Vodja Aktiva in 

PUD-a. 

Ravnateljica 

Programi, evalvacija 

rezultatov 

izobraževanja in 

permanentno Aktivno sodelujemo 

pri pripravi in 

izvedbi vajeništva v 

programu SPI:mizar 
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PROMOCIJA Promocijske aktivnosti v 

medijih. 

obrtniki in podjetja. 

Strokovno srečanje s 

predstavniki lesno 

predelovalnih podjetij 

s področja Dolenjske, 

Posavja in Bele 

Krajine.  

Damjana Gruden 

ter vodja aktiva 

Mihael Gorše 

korekture 

 

 

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

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje 

prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali 

sklopa 

Razred,  

oddelek, 

skupina 

Tema,  

vsebina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci 

(oseba ali 

tim) 

aktivnosti 

Didaktična 

gradiva, 

literatura 

Samoocena izvajalca 

ni uspelo – delno uspelo – 

uspelo  in opisna ocena (do 

30 besed):   

SSI lesarski 

tehnik 

Konstruiranje 

lesnih sklopov 

(KLS) 

 

Prestavitev 

predmeta v 

prvi letnik 

Usklajevanje 

z drugimi 

predmeti 

(strokovni) 

Povezava z 

izvedbo 

praktičnega 

pouka – 

struktura 

izdelkov 

1,2 Vezi, sklopi, 

izdelek 

1 leto Mihael Gorše 

Darko Brišar 

 

PDF, učbeniki Risanje načrtov in izdelava 

vezi po načrtih 

Projektiranje 

(PRO) 

 

Oblikovanje 

projektov in 

strukture v 

tretjem 

leetniku 

Pravočasna 

priprava nalog 

pred začetkom 

izvajanja 

predmeta 

3,4 Priprava 

projekta, 

določitev 

robnih 

pogojev, 

1 leto 

(marec, 

april,ma

j 

Delajković PDF, 

Mindmaneger, 

posli, učbenik 

Z robnimi pogoji in 

natančnimi navodili smo 

zboljšali realizacijo priprave 

dokumentacije in s tem 

skrajšali izdelavo izdelkov v 
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metodologija 

in dinamika 

izvedbe 

Opredelitev 

ciljev 

delavnicah 

EKONOMIKA 

(SSI in PTI) 

Posodobitev 

programske 

opreme 

Uporaba 

profesio0nalnih 

programov na 

področju 

vodenja 

podjetja ( 

finančna 

dokumentacija) 

4,2 Vodenje 

ekonomske 

dokumentacije 

po zakonodaji 

R.Slovenije, 

knjigovodstvo

, 

računosvodstv

o, glavna 

klnjiga in 

bilanca uspeha 

1 leto Goran 

Delajković 

Posli, 

mindmaneger, 

MS excel 

Uporaba tabel, programske 

ekonomske i+opreme 

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 Barborič 

 

praksa Dijaki NPi se seznanijo z 

furnirji 
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TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

EuroSKILLS december  2016 visok, državno prvenstvo Mihael Gorše, Slavko Mirtič, 

Darko Brišar, ravnateljica 

Osvojeno 5.mesto v kategoriji 

Stavbni mizar 

Lesariada april  2017 visok, državno Mihael Gorše Osvojeno skupno 1. mesto na 23. 

lesarijadi za dijake v Novem mestu 

PIKO pomlad 2017 državni Nadja Kapš Zlato in srebrno priznanje iz 

državnega tekmovanja PIKO 

Projekt:  Lepo je deliti 

(sodelovanje z rdečim Križem 

OOZRK Dolenjske in Bele Krajne 

september 2016 –  

junij 2017 

srednje visok Slavko Mirtič, Anton 

Hrastar, Slavko Barborič, 

Darko Brišar, Mihael Gorše, 

Franci Lovrin 

Obnova klopi, izdelava pohištva za 

socialno ogrožene 

Izdelava sejemskih hišk november 2016  Slavko Mirtič, Anton 

Hrastar, Slavko Barborič, 

Darko Brišar, Mihael Gorše 

Za potrebe MO Novo mesto so se 

izdelale sejemske hiške – 2 kom  

Projekt DSO maj 2017  Slavko Mirtič, Mihael Gorše Izdelava abecede 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Kratko poročilo (do 50 besed) 

Oblikovanje lesa – Goran Delajković 

(natečaj za reprezentančni izdelek) 

Inovativni pristop 

oblikovanja izdelkov iz lesa 

odeja, priprava in 

realizacija 

mentorski pristop Ni bil reliziran 

Projektiranje izdelkov – Goran 

Delajković 

Postopki projektnega dela in 

timsko delo 

oblikovanje, 

oblikovanje tima, 

timsko delo 

mentorstvo 4. izpitna enota v PTI in SSI 

programih 
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DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Dodatna izobraževanja, strukturiranje nalog vsi Nadgradnja znanja pri CNC programiranju 

in vajah - Gorše 

Dijaki s posebnimi potrebami V dogovoru z strokovno službo vsi Nadja Kapš je nudila strokovno pomoč 

dijakom pri strokovnem risanju 

Dijaki športniki status   

Dijaki kulturniki status   

Dijaki, ki smo jim tutorji status   

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

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  
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DRUŽBOSLOVNI AKTIV 

PREDMETI: ZGO, GEO, SOC, DRU, PSI 

VODJA AKTIVA: Biljana Bahat 

 

ČLANI AKTIVA: 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Bojan Vukšinič ZGO PV3A,PV3B 378 

Biljana Bahat DRU, SOC G1B, L1C, LG2A, L1D, L2D, G4A, 

L2B, L3A, 1TA,1TB, PV2A, PV2B 

789 

Janja Javoršek PSI PV2A, PV2B, PV4A, PV4B 168 

Janja Hauptman GEO, ZGO LG1A,L1B, 

L2B,1AS,PV2A,PV2B,PV1A,PV1B 

778 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)                                   

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Rok Kratko poročilo (do 50 besed) 

Predstavitev šole in 

izobraževalnih 

programov in  zagotoviti 

večji vpis dijakov  

Informativni dan 

 

Predstavitev šole in 

izobraževalnih 

programov, priprava 

razstave 

vsi člani 10. in 11. 2. 2017 Sodelovali smo pri predstavitvi in 

kot spremljevalci pri interesnih 

dejavnostih. 

Ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v 

okolju  in zagotoviti večji 

vpis 

Predstavitve šole in 

izobraževalnih 

programov po osnovnih 

šolah in v okolju 

Po potrebi vsi člani šolsko leto 

2016/2017 

Vsi člani smo sodelovali pri 

predstavitvah po osnovnih šolah 

tako pri predstavitvi poklicev 

kakor tudi pri tržnicah poklica. 
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 Izvajanje priprav 

dijakov na šolo 

ambasadorko 

 Biljana Bahat  januar – junij 2017 Pridobili naziv šole ambasadorke 

 Projektni tedni  

Priprava in 

organizacija 

družboslovnega dne na 

projektnih tednih 

Biljana Bahat  

 

 

  

september, junij Biljana Bahat Vovk – sodelovanje 

pri izvedbi projektnega tedna za 

L1C in G1B ter izvedba 

projektnega dne za L2c 

                       

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Šolsko zgodovinsko tekmovanje januar 2017 

 

šolsko tekmovanje 

 

Janja Hauptman 

 

Šolsko tekmovanje je bilo 

izvedeno  januarja 2017 

Mentorica Janja Hauptman 

Državno šolsko tekmovanje marec 2017 državno tekmovanje Janja Hauptman Državno tekmovanje je potekalo  

v Ljubljani.  

Udeleževanje na natečajih in 

tekmovanjih, ki bodo razpisani 

tekom šolskega leta 

  vsi člani  
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DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Motivacija z dodatnimi nalogami. 

Spodbujanje za sodelovanje na različnih 

tekmovanjih. 

Vsi člani aktiva 

 

 

 

Smo izvajali. 

Dijaki s posebnimi potrebami Prilagojeno delo in naloge, glasno govorjenje, 

ponavljanje, individualno prilagojene naloge. 

Vsi člani aktiva Delo smo prilagodili potrebam 

dijakov. 

Dijaki športniki Individualni dogovor o terminih sodelovanja. Vsi člani aktiva Izvajali vsi člani aktiva. 

Dijaki kulturniki Individualni dogovor o terminih sodelovanja ter 

sodelovanje pri gledališkem in nov. krožku. 

Vsi člani aktiva Izvajali vsi člani aktiva. 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Splošnoizobraževalna strokovna ekskurzija Biljana Bahat Nadstandardna družboslovno-strokovna ekskurzija 

Bavarski gradovi. Interes dijakov je bil zelo velik in 

analiza ekskurzije je pokazala, da si dijaki želijo 

tovrstnih izletov.  

Brezplačna predavanja zunanjih predavateljev Biljana Bahat  Preventivne delavnice o nenasilni komunikaciji, 

sprejemanje drugačnosti, kaj vem o spolno prenosljivih 

boleznih. 

Občasen potek pouka na terenu (muzej, institucije, ogledi) Biljana Bahat  Ogled verskih objektov v Novem mestu in CSD Novo 

mesto in VDC Novo mesto 
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Medpredmetna povezava Vsi člani aktiva Izvajamo vsi člani. 

Sodelovanje pri izpeljavi strokovnih ekskurzij, projektnih 

dnevih 

Vsi člani  aktiva Izvajamo vsi člani aktiva, glede na potrebe in želje po 

sodelovanju drugih aktivov 

Sodelovanje pri inventuri Vsi člani aktiva Izvajamo vsi člani. 

Vodenje šolske kronike Janja Hauptman Janja Hauptman  

 

AKTIV TUJIH JEZIKOV 

PREDMETI: ANG 

VODJA AKTIVA: Saša Kralj 

 

ČLANICE AKTIVA  

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Saša Kralj Angleščina SGLVŠ: G2b, L1b-PTI, L2b, L3c in 

slovenščina v razredu L1c 

SZKŠ: B3a, Z2b, Z2d-PTI 

482 ur  (od tega na SZKŠ 276 

ur)in slovenščina na SGLVŠ v 

obsegu 96 ur 

Jana Jović angleščina G1b, G3b, GL1a, GL2a, GL3a, GL4a, L1c, 

L2c, LG3a, LG4a, PV1b 

728 ur 

Miroslava Brinc angleščina PV1a, PV2a, PV2b, PV3a, PV3b, PV4a, 

PV4b 

729 ur 

 

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

 Vse tri članice aktiva smo bile tudi razredničarke (Kralj v razredu L1b – 35 ur), (Jović v razredu GL4a/LG4a – 35 ur), (Brinc v razredu PV1a – 35 ur). 
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)                                   

Cilji iz razvojnega načrta ali 

cilji šole 

Cilj iz LDN  

šole 

Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Kratko poročilo (do 50 besed) 

Npr.: Predstavitev šole in 

izobraževalnih programov in  

zagotoviti večji vpis dijakov  

 Predstavitev šole na OŠ Trebnje 

in tržnica poklicev na OŠ Mirna  

Saša Kralj Saša Kralj je skupaj z dijaki predstavila našo 

šolo na tržnici poklicev na OŠ Mirna in OŠ 

Trebnje. 

Ustvariti večjo prepoznavnost 

šole v okolju 

 Predstavitev šole na OŠ Trebnje 

in tržnica poklicev na OŠ Mirna  

  

DOV Predstavitev 

naših poklicev, 

povečati vpis 

 Saša Kralj,  

Jana Jović, 

Miroslava Brinc 

Naredili plakat v angleščini v strokovnem 

jeziku. 

Informativni dan   Saša Kralj,  

Jana Jović, 

Miroslava Brinc 

Sodelovanje v petek in v soboto. 

Matura  Priprava dijakov, mentorstvo, 

ocenjevanje na ustnem in 

pisnem delu izpita 

Saša Kralj, 

Jana Jović, 

Miroslava Brinc 

Z dijaki smo dobro sodelovali. 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

IATEFL  tekmovanje za  

3. letnike SSI 

naknadno šolsko, državno Miroslava Brinc Na regijskem tekmovanju je sodelovalo 8 

dijakov, na državno tekmovanje se ni uvrstil 

nihče. 

Bralna značka celo šolsko 

leto 

 Miroslava Brinc Sodelovalo je 10 dijakov od 1. do 3. letnika, 

smer: PV. Osvojili so 3 zlata priznanja in 7 

srebrnih. 
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DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Dodatno delo, diferenciran pouk   

Dijaki s posebnimi potrebami Glede na odločbo   

Dijaki športniki Upoštevanje statusa   

Dijaki kulturniki Upoštevanje statusa   

Dijaki, ki smo jim tutorji /   

 

AKTIV ZA VZGOJO PREDŠOLSKEGA OTROKA 

PREDMETI: PPO, RUP, VZO, KOV, IGO 

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, VZO vaje PV1A, PV1B, PV3A, PV3B 10 

 

Od 1. 2. 2017 naprej je Alenko Prevalšek nadomestila Darja Kos Strmec. 
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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 Kratko poročilo (do 50 besed) 

Predstavitev šole in 

izobraževalnih 

programov in  zagotoviti 

večji vpis dijakov  

     priprava razstave na informativnem 

dnevu 

sodelovanje pri pripravi dramskih 

iger 

predstavitev po OŠ in pri izvedbi 

delavnic 

sodelovanje z vrtcem z 

naravoslovnimi delavnicami 

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. 08. 2017 uresničeno po načrtu 

Uspešna priprava dijakov 

na maturo 

 Seznanjanje dijakov s 

potekom mature, dodatne 

ure priprav na maturo, 

individualno svetovanje. 

 rezultati na maturi 31. 08. 2017 uresničeno po načrtu 

Dvigniti nivo znanja 

dijakov pri ožjih 

strokovnih modulih 

 Kvalitetno delo pri 

pouku. 

profesorice učni uspeh 31. 08. 2017 s kvalitetnim poukom smo se trudile 

dvigniti nivo znanja 

Uporaba strokovnega 

znanja dijakov v praksi 

(PUD v vrtcih) 

 Kvalitetno delo pri 

pouku. 

mentorice v vrtcu uspeh pri 4. predmetu 

POM 

31. 08. 2017 dijaki so uspešno opravili PUD v 

vrtcih 
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TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 
Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

14. 10. 2016  Novo mesto  

19. 11. 2016 Ljubljana 

šolsko 

državno 

Alenka Prevalšek 4 bronasta priznanj, 

2 dijakinji sta se uvrstili na državno 

tekmovanje in dobili srebrno 

priznanje 
 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Kratko poročilo (do 50 besed) 

Prostovoljstvo Spodbujanje prostovoljstva Pomoč otrokom na OŠ 

Sodelovanje z DSO, 

DRPD, VDC 

Spodbujanje dijakov, organizacija 

srečanj, vzpostavljanje kontaktov in 

povezav z javnimi zavodi 

Dijaki so se skozi celo šolsko leto 

udeleževali srečanj, kolikor so imeli 

možnost in jim je dopuščal urnik. 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki poglabljanje znanja vsi učitelji  

Dijaki s posebnimi potrebami upoštevamo predpisane posebne potrebe posameznika vsi učitelji Upoštevali smo vsa priporočila iz odločb. 

Dijaki športniki   Delo smo prilagajali potrebam dijakov. 

Dijaki kulturniki    

Dijaki, ki smo jim tutorji    

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Analiza uspeha na maturi, spomladanski rok vsi učitelji Večjih odstopanj od pričakovanega ni bilo. 
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AKTIV USTVARJALNEGA IZRAŽANJA 

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

VODJA AKTIVA: dr. Lorena Mihelač 

ČLANI : 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Lorena Mihelač GLI, USIins, USIgla, UMEgla, LJU 

GLA 

PV1A, PV1B, PV2A, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 96,3% realiziranih ur 

Gregor Zagorc UMEgla, USIins GL1A, LG3A, PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV4A, PV3B, PV4B, 

Z1A, Z1B, Z1C, F1A, F1B, F1C, 1BS, 1AS, 1CS 

SGLVŠ 105,7%, SSŠ 95,7% 

SZKŠ 95,2% realiziranih ur 

Jasna Tomljanovič UMEgla,USIins PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 100,71%  realiziranih ur 

Matej Burger USIins PV3B,PV2B,PV2A,PV1B, PV3A, PV4A, PV4B 99,4% realiziranih ur 

Aleksandra Matjašič USIlik, UMElik, LJU LIK, LIZ, LUT PVA1A, PVA1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B, K1A, K1B, 

Z1A, Z1B, Z1C 

101,3%  realiziranih ur 

Marija Nemanič JIZ PV2A, PV2B, PV3A, PV3B 98,85 % realiziranih ur 

Branka Klarić UST PV3A, PV3B 94,1% realiziranih ur 

Nataša Eržen USIple PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 99,75% realiziranih ur 

Simon Širec USIins PV1A, PV1B, PV2A, PV2B 97,14% realiziranih ur  
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SESTAJANJE ČLANOV AKTIVA GLASBENIKOV: 

Člani aktiva so se sestajali enkrat na tri mesece – odvisno od tekoče problematike tudi bolj pogosto, predvsem v ožji sestavi (glasbeniki). Pregledale so se vse 

zadeve, ki so se dogajale v tem obdobju in dogovarjale so se tekoče zadeve za vnaprej. 

 

Izredni sestanki (predvsem glasbeni del aktiva) so bili večkrat opravljeni, da bi se zadeve dorekle in rešila tekoča problematika. Redna (dnevna) komunikacija 

je potekala po elektronski pošti in telefonu oz. "v živo" na ŠC NM.  

 

Opomba: 

a) Realizacija Lorene Mihelač nekoliko slabša pri GLI, zaradi nezmožnosti, da bi se v celoti realiziral izbirni modul GLI (različni vmesni šolski dogodki, 

bolezen ali odsotnost učitelja). Dijakinja Jovana Miladinović je hodila po končanem šolskem letu na priprave za popravni in dopolnilni izpit, te ure 

niso bile beležene v eAsistenta, so pa vštete v realizacijo. 

b) Realizacija Simon Širec, 97,14% V seštevek celotne realizacije je vključena dijakinja Ajda Povše, ki je bila zaradi prepisa iz druge šole sama v svoji 

skupini ŠIR_6 (PV1B). Dijakinja je prišla sredi šolskega leta. Realizacija dijakinj v skupinah, ki so na šoli od začetka šolskega leta je 100,96%. 

c) Realizacija Tomljanovič:  

- V PV1B, se je pred pričetkom pouka izpisala dijakinja Drobnič Mojca. 

- V PV2A sta se naknadno vpisali dijakinji Aneja Novak in Sara Zorko. Obe sta bili pri USIins v svoji skupini (ena v 3, druga v 4). Ker sta se tudi v 

istem šolskem letu izpisali iz programa, nismo z njima predelale celotne učne snovi in je realizacija nižja (ti dve skupini sta prazni in nista bili več 

vneseni v eAsistenta). 

- V PV2B (Leja Jamnik) in v PV4A (Nastja Mavrin in Iva Grabrijan) so dijakinje hodile po končanem šolskem letu na priprave za popravni in 

dopolnilni izpit, te ure niso bile beležene v eAsistenta, so pa vštete v realizacijo. 

d) Realizacija Klarić: Manjša realizacija pouka je zaradi drugih organiziranih dejavnosti v oddelkih, kot so praktično usposabljanje pri delodajalcih, 

interesne dejavnosti, ipd. 
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)                                   

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Rok Kratko poročilo (do 50 besed) 

zagotoviti večjo 

prepoznavnost 

 

zagotoviti večji 

vpis dijakov  

 

zagotoviti večjo 

mednarodno 

prepoznavnost 

  

zagotoviti večjo 

kvaliteto dela 

sodelovanje pri OIV, 

sodelovanje pri kulturnih 

dnevih,  

sodelovanje/priprava različnih 

nastopov, prireditev,  

sodelovanje pri 

tekmovanjih/natečajih, 

popravni izpiti, diferencialni 

izpiti, 

izdelava skript za predmet klavir 

in kitara,  

sodelovanje pri glasbenih 

projektih, 

sodelovanje pri mednarodnih 

projektih 

sodelovanje pri likovnih 

projektih, 

sodelovanje pri plesnih 

projektih, 

Tehniški dan Jasna Tomljanovič 05. 10. 

2016 

 

Mentorstvo in izvedba tehniškega dne na 

OŠ Šentjernej (glasbena pravljica Miška 

Smetiška in delavnice z 8imi dijaki v 4 

ponovitvah) 

  Promocija 

poklicev 

Lorena Mihelač, 

Tomaž Pačnik 

december 

2016 

OŠ Ferdo Vesel, Šentvid pri Stični 

  Marija Nemanič šolsko leto 

2016/2017 

Za osnovnošolce smo 3x nastopili z 

igricami, in sicer Maček Muri, 

MAŠ.MIŠ in VREMENSKI GODCI 

  Glasbeni nastop v 

duetu 

Simon Širec,  

Gregor Zagorc 

september 

2016 

Nastop na prireditvi ŠCNM 
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  Glasbeni nastop v 

duetu ob prihodu 

vlade 

Simon Širec,  

Lorena Mihelač 

november 

2016 

Nastop na prireditvi ob prihodu vlade 

 

  Mentorstvo in 

priprava na 

glasbene nastope 

Simon Širec šolsko leto  

2016/2017 

Dijakinja Katja Brcar je nastopila na 

novoletnem nastopu, za kar sva se tudi 

posebej pripravljala. Nastopila je tudi na 

večih drugih šolsikih prireditvah 

  Orkester ŠCNM Simon Širec šolsko leto  

2016/2017 

Sodelovanje na treh nastopih – uspešne 

predstavitve in promocija orkestra 

  Orkester ŠCNM Gregor Zagorc šolsko leto  

2016/2017 

Sodelovanje na prireditvah in koncertih 

v organizaciji ŠCNM. V preteklem 

šolskem letu smo imeli 10 uspešnih 

nastopov in sicer: 

- območna Gazela v NM 

- republiška Gazela v Cankarjevem 

domu v Ljubljani 

- podelitev diplom VSŠ 

- nastop ob obisku vlade RS 

- dijaški koncert za SZKŠ 

- dijaški koncert za SSŠ 

- dijaški koncert za SEŠTG in SGLVŠ 

- nastop ob 40. letnici strojnega tehnika 

- nastop ob 15. letnici PV 

- nastop na Brdu pri Kranju na posvetu 

predsednika vlade z gospodarstveniki 

  dan odprtih vrat Jasna Tomljanovič oktober 

2016 

Mentorstvo dijakom 
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  informativni dan Jasna Tomljanovič, 

Lorena Mihelač, 

Marija Nemanič, 

Aleksandra Matjašič 

februar 

2017 

Sodelovanje z glasbenim delom v 

pravljici Vremenski godci 

(medpredmetno povezovanje – glasba + 

JIZ) 

  Novoletni koncert Gregor Zagorc, 

Matej Burger,  

Jasna Tomljanovič, 

Lorena Mihelač  

december 

2016 

Tomljanovič: Priprava glasbenih točk za 

novoletni koncert – mentorstvo in 

pisanje priredb (orffu, kvartetu, duetu in 

solistki) 

Mihelač: priprava zbora za nastop 

Zagorc: nastop orkestra Big Band 

  Zaključna 

prireditev 

Jasna Tomljanovič 2017 mentorstvo 12 dijakom 

  Veseli december Marija Nemanič december 

2016 

Predstava MIŠEK TIP – BOŽIČEK 

ODKRIJE TIPOV ČIP 

  Bralni maraton Marija Nemanič september 

2016 

Predstava Maček Muri odpira 

Montesorri duri 

  Predaja ključa 4. 

letnik 

Aleksandra Matjašič šolsko leto 

2016/2017 

Urejanje in postavitev scene v dvorani 

Leona Štuklja 

  Rastem s knjigo 

in oprema s 

kostumi za odrske 

predstave  

Branka Klarić, 

Aleksandra Matjašič 

 Izdelava kostumov za predstavo 

MAŠ.MIŠ.  Projekt Rastem s knjigo v 

DSO NM – izdelava simbola rastoče 

knjige (sonce z babico ki bere) 
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  DSO – 

oblikovanje 

logotipa za DSO 

Aleksandra Matjašič šolsko leto 

2016/2017 

Pomoč pri oblikovanju logotipa za DSO  

  vodenje in 

priprava 

mednarodnih 

projektov  

Lorena Mihelač šolsko leto 

2016/2017 

Uspešno dokončan projekt KA2 

Erasmus+ MEGAVET 

Uspešno vodenje 1. leta projekta ka2, 

DIGI4SOCIAL 

Uspešno vodenje KA2 projekta ISHOT 

Uspešno dokončan KA1 mobilnost 

turških učiteljev iz Konye 

Priprava novih projektov KA2 za marec, 

2018 

   Lorena Mihelač, 

Gregor Zagorc,  

Jasna Tomljanovič, 

Matej Burger 

 Priprava skript za klavir, flavto, Orff in 

kitaro 

 

Marija Nemanič  Priprava učnega gradiva za Jezikovno 

izražanje 

Priprava materiala za leporelo 

(Nemanič, Matjašič, Mihelač) 

  Medpredmetno 

sodelovanje 

Jasna Tomljanovič, 

Lorena Mihelač, 

Matej Burger,  

Nataša Eržen, 

Aleksandra Matjašič, 

Marija Nemanič 

šolsko leto 

2016/2017 

Medpredmetno sodelovanje : glasba + 

jezik + likovni + usiples. Uspešno 

sodelovanje skozi različne glasbeno-

scenske projekte: Miška Smetiška, 

Vremenski godci, Mišek Tip (glasbene 

pravljice, glasbene prireditve, ipd.) 
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  sodelovanje na 

različnih 

seminarjih/kongre

sih in konferencah 

 

Lorena Mihelač 

 

 

 

 

 

 

 

 

šolsko leto 

2016/2017 

Glasbena terapija Metoda Sary 

(Ljubljana, junij 17. in 18.) 

Končan magistrski študij z magistrsko 

diplomo »Napovedovanje slušne 

sprejemljivosti glasbe na osnovi 

entropije harmonije«  

Sodelovanje na Zdravstveni konferenci z 

dvema znanstvenima prispevkoma 

(Zvočnost lesa in Uporaba glasbe pri 

artikulaciji otrok z Downovim 

sindromom) 

Sodelovanje na konferenci EDUvision z 

znanstvenim prispevkom 

Gregor Zagorc šolsko leto 

2016/2017 

Izobraževanje »Le z drugimi smo« v 

Krškem 

Jasna Tomljanovič, 

Matej Burger  

šolsko leto 

2016/2017 

Ustvarjanje z izvirnimi instrumenti: od 

ideje do izvedbe 

Jasna Tomljanovič šolsko leto  

2016/2017 

Komunikacija s starši 

Branka Klarić šolsko leto  

2016/2017 

Poslovni bonton in jezikovna odličnost 

(predavanje Irene Papež Potočar) 

  Dopolnilno/obvez

no izobraževanje 

Lorena Mihelač, 

Branka Klarić 

šolsko leto  

2016/2017 

Končana II stopnja bolonjski študij 

(magisterij na FIŠ (Mihelač) 

Študij II stopnja (magisterij Klarić) 
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TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj, projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

Job shadowing – obisk turškega 

partnerja iz Konya, Turčija  

oktober 2016 mednarodni Lorena Mihelač Uspešno izveden job shadowing v kooperaciji z 

srednjo šolo iz Konye. 

Erasmus+ KA1 – obisk nemškega 

partnerja 

april 2017 mednarodni Lorena Mihelač Obiskali sta nas dve učiteljici/mentorice  bil 

izveden zaradi zamenjave ravnatelja nemške šole. 

Mobilnost nemških dijakov v okviru 

mobilnosti KA1 

april 2017 mednarodni Lorena Mihelač 6 dijakov iz BBS srednje šole, Peine/Hannover, se 

je udeležilo 2-tedenske mobilnosti v vrtcu 

Pedenjped, Novo mesto 

Mobilnost študentk iz SVOŽ, Višje 

zdravstvene šole iz Trebiča, Češka 

Republika 

maj 2017 mednarodni Lorena Mihelač 4 študentk je opravljalo prakso v Bolnišnici Novo 

mesto. Monitoring in mentorstvo s strani ŠC NM: 

Mihelač  

Zvočnost lesa     

Projekt: ustvarjanje v tekstilu šolsko leto 

2016/2017 

-  Branka Klarić Izdelava različnih izdelkov (iz različnega 

materiala) za potrebe promocije šole in odrske 

predstave 

Projekt Zdrava šola šolsko leto 

2016/2017 

- Jasna Tomljanovič Izvedba 10 delavnic 

Vzgojiteljada  2016 -  Jasna Tomljanovič Mentorstvo dvema dijakinjama (iz PV2A in 

PV2B) 
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KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Kratko poročilo (do 50 besed) 

PVZ ŠC NM,  

LorenaMihelač (Matej Burger) 

Petje v pevskem zboru ŠC 

NM, nastopanje na šolskih 

prireditvah, promocija 

ŠCNM. 

- Vaje pevskega 

zbora 

- Nastopi in 

koncerti 

- Mentorstvo 

- Vodenje zbora  

Šolsko leto 2016/2017 

Pevski zbor je v šolskem letu večkrat 

nastopal na različnih priredbah (Gazela 

NM in LJ; decembrski koncert 2016). 

Vaje so potekale priložnostno, zaradi tega, 

ker ni bilo mogoče ustvariti fiksne ure, v 

kateri bi vaje potekale za vse dijake iz ŠC 

NM. Mentor projekta: Mihelač 

Big Band ŠCNM,  

Gregor Zagorc 

 

 

Igranje v šolskem 

orkestru, nastopanje na 

šolskih prireditvah, 

promocija ŠCNM. 

Vaje orkestra 

Nastopi in koncerti 

Mentorstvo 

Vodenje orkestra in 

dirigiranje 

 

 

 

 

 

 

Šolsko leto 2016/2017 

Orkester je v preteklem šolskem letu imel 

redne vaje ob četrtkih, 9. In 10. šolsko 

uro. Redno smo se udeleževali vseh 

kulturnih dogodkov na šoli ter sodelovali 

na nastopih in koncertih. 
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DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Predvideva se delo s posebno nadarjenimi dijaki 

(področje glasbe – igranje glasbila/petje)  

glasbeni del aktiva  Priprava dijakinj za vpis na Glasbeno 

akademijo in srednjo glasbeno šolo. 

Dijaki s posebnimi potrebami Individualna pomoč vsi člani aktiva Upoštevane so posebne potrebe dijakov – 

z nekaterimi dijaki je bila opravljena 

individualna pomoč 

Dijaki športniki Prilagajanje šolskih obveznosti vsi člani aktiva Upoštevane so posebne potrebe dijakov 

Dijaki kulturniki Prilagajanje šolskih obveznosti Vsi člani aktiva Upoštevane so posebne potrebe dijakov 

Dijaki, ki smo jim tutorji - - - 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Evalvacija dela Vsi člani aktiva Evalvacija in samoevalvacija je potekala 

pri vsakem članu aktiva skozi celo šolsko 

leto. 

Diseminacija rezultatov Vsi člani aktiva Člani aktiva so s svojim delom uspešno 

diseminirali rezultate 

Izdelava načinov in kriterijev ocenjevanja Vsi člani aktiva Dogovorjeni so vsi načini in kriteriji 

ocenjevanja znotraj aktiva. 

 


